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TIETÄJÄN AARTEISTO
E S I P U H E ja selityksiä
PEKKA
ERVASTIN
vuosina
1905—1934
aikakauslehdissään
Omatunto,
Tietäjä
ja
Ruusu-Risti
julkaisemat
Toimittajaartikkelit, lukuisat esitelmät ja kirja-arvostelut sekä kysymys- ja vastausosasto sisältävät
ensiarvoisen tärkeitä tietoja totuudenetsijöille.
Mutta näitä aikakauskirjoja mainituilta vuosilta on hyvin vaikeata saada edes lukeakseen,
sen vähemmin ostaakseen. Lisäksi on vaikeata
ja hankalaa löytää etsimäänsä tietoa näin laajasta 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 lopussa on L i i t e , jossa on aakkosellinen
luettelo kaikkien muiden kirjoittajien artikkeleista tekijä- ja otsikkonimen mukaan.
Tähän teokseen ei ole otettu laajoja artikkelisarjoja, jotka muodostavat kukin oman
kokonaisuutensa sellaisinaan, ja jotka niinollen on
asiallisempaa julkaista yhtenäisinä
teoksina.1) Kuitenkin on otteita niistä. Vieläpä
muutamista
vuoden
1934
jälkeen
kirjoina
ilmestyneistä esitelmäsarjoista.
Hakemisto-lukemisto on laadittu siten, että
hakusanan kohdalla se viittaa k.o. aikakausikirjoihin ilmoittaen niiden vuosiluvun ja sivunumeron ja myös samalla ohjaa viitesanan
kautta löytämään artikkelin itse lukemistosta,
jolloin vuosiluku sivunumeroineen viittaa asian
sijaintiin hakusanan kohdalla, koska kirjoitukset ovat kronologisessa järjestyksessä tekstissä. Näin ollen sisältää teos kaksinkertaisen
hakemiston. Haku- ja viitesanoina ja -lauseina
on käytetty ainoastaan alkutekstissä esilletulleita muotoja. Viitelauseissa on lyhennyksiä,2)
joita ei aina ole alkutekstissä, mutta otteissa
ei ole poikettu tekstistä. Otteet ja viitteet on
pyritty valikoimaan niin, että nekin antaisivat
perustavaa tietoa haettavasta asiasta. Näin on
teos kristosofinen tietokirja, jossa kaikki tiedot ovat Pekka Ervastin opetuksista.
Tässä
teoksessa
on ainoastaan hakusana
markeerattu lihavoiden. Kaikki alkutekstin erilaiset rubriikit, kursivoinnit jne. ovat merkityt
harventaen
tai
käyttäen
VERSAALIA.
Näin on pyritty tekstin yhtenäisyyteen ja selvyyteen. Koska teos ei ole faksimilepainos k.o.
kirjoituksista, niin on katsottu mahdolliseksi
näin menetellä. Alkuperäistekstiin ei ole tehty
tahallisesti
mitään muutoksia, lukuunottamatta edellämainittuja lyhennyksiä ja ilmei1
)
2

Lähemmin ks Ervast, Pekka X momentti.
) esim. koko nimen asemasta lyhennys
P. E., H.P.B., J. R. H. jne.

siä typografisia virheitä, jotka on oikaistu.
Mahdollisimman 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 tutkija tästäkin teoksesta seurata P. E:n personallisen ja sydämellisen kauniin tyylin kehitystä. Tietysti varsinaisessa tutkimustyössä on
aina turvauduttava alkuperäisiin teksteihin.
Vuosiluvut 1905—1907 viittaavat aikakausikirja Omatunto, 1908—1920 Tietäjä ja 1921—
1934
Ruusu-Risti
vuosikertoihin.
Vuosiluvun
jälkeen on merkitty sivu kaksoispisteellä (:).
Jos on vain vuosiluku sivunumeroineen tai
pelkkä sivunumero ilman ks (katso) merkkiä
ja viitesanaa tai lausetta, niin silloin ei tässä
teoksessa ole laajempaa selitystä hakusanan
ilmoittamasta asiasta ja niin ollen tiedot on
etsittävä lähdekirjoista. Esitelmän nimen ensimäinen sana on hakusana, mikäli ei viitesanaa
ole erikoisesti mainittu. — Hakusanan käsite
on laajennettu usein alkutekstin mukaiseksi
viitelauseeksi tai otteeksi. Jos viitelause tai
ote alkaa pienellä kirjaimella niin on se alettu
keskeltä alkutekstin 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 (— — —) .2)
Syystä tai toisesta alkutekstiin lisätty sana
tai lause on merkitty hakasilla ja tähdellä [*].
”Toimittajalta”-artikkeleista 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 syvimmän ratkaisun. Sekä filosofisesti
että käytännöllisesti. Sanoohan P. E. itsekin
vastuuntietoisesti
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 vastausosastosta on taas kysyjäin
initsiaalit jätetyt merkitsemättä.
Alkuperäistekstissä ja tässä teoksessa on
käytetty seuraavia lyhennyksiä:
1
) P.
E:n
oikeinkirjoitustyylistä
lähemmin
tutkielmassa
Jalava—Kumpulainen:
”Sananen
kirjojen ja erikoisesti Pekka Ervastin kirjojen
tekstin muuttelemisesta”.
2
) III osassa kahdella viivalla.

—6—
P. E.
H. P. B.
J. R. H.
H. S. O.
W. Q. J.
A. B.
C. W. L.
A. P. S.
V. H. V.
R. S.
R-R.
T. S.
E. S.
S. T. S.
Vpm.
I. T. J.
Valk. Veljesk.
Sal. O. tai S. O.
teos.
art. = artikkeli; arv.
kys. = kysymys; vast.

= Pekka Ervast
= Helena Petrovna Blavatsky
= Johan Rikhard Hannula
= Henry Steel Olcott
= William Quan Judge
= Annie Besant
= Charles William Leadbeater
= Alfred Percy Sinnett
= Väinö Henrik Vaivanne
= Rudolf Steiner
= Ruusu-Risti
= Teosofinen Seura
= Teosofisen Seuran Esoteerinen Osasto
= Suomen Teosofinen Seura
= Vapaamuurarius
= Idän Tähden Järjestö
= Valkoinen Veljeskunta
= Salainen Oppi
= teosofinen
= arvostelu
= vastaus

Muut mahdolliset lyhennykset selvinnevät 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. J.
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 totuudenetsijöille.
Tässä osassa on toistuvista lyhennyksistä, kuten ks ja art sekä muista selvästi ymmärrettävistä lyhennyksistä jätetty piste pois; näin on saatu entistä rauhallisempi asu tekstille.
P. E:n a l k u p e r ä i s t e k s t i i n ei l u o n n o l l i s e s t i k a a n ole t e h t y n ä i t ä eikä
muitakaan 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 kaikki painatuskustannukset.
Turussa 13 päivänä helmikuuta 1954.
M. J.
TIETÄJÄN AARTEISTON III osa noudattaa edellisten osien periaatteita paitsi että
”Toimittajalta” artikkelein eteen on lisätty T: ja harvennusten asemasta käytetty vinokirjoitusta. — Teokseen suunniteltu L i i t e
muiden kirjoittajain artikkeleista on jätetty pois,
koska tärkein osa siitä on ilmestynyt J. R. H a n n u l a n teoksessa ”Kristosofian Polulla”
hakemistoineen ja koska tämä teos olisi L i i t t e e n vuoksi huomattavasti laajentunut. —
Sydämelliset kiitokset lausutaan P-i K:lle, joka uskollisesti on lukenut koko teoksen korjausvedokset.
Turussa 13 päivänä kesäkuuta 1956.
M. J.

R
Raadsha-jooga
ks myös jooga.
Korkeampi laji joogaa on n.k. raadsha-jooga,
ks Hinduhypnotismi 1906: 202,
raadsha Jooga eli ”kuninkaallinen tie yhtymiseen”, ks jooga 1916: 438,
”Raadsha-jooga koulu”, ks Tingley, Katherine 1922:124—126, ja 1923:244.
Raaka, raaistuttaja, raakuus
raaka itsekkyys ks sairasvuode 1909: 2—3,
raakuutta ja tietämättömyyttä ks sosialismi
1912:5—6,
T: ”Oletko sinä aavistanut ja uskonut, että
Suomen kansassa olisi niin paljon raakuutta
kuin nyt viime aikoina on osottautunut olevan?” kysyi minulta eräs ystävä. ”Olenhan
kyllä tiennyt”, vastasin, ”että kansassamme
on raakuutta — olen siitä kirjottanutkin, —
mutta
hämmästyttävässä
määrässä
sitä
nyt
on ilmaantunut, kun kaikenlaisiin turhiin ja
järjettömiin väkivaltaisuuksiin ryhdytään.”
Ellen uskoisi, että tämä raakuus sittenkin
on pinnalla, että sisällä sentään ollaan ihmisiä, tai paremmin sanoen: että raakuus asuu
yksilöissä, ei kansassa, vielä vähemmin kansallishaltiassa, — olisin kyllä epätoivoinen.
Mutta kun otan huomioon, että raakuus ei ole
paljasta
sivistymättömyyttä,
vaan
että
se
useinkin on syvän katkeruuden ilmaus, ymmärrän, että se häviää, sitä myöten kuin
kansamme yksilöt oppivat enemmän luottamaan toisiinsa. Suuri onkin vastuu niillä,
jotka istuvat tämän kansan asioita ohjaamassa ja hoitamassa, sillä kansamme on siksi
paljon kärsinyt ”herrojen” takia, että epäilys
ja sitä seuraava katkeruus on aina uhkaamassa kansan mielentilaa. Meidän yläluokkamme pitäisi tosiaan osottaa, että se tahtoo
Suomen parasta, sillä nyt ei ole aika enää
ajatella omaa itseään. Ja sosialistit — järjestynyt työväki, joka todella edustaa ajan ihanteita, — hekin saisivat toisessa äänilajissa
puhua ”herroista”, eikä aina ajatella ja kuvitella niitä konniksi. Sillä mitä herratkaan
ovat muuta kuin yksilöitä ja kansan jäseniä?
Ja mihin kansan suuri räyhäävä joukko pääsisi ilman herroja?
Kaikki ovat paikallaan välttämättömät.
Toimittajalta 1917: 298—299,
Olen nähnyt kansassani raakuutta ks Suomi
1917:449—451,
uskomatonta raakuutta ks yhteiskunta 1919:
225—229,
sota oli kansojen hirveä raaistuttaja ks sota
1920: 104—105,
Kurjuutta,
raakuutta,
itsekkyyttä,
hirmuvaltaa
ja
moraalittomuutta
seuraisi
maail-

mansotaa — ei mitään muuta, niin minusta
tuntui, ks R-R 1920:339—348,
ks J. R. H.: Isä Abraham 1925: 255,
”raakalaiskansojen”
taikauskoa
ks
Seabrook, W. B. 1930: 54,
ks. Teosofia ja sosialismi 1934: 253—257.
Raamakrishna, Shrii
Teosofinen
Kustannusliikkeemme
lähettää
taas maailmaan muutamia uusia kirjoja. —
—
Svaami
Viveekaanandan
(”Toiminnan
tien” kirjottajan) ihmeellisen kaunis ja rakkautta uhkuva kertomus suuren opettajansa
Raamakrishnan elämästä: Mestarini, hinta 1
mk, sid. 2:—. 1912: 457.
ks Viveekaananda 1913: 6.
MESTARIT JA OPETUSLAPSET
Shrii
Raamakrishnan
lausuntoja
Shrii Raamakrishna oli nykyaikainen indialainen profeetta. Hän syntyi kaukaisessa kylässä Bengalissa köyhässä brahmiiniperheessä
heinäkuun 20 p:nä 1833. Hän oli pienestä
pitäen
hartaasti
uskonnollinen
jumalanetsijä.
Hänen elämäntiensä oli suoraa ja keskeytymätöntä kulkua totuuden syvintä tietoa kohti,
ja kun hän poistui fyysillisestä elämästä Dakshineeshvarin
temppelin
puutarhassa
elokuun
16 p:nä 1886, jätti hän jälkeensä joukon opetuslapsia, jotka jatkoivat hänen siunauksellista ja vaikutusvaltaista työtään. Länsimailla
tunnetuksi tullut Swami Viveekaananda oli
hänen
opetuslapsiaan.
Viveekaanandan
kirja
”Mestarini”,
joka
kertoo
Raamakrishnasta,
ilmestyi
aikoinaan
suomeksikin.
Professori
Max Müller, kuuluisa englantilainen sanskritisti, kirjoitti v. 1898 kirjan Indian suuresta
profeetasta
(”Ramakrishna,
his
life
and
sayings”). Pastori toht. Carl Vogl julkaisi
v. 1921 Wienissä samansuuntaisen teoksen
(”Sri Ramakrishna, der letzte indische Prophet.”)
Suomennan
viimemainitusta
kirjasta
muutamia
Raamakrishnan
lausuntoja.
[*Suomennosten alkulause] 1925: 10.
Raamattu
Kys. Onko raamatussa mainitut ihmetarinat ja ihmetyöt tosia vai ovatko aiheettomia
satuja?
Vast. Raamattua voi lukea kahdella tavalla: eksoterisesti ja esoterisesti. Lukea raamattua esoterisesti on ymmärtää sen sisäinen,
salainen merkitys, joka on erilainen riippuen
siitä, minkä tason kannalta sitä lukee eli
mitä ”avainta” käyttää: vain harvat osaavat
lukea raamattua tällä tavalla. Toinen, yleinen
tapa lukea raamattua on eksoterinen, ulkonainen, jolloin se esiintyy meille historiallisena
kertomuksena
menneen
ajan
tapahtu-
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mistä. Tämä viimeinen lukutapa on kysyjän
mielessä, kun hän epäilee, ovatko raamatun
kertomat ihmetapahtumat tosia. Tähän kysymykseen täytyy nyt antaa kaksi vastausta:
1. Kuinka luotettava raamattu yleensä ja
yksityiskohdissaan on historiallisena todistuskappaleena, sitä tutkii tieteellinen raamatunkritiikki. Tämä kritiikki ei missään suhteessa
vähennä, vaan päinvastoin enentää raamatun
arvoa pyhänä kirjana. Sillä vaikka selviäisi,
ettei mikään raamatun paikka ole historiallisesti täysin luotettava (mikä ei tule tapahtumaan), selviäisi kuitenkin kirjan suuri merkitys
salatieteellisenä
ja
vertauskuvallisena
teoksena — ja arvaamaton henkinen voittohan olisi kristikunnalle oppia lukemaan ja
ymmärtämään
raamattua
oikealla
esoterisella
tavalla!
2. Vaikkei raamatunkritiikki vielä ole päässyt lopullisiin tuloksiinsa, on varsinkin salatieteilijä
ja
yliaistillisten
tosiasiain
tuntija
siinä asemassa, että hän kykenee lausumaan
varmoja
mielipiteitä
raamatun
kertomuksista.
Niinpä hän ainakin useista raamatun ihmekertomuksista sanoo: miksikä ne eivät olisi
tosia? Miksikä Jesus ei olisi tehnyt ”ihmetöitään”? Miksikä eivät apostolit olisi parantaneet sairaita? Miksikä ei Johannes olisi nähnyt
kaikenlaisia
”ihmenäkyjään”?
Tapahtuuhan semmoista tänä päivänä! Ihminen, joka
on kehittänyt itsessään mesmerisen lääkevoiman, parantaa sairaita ”kätten päälle panemisella” aivan niin kuin Jesus ja apostolit.
Teosofisen Seuran presidentti eversti Olcott
on sillä tavalla parantanut tuhansia Intiassa
— hermotautisia, sokeita, kuuroja, mykkiä
j.n.e. Ja mitä näkyihin tulee, ovat ne tuttuja
asioita
kaikille
klärvoajanteille
ja
kaikille
muille, joilla on ollut selvänäköisiä kokemuksia. Ovatko tämmöiset näyt korkeita, yleviä
ja opettavia vai ovatko ne alhaisia ja häiritseviä, se taas riippuu ihmisen omasta henkisestä
kehitysasteesta
ja
karmasta.
Toiselta
puolen on olemassa ”ihmetöitä”, s.o. okkultisia ilmiöitä, joita ainoastaan vihitty adepti
saattaa
suorittaa
itsetieten,
vaikka
niitä
myöskin
kykenevät
tekemään
näkymättömän
maailman olennot mediumin avulla spiritistisessä
istunnossa.
Semmoisia
ilmiöitä
ovat
esim. n.k. ilmaannosto ja monistelu-ilmiöt.
Jesuksen kulkeminen veden päällä oli samanlainen
levitatsioni-ilmiö
kuin
spiritistisissä
seanseissa
tapahtuva
mediumin
ilmaannosto,
vaikka Jesus teki sen täydessä tajussaan ja
omasta tahdostaan. Ja jos hän ruokki 5.000
miestä viidellä leivällä, täytyi hänen käyttää
psyykkistä
voimaansa
monistelu-ilmiöön;
tämänlaatuista
kerrotaan
meidän
päivinämme
madame Blavatskystakin, joka monta kertaa
todistajain nähdessä kahdisti sormuksen tai
muun jalokivikoristeen. Mitä vihdoin koskee
Jesuksen esiintymistä kuoleman jälkeen, oli
se vapaaehtoinen materialisatsioni, jota tänä
päivänä
muistuttavat
spiritistisissä
istunnoissa
tapahtuvat
aineistumiset
mediumin
avulla.
Pitämällä
kiinni
tuntemistaan
tosiasioista
täytyy yliaistillisten ilmiöiden tutkijan myöntää,
että
semmoiset
”ihmeet”,
jommoisista
esim. uusi testamentti kertoo, ovat epäile-
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mättä voineet tapahtua. Toinen kysymys on,
ovatko ne tapahtuneet — mutta mitä syytä
meillä on sitä epäillä? Että taas asiaan perehtymättömän ihmisen ”järki” ei pysty niitä
ymmärtämään, johtuu luonnollisesti siitä, että
hänen tietonsa ja kokemuksensa vielä ovat
vähäiset. Mutta samassa määrin kuin ne kasvavat, kasvaa myöskin hänen järkensä yhä
enemmän ja enemmän ymmärtämään. Luonnossa on paljon ”tuntemattomia lakeja” ja
ihmisessä paljon ”salaisia voimia”, joita totuuden etsijän on velvollisuus tutkia. Kaikki
”ihmeet” ovat vain näennäisesti ”yliluonnollisia”. Itse asiassa ei ole mitään ihmeitä eikä
mitään yliluonnollista — mutta äärettömän
paljon semmoista, joka tapahtuu toistaiseksi
tavalliselle ihmiselle tuntemattomien luonnonlakien avulla! 1905:182—183,
raamatun ihmekertomukset sielutieteen kannalta ks näky 1905: 215.
Raamatun esoterismi. Moni nauraa, kun
kuulee mainittavan, että raamattua voisi selittää esoterisesti: ”eihän sillä ole sen sisäisempi eikä salaperäisempi merkitys kuin se
mikä siinä seisoo!” Mutta mitä semmoinen
umpimähkäinen arvostelija arvelee niistä raamatun paikoista, joissa raamattu itse todistaa, että se on salaperäinen kirja? Mitä hän
esim. arvelee siitä kohdasta, jossa kerrotaan,
että Jesus avasi opetuslastensa ymmärryksen,
niin että he ymmärsivät pyhiä kirjotuksia?
(Luk. ev. XXIV: 45). Ja siitä tosiasiasta, että
Paavali selittää esoterisesti raamatun kertomuksen Abrahamin kahdesta pojasta? (Gal.
ep. IV: 22—31).
Tien varrelta 1906: 89.
Kys. Vanhassa testamentissa kerrotaan, että
Josua sai auringon ja kuun seisahtumaan.
Uudessa testamentissa kerrotaan, että Kristuksen ristillä ollessa aurinko pimeni. Luonnonopilliselta kannalta katsottuina nämä kertomukset tuntuvat mahdottomilta. Kuinka ne
ovat ymmärrettävät teosofiselta kannalta?
Vast. Z. Elleivät nuo tapaukset olleet aivan
yksinkertaisia luonnonilmiöitä, esim. auringonpimennyksiä, en niitä lainkaan osaa selittää
”teosofiselta
kannalta”.
Pelkäänpä,
etteivät
ne koskaan ole tapahtuneet, jos ne muka ovat
olleet jotain ihmeitä. Sitä vastoin on mahdollista, että kertomuksissa piilee jonkinmoinen
allegoria eli vertauskuva, sillä raamatun kuvakieli kätkee henkisen tiedon aarteita. Muuten1 kehotan 2 kysyjää
lukemaan
vastaukset
XI ) ja XV ) kysymykseen. (Omatunto, n:ot
7 ja 8.) 1906: 93—94,
Raamattu pyhänä kirjana, art kuuluu sarjaan Uusi Testamentti ja teosofia ks P. E. X
julk. kirjana Jumalan valtakunnan salaisuudet 1906: 99, 131, 171, 255,
Raamatunkäännöskomitean
tekemä
uusi
evankeliumin suomennos ks Uusi testamentti
1906: 123,
Raamatun
opetus
kouluissamme.
Suurella
mielenkiinnolla
olemme
seuranneet
maisteri
1
)
2

[*ks raamattu 1905:182—183]
) [*ks näky 1905: 215]

Raamatun opetus...

—9—

Ernst Lampénin ja tohtori Paavo Wirkkusen
(Snellmanin)
kynäsotaa
yllämainitusta
aineesta. Edellinen alotti kiistan kirjottamalla
pitkän,
lennokkaan
kirjotuksen
”raamatun
opetuksesta kouluissamme” vilkkaasti ja hyvin
toimitettuun ”Nuori
Suomi”-nimiseen
viikkolehteen, ja tri Wirkkunen katsoi velvollisuutensa kirkon palvelijana vaativan, että kirjotti kokonaisen kirjasen maisteri Lämpenin
”hyökkäysten torjumiseksi”. Tähän P. W:n
broshyriin on taas E. L. terävällä kynällään
kirjottanut
vastauksen
Nuoreen
Suomeen
”Paavo Wirkkusen uskonnonopetuksesta”. Lukuunottamatta
personallisia
letkauksia,
joita
molemmat
kynäilijät
suurella
mielihyvällä
käyttävät,
mutta
jotka
asiaan
kuulumattomina eivät lisää heidän kyhäyksiensä arvoa
eivätkä valaise pohtimaansa tärkeätä kysymystä, ovat näiden kahden opettajan esitykset
uskonnosta ja sen opetuksesta sekä huvittavia että opettavia, koska he näyttäytyvät aivan vastakkaisten maailmankatsomusten edustajiksi. Maisteri Lampen on peräti uudenaikainen — sanommeko: ”monisti”, joka hyökkää nykyistä kristinuskoa vastaan Hseckelin
tapaan,
käyttäen
hyväkseen
raamatunkritiikin
ja vertailevan uskontotieteen (eli mytologian)
tarjoomia murha-aseita. Hän saa tietysti naurumme, ymmärryksemme ja siveellisen harmimme puolellensa. Tohtori Wirkkunen taas
on oikeauskoinen teologi, joka sydämessään ja
omassatunnossaan vahvasti pitäen kiinni siitä,
että kristinusko nykyisessä muodossaan edustaa sekä Jeesuksen todellista oppia että ihmiskunnan henkisen kehityksen huippua, ei
saata
muuta
kuin
kauhistua
vastustajansa
”pakanallista”
katsantokantaa.
Hänen
tapansa
ja kykynsä puolustaa uskontoa on sentähden
laimeata,
vanhanaikuista,
ikävää
ja
ponnetonta eikä suinkaan osaa vakuuttaa arvostelukykyistä lukijaa. Mutta siitä huolimatta hänen broshyrinsa herätti meissä myötätuntoa
ja ikäänkuin halua hänen kanssaan puolustaa
jotakin
vanhaa,
pyhää
ja
väärinkäsitettyä.
Syynä tähän on tietysti se, että tri Wirkkusen puolustama asia on sittenkin pyhempi
kuin hänen vastustajansa ehkä aavistaa. Tällä
emme suinkaan asetu nykyisen uskonnonopetuksen ja nykyisen kirkonopin sokeiksi puolustajiksi. Päinvastoin. Olemme aivan yhtä
mieltä maisteri Lämpenin kanssa siinä suhteessa, että sekä opetus että oppi ovat kaikkea muuta kuin totuuden ja oikeuden mukaisia nykyisessä muodossaan. Mutta kysymys
onkin vain muodosta eikä itse asiasta. Jos
nykyinen kirkonoppi ja uskonnonopetus hajoaa ja häviää, ei häviä itse uskonto eikä
uskonnon eri historialliset ilmennykset, joista
kristinusko on yksi. Uskonto on paljon muuta
kuin
nykyiset
jumaluusoppineet
aavistavat.
Kaukana siitä, että uskonnon tarvitsisi pelätä
tieteen puukkoa ja tieteen tulisoihtua, on tiede
vain uskonnon nuorempi sisar, sillä uskonto
on
todellisuudessa
vanhin
tiede.
Kaukana
siitä, että uskonnon tarvitsisi kauhistua ”nykyaikaista pakanuutta” eli materialismia, on
tämä materialismi vain ensimäinen askel todelliseen uskontoon, joka on tietoa elämästä
ja kuolemasta eikä vain ”uskoa”. Kun nykyajan tieteilijät mahtipontisesti puhuvat van-
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hojen kansojen ”legendoista” ja ”taruista”,
joita meille opetetaan muka pyhänä jumalan
sanana, täytyy kyllä surkutella, että noita
taruja semmoisenaan pidetään pyhinä, mutta
toiseltapuolen tekee mieli hymyillä sen, joka
on saanut aavistuksen siitä, mitä nuo ”tarut”
todellisuudessa
kuvaavat.
Vaikkemme
täten
asetu kummankaan kysymyksessä olevan riitaveljen puolelle, toivomme kuitenkin hyvää jatkoa
hauskalle
ja
valaisevalle
polemikille.
Tien
varrelta
1906:
182—183,
ks
Chambers,
Arthur
1906:281—282,
ks Kristitty pappi arvostelee teosofiaa 1907:
76—77,
meidän tulee muistaa, voidaksemme ymmärtää raamattua oikein, että Kristus ei ole samaa kuin Jeesus, ks Kristus 1907: 114,
ks
Losinsky,
Eugen
1907:
137—138,
Noilla
sanoilla,
kuten
raamatunkielellä
yleensä, on kuvaannollinen merkitys, ks veri
1907: 140.
Kys. Onko olemassa minkäänlaista yhtenäistä esitystä teosofian kannasta raamatun
eri
kysymyksissä,
toisin sanoen,
minkäänlaista teosofista raamatunselitystä?
Vast. P. E. Suomenkielellä ei ole eiityistä
kirjaa, mutta viittauksia on melkein kaikissa
teosofisissa kirjoissa. ”Omatunto” on v. 1905
ja 1906 sisältänyt joitakuita raamattua ja
sen tulkitsemista koskevia kirjotuksia. Englantilaisesta kirjallisuudesta mainittakoon seuraavat teokset: Esoteric Christianity kirj. Annie Besant (tanskaksi: Esoterisk Kristendom),
The Christian Creed kirj. C. W. Leadbeater
(ruotsiksi: Den kristna trosbekännelsen), The
Perfect Way kirj. Anna Kingsford, The Esoteric Basis of Christianity kirj. W. Kingsland.
1907: 182,
ks maailmanloppu 1907: 182—183,
kuolema 1907: 272—273,
Raamatussakin
kutsutaan
pakanoita
”tietäjiksi itäiseltä maalta” ks Tietäjä 1908: 3—9,
ks
Tschirn:
Raamattu
vain
ilimistyötä,
1908: 182,
ks neitsyt 1908: 250,
raamatunkriitikkojen
mukaan
Markuksen
evankeliumi
sisältää
kaikkein
vanhimman
traditsionin, ks karma art Mitä on karma?
1908: 336—337,
ks Tietäjä 1909: 104,
ruumis 1909: 201,
Kun luetaan vanhempain kirkkoisien teoksia, tavataan niissä usein sellaisia Jeesuksen
sanoja, joita ei ole raamatussa, ks Herran
sanoja 1909:203—204,
ks ihme 1909: 260,
taivas 1909: 260,
Raamatun kertomukset ovat vertauksia, ks
vegetarismi 1909: 261,
Kys. Jos katselemme raamatun vertauksia,
huomaamme niillä tavallisesti kolme merkitystä: kirjaimellisen, n.s. hengellisen eli siveellisen ja materialistisen eli terveysopillisen.
Kun pidämme tätä seikkaa silmällä, ovat siis
jumalallisia yleensä Mooseksen, Jobin ja Profetain kirjat, Salomonin saarnaaja, Viisauden
kirja, 4 evankeliumia ja Ilmestyskirja, osaksi
Josuan, Tuomarein, Samuelin ja Kuningasten
kirjat,
Psalttari
ja
Salomonin
sananlaskut.
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Mitä meidän näinollen on ajateltava siitä, kun
tapaamme
muuallakin
samallaista
kuvakieltä,
esim. unimaailmoissa niin yleisesti, että sitä
voisi luulla . luonnonlakien synnyttämäksi?
Myös tavataan sitä Buddhan ja Konfutsen
opissa,
Kalevalassa,
sananlaskuissa,
maantieteessä, esim. Suomen, Itämeren ja sen lahtien,
Skandinavian, Britannian, Italian y.m. muodossa sekä muillakin aloilla erittäin lukuisasti. Eivätkö nämäkin ohjeet ole jumalallisia,
tai toisin sanoen henkiopasten vaikutuksia,
varsinkin kun ne yhtyvät raamatun kuvakielen totuuksiin? (Vrt. Job. 33:29.)
Vast. Elämä on ihmeitä täynnä ja sen symboliikka on yhtä rikas kuin syvällinen. Jos
uskomme, ettei sattumaa ole olemassa, vaan
että
jumalallinen
Maailmanjärki
on
kaiken
ilmenneen elämän pohjana, silloin ymmärrämme, että meidän tietomme pienuus on
syynä siihen, jos emme kaikkialla havaitse
Ikuisen Järjen ja Viisauden syvällisiä jälkiä.
Kysyjä
varmaan
mielihyvällä
tutustuisi
17
vuosisadan suuren näkijän Emanuel Svedenborgin n.k. korrespondensioppiin. 1909: 301—
302,
ks maanomistus 1910:50—52,
lapsi 1910: 77,
T: Kerran kun oli puhe raamatun ja muiden pyhien kirjojen kuvakielestä, huomautti
joku: ”mutta jos esim. raamattua ei saisi
ymmärtää
kirjaimen
mukaan,
miksi
sitten
kirjainkin on paikallaan? Ovathan useimmat
raamatun lauseet tosia sinänsä!”
”Niin ovat,” vastasi tähän puheenjohtaja,
”sitä ei kukaan kiellä. Kun vain otetaan huomioon historiallinen momentti, s.o. missä, milloin ja kenelle sanat lausuttiin tai kirjotettiin,
niin onhan ajatus selvä ja tosi sinään. Jos
taas arvostelemme raamatun kirjainta meidän kannaltamme, saattaa kirjaimellinen merkitys olla aivan väärä. Kun esim. Jumala käskee Abrahamin uhraamaan oman poikansa
Isakin
tottelevaisuutensa
ja
alistumisensa
merkiksi,
ymmärrämme,
että
maailmoiden
elävä Jumala ei semmoista käske. Kertomus
semmoisenaan on meidän kannaltamme mitä
raainta
taikauskoa.
Mutta
jos
muistamme,
että juutalaisten jumala kuvataan kiivaaksi,
ankaraksi,
kostonhimoiseksi,
yksinvaltiaaksi,
voimme helposti ymmärtää, että semmoinen
jumala (ja astralitasolla on kyllä olentoja,
jotka voivat semmoisena jumalana esiintyä)
vaatii
luonnottomiakin
todistuksia
palvelijansa orjamaisuudesta. Kertomus saattaa sentähden olla historiallisesti tosi, vaikkei se
sisällä mitään yleispätevää uskonnollista totuutta kirjaimellisessa muodossaan.
”Toinen merkille pantava kohta on erotus
puustaimen ja hengen välillä. Puustain saattaa kyllä sisältää selvän ajatuksen, mutta
kuitenkin on lauseen henki käsitettävä, ennenkuin lause oikein ymmärretään. Jokainen tietää, että kun Jeesus sanoo: ”jos joku lyö
sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin”, Jeesus ei tarkota yksinomaan tämmöistä
harvinaista tapausta, vaan yleensä sitä, että
väkivaltaa ei ole vastustettava väkivallalla.
Tämän nyt jokainen ymmärtää, sillä se selvästi
sanotaankin.
Mutta toinen
asia jää
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useimmilta
huomaamatta.
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 pahaa
väkivallalla, älä vihaa vihollisia. Näistä nyt
meidän aikanamme väitetään, että ne ovat
kovin
epäkäytännöllisiä
ja
haaveellisia,
ja
kohautetaan
olkapäitä.
Silloin
unohdetaan,
missä hengessä Jeesus ne lausui. Siinäkin,
voisimme sanoa, unohdetaan historiallinen momentti vaikka se tässä kohden onkin yleispätevä. Kenelle nim. Jeesus antoi nuo käskyt?
Opetuslapsilleen. Kerrotaan nimenomaan, että
hän astui vuorelle opetuslastensa seurassa ja
puhui heille. Käskyjä hän ei antanut umpimähkään
kaikille,
vaan
ainoastaan
niille,
jotka tahtoivat häntä opetuslapsina seurata.
Opetuslapsille lausuttuina 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.
”Raamatun kuvakieli tarkottaa sitä vastoin
toista. Kun raamatussa esitetään jokin asia
kertomuksen muodossa — olkoon kertomus
historiallisesti tosi tai mielikuvituksen luoma,
— saattaa koko kertomuksen takana piillä
salainen merkitys, jopa useampia salatieteellisiä merkityksiä. Tämän todistaa m.m. apostoli
Paavali
kirjeessään
galatalaisille,
kun
hän
mainitessaan
Abrahamin
kahdesta
pojasta nimenomaan sanoo: ”tällä on kuvannollinen merkitys” ja sitten selittää (Gal. ep.
IV: 22—26). Niinpä kertomus Adamista ja
Evasta, Mariasta ja Kristuksesta on käsitettävissä symbolisesti. Tästä on annettu tarkka
selitys kirjassa ”Mitä on kristinusko?”.
”Kun siis puhumme raamatun ja muiden
pyhien kirjojen kuvakielestä, emme kajoa niiden kirjaimeen. Kirjain olkoon tosi, kirjain
erehtyköön. Siitä vastaa tieteellinen kritiikki.
Kuvakieli koskee pyhien kirjojen kertomuksissa piilevää merkitystä, joka näkyy ja kuuluu yksin sille, jolla on silmät nähdä ja korvat kuulla.
Koska tässä on puhe raamatusta, tahdon
kääntää
asianharrastajain
huomion
muutamaan kohtaan hebrealaiskirjeessä (VIII: 8—
12), jossa sanotaan:
”Katso, tulee päivä, sanoo Herra, jolloin
minä Israelin huonekunnan kanssa ja Juudan
huonekunnan kanssa teen uuden liiton, en sellaista liittoa, jonka tein heidän isiensä kanssa
sinä päivänä, kun tartuin heidän käteensä
viedäkseni heidät pois Egyptin maasta. Sillä
he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin
minäkään en heistä huolinut, sanoo Herra.
Sillä se liitto, jonka noiden päivien kuluttua
olen tekevä Israelin huonekunnan kanssa, on
tämä, sanoo Herra: olen paneva lakini heidän mieleensä, ja heidän sydämeensä olen ne
kirjottava, ja olen oleva heidän Jumalansa,
ja heistä tulee minun kansani. Ja silloin ei
kenenkään tarvitse opettaa kansalaistaan eikä
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kenenkään veljeään sanoen: ‘Tunne Herra’;
sillä kaikki tuntevat minut, heidän pienimmästään aina suurimpaan saakka. Sillä minä
olen antava anteeksi heidän vääryytensä enkä
ole heidän syntejään enää muistava.”
Kaikkien
kristittyjen
mielestä
on
”uusi
liitto” (testamentti), jonka Herra teki, tapahtunut
Kristuksen
esiintymisen
välityksellä.
Nyt eletään kristikunnassa ”uudessa liitossa”.
Tekeepä silloin mieli kysyä: miksei kristinkirkko noudata selviä käskyjä? Miksi jokainen pappi ja jokainen maallikkosaarnaaja aivan vastoin ”Jumalan sanaa” juuri koettaa
opettaa kansalaisiaan ja sanoa veljilleen: tuntekaa Herraa? ”Uudessa liitossahan” ei saa
niin menetellä.
Asia jääkin aivan hämäräksi ja ankara tuomio kohtaa kristikuntaa, ellemme ymmärrä,
että hebrealaiskirje on kirjotettu opetuslapsille, vihityille, jotka todella elävät ”uudessa
liitossa”. ”Israel” ei tarkota juutalaisia, vaan
Herran kansaa, kaikkien aikain ja kaikkien
kansojen
Mestarein
vihityitä
opetuslapsia.

*

Tämän laatuista kuvakieltä on täynnänsä
meidän
suomalainen
Kalevalammekin.
”Tietäjä” tulee ainakin silloin tällöin sisältämään
kirjotuksia
Kalevalasta,
kuten
tällä
kertaa
V. H. V:n artikkelin vanhojen suomalaisten
sivistyksestä.
Olen alkanut Helsingissä pitää luentosarjaa Kalevalasta. Olen jo puhunut Kalevalasta
yleensä, luomiskertomuksesta ja Aino-tarusta.
Tuntuu niin kodikkaalta syventyä omaan raamattuumme.
Toimittajalta 1911: 17—20,
olivat
raamatullisia
kysymyksiä
esittäneet
uudempien tutkimusten valossa, ks Taantumus 1912: 448—449,
raamatunkritiikki
nykyisellä
kehitysasteellaan ks Kristus 1913: 4—6,
raamatunkritiikki
osottaa,
että
evankeliumit eivät ole historiallisesti luotettavia, ks
evankeliumit 1913: 57—60,
Tieteellinen
raamatunkritiikki
ks
sijaissovitusoppi 1913:99—100,
ks ylösnousemus 1914:191,
kansa 1914: 501,
T: Olen jossain sanonut, että teosofia puolustaa uskontoa epäuskoa ja henkistä elämänymmärrystä
materialismia
vastaan,
ja
olen
lisännyt, että teosofia on kirkonkin paras
ystävä, jos kirkko vain vilpittömästi tahtoisi
totuutta. Äsken sain merkillisen todistuksen
tästä, kun kirjakaupassa sattumalta näin ja
ostin
Suomen
luterilaisen
evankeliumi-yhdistyksen kustantaman kirjasen ”Raamatun kritiikin erhetyksistä. Esitelmä, jonka evankelisten opettajain kokouksessa Helsingissä 2 ja
3 p. heinäk. 1915 piti Emil J. Savolin, teol.
tohtori.” En tarkota, että tekijä olisi tunnustanut teosofiaa kirkon ystäväksi, enkä edes
sitä, että hän olisi aivan vilpitön totuudenhalussaan. Hän on uskovainen ja vakuutettu
kristitty ja tahtoo esitelmässään todistaa, että
raamattu on maailman merkillisin kirja, Jumalan sana ihmisille ilmotettuna; hänen näkökannassaan ei ole mitään outoa eikä uutta.
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Mutta hän on epäilemättä joskus lukenut teosofista,
okkultista
tai
kabbalistista
kirjallisuutta, koska hän todistelussaan käyttää hyväkseen asetta, jota hän ei muualta ole voinut saada. Hän ei ole sitä itse keksinyt, koska
hän nimenomaan mainitseekin, että ”n.s. kabbalistit ovat sitä käyttäneet ja suuressa määrässä väärinkäyttäneet” (siv. 27).
Mikä on tämä ase? Se on kabbalistinen
tapa lukea vanhan testamentin, etenkin Mooseksen
kirjain,
hebreankielistä
alkutekstiä.
Hebreankieltä
kirjotetaan
vain
kerakkeilla
(ääntiöitä
ruvettiin
myöhemmin
merkitsemään pisteillä) ja jokaisella kerakkeella on
oma numeroarvonsa. Sana Jehovah esim. kirjotetaan Jhvh ja j = 10, h = 5 ja v = 6, joten
Jehovah sanan kabbalistinen arvo on 10 + 5 +
6 + 5 = 26 ja myös 2 + 6 = 8. Madame Blavatsky
viittaa Salaisessa Opissaan monta kertaa tähän lukutapaan.
Hämmästyttävä ja merkille pantava seikka
on mielestäni nyt, että ”jumaluusoppinut” ja
uskovainen kirkonihminen vetoaa tämmöisiin
suorastaan salatieteellisiin tosiasioihin puolustaessaan
raamatun
jumalallista
alkuperää.
Näin kirjottaa tohtori Savolin:
”.. . Pentateukin alkuteksti sisältää kauttaaltaan selviä sisällisiä tunnusmerkkejä siitä
ihmeteltävästä,
jopa
ylenluonnollisesta
sopusoinnusta
ja
siitä
edeltäpäin
kultavaa’alla
punnitsevasta
tarkkuudesta,
millä
yksi
ja
sama kirjottaja on jok’ainoan kirjaimen (numerokirjaimen eli kerakkeen) ottanut harkitakseen ennenkuin hän sen on kirjoittanut tahi
kirjurillensa
sanellut.
Merkillistä
on
vaan,
että tämä omituinen tie tähän asti on pysynyt vuosituhansien kuluessa ja vieläkin luultavasti tulee pysymään, tiesi kuinka kauvan,
outona
ja
vieraana
useimmille
kristityille,
niinkuin se näkyy olleen jo muinaisuudessa
salattuna useimmilta israelilaisilta ja useimmilta kirkkoisiltäkin. Ohimennen pyydän mainita, että Vanhan Testamentin alkukielisen
tekstin alla kyllä piilee muitakin yleisölle
aivan
aavistamattomia
salaisuuksia
ja
että
sen pyhää tekstiä voidaan lukea useiden salaperäisten
menettelytapojen
sääntöjä
noudattaen. Israelin pyhillä profetoilla, e.m. Mooseksella, Jesajalla, Hesekielilla, kuningas Salomonilla y.m. kyllä mahtoi olla täysi tieto
aikoinansa näistä; vanhan ajan oppinein kirkkoisä, askeetti ja marttyri Origenes, kuuluu
olleen hyvin perehtyneen sellaisiin salaisuuksiin; Hieronymuksesta tiedetään, että hänellä
oli ollut tilaisuus Palestinassa tutustua erilaisiin alkutekstin lukemistapoihin. Pyhä apostoli Paavali oli nuorempana kuulunut erääseen
farisealaisten
ankarimpaan
lahkoon,
Ap.T. 26: 5. Jostakin tällaisesta lahkosta väittävät juutalaisten khasiidit polveutuvansa ja
näillä näkyy vielä nyt olevan tiedossa salaperäisiä, kabbalistisia alkutekstin lukemis- ja
tasfcemis-tapoja. (Vrt. Joh. Ilmest. R. 13: 18.)”
(Siv. 27—28).
Eikö tätä lukiessaan luulisi parhaimman
kabbalaan perehtyneen teosofin puhuvan?
”Koko Pentateukki muodostaa siis tältä kannalta
katsottuna
numerojärjestelmän,
jonka
perusluku
saadaan
nimestä
JHVH,
äännettäköön Jahve tai Jehovah”, kirjottaa tekijä
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sivuilla
30—31.
”Tämä
numerojärjestelmä
ilmenee
ensiksikin
Pentateukin
asiallisessa
sisällyksessä,
tunkeutuu
sitte
kauttaaltaan
koko tyylityksen hienoimpiinkin ponsiin, vaikuttaa jakso- ja värsyjakoon, järjestelee sanojen
ja
kerakkeiden
lukumäärän,
esiintyypä
vielä näiden numeroarvoissakin, jota paitsi
kaikkien näiden tekijäin yhdistelmä uudelleen
osoittaa, että yksi ainoa numeroluku on koko
järjestelmän
määrättynä
alkuperusteena.
Tältä kannalta katsoen saattaa siis pitää pentateukkitekstiä
yhtenä
kehitettynä
yksikkölukuna taikka toisin sanoen Jahve nimen numerokirjoituksella toisin kirjoitettuna kehityksenä (transskriptionina).”
Sitten tohtori Savolin siv. 31—34 mielenkiintoisena
esimerkkinä
tulkitsee
kabbalistisesti Semin sukuluettelon (1 Moos. 10: 21—
32). Hän laskee ensin Semin lasten luvun ja
saa Jehovah sanan numeroarvon 26. Hän laskee mainittujen värssyjen (21—32) sanojen
lukumäärän ja saa summaksi 4x26. Hän laskee kirjainten luvun ja saa 15x26. Hän vaihtaa 13 ensimäistä nimeä niiden numeroarvoihin ja saa näiden poikittaissummaksi 138x26
(poikittaissumma
saadaan
siten,
että
luvun
numerot lasketaan yhteen; esim. luvun 245
poikittaissumma on 2 + 4 + 5 = 11 ja vielä jatkettaessa 1 + 1 = 2). Hän laskee 13 jälkimäisen
nimen
numeroarvojen
poikittaissumman
ja
saa 106 x 26 j.n.e.
Lopuksi tohtori Savolin päättää, että ”P.
Raamattu ei siis voi olla mikään ainoasti
luonnollinen kirja” (siv. 36). Tähän voimme
mielihyvällä yhtyä, mutta kun tekijä arvelee,
että Mooseksen kirjain kabbalistinen tulkinta
antaa kuolemaniskun gnostikkojen y.m. teorioille (siv. 34), emme oikein saata uskoa
hänen kantansa vilpittömyyteen, koska juuri
gnostikot,
teosofit,
mystikot,
kabbalistit
ja
yleensä
salatieteilijät
etsivät
raamatustakin
siinä piilevää jumalallista tietoa. He tosin
eivät yleensä tyydy paljaihin numerolaskuihin. Neljän yksinkertaisen laskutavan takana
piilee kosmillinen geometria ja algebra.
Toimittajalta 1915:441—443,
ei raamattukaan puhu iankaikkisesta helvetistä, vaan aioonisesta ks astraali 1917: 243,
ks J. R. H. 1917: 249,
Järnefelt, Arvid 1917:249,
Kristus 1917:440—442,
Luoja 1918: 123,
iso vanha raamattu avattuna — — ja pieni
poika, joka ylen vakavasti ja ahkerasti kääntää raamatun tekstiä tuntemattomalle kielelle,
ks esperanto 1919:89—90,
ks J. R. H.: Johanneksen evankeliumi 1919:
255—256,
Kys.
Englantilainen
tohtori
H.
Grattan
Guinness sekä amerikkalainen pastori C. T.
Russell sekä muut n.s. ”kansainväliset raamatuntutkijat” ovat raamatun muidenkin kirjain, mutta erittäinkin Danielin kirjan ja
Ilmestyskirjan
perusteella
tehneet
kronologisia laskelmia, jotka hyvin näyttävät sopivan
menneisiin
historian
tapauksiin,
esimerkiksi
viimeiseksi
suuren
maailmansodan
alkuvuoteen 1914, jota vuotta C. T. Russel ennusti jo
40 vuotta aikaisemmin. Kuinka on asianlaita?
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Tarkoittavatko
raamatun
lauselmat
todella
joitakin
määrättyjä
historiallisia
tapauksia?
Onko se vaan sattuma, että raamatun ennustuslauselmat monesti hyvin näyttävät sopivan
määrättyihin
historiallisiin
tapauksiin
kronologisesti? Mitähän perää ja todellista aihetta
lienee
esimerkiksi
niissä
”raamatuntutkijain”
ennustuksissa,
että
tuhatvuotinen
valtakunta
alkaisi v. 1925, että Abraham, Isak, Jakob ja
profetat samana vuotena tulevat fyysillisiin
ruumiisiin eli nousevat ylös haudoistaan ja
alkavat hallita maan päällä? Mitenkä tulee
suhtautua raamatun kronologiaan?
Vast. En ole tutkinut raamattua kysymyksessä mainitulta kannalta enkä siis osaa antaa pätevää lausuntoa asiassa. Mutta syrjästäkatsojana en näe syytä epäillä, että raamatun profetallisissa kirjoissa saattaa olla ajankin suhteen tarkoin määrättyjä ennustuksia,
koska kerran on niinkin eläviä todistuksia
siitä kuin pastori Russellin ennustus 1914
vuoden suhteen ja — mainitaksemme kotoisia
profeettojamme — rovasti N:n ennakkolaskelmat, jotka hän esitti kirjassaan ”Gogin sota”.
Mitä vuoteen 1925 tulee, arvellaan salatieteellisissäkin piireissä, että silloin alkaa onnellisempi aikakausi, s.o. että yleensä aletaan silloin itsetietoisemmin pyrkiä veljeyden toteuttamiseen
yhteiskunnallisessa
ja
valtiollisessa
elämässä. Monet kehittyneet ja viisaat sielut
ruumistuvat
sen
perästä
ihmisten
kesken
(”profetat nousevat haudoistaan”). 1921: 124,
T: Eräs vanha ystävä ja totuudenetsijä on
lähettänyt
Ruusu-Ristin
toimitukselle
julkaistavaksi kirjeen, jonka sisältö on siksi kiintoisa, että painatan sen tähän:
TEOSOFINEN RAAMATTU.
Kun Mystica nyt on ryhtynyt julkaisemaan
maailman pyhiä kirjoja suomeksi, niin olisi
hartaasti toivottavaa, että siinä sarjassa saataisiin myöskin Raamattu.
Moni hämmästynee. Mitä, onhan Raamattu
ollut suomeksi jo kuinka kauan lie ollutkaan
ja onhan se kohta kai kokonaisuudessaan
saatavana
uutena
käännöksenäkin.
Niinpä
kyllä, mutta se uusi käännöskin on ja tulee
olemaan ev. luth. kirkonopin värittämä kauttaaltaan ja sisältää ja 1tulee sisältämään suoranaisia
virheellisyyksiä, )
kuten
tunnettua
miten paljon, näkisi sitten kun teosofinf n suomennos julkaistaisiin.
Tällainen käännös olisi mielestäni erittäin
tärkeä, sillä teosofi ei voi luottamuksella suhtautua kirkon suorittamaan. Eihän siitä tiedä
missä se on oikein käännetty, missä väärin,
paitsi niissä kohdin, jotka sattuvat olemaan
1
) Muistettakoon vain esim. miten Juhani
Aho aikoinaan Hels. Sanomissa arvosteli kirkolliskokouksen
mestaroimaa
raamatunkäännöskomitean suorittamaa Uuden Testamentinkin suomennosta! — Siten kokoonpantu kokousko muuten kykenee aina äänestyksellä
ratkaisemaan, miten mikin kohta on käännettävä, jotta se tulisi oikein! — Ja sellaiseen sitä. nitäisi luottaa!
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kunkin lukijan tiedossa. Tunnollinen teosofinen käännös sen sijaan antaisi turvallisuuden
tunteen, mikä ei olisi vähäksi arvattava.
Sanoin tunnollinen. Sillä tarkoitan sellaista
käännöstä,
jossa
ennakkoluulottomasti
alkutekstin ja muiden luotettavien lähteiden nojalla olisi pyritty niin objektiiviseen totuuteen
kuin mahdollista.
Lisäksi olisi käännös varustettava tarpeellisilla, lyhyillä selityksillä.
Siitä tulisi sitten teosofein raamattu ja
saattaisipa tulla monien muidenkin — varsinkin aikaa myöten. Uskon varmasti että sitä
leviäisi lukuisasti, niin, kuka tietää kuinka
paljon.
2/4 25. A. R. M.
Näin ystäväni. Hänen ehdotuksensa on sitä
huomattavampi, koska olen usealta taholta
suullisesti kuullut samaa. Eikö voitaisi saada
edes Uutta Testamenttia suomeksi P. E:n
toimittamana? on minulta kysytty kerta toisensa perästä.
Tämän johdosta en voi olla kertomatta,
että Väinö Vaivanne-vainajan kanssa meillä
oli aikoinaan tuuma suomentaa Uutta Testamenttia. Olimme tottuneet yhteistyöhön suomentamisessa ja V. H. V. oli tarkka kreikankielen tuntija. Raamatunkomitean työtä seurasimme
mielenkiinnolla
ja
meitä
suuresti
vaivasi se, että komitealla ei ollut asiantuntemusta. Se osasi kieltä, mutta monessa tärkeässä paikassa siltä puuttui sisäinen tieto
siitä, mistä oli kysymys. Ollappa meillä nuo
varat,
mitkä
raamatunkomitean
suomennostyöhön tuhlataan, ajattelimme, — kyllä Suomen kansa saisi tietää, mitä Testamentissa
opetetaan.
Merkillistä kyllä kytee nyt päässäni ajatus,
että tuo tehtävä voi vielä olla minulla edessä.
Ainakin pyörii mielessäni selvä kuva eräästä
Uuden Testamentin osasta, jonka koetteeksi
voisin kääntää, varustaa selityksillä ja julkaista.
Toimittajalta 1925: 151—152,
ks juutalainen 1925: 190,
homoseksualismi 1927: 42—47,
Kys. Onko tämä meidän raamattumme ainoa maailmassa vai onko tällaisia jo ennenkin ollut?
Vast.
Juutalaisten
vanha
testamentti
ja
kristittyjen uusi testamentti ovat n.s. pyhiä
kirjoja. Tämmöisiä pyhiä kirjoja on ollut ja
on miltei kaikilla kansoilla. Varsinkin vanhan
testamentin
pyhät
kirjat
ovat
samanlaisia
kuin esim. Indian pyhät veedakirjat, vaikka
juutalaisten kostonhaluinen ja julma Jehovah
etsii vertaistaan muualla. Uusi testamentti on
Jeesuksen
uuden
elämänymmärryksen,
hänen
uusien käskyjensä ja hänen avaamansa uuden
pyhitystien
selostajana
pikemmin
ainutlaatuinen. Pyhiin kirjoihin luen mielelläni myös
suomalaisten esi-isiemme viisauden kokoelmat
heidän runoissaan ja sananlaskuissaan, olenpa
muutamien sekä oppineiden että oppimattomien kauhuksi nimittänyt Kalevalaa pyhäksi
kirjaksi. 1929: 124,
(Raamatun kääntäjät ovat todella ennakkoluulojensa vallassa, jos yhä säilyttävät van-
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hojen
käännösten
sanamuodot.
Alkutekstissä
oleva kreikkalainen sana paruusia merkitsee
”läsnäolo” ja synteleia tuu aioonos” aikakauden lopputiliin vieminen” eli ”täyttäminen”
eli ”päättäminen”.) 1929: 187 muist.
ks tuhatvuotinen 1930: 137—138,
Elämän korkeimmissa kysymyksissä piti sokeasti uskoa raamattuun ks H.P.B. 1931:
2-5,
Raamatun käännösvirheet. — — — Uusia
raamatuntekstilöytöjä. 1934: 185—186.
Ns. musta raamattu ks Mooseksen 6. ja 7.
kirja.
Rabbiini
ks lapsi 1909: 198—200,
Jokipii 1932:38—39,
Paavali 1932:203—207.
Rachmanova, Alexandra: Studenter, kärlek,
tjeka och död — jännittävä, mieterikas, idealistinen 1933: 3.
Radikalismi, radikaalinen
ehkä olisin vielä radikaalisempi ks Suomi
1917: 155—157,
Minulle se oli lyönti vasten kasvoja, sillä
olin uskonut parempaa heidän radikalismistaan, ks bolshevismi 1929: 2—3.
Radio
Pekka Ervastin esitelmien radiointia ehdotettiin R.R:n vuosikokouksessa. Sitä varten
olisi anomus lähetettävä Suomen Yleisradiolle.
Ja tätä varten pitäisi saada ruusuristiläisiä
nimiä
anomuksen
allekirjoittajiksi.
Taiteilija
J. Pohjanmies, os. Jyväskylä, on lupautunut
nimien kerääjäksi. Ne looshit, ryhmät ja irtojäsenet, jotka haluaisivat radiossa kuunnella
P. E:n sunnuntai-esitelmiä, kirjoittakoot siis
anomuksensa Suomen Yleisradiolle ja lähettäkööt ne taiteilija Pohjanmiehelle, joka muodossa tai toisessa sitten toimittaa ne asianomaiseen paikkaan yhdellä kertaa.
Tien varrelta 1928:218,
ks kesäkurssit 1928:232.
Radium
ks salatiede 1910: 174,
Radshas [*himo]
ks uskonto 1909: 74—75.
Radvan, tri ks telepatia 1923: 37.
Rae, Anni ks Turku 1915: 183.
Ragaz, Leonhard: Valtakunnan evankeliumi.
Kirja tekee selkoa saksalaisten teologein
Blumhardtein, isän ja pojan, voimakkaasta
Jeesuksen
seuraamisesta
ja
heidän
RuusuRisti-henkeä
lähenevästä
kristinuskostaan.
Huomattava teos. Hinta 45:—, sid. 55:—.
[*Kust. W. S.]
Tien varrelta 1929: 46.
Raha
Rahoja ja tilaajia, ks. Omatunto-lehti 1906:
122,
Jos tässä nyt olisi kysymyksessä tavallinen rahallinen hanke ks Omatunto-lehti 1907:
117—118,
hänen pitäisi jotakin tehdä rahoillaan veljiensä hyväksi, ks Usko ja teot 1908: 133—
135,
rahallisesti avustaa teosofista liikettä, ks
Avustajain liitto 1908: 186,
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”tuhlaa rahojaan” ks kirjallisuus 1908: 192,
ks Avustajainliitto 1908: 252,
kirjallisuus 1909: 211,
Hän [*kreivitär C. Wachtmeister] sanoikin
minulle nimenomaan: ”Jokainen teosofi, jolla
on rahaa, on velvollinen käyttämään kaikki
rahansa teosofian hyväksi. Tässä suhteessa
ei anneta armoa”, ks Wachtmeister, C. 1910:
369,
ei ole raha samalla tavalla yksinvaltias kuin
nykyaikana ks Päämajassa 1911:27—32,
ks kirjallisuus 1911:83,
päämaja 1911: 89 ja 151,
Nyt tarvitsee teosofia Suomessakin rahaa,
ks kesäkurssit 1912:252,
syytettiin minua — — rahanhimosta, ks
opettaja 1912:412—414,
huono rahavuosi ks Tietäjä 1913: 465,
ks pankki 1914: 49—51 ja 1915: 353,
päämaja 1915: 404,
Aatteet ovat useimmiten tähän saakka saaneet rahaa palvella. Siitä on kasvanut kauhu
mammonaa kohtaan. Teosofisen Seuran tehtävä on näyttää, että raha voi aatetta, aine
henkeä palvella, ja täten luoda perustus aivan
uudelle yhteiskuntaelämälle, ks teosofia art.
T.S:n työ ja tarkotus 1916:347—348,
älkää kiinnittäkö sydäntänne rahoihin ks
mammona 1916: 387—388,
ks kirjapaino 1916: 430,
Eikä siinä voitossa tule kysymykseen rahallisia korvauksia enemmän kuin maitten
anastuksiakaan, ks sota 1917: 201,
rahan tehtävä ei ole puuttua, vaan palvella!
ks teollisuus 1919: 163,
ks kustannustyö 1920: 247—248,
Karjala 1921: 196,
R-R 1921:395—396,
Tuhlataan niitä rahoja paljoa joutavampaan — miksei niitä riittäisi kulttuurityöhönkin? ks ”Weissenberg, Ester 1921:396,
uhraten rahaa, ks Mea culpa 1922: 264,
Jotkut idealistiset ihmiset valittavat, että
raha-asiat aina ovat niin ikäviä. ”Niistä pitäisi puhua niin vähän kuin mahdollista . . .
ei vaivata 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, ks Kustannustyö 1923: 129,
ks henki 1924:9—10,
kansanopisto 1924: 204—205,
looshityö 1925: 261—265,
pyytävät meiltä rahaa ”lainaksi”, ks auttaminen 1925: 343,
ks R-R 1927:7,
Helsingin
Ruusu-Ristillä
oli
kuukausikokouksensa jäsenille maaliskuun 3 p:nä. Olivia
Gebhard lauloi Piippa Heliön säestyksellä ja
P. E. kertoi, miten hänen suhteensa rahaan
oli vuosikymmenien vieriessä kehittynyt, sekä
esitti yhteistoimintaa koskevan kysymyksen,
johon toivoi jäsenten vastaavan seuraavassa
kokouksessa. Kysymys herätti yleistä mieltymystä. — —
Tien varrelta 1929: 134,
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Kahviloman
jälkeen
tulivat
käsiteltäviksi
taloudelliset kysymykset, arkaluontoiset, mutta
tärkeät.
Alustuksena
yksityiskohtaiselle
taloudellisen tilanteen selvittelylle Johtaja puhui siitä, miten hänen oma suhtautumisensa
raha-asioihin on vuosien vieriessä muuttunut.
Jo nuoruudessaan hän huomasi, että taloudellinen kysymys tulee tässä maailmassa muodossa taikka toisessa jokaisen eteen ratkaisua
vaatien, ja hän koetti siitä suoriutua monien
muiden totuudenetsijäin tavoin kieltäytymällä
rahasta,
rukoilemalla
jumalaltaan
köyhyyttä.
Sitten tuli käänne. P. E :n oli otettava vastuulleen Teosofisen Kustannusliikkeen asioita,
ja tämä merkitsi uutta suhtautumista rahaan.
Ihminen ei saa pelätä rahaa. Jos hän sitä
pelkää, ei hän ole sen herra; jos hän sitä
rakastaa, hän osaa sitä vallita. Rakkaus ei
kuitenkaan merkitse himoa. Mammona on
tehtävä hengen palvelijaksi, me emme saa
sitä palvella. Elämän viisaasti järjestetyssä
koulussa opimme oikeata käytäntöä tässäkin
asiassa.
[*Ote R-R:n vuosijuhlaselostuksesta, kirj.
J. E. P.] 1929:144—145,
Näin niin selvästi, että todellinen rauha
tulisi riippumaan siitä, ettei vaadittaisi rahallisia korvauksia ”voitetuilta” ks Versailles
1929:317—318,
T: Raha, raha — sitä sanaa monet pelkäävät, joskin se toisille on ylen rakas. Varsinkin henkisten asioiden harrastajien kesken on
aina ollut tapana kammoksua rahaa ja mieluimmin olla siitä puhumatta. On ajateltu
ja tunnettu näin: hengen ja totuuden saamme
lahjaksi Jumalalta, — kuinka siis sen yhteydessä voisimme ajatella rahaa?
Tämmöinen näkökanta edellyttää, että on
jotakin, jota me ihmiset emme saa lahjaksi.
Ja mikä se olisi? Tietysti jokapäiväinen
leipämme, jota saamme syödä otsamme hiessä.
Totta on, että meidän on tehtävä työtä
saadaksemme
leipämme.
Mutta
luommeko
leivän? Ei, luonto sen meille suo. Jumala
meille leivänkin antaa, vaikka se on kovan
työn takana.
Kuinka nyt on hengen ja totuuden tiedon?
Saammeko sen lahjaksi ilman muuta? Kaikkea vielä: sekin on kovan työn takana —
paljon kovemman. Ellemme etsi Jumalan valtakuntaa, ei sen portti meille avaudu. Ja niin
tärkeä on hengen etsintä, että Jeesus kehottaa meitä ensin etsimään Jumalan valtakuntaa. Leipä on niin paljon vähäpätöisempi
asia, hän sanoo, että se tulee kuin itsestään
sitten.
Mutta juuri sentähden, että henkinen elämä
viisaiden ihmisten sanojen mukaan on korkeampi aineellista elämää, juuri sentähden
on selvää, että meidän on hyvin suoritettava
läksymme aineellisessa elämässä, ennenkuin
osaamme astua taivasten valtakuntaan. Jos
halveksimme
ainetta,
lähestymme
henkeä
ylpeydellä. Jos vihaamme ainetta, emme saata
olla
pelkäämättä
henkeä
(Jumalaa).
Jos
himoitsemme ainetta, lähestymme henkeäkin
vaativina, ja silloin henki pakenee. Ainoa
pelastus on rakkaudessa. Rakkaus on puhdas
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ja epäitsekäs, rakkaus vapauttaa. Jos näemme
aineessa hengen ilmennyksen, pidämme kätemme puhtaina ja etsimme henkeä. Silloin
henki tulee ja sen mukana aineen kauneus.
Aineen
symboolina
nykyisissä
yhteiskunnissamme on raha. Älkäämme rahaa himoitko,
älkäämme sitä halveksiko tai vihatko. Raha
on taikavoima, jossa meidän tulee nähdä hengen mahti. Jos eivät kätemme ole puhtaat,
vie rahan henki meidät turmioon. Mutta jos
lähestymme rahaa rakkaudella, palvelee mammona Jumalaa.
Raha on ankara opettaja. Tietämätön ihminen luulee, että raha on hänen alempaa minäänsä varten. Rahalla hän hankkii itselleen
ruumiillisen elämän kaikkia nautintoja. Kun
hän siitä lumouksesta on herännyt, on hänen
opittava
huolellisuutta,
täsmällisyyttä,
ehdotonta rehellisyyttä raha-asioissa. Kuinka houkuttelevaa on henkisesti vähän heränneelle
ihmiselle olla leväperäinen raha-asioissa: hän
ei huomaa, että raha on ensimäinen koetuskivi, jonka avulla elämä häntä tutkii. Hän
kuuntelee sydämensä ääntä ja pyyhkii monta
kyyneltä kärsivien kasvoilta. Se luetaan hänelle ansioksi, mutta varokoon hän myös,
ettei
hän
kevytmielisellä
huolimattomuudella
saa aikaan tuskia toisille. Vasta sitten kun
hän on oppinut läpeensä täsmälliseksi, luotettavaksi ja rehelliseksi, voi hänestä tulla todellinen ihmisten auttaja.
Meidän henkinen elämämme ei ole riippumaton rahasta. Se kulkee rinnan rahan kanssa.
Henkinen elämämme on suhteessa luonteeseemme. Raha on luonteemme mittapuu. Kun
luonteemme vapautuu rahan orjuudesta, kirkastuu henkinen näkömme. Mutta vasta kun
tulemme rahan herroiksi viisaudessa ja tiedossa, on Kristus kuninkaana meidän hengessämme.
Toimittajalta 1929:318—319,
Nyt on vain kysymys rahoista. Kassani ei
ole kehuttava, kuten tiedät. Vaikea minun
myös on lainata rahaa ... ks armeija 1930: 52,
Hyvä vain on kaikkien selvästi käsittää,
että meidänkin Ruusu-Risti-työmme, niin henkinen kuin se onkin, on tässä aineen maailmassa
suuresti
riippuvainen
ruusuristiläisten
rahallisista avustuksista, ks R-R 1930: 186—
187,
Aineen maailmassa on rahalla valta-asema,
ks Temppelirahasto 1930:206,
Ihmiset pyytävät ja saavat apua toisiltaan
— sangen ajattelemattomasti usein, varsinkin mitä rahoihin tulee, ks auttaminen 1930:
226,
Rahan taika, art julk Ihmisyyden uskontokirjassa 1930: 289—296,
Maailma ei juuri ymmärrä muuta kuin
rahaa ja kunniaa ks H. P. B. 1931: 2—5,
Ei meillä aina rahoja ole, mutta hyvä sana
on aina ylettyvillämme. ks kirjallisuus 1931:
5—6,
rahatautia ks Rahasto 1931: 181,
Riittävätkö rahat leipään? ks R-R 1932:
71—72,
rahoja henkilökohtaiseksi iloksesi? ks aika
1932: 231
ks’ kustannustyö 1932:234.
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Rahasto
ks myös Temppelirahasto; pankki,
ks Lainarahasto 1913:7,
kulttuuri 1914:151—152,
veljesrahasto ks teosofia art Veljeyden toteuttaminen ja T. S. 1916: 390—391,
ks veljeys 1916: 436,
V. H. V.-Rahasto 1919:127—128,
ks seurakunta 1923:49,
Aikakauskirjamme
laajentamisrahasto.
Eräs
jäsenemme
ja
ystävämme
ehdotti
jouluna,
että
perustaisimme
rahaston
edellämainittua
tarkoitusta varten. Hän lahjoitti heti omasta
ja
joidenkuiden
toisten
asiainharrastajain
puolesta
”pienen
pohjasumman”,
ja
vaikkemme ole tulleet tästä rahastosta ennen
puhuneeksi, kuittaamme nyt tähän kaikki lahjat, mitkä on siitä lähtien annettu RuusuRistille. Olemme muuten laajentamiseen nähden toteuttaneet toivomuksia niin paljon kuin
olemme katsoneet siihen kykenevämme. Rahasto on pyynnöstä avoinna ja siihen on
tähän asti merkitty: — —
Tien varrelta 1923: 118,
[*J. R. H:n artikkelin ”Keskellä kiusausten
koulua” johdosta P. E. kirjoittaa:]
Ylläolevan johdosta. Ystäväni J. R. H:n sanat ovat lähteneet hänen tosi veljellisestä ja
rakastavasta sydämestään; olen niistä sanomattomasti
liikutettu.
Pyydän
vain
väärinkäsitysten välttämiseksi huomauttaa, että ne
todella ovat lähteneet hänen hyvästä ja huolehtivasta sydämestään eivätkä ole aiheutuneet
minkäänlaisista
minun
valitteluistani.
Olen omasta puolestani kiitollinen karmalle,
olen
tyytyväinen
ja
onnellinen.
Niinkauan
kuin pysyn terveenä ja työkykyisenä, suoriudun mainiosti sitoumuksistani. J. R. H :11a on
sydämellään minun velkataakkani, mutta sekään ei paina mieltäni, sillä olen keksinyt
seuraavan rohkean ajatuksen: jos en kykene
maksamaan velkojani ennen kuolemaani, lunastaa Ruusu-Risti itselleen — esim. käyttämällä Temppelirahaston varoja — kustannusoikeuden koottuihin teoksiini, ja silloin minun
ei tarvitse tuskitella kuoleman tuolla puolen,
että jätin velvollisuuksiani täyttämättä, sillä
se olisi todella tuskaa. Sanoihan Sokrateskin
kuollessaan ystävälleen: muista, että olemme
Asklepiokselle velkaa kukon!
Kirjeitä toimitukselle 1929:349,
Lopuksi
kehittyi
tuuma
uuden
rahaston
perustamisesta, jolle nimeksi valittiin ”P. E:n
rahasto”.
Johtaja
suostui
ottamaan
tästä
edesvastuun
vastaan,
selittäen
lähettävänsä
kaikille jäsenille uudesta järjestelystä kiertokirjeen
ja
samalla
kirjoittavansa
siitä
R. R:iin.
[*Ote R-R:n vuosikokousselostuksesta] 1931:
114,
Ruusu-Ristin
Talorahasto
ks
Temppelirahasto 1931: 175,
P. E :n rahasto.
Tämän niminen rahasto perustettiin vuosikokouksessa
pääsiäisenä.
Se
on
vapaasti
Ruusu-Ristin
Johtajan
käytettävissä,
mutta
sen lähimpänä tarkoituksena on teosofis-ruusuristiläisen
kirjallisuuden
ja
aikakauskirjan
tukeminen.
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Jokainen Ruusu-Ristin jäsen voi kirjoittautua sen kannattajaksi, ja kiertokirje onkin
sitä varten lähetetty kaikille jäsenille, mutta
ken tahansa voi tilapäisillä lahjoituksilla sitä
avustaa.
Kaikki
rahalähetykset
osoitetaan
rahaston
hoitajalle: Johtaja Pekka Ervast, Hyvinkää,
Pilpala.
1931: 175—176,
T: Ajatellessani taloudellista karmaani ihmettelen sitä suosiollista jalomielisyyttä, millä
se monta kertaa elämässäni on antanut minun
palvella välikätenä hyvien asioiden eteenpäinviemisessä.
Sanon
nimenomaan
välikätenä,
sillä tietysti omista ponnistuksistani ei olisi
syntynyt
suurtakaan
tulosta
ilman
niiden
ystävien myötävaikutusta, joita karma aina
tielleni toi. Mainitsenpa muutamia esimerkkejä: varhemmalta ajalta Teosofinen Kirjakauppa ja Kustannusliike ja Suomen Teosofisen Seuran entinen päämaja, viime päiviltä
taas
Kulmakoulusäätiö,
jolle
karma
antoi minulle tilaisuuden lahjoittaa Temppelirahaston kaikki omat varat, ja Ruusu-Ristin
kustannustoiminta,
jonka
alullepano
samalla
tuli suureksi avuksi Mysticalle; tämä alku
taas oli mahdollinen sen kautta, että viiden
ystävän takauksella sain melko suuren lainan
Kansallispankista
ja
että
takaajien
takeena
taas on äsken perustettu P. E:n rahasto.
P. E:n rahaston varoja en siis toistaiseksi
voi ”vapaasti” käyttää; ne ovat sidotut, kunnes pankkilaina on maksettu. Mutta palvelevathan kirjallisuuden tärkeätä asiaa, — johon
niitä
epäilemättä
”vapainakin”
ollen
olisin
käyttänyt.
Harras toivomukseni on vain, että P. E:n
rahasto kykenee herättämään rakkautta jäsenissä ja ystävissä!
Minun ei tarvitse tässä kirjoittaa näistä
hankkeistamme, koska toiset
ja taitavammat
kynät niistä tekevät selkoa,1) — pyydän vain
kaikkien huomaamaan, kuinka luonnollista on,
että
Ruusu-Ristissäkin
poteamme
rahatautia
tänä yleisen taloudellisen kriisin aikana. Mutta
lohdutuksenamme on, että rakkaalla RuusuRisti-lapsellamme on satoja vanhempia, jotka
siitä yhteisvoimin huolta pitävät, vaikka se
onkin jonkun verran kalliimpi kuin tavallisen
perheen lapsi!
Toimittajalta 1931: 181,
T: Ja toinen kysymys.
— Tässä on niin paljon näitä kassoja ja
rahastoja nyt Ruusu-Ristissä, ettei tavallinen
yksinkertainen ihminen enää tiedä, mihin hän
pienet penninsä panee. Minä esim. tahtoisin
avustaa Johtajaa ja hänen personallista työtään, mutta mihin rahastoon silloin avustukseni jätän?
Tähän
omantunnon
kysymykseen
vastaan
seuraavasti (jättäen mainitsematta ne ansaitsemattomat lahjat, joilla jotkut ystävät joskus
muistavat minua):
— Johtajan
työtä
kannatetaan
välittömästi: 1)
tilaamalla Ruusu-Risti, joka ilmes1)
[*ks
Ruusu-Ristin
194]

kustannustyö 1931:185—186, art.
kustannustoiminta
1931:
189—
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tyy P. E:n kustannuksella, 2) käymällä, jos
on Helsingissä, P. E:n luennoilla, 3) avustamalla Ruusu-Risti-seuraa säännöllisillä vuosimaksuilla,
sillä
seura
ylläpitää
puolestaan
luentotyötä Helsingissä, 4) ostamalla RuusuRisti-kirjallisuutta ja 5) avustamalla P. E:n
rahastoa, joka toistaiseksi on R. R.-kustannustoiminnan tukena. Tässä on tosin nyt mainittu viisi eri reikää jäsenten rahoille, mutta
1), 2) ja 4) eivät ole rahastoja, vaan luonnollisia
tilaisuuksia;
3) taas
on
jokaisen
jäsenen itsestään lankeava velvollisuus, joten
ylimääräiseksi rahastoksi jää vain 5). Mutta
jos jäsen, jolla ei ole liikoja varoja, kysyy
itseltään, kumpaako kassaa hän avustaa: seuran yleistä vaiko P. E :n rahastoa, on hänen
epäröimättä
valittava
edellinen.
Ruusu-Ristiseuran kassa, jonka hoitajana on Esko Koivisto, on ehdottomasti avustusten tarpeessa,
sillä muuten koko yhteistyö pysähtyy tai
kaatuu. P. E :n rahasto perustettiin viime
vuosikokouksessa etupäässä niitä jäseniä varten, jotka ennen olivat avustaneet temppelirahastoa; sillä on tärkeä tehtävä, nykyhetkellä, mutta ken tietää, kuinka pitkä ikä
sillä rahastolla on? Omasta puolestani en
harrasta niin monia rahastoja, — kuvittelen
aikaa, jolloin on vain yksi ainoa suuri, suuri
kassa, joka tukee kaikkea työtä.
Muuten yhdyn siihen ajatukseen, joka lausuttiin
äskeisessä
jäsenkokouksessa
Helsingissä, että niin moni jäsen kuin mahdollista
ottaisi
kirjoja
myydäkseen.
Olen
kuullut
eräästä yhdistyksestä, jossa jäseniksi pyrkijät viiden vuoden aikana ovat ikäänkuin koetuksella: heidän ei tarvitse maksaa vuosimaksuja, mutta heidän tulee myydä kunakin
vuonna niin ja niin monta kappaletta määrättyä kirjaa. Sillä tavalla todella koetellaan
pyrkijän harrastusta ja vilpittömyyttä.
Toimittajalta 1931: 251,
T: Koska kustannustoiminta asetettiin vakavalle kannalle vuosikokouksessa sen kautta,
että
perustettiin
Ruusu-Ristin
Kirjallisuusseura, tulee P. E :n rahasto monen ystävän
toivomuksesta yksinomaan tukemaan P. E :n
henkilökohtaista kirjallista toimintaa.
Toimittajalta 1932:107,
Koska matkaani varten otan suuren lainan
pankista, voivat ne ystävät, jotka edelleen
tahtovat työtäni avustaa esim. n.s. P. E:n
rahaston
välityksellä,
jättää
tai
lähettää
avustuksensa pankkitililleni, joten ei tarvitse
rahoja
Amerikkaan
lähettää.
Pankkitiliäni
hoitaa ja avustuksia vastaanottaa Prokuristi
J. Kuusisaari, Helsinki, Kansallis-Pankki, Hakaniemen konttori, ks P. E. VI Amerikka
1933:201,
P.
E:n
rahaston
jäsenille
huomautetaan
vielä kerran, että he voivat suorittaa maksunsa P. E :n tilille Kansallis-Pankin Kallion
konttoriin. Tämä huomautus johtuu siitä, että
sangen harvat ovat sinne maksunsa suorittaneet. Rahastoa käytetään nyt johtajan Californiassa suorittaman työn tukemiseksi.
Tien varrelta 1934: 72,
P.E:n
rahasto
ottaa
edelleenkin
kiitollisuudella
vastaan
kaikkia
avustuksia,
joita,
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kuten ennenkin, käytetään P. E:n matkalainojen hoitamiseen. P. E:n rahaston nykyinen
hoitaja on hra Valdemar Kaade, os. Oikokatu 15.
Tien varrelta 1934: 314,
ks P. E. III syntymäpäiviä 1934:373.
Rahkonen, Hugo
ks P. E. VII 1916: 243.
Raiska
miksi näet raiskan veljesi silmässä ks veljeys 1909: 205—208.
Raison d’etre
ks R-R 1921: 578—580.
Raitio, Eino 1916: 143.
Raitis, raittius
ks myös kieltolaki,
ks Usko ja teot 1908: 134—135,
hän oli harras raittiuden ystävä ja otti
innokkaasti
osaa
raittiusyhdistyksen
työhön
ks V. H. V. 1919:99—102,
Ennen
maailmansotaa
tehtiin
Suomessa
paljon työtä raittiuden puolesta ks politiikka
1929: 51—53,
Esikaupungin
raittiustyötä,
ks
kieltolaki
1931: 71,
Uskoin, että Suomen kansa halusi elää
täysin raittiina. — — raittiustyötä tehtiin
— — pakollinen raittius — — Raittiit ihmiset voivat elää raittiina missä olosuhteissa
tahansa ks kieltolaki 1931:76—77,
Nyt tulee taas raittiusseuroille työtä, työtä
raittiuden saarnaajille ja opettajille, ks kieltolaki 1932: 1—2.
Raivo
Jos raivohullu ihminen syöksee ks Wood,
Ernest 1922: 167,
ks Sairas sielu 1926:231—232,
Kerran olin taas vähällä raivostua, ks
H. P. B:n itämaalaisuus 1931:127—129.
Raja, rajoittaa jne
Ei ole ihminen enää rajotettu, vaan ääretön, ks Mysteriot II 1916: 111—115,
yleismaailmallisen logoksen yksilöllinen eli
individualinen rajottuma — — muodon rajotukset sallivat. — — rajotettujen kappaleiden
muodossa ilmestyvä substansi — — rajotettujen aistimusten muodossa ilmenevä tajunta.
— — Jumalallisia ja inhimillisiä mahdollisuuksia emme saata rajottaa. ks Jeesus art
Oliko Jeesus Jumala? 1918:233—235,
Näillä sanoillani en ole vähimmässäkään
määrässä
tahtonut
rajottaa
mysterioiden
äärettömyyttä, ks Kristus ja Logos 1919: 151,
Hänen onnentunteensa oli rajaton, se oli
yhtä rajaton kuin hänen rakkautensa, ks kehitys 1920: 101,
henkinen elämänvoima oli vähenemässä samassa määrin kuin sille piti etsiä rajotuksia
ja opinkappaleita ks R-R 1920: 241—247,
paha syntyy vasta ilmennyksen, rajoituksen
kautta. Ihminen rajoitettuna olentona on samalla
pahan
synnyttäjä;
mutta
ks
paha
1921:62,
Mutta me ihmiset emme ole ainoastaan
hitaita, vaan myös rajoitettuja, ks teleplasma
1922:72,

Rakoczy, mestari

Olin myös rajattomalla luottamuksella uskonut aateveljiini ks Suomi 1927: 294—295,
Ja rajat kadottavat merkityksensä, jos passit, tullit ja sodat poistetaan, ks Europa 1928:
12—13,
oman
aurinkokuntamme
rajoittamana,
ks
kolminaisuus 1930:41—42,
Ihminen on aina rajoitettu olento; siksi,
kunnes hän kasvaa rajoista täysin vapaaksi,
ks kuolema 1930: 131,
silloin kun R-R kotimaassamme loistaa niin
suurella valolla, että se näkyy rajojen yli ks
R-R 1930:187,
tietopiirimme vielä niin rajoitettu! ks H. P. B.
1931:40,
yli puolueiden raja-aitojen ks kansallishaltia 1933: 1.
Rajagopala, Mrs 1934:75.
Rajajoki
ks bolshevismi 1929: 3.
Rajapyykki
ks Tietäjä 1912:451—452.
Rajan takaa
Tämän otsakkeen alla tulemme edelleenkin
julkaisemaan
tosikertomuksia
unista,
näyistä
y.m. yliaistillisista kokemuksista, jotka osoittavat, että on olemassa näkymätön maailma
asujamineen tai salattuja voimia ”elävässä”
ihmisessä. Pyydämme siis, että lukijamme yhä
lähettävät toimitukselle
selontekoja tämänlaatuisista asioista.1)
Tien varrelta 1921: 636.
Rakentaja, rakentavat voimat j.n.e.
En usko, että rauha voidaan sodalla rakentaa. — — Uskon ainoastaan ihmiskunnan rakentaviin voimiin: järkeen ja rakkauteen, ks
sota 1917: 198—201,
Olen työn ihminen, en hävityksen, rakentaja, en repijä. Sentähden ks sota 1918: 195—
196,
Teosofinen työ on yhteiskunnallista rakennustyötä, sillä se herättää ja muuttaa ihmisiä. —
— Toivonkin voivani vielä joskus esittää
yhteiskunnallisen
rakennussuunnitelmani,
ks yhteiskunta 1919:257—260,
Tämmöinen
näkymätön
rakennustyö
taas
puolestaan vaikuttaa ympäristöön ja ympäristössä eläviin ihmisiin, ks vpm art Mitä
vpm:t tavoittelevat? 1921:191—192,
ks teosofia art T.S:n tehtävä 1921:459—
463,
kuin huone rakennettu sannalle ks sota
1922: 163—165,
[*Arvostelu] rakentaa, ks H. P. B. 1926:
100—101,
kallio, johon kaikki täytyy rakentaa, ks
I. T. J. 1926: 244—247,
rakennamme yhteisiä koteja —
— Rakentakaa oma temppeli! ks Temppelirahasto 1927:
170,
ks atomi 1930: 42.
Rakoczy, mestari
ks R-R 1921:21—22.
1

) [*ks myös Liite: Rajan takaa]
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Rakkaus

Rakkaus
[*totuuden tietäjä] rakastaa meitä semmoisina kuin me olemme ks totuus 1905: 125,
jos he [*lukijat] tuntevat rakastavansa tätä
teosofian äänenkannattajaa, silloin kyllä heidän rakkautensa näkyy heidän teoistaan, ks
Omatunto-lehti 1905: 177—178,
Totuus yksin kirkastaa rakkauden riemun
aamuksi.--------- Rakastaahan jokainen ihminen
ennen kaikkea totuutta, ks Omatunto-lehti
1906:4—6,
Millä tavalla kehkeytyy nimittäin sukupuolisuuden siemenestä kuolemattoman rakkauden
ihanan puhdas kukka? — — Rakkaus on se
luvattu maa, johon pääsemme kuljettuamme
läpi aistillisuuden korven, ks Sukupuoliasia
teosofian valossa. 1906: 14—17,
ks psykometria 1906: 94,
ainoastaan rakkaus voittaa vihan ks paha
art Ei pahaa pahalla 1906:187—189,
RAKKAUDEN ALKEMIA
— I. F. Häiritsenkö? Tekisi mieleni jutella
kanssanne — tai oikeammin kuulla mielipiteenne asiasta, jota nykyään ahkerasti pohditaan teosofisissa piireissä. Tulen vastikään
A:n luota, jonka kanssa olemme innokkaasti
keskustelleen lemmestä, rakkaudesta ja avioliitosta. Hänen katsantokantansa oli hyvin
selvä, mutta en tiedä, miksikä se ei täysin
tyydytä minua. Olen oikein kummallisella
mielialalla tuon keskustelun johdosta. Luotan
nyt siihen, että te osaatte minua — kuinka
sanoisin — rauhottaa.
Z. Olette tervetullut, mutta älkää odottako
liikoja minulta. Kuka tietää, voiko minunkaan
kantani teitä tyydyttää? — Teidän täytyy
nyt ensin tehdä selkoa minulle A:n katsantokannasta.
I. F. Se on kylläkin helppoa. Hänen mielestään ei ole olemassa mitään rakkautta. Hän
kutsuu sukupuolisuhdetta lemmeksi ja sanoo,
että sekin on vain kauniimpi nimi sukuvietille.
Hänen mielestään ei ole olemassa muuta kuin
puhtaasti eläimellinen sukuvietti ja hän melkein nauraa avioliitolle, joka korottaa ihmisen
eläimellisyyden jumalallisen pyhäksi asiaksi.
Z. Kyllä kuulen, että olette tyytymättömällä mielellä. Mutta mitä ystävänne A. sitten kutsuu rakkaudeksi? Täytyyhän teidän
myöntää, että jos hän kutsuu erityistä asiaa
lemmeksi, hän rakkaudella tarkottaa jotakin
muuta. Sillä ei hän suinkaan tahdo tehdä
niin kaunista sanaa mitättömäksi?
I. F. No ei. Hän sanoo, että rakkaus, se
on
rakkaus
kaikkiin
ihmisiin
erotuksetta.
”Rakkaus ei omaansa etsi.” Rakkaus on aina
hyvä ja puhdas ja vapaa kaikesta aistillisuudesta, hän sanoo.
Z. No niin, silloinhan hänellä on hyvin
kaunis käsitys rakkaudesta. Vai mitä?
I. F. Olkoon, mutta missä semmoisia ihmisiä on? Kuka osaa rakastaa kaikkia erotuksetta ja yhtä paljon? Ja joudummeko muut
sitten kaikki eläimiksi? Olenko eläin, kun en
rakasta kaikkia erotuksetta — kun en oikeastaan rakasta ketään? Ja vaikka rakastaisinkin jotakin ihmistä, olisin sittenkin A:n mielestä eläin!
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Z. Te olette ankara johtopäätöksissänne,
näen mä. A :11a on ilmeisesti hyvin ihanteellinen käsitys rakkaudesta.
I. F. Mutta sitä alhaisempi siitä, jota hän
kutsuu lemmeksi. Vai onko ehkä teidän mielipiteenne sama kuin A:n?
Z. Ei ole. Luulen näkeväni, mitä siinä on
vaillinaista.
I. F. No sepä jotakin. Nyt saan teidät puolelleni ja te annatte tukea minun sisäisimmälle tunteelleni. Sanokaa: onhan inhimillisessäkin rakkaudessa jotakin suurta ja pyhää,
onhan se paljon muuta ja korkeampaa kuin
eläimellinen vietti — eikö niin?
Z. Hm. ”Inhimillinen rakkaus”, niinkuin
sanotte, on kai ainoa mitä on — mutta mitä
pahaa on sukuvietissä?
I. F. Mitä tarkotatte? Nyt en ymmärrä.
Z. Sen arvaan. Tutkikaamme asiaa. Millä
nimellä voisimme sopivasti kuvata A:n kantaa? Eiköhän nimellä ”dualismi”? Hän tekee
jyrkän eron sukuvietin (lemmen) ja rakkauden välillä — sukuvietti ja lempi on eläimellistä, rakkaus on puhdasta ja jumalallista.
Niiden välillä ei ole siltaa. Jos ihminen on
lemmen kahleissa, silloin rakkaus on hänelle
vastenmielistä, epätodellista, pahaa; jos hän
rakastaa kaikkia, silloin sukuvietti hänen mielestään on kaiken pahan alku ja juuri. Ettekö
huomaa, että ystävänne A. ei ole yksin kannassaan? Että päinvastoin hänen katsantokantansa on verrattain yleinen, niin, että se melkein on meihin kaikkiin juurrutettu? Eikö
uskontomme kutsu synniksi kaikkea, mitä
kuuluu sukupuolielämän alalle? Yksin avioliitosta, jota kirkko muuten on julistanut pyhäksi,
ajatellaan
salassa
ylenkatseellisesti.
Tämä johtuu siitä, että uskonnollisten ihmisten puolelta kohdellaan rakkaus-elämää jonkinmoisella
kammolla.
Pidetäänhän
synnillisenä ja maallisena sitä kaunokirjallisuutta,
joka rakkautta ylistää. Tietysti vähän liiottelen, sillä onhan meidän päivinämme paljon
vapaampiakin
tuulahduksia
liikkeellä.
Mutta
tärkeä on, että meillä on selvä kuva dualismista tällä alalla.
I. F. Teillä on tosiaan oikein. Mieleeni nousikin kysymyT: kun nyt kristikunta niin selvästi uskoo näkevänsä pahan ja synnin, miksi
on niin vähän hyvää olemassa? Miksi on niin
vähän ihmisrakkautta, joka kuitenkin olisi
ainoa puhdas hyve?
Z. Nytpä iskitte ytimeen! Siinä se juuri
on. Kun pahan näkee, eikö silloin voisi sitä
välttää? Eikö voisi hyvää tehdä?
I. F. Luonto kai on omaa tahtoa voimakkaampi, kuten apostolikin jo todisti.
Z. Ja luonto siis ehdottomasti ”paha”?
Tässä juuri piilee ihmisten sokeus. Kun eivät
voi asioita muuttaa, olisi yhtä viisasta kutsua luontoa ja sen lakia ”hyväksi”. Mutta se
olkoon heidän asiansa. Meidän on tutkiminen,
miksi ei enemmän ihmisrakkautta ole, miksi
ei ole enemmän hyvää?
I. F. Sanokaa te syy.
Z. Tietääkseni syy on juuri tuossa dualismissa, juuri siinä, että tehdään jyrkkä ero
lemmen ja rakkauden välillä. Ja kun ei jakseta luontoa voittaa, on rakkauden ihanne
saavuttamaton. Ajatelkaa nyt. Mikä on noit-
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ten dualistein käsitys rakkaudesta? Sanoitte
jo äsken, että A:n mielestä rakkaus on puhdasta, epäitsekästä, ilman aistillisuutta, että
rakkaus on yhtä suuri hyvyys kaikkia kohtaan. Mielestäni voisimmekin käyttää toista
sanaa
ilmaisemassa
heidän
rakkauskäsitettään: se sana on hyvyys. Hyvä ihminen on
tosiaan aina hyvä. Hän on hyvä kaikkia kohtaan erotuksetta, ja pinnalta katsoen voisi
sanoa, että hän rakastaa kaikkia. Mutta hyviä ihmisiä on kuten sanottu harvassa. Hyvyys tässä merkityksessä onkin vain erityisenlainen luonnonlaatu. Mutta mitä on rakkaus?
I. F. En tiedä, mitä määrittelyä te tähtäätte,
mutta
minun
mielestäni
rakkauden
pitäisi olla jotain semmoista, joka minua
täyttäisi. Jos minä rakastaisin kaikkia, pitäisi
minun mielestäni tuntea sielussani sitä rakkautta.
Z. Te tavottelette aivan samaa kuin minäkin. Rakkauden pitää olla jotain positiivista.
Minulla onkin päässäni sattuva määrittely.
I.F. Mikä?
Z. Rakkaus on yhteyden tunteen riemu.
Rakkaus kaikkia ihmisiä kohtaan ei ole ylimalkainen hyvyys, vaan sisällinen riemu siitä,
että sielussaan on yhtä kaikkien kanssa. Ihmisrakkaus ei ole yksilön surullinen uhrautuminen ihmiskunnan puolesta, vaan hänen riemullinen
yhtymisensä
ihmiskunnan
sieluun.
Ihmiskunnan yhteinen kuninkaallinen sielu ottaa asuntonsa hänen sieluunsa ja haihduttaa
kaiken itsekkyyden. Tai jos ette hyväksy mitään metafysiikkaa, sanokaamme vain, että
rakkauden voidakseen nousta itsekkyyden yläpuolelle täytyy olla suurempaa riemua ja onnea ja tyydytystä kuin mitä personallinen
itsekkyys tarjoaa.
I. F. No niin, tämä on mielestäni aivan
loogillista ja ymmärrettävää. Jos me todella
tästä olisimme vakuutetut, ehkä sitten uskaltaisimme valita rakkauden lemmen asemesta
käyttääkseni A:n sanoja.
Z. Ah, älkäämme ollenkaan vajotko tuohon turmiolliseen dualismiin! Luuletteko, että
rakkauden korkein ihanne on otettavissa, saavutettavissa
ilman
muuta?
Luuletteko,
että
on olemassa vain rajaviiva lemmen ja rakkauden välillä, että vain yhdellä askeleella
voimme astua sen rajan poikki? Oi silloin te
erehdytte. Sehän on juuri dualistein erehdys.
He eivät näe siltaa. He eivät näe sitä pitkän
pitkää tietä, joka johtaa lemmestä rakkauteen. Dualistit unhottavat kehityksen lain. Ja
kuitenkin kehitys, samalla kun se on luonnon
tosiasia, yksin selittää hyvän ja pahan arvotuksen. Kehityksen kannalta hyvä ja paha
ovat suhteellisia käsitteitä, kehityksen kannalta ei ole olemassa mitään ehdottomasti
pahaa, sillä hyvä on kaiken päämäärä, hyvä
vie kaikesta lopullisen voiton.
I. F. Niin, niin, näin minäkin ajattelen ja
olen aina ajatellut. Ja sentähden inhimillinenkin lempi eli rakkaus, kuinka nyt sitä
nimitämme, on väliaste kaikkein korkeimpaan.
Z. Jaa, taikka sen esimaku — taikka itse
tuo korkein!
I.F. Kuinka?
Z. Rakkaus on yksi, vaikka sen muodot
vaihtelevat.
Rakkaus on sukuvietin salaisuus,
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rakkaus on lemmen. Rakkaus on korkein ja
alin. Rakkaus on taivas ja helvetti.
I. F. Nyt teidän täytyy selittää tarkemmin.
Z. Ettekö muista, että joku runoilija on
sanonut: kuinka voi koko maailmaa rakastaa
se, joka ei yhtä ole rakkaudessa syleillyt?
Ettekö muista, että psalmisti sanoo: ja jos
joudun alas helvettiin, oi jumalani, niin katso,
sinä olet sielläkin? Ellemme tahdo olla dualisteja, jotka uskomme hyvään ja pahaan,
täytyy meidän olla monisteja, jotka tunnustamme vain yhden voiman, yhden jumalan,
yhden rakkauden. Ja silloin meidän täytyy
oppia näkemään sitä rakkauden voimaa kaikkialla, kaikissa sen ilmennysmuodoissa. Jos
nyt pidämme kiinni siitä, että rakkaus on
yhteyden tunteen riemu, oivallamme — samalla kun näemme, ettemme tätä riemua
tunne sen korkeimmassa, puhtaimmassa ja
itsetajuisimmassa
muodossa
—
oivallamme,
että elämä vähitellen opettaa meitä sitä ymmärtämään ja tuntemaan, niin, että meidän
itse täytyy sitä vähitellen itsellemme opettaa.
Kuinka luulette nim., että luonto sille tajuntakeskukselle, jota nimitämme ihmiseksi, opettaa rakkauden suurta salaisuutta?
I. F. Kehittämällä vähitellen sitä tunnetta
hänessä.
Z. Niin, ja muistakaa, että ihminen järjellisenä olentona on vapaa, joka merkitsee, että
hänen itse täytyy voida nähdä, että se, mihin
luonto tahtoo häntä viedä, on hyvä. Ja kun
hän näkee, että luonnon tarkotus on hyvä.
silloin hän vapaasta tahdostaan auttaa luontoa ja jouduttaa kehitystään. Millä tavalla
nyt luonto kehittää rakkauden tunnetta ihmiskunnassa?
I.F. Eiköhän elämän kokemuksien kautta?
Z. Niin, ja niistä ensimäinen on sukupuolinen himo, joka sokeana pakkona vetää ihmisyksilöä toisen luo, jotta molemmat yksilöt saisivat kokea yhteyden tunteen riemun. Eikö
täten rakkaus ole salaisuus, joka piilee vietinkin takana? Kehityksen koulussa vietti puhdistuu, muodostuen lemmeksi ja rakkaudeksi,
joka ensin kohdistuu siihen yksilöön, joka oli
riemun
herättämisen
välikappaleena,
mutta
sitten myös toisiin yksilöihin, lapsiin, vanhempiin, sukulaisiin. Mitä syytä meillä tältä kannalta katsoen on tuomita sukuviettiä pahaksi
ja syntiseksi? Ja jos tähän väitätte, että on
paljon ihmisiä, jotka eivät tahdo oppia luonnon tarjoomia läksyjä, vaan ainoastaan tahtovat nauttia, niin vastaan, että ihminen vapaana, järjellisenä olentona itse on oppiva
näkemään, mikä on hyvä. Muuten minun täytyy tunnustaa, että oikeastaan uskon noiden
ihmisten jo olevan verrattain harvassa. Emme
enää elä sokean vietin ajassa. Me elämme nyt
— jos tahdotte sanoa: lemmen — eli yksilöllisen rakkauden ajassa ja jokaisen ihmisyksjlön sydämessä elää jo uskollisen ja totisen
inhimillisen rakkauden kaipuu.
I. F. Jos nyt ymmärrän teitä oikein, ette
siis tahdo hylätä avioliittoa?
Z,. Miksi avioliitto hylättäisiin?
I. F. Se kun on muka vanhanaikaista orjuutta, joka estää ihmisiä rakastamasta ja
olemasta onnellisia?
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Z.
Niinkö?
Minun
ymmärtääkseni
avioliitto on jotakin niin ”uudenaikaista”, että
ihmiset tuskin vielä ovat oppineet sen läksyn
ensimäistä kirjaintakaan.
I. F. Sepä vasta oli mieluista kuulla. No,
enpä varsin pelännytkään, että te olisitte
noita kuvain särkijöitä. Mitä te siis ajattelette avioliitosta?
Z. Ajattelen, että samalla tavalla kuin
vietti antaa meille aavistuksen yhteydentunteen
riemusta,
samalla
tavalla
yksilöllinen
rakkaus
opettaa
meitä
pitämään
yhteydentunnetta
puhtaana
ja
pysyväisenä.
Kuinka
luulette suuren mestarin voivan rakastaa ihmiskuntaa ja pysyä tajunnassaan ihmiskunnan yhteissielun tasolla, ellei hän olisi oppinut uskollisuuden ja luotettavaisuuden läksyä? Me elämme nyt yksilöllisen rakkauden
ajassa ja yksilöllinen rakkaus on uskollisuuden riemu. Mutta uskollisuuden ulkonainen
vertauskuva on avioliitto, ja sentähden avioliitto on ihmiskunnan nykyisen kehityskauden
opettaja.
Tietysti
en
puhu
minkäänlaisista
ulkonaisista menoista, kirkollisista tai muista,
vaan itse avioliiton ideasta eli aatteesta niin
sanoakseni. Emme vielä osaa rakastaa yksilöllisesti, me vasta sitä opimme. 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. Vasta sitten kun osaamme rakastaa
yhtä ihmistä, vapaudumme avioliiton laista
ja alamme kulkea sitä tietä, joka kasvattaa
meissä
ihmisrakkautta.
Vasta
silloin
kun
osaamme rakkaudessa palvella yhtä ihmistä,
alamme
ymmärtää,
että
rakkaus
ihmiskuntaan ei ole kylmää hyvyyttä, vaan järjen tulessa
kypsynyttä
suurenmoista
tunnetta,
jonka valtavuutta tuskin osaamme aavistaa.
Tämä suuri rakkaus ei työnnä tieltään mitään
muuta rakkautta, vaan nostaa, puhdistaa ja
lisää kaikki mitä sen tielle sattuu. Sentähden
yksilöllinen rakkaus ei ole ihmisrakkauden
vastakohta eikä sen esimaku, vaan sama rakkaus pienemmässä muodossa. Ja käsi kädessä
yksilöllisen rakkauden kanssa kasvaa rakkaus
ihmiskuntaan.
Teosofisella
kielellä:
rakkaus
on itsessään kotoisin buddhiselta tasolta, mutta
annettuna kolminaismaailmassa elävän ihmisen
käteen, se astralimaailmaan heijastuu sukupuolihimona ja personallisen rakkauden kaipuuna ja kulkien mentalisen maailman valinkauhan kautta se yksilöllisen rakkauden muodosta kehittyy takaisin buddhisen rakkauden
puhtaaksi kullaksi. Tämä on rakkauden alkemia.
I. F. Mitä siis sanotte, että ajattelevan
ihmisen pitää tehdä? Mille kannalle hänen
pitää
asettua
nykyisen
avioliittojärjestyksen
suhteen, joka julistaa pyhäksi semmoisenkin
yhteyden, joka ei ole rakkaudelle rakennettu?
Z. Hänen täytyy tietysti kykynsä mukaan
osottaa ihmisille, mikä ero on avioliiton periaatteen eli idean ja nykyisen järjestelmän
välillä.
Järjestelmällisiä
muotoja
voi
aina
väärinkäyttää, mutta ei koskaan aatetta, jos
sen on ymmärtänyt; aatteen voi ainoastaan
kieltää. Mitä taas valistuneen ihmisen omaan
elämään tulee, hän pyrkii vapautumaan himon
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sokeudesta,
tavotellen
yksilöllisen
rakkauden
kirkasta uskollisuutta.
I. F. Mutta kaikki onnettomat avioliitot ja
kaikki pettymykset?
Z. Onnettomat avioliitot ovat väärälle pohjalle rakennetut; mutta voi onnetonkin liitto
muuttua vastakohdakseen, jos järki saa muuttaa himon rakkaudeksi. Entä pettymys? Pettymys on uskollisuuden koulua, sillä pettymys
opettaa meitä kärsivällisiksi. Kyllä kuitenkin
jokaista yksilöä odottaa sielu, joka häntä voi
rakastaa — ellei tässä, niin jossain tulevassa
elämässä.
I. F. Eikö pettymys opeta meille, että kaikki
yksilöllinen rakkaus on turhaa ja että meidän
on käännyttävä jumalan rakkauden puoleen
ja opittava ihmiskuntaa rakastamaan ja säälimään?
Z. Jos pettymys on heräymystä. Mutta rakkaus ei synny katkeruudesta. Mestarin rakkaus on riemua ja se syntyy sielussa silloin,
kun sielu tuntee, että se voi rakastaa yksilöllisestikin saamatta mitään vastarakkautta.
I. F. Siis teidän lopullinen mielipiteenne on
se, että rakkaus ihmiskuntaan ei synny asketismin kautta, ei siten, että tukahdutamme
ja kuoletamme kaikki personalliset tunteemme, vaan siten, että niitä kehitämme ja puhdistamme?
Z. Te olette käsittänyt minut aivan oikein.
Tunnustan, että se on kantani. Tiedän, että
se poikkeaa dualistein katsantokannasta, mutta
minä uskon rakkauden alkemiaan. Uskon rakkauden kehitykseen. Uskon, että ihmisrakkaus
puhkeaa sen sydämessä, joka osaa antaa elämänsä ja henkensä yhden ihmisen puolesta.
Pekka Ervast.
1906: 220—224,
[*Mestari]
on
epäitsekkäässä
rakkaudessa
voittamaton. — — Nuorisolle on opetettava
rakkauden ihanuudesta ja rakkauden alkemiallisesta
kehityksestä,
ks
Puhtauden
ihanne
1906: 226—228,
molemminpuolinen rakkaus on ainoa, joka
pyhittää avioliiton, ks Naisen kannalta 1906:
244,
Kaikki rakkaus on suuriarvoista, mikäli se
ihmistä
jalostaa
ja
kehittää,
mutta
mikä
toista jalostaa, se toista voi alentaa, ks isänmaa 1907:24,
ks Kaita tie 1907: 56—61,
Me emme usko vihaan, vaan rakkauteen.
ks Kristitty pappi 1907:75—77,
Rakkaudesta solmittu liitto perustuu totuuteen, se on sielullinen liitto kahden olennon
korkeamman minän välillä, ks veljeys art
Onko veljeysaate toteutettavissa? 1907: 96—99,
Rakkaus on itsessään kunnioitusta. Ja eikö
meitä
ole
käsketty
rakastamaan
toisiamme
sillä rakkaudella, jolla Mestari on meitä rakastanut? ks kunnioitus 1907:140,
ks täydellisyys 1907: 165,
rakkaus aina viisas (järkevä) ja apuun kykenevä (vapaa), ks tahto art Mitä on ”vapaa
tahto”? 1907: 195—197,
ks anteeksianto 1907: 202,
Kauneus on sen vaipan nimi, johon jumala
verhoutuu;
kuinka
sen
rakastaminen
olisi
syntiä?
Mutta rakkaus on tunnetta, ja kaikki
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tunteet voivat kehittyä ja puhdistua, ks kauneus 1907: 219,
Sentähden
tietäjä
pyytää
rakkautta,
ks
Tietäjä-lehti 1907: 254,
Rakkaus, kunnioitus ja puhtaus, ks Kristuksen syntymä 1907: 257,
Todellinen rakkaus ei perustu ruumiiseen
eikä edes sielun ominaisuuksiin vaan henkeen, ks Kehityksen kulku 1907:271,
kaikki henkinen ja aineellinen elämä perustuu uhrautumisen ja rakkauden lakiin. Jumala
on rakkaus. — — Tämä on suuri rakkaus ja
uhrautuvaisuus jumalan puolelta, joka todella
täten on uhrannut itsensä sovinnoksi meidän
synteimme edestä, ks apostolit 1907: 273,
Eikö sama jumala kaikkia ole rakastanut?
Ettekö huomaa, että jos jumala on ja jos
hän rakastaa, niin hän ei koskaan ole voinut
olla olematta eikä koskaan rakastamatta? ks
Tietäjä 1908: 6—9,
Kys. Mistä on kotoisin uskollisen ja totisen
rakkauden
kaipuu?
Toivoisihan
jokainen
ihminen
saavansa
omistaa
ystävän,
jolle
voisi purkaa sydämensä salaisuudet ja osottaa
uskollisuuttaan
ja
rakkauttaan.
Onko
tämä nyt itsekästä, koska ei jaksa edes
toivoa voivansa antaa sitä samaa kaikille?
Vast. Personallisen rakkauden kaipuu on
ylevin inhimillinen tunne, kotoisin sielun syvimmästä. Ennenkuin ihminen kykenee epäitsekkäästi
ja
palavalla
sydämellä
rakastamaan toista yksilöä, ei hän mitenkään voi
oppia
Mestarin
rakkaudella
rakastamaan
kaikkia. 1908: 59—60,
ks A. B. art Nykyaikainen tietäjä 1908:
66—67,
aura 1908: 92,
Matteus 1908: 92,
uhrautumisen enkeli minun sydämeni rakkaudessa, ks Kielletty hedelmä 1908:98—99,
”rakkauden
aterioihin”
ks
sakramentti
1908: 123,
ks art Usko ja teot 1908: 133—135,
avioliitto 1908: 184,
tuomio 1908: 184,
Rakkaus ja lempi ks Palomaa 1908:188 ja
248—249,
ks Päämajan aura 1908:254,
Mutta on lempeä tai ehkä paremmin sanoen
yksilöllistä rakkautta muillakin tasoilla kuin
fyysillis-astralis-mentalisella.
Tämä
rakkaus
tulee mitä ihanimmalla tavalla toteutetuksi
esim. mestarin ja opetuslapsen välisessä suhteessa, ks kehitys 1908: 312,
Se on rakkauden laki eikä ainoastaan totuuden. Ajatelkaammepa! Ihmisen päämäärä on
oppia hyvää rakastamaan. Mitä se merkitsee? ks karma art Mitä on karma? 1908:
333—337,
Ja onko suurempaa onnea kuin se, että
näkee rakkautta ympäristössään ja saa rakkautta
ja
myötätuntoa
osakseen
ihmisten
puolelta, joidenka hyväksi on kykyjensä mukaan koettanut työskennellä? ks sairasvuode
1909: 1—3,
ks esoterismi 1909:4,6,
mitä ehdoton oikeus ja rakkaus vaatii, ks
eläin 1909: 35,
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”kuinka ihminen voisi rakastaa Jumalaa,
jota hän ei näe, jos ei hän rakasta veljeään,
jonka hän näkee?” ks synti 1909:75,
Vai otetaanko Häntä vastaan rakkaudella?
ks opettaja 1909: 109,
ks veljeys 1909: 205—208,
Niin tekee jumalallinen rakkaus, ks ilo
1909: 266,
T: Luin äsken jostakin teosofisesta kirjasta
seuraavan lauseen: ”Hengen silmillä nähtynä
loistaa tavallisesti henkilö, joka kuolemakseen
rakastaa ehkä yhtä ainoata olentoa tai joitakuita harvoja, aivan kuin aurinko talikynttilän
rinnalla
verrattuna
”kuuluisaan
ihmisystävään”, joka antaa miljonia ylellisyydestään yleishyviin tarkotuksiin, mutta varmaan
ei tahtoisi kieltäytyä hyvästä sängystään ja
aamukahvistaan
valvoakseen
sukulaisen
sairasvuoteen ääressä. Sitä vastoin hän mielellään
kustantaa
sille
sairaanhoitajattaren
—
mikä kyllä on hyvä — mutta ei koskaan
lesken rovolla. Todellista arvoa on yhtäkaikki
ainoastaan sillä, minkä verran antaa omaa
itseään, minkä verran antaa vaivaansa, kipuaan, tuskaansa kärsivän puolesta, toivoaan,
kamppailuaan,
epätoivoaan,
elämäänsä,
jäseniään ja kaikkia aistejaan, minkä verran
antaa kuumia ajatuksia, kiihkeitä tunteita ja
taivasta tavottelevia unelmia — sillä vain on
arvoa, annettakoon useille tai harvoille. Kaikki
muu anteliaisuus on roskaa.”
Nämä sanat eivät tarvitse mitään kommentarioita. Ne puhuvat itse puolestaan. Kuinka
usein kuulee sanottavan, että ”lempi” ja
”rakastuminen” ja ”rakkaus” on esteenä henkiselle kehitykselle! Ne ihmiset, jotka niin
väittävät, eivät tunne ihmissielun salaisuuksia. Selvänäköisellä silmällä katsoen ihminen
juuri on kauneimmillaan silloin, kun hän on
rakastunut. Itsekkäät värit hänen aurassaan
ovat painuneet alaspäin ja rakkauden epäitsekäs ruusunväri hohtaa aurassa hänen rintansa kohdalla. Tietysti en puhu irstailijan
himosta, vaan siitä lemmestä, joka puhkeaa
esim. nuorukaisen sydämessä. Irstailijalla on
koko ”lemmen prosessi” niin itsetietoinen, että
hänen tahtonsa ja ajatuksensa heti suuntautuvat määrättyyn fyysilliseen suhteeseen. Että
”puhtainkin rakkaus” aikaa myöten kadottaa
raikkautensa
ja
epäitsekkyytensä,
ei
riipu
rakkaudesta sinään, vaan siitä, että me ihmiset vielä osaamme niin heikosti ja kylmästi
rakastaa. Kun kiihkoisa lempi kylmenee saatuansa fyysillisen tyydytyksen, todistaa tämä
seikka vain, että lempi oli pinnalla enemmän
kuin sydämessä. Sillä sydämellinen rakkaus
yhä vain laajenee ja lämpenee. Kaukana siitä,
että
se
mistään
saavuttamisesta
kylmenisi,
se yhä vain syvenee ja kasvaa. Sen kiitollisuus elämää ja rakastamaansa olentoa kohtaan ei tunne rajoja, sen rauha ja sen ilo
tulevat päivä päivältä todellisemmiksi.
Eivät
runoilijat
turhaan
ylistä
rakkautta.
Parempia ihmistuntijoita he ylipäänsä ovat
kuin kaikennäköiset filosofit. Sillä ennenkuin
yksilöllisen ja personallisen rakkauden läksy
on opittu, ei ihminen voi odottaa henkistä
kehittymistä. Kuinka se, joka ei ole oppinut
rakastamaan ja kärsimään tuskaa rakastetun
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puolesta, jaksaisi ottaa päällensä niitä yliluonnollisia tuskia, jotka kohtaavat kaidalla
tiellä kulkijaa? Kuinka se, joka ei ole oppinut rakastamaan ihmistä, jonka hän näkee,
kykenisi rakastamaan Mestaria, Jumalaa, Totuutta, jota hän ei näe? Sillä Jumalaa ei voi
rakastaa puolinaisesti, totuutta ei voi palvella yhdellä kädellä. Vasta silloin kun ihminen on ollut uskollinen pienessä rakkaudessa,
vasta
silloin
annetaan
hänelle
suurempi.
Toimittajalta 1909: 307—308,
vilpitön rakkaus totuuteen ja ihmisiin ja
sen rakkauden ainainen täytäntöönpano, ks
looshityö 1909:338—340,
ks Jeesus Kristus art 1909 joulul: 1—3,
Entä toivo ja rakkaus? ks Tietäjät itäiseltä
maalta ks 1909 joulul: 5—6,
”rakasta jumalaa yli kaiken ja lähimaistasi
niinkuin itseäsi”, ks Uusi opettaja 1909 joulul:
11—12,
tulkoon rakastetuksi ja hyvänä pidetyksi
se, joka sielussaan on rakkautta kaihonnut,
ks P. E. XII Uuden ajan aamunkoitteessa
1910: 1—2,
Jumala on rakkaus. — — Mitä on rakkaus?
ks lapsi 1910: 47—48,
Ihmisten rinnat täyttyisivät jälleen rakkaudella maaemoa kohtaan ks maanomistus
1910: 50—52,
Ellei rakkaus ihmisiä kohtaan kasva hänen
[*ihmisen] povessaan, ellei se rakkaus kannusta häntä jaloon työhön, ei hän vaaratta
saata toivoa, että tietonsa kasvaisivat, ks
tieto 1910: 52—53,
ks usko 1910:76,
[* Jumala] ei ”rakasta” toista enemmän
kuin toista — — Jumala on epäitsekkyys,
totuus ja rakkaus ks Jumala 1910: 81—83,
totuus ja rakkaus. Nämä kaksi käsitettä
olkoot aina silmäimme edessä. Tahtokaamme
totuutta
ajatuksiimme
ja
rakkautta
tunteilumme! ks itsehillintä 1910:130—131,
Rakkaudelle, melodraama, kirj. Pekka Ervast, säveltänyt Oskar Merikanto ks P. E. VII
1910: 178,
”rakasta Jumalaa (totuutta) ylinnä kaikkea ja lähimaistasi niinkuin itseäsi” — —
totuuden ja rakkauden kaitaa polkua ks salatiede 1910: 179—180,
RAKKAUDELLE
O’in niin kauan Sinua odottanut,
Ja odotukseeni jo väsynyt,
Etten luullut sinua olevankaan —
Kun vihdoin tulit minun luokseni,
Sinä suuri rakkaus.
Elämäni oli minulle kolkoksi käynyt
Ja sydämeni synkistynyt,
Sillä kaikki oli mielestäni tyhjää.
Paheistani minulla ei iloa ollut.
Hyveeni olivat irvikuvia —
Oi jos olemattomiin olisin saanut haihtua!
Silloin tulit sinä sydämeni luo,
Sinä sieluni pelastaja ja voittaja pyhä,
Ja näytit minulle Jumalan.
Sanotaan, että Jumala on näkymätön,
Ja ettei Hän ihmisten ilmoilla esiinny.
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Mutta minulle Hän näyttäytyi ihmisen
haahmossa,
Ja ihmislapsen muodossa Hän tuli,
Sillä Jumala on rakkaus.
Uskoni olin kadottanut ihmisiin
Ja ihmisten ihmisyyteen.
Pienet olivat minusta heidän pyrkimyksensä
Ja kylmä heidän kaipuunsa onneen.
”Vähät siitä”, minäkin hourin,
”Houkat tunteista haaveilkoot”.
Mutta kun auringon aamusiivillä
Sinä sieluuni toit Herran päivän,
Pulpahti povessani elämän lähde
Ja kuvastui silmiini kunnian Herra
Yhden ihmissydämen istuimella.
Silloin selveni auvon salaisuus:
Surusta se syntyy ja synnistä,
Kukka kuilujen syvyydessä,
— Vaan auvon lapsi on puhtaus.
Syntiin olin syvälle vajonnut
Ja onnea sen sylistä etsinyt,
Tiennyt en autuuden asuvan
Ikipuhtauden ylänkömailla.
Tulit sinä. Katseesi lemmen loisteella
Tungit mun sieluni sisimpään,
Herätit henkeni — — — —
Minne jäi synnin viehätys?
Sun kätesi kosketus kasvatti minulle siivet
Ja
nosti
minut
henkesi
maihin,
Sun huultesi suutelo irroitti minut itsestäni
Ja
synnytti
minut
uudelleen
sinussa.
— — — Pois, pois oli paha karissut!
Sinä pelastit mun, Sinä vapahdit mun,
Sinä — onneni, ikuinen lähde.
Pekka Ervast
1910: 198—199,
[*melodraama ”Rakkaudelle” (P. E:n sanat),
joka valitettavasti esitettiin vain yhden kerran Helsingissä ks Merikanto, Oskar 1924:
83—85,]
”Rakastakaa niitä, jotka teille pahoin tekevät” ks Suomi 1910:228,
missä on se maailmankatsomus, joka opettaa meitä rakastamaan elämän suuria, siveellisiä arvoja — — työtä tekemään rauhan ja
rakkauden valtakunnan puolesta? ks epäilys
1910: 293,
Kys. Onko oikein, että erityisemmän kovasti rakastaa henkilöä ja pakottaa häntä
vastarakkauteen, vaikka hänellä ei sitä ole
ollut .koskaan?
Vast. Väkivalta on aina väärä, tapahtukoon se henkisillä tai ruumiillisilla keinoilla.
Rakkaus ei koskaan käytä väkivaltaa, ainoastaan himo siihen turvautuu.
1910: 359,
Kasvaos tiedossa ja rakkaudessa, kasvat
myös vallassa ja voimassa, ks näkijä 1910:
366,
rakkaus on tie, ioka tietoon vie. ks Tolstoi,
Leo 1910: 400,
rakkauden pitäisi vallita meidän elämässämme. — — ainoastaan rakkaudella kaikki
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voitetaan — — Kun rakkaus on sielussa,
silloin ks Tolstoin oppi ja teosofia 1910:
406—411,
ks Päämajassa 1911:28—32,
rakkaudella on monta muotoa ks sukupuolielämä 1911: 47,
Ihmisen täytyy herätä huomaamaan, että
hän oikeastaan rakastaa, hänen täytyy sitten
tahtoa rakkautta. Sillä rakkaus on autuutta
ks hyöty 1911: 52—54,
todellinen rakkaus voi syntyä vasta silloin,
kun ihminen on järjellisesti vapautunut ja
itsenäinen olento, ks P. E. VII 1911:85—88,
ks Palomaa, Veikko 1911:92,
Kys. Jos ihminen rakastaa n.s. onnettomasti, onko hän oikeutettu työskentelemään
siihen suuntaan, että hän mahdollisesti vielä
rakkautensa saavuttaisi, vai pitääkö hänen
hyljätä kaikki ja seurata mestaria?
Vast. Eikö siis mestaria seuratessa voisi
rakastaa? Todellinen rakkaus on epäitsekäs.
Ei siinä ole onnettomuutta. Ei kukaan voi
rakkautta kieltää . . . Mutta omaksi saaminen
on toinen asia. Se riippuu kohtalosta ja toisesta ihmisestä. Kun rakastaja on puhdistanut rakkautensa niin, ettei hän mitään pyydä,
vaikka hän koko sydämellään rakastaa, silloin
hän odottaa, kunnes toinen tulee — tai vaikkapa ei tulisikaan. 1911: 177,
ks tunne 1911: 182—183,
Minun siveellinen mittapuuni on rakkaus
ks vapaamielisyys 1911: 183—184,
RAKKAUDEN SALAISUUS
Kaikki ajattelijat, kaikki viisaat, jotka silloin tällöin ovat esiintyneet maan päällä, ovat
sanoneet,
ja
kaikki
sivistyskansat
ainakin
uskovat, että inhimillinen täydellisyys, jota
kohti ihmiskunta kehittyy, on rakkaudessa,
veljesrakkaudessa,
että
lopullinen
päämäärä
ihmiskunnan elämässä on se aika, jolloin
kaikki ihmiset ovat keskenään veljinä. Veljesrakkaus yksin voisi ratkaista vaikeimmatkin
pulmat, yhteiskunnalliset ja yksilölliset elämänkysymykset. Mutta kuta enemmän ihmiskunnassa on totuttu ajattelemaan näitä asioita,
kuta enemmän on veljesrakkauden kysymystä
pohdittu, eri näkökannoilta, sitä selvemmäksi
on käynyt, että veljesrakkaus ei ole mikään
äkkiä toteutettava asia. Monet ihmiset ja
ihmisryhmät ovat yrittäneet toteuttaa veljesrakkautta
elämässään,
mutta
ovat
kaikenlaisten pettymysten jälkeen huomanneet, että
se aate ei olekaan käytännössä niin helposti
toteutettavissa.
Sentähden monet pessimistit sanovat, ettei
todellista veljesrakkautta ole eikä voi olla
maan päällä. Se on muka haaveilijain unelmaa, sillä ihminen, sellaisena kuin hän on
ja sellaisena kuin hän tulee pysymään näiden
pessimistien mielestä, on itsekäs olento, aina
lähinnä omaa itseään eikä kykene toisia
rakastamaan edes niin paljon kuin itseään.
Mekin, jotka uskomme veljeyteen, me myönnämme, että rakkauden korkein ihanne ei ole
helposti
saavutettavissa.
Mutta
me
emme
heittäydy pessimisteiksi. Me uskomme kehitykseen, me uskomme, että jokainen yksilö
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samoinkuin ihmiskunta kokonaisuudessaan hiljalleen mutta varmasti kasvaa ihannetta kohti.
Heittäkäämme
nyt
silmäys
ihanteeseen
ja
tapaan, millä sitä kohti kasvamme.
Todellisesta rakkaudesta olemme jokseenkin
selvillä. Jos jumalallinen rakkaus täyttäisi
inhimillisen sielun — niinkuin se esim. täytti
Kristuksen ja Buddhan, — silloin hän olisi
kaikille hyvä, silloin ei voisi olla puhettakaan
minkäänmoisesta
puolueellisuudesta
tai
vääryydestä, tylyydestä, kostonhimosta tai itsekkyydestä. Hän olisi itse vapaa kaikista personallisista haluista ja tunteista, sellaisista
himoista ja haluista, jotka raatelevat ihmisen
sielua ja tekevät elämän onnettomaksi, hän
olisi vapaa kaikista itsekkäistä pyyteistä, hän
ikäänkuin kohoaisi koko luomakunnan yli,
voisi kaikki sulkea syliinsä, kaikkia rakastaa,
kaikille olla hyvä. Tämä on rakkauden ihanne,
ja me ihmiset kysymme päivä päivältä suuremmalla hartaudella, kuinka siihen voimme
päästä, kuinka saatamme kasvaa sitä kohti,
mitä tietä kohti tapahtuu kehitys.
Jos nyt tahdomme tutkia tätä kysymystä,
silloin meille on avuksi, jos vertaamme toisiinsa kahta äärimmäisyyttä, rakkauden jumalallista ihannetta toiselta puolen ja toiselta
puolen n.k. eläimellisyyttä, sitä tilaa, josta
ihminen alkoi nousta samassa hetkessä, jolloin hän tuli ihmiseksi. Ihmiskunta on kehittynyt eläinkunnasta. Ihmiskunta on paljaan
eläimellisyyden yläpuolella
ja
on
kehittymässä
voisimme
sanoa
jumalallisuutta
eli
enkelimäisyyttä kohti. Ihminen ei ole enää
eläin, mutta hän ei ole vielä enkeli. Hän on
enkelin ja eläimen keskivälillä. Minkälainen
on eläin? Eläin on tavallaan vapaa. Se noudattaa aina vaistojaan, ei tuomitse eikä
arvostele itseään. Emme voi sanoa eläimestä,
että se on epäsiveellinen. Eläin on aina
siveellinen, jos se kasvaa luonnollisissa oloissa.
Se pysyy itsestään siveellisenä, sillä se vain
kuuntelee luonnon ääntä, mutta se kuuntelee
sitä sokeasti. Korkeammilla eläinasteilla voimme kyllä huomata, että eläimillä on tunteita,
sangen
personallisia
tunteita,
mutta
tämä
johtuu siitä, että ovat tulleet tekemisiin ihmisen kanssa. Jos symbolina, vertauskuvana
ajattelemme eläimellisyyttä, on se sitä vapautta, joka samalla on suurinta orjuutta,
nim. sitä, joka aina noudattaa omia vaistojaan eikä koskaan kykene niistä ajattelemaan, että ne olisivat itsekkäitä. Nämä ovat
kaksi äärimmäisyyttä, eläimellisen himon vapaus ja jumalallisen rakkauden vapaus. Eläin
tahtoo aina sitä mitä eläimellinen luonto
hänessä tahtoo. Enkeli tahtoo ainoastaan sitä,
mitä jumalallinen rakkaus hänen kauttansa
tahtoo. Eläin tahtoo aina hyvää itselleen,
yksilölle, enkeli sitä, mikä on hyvä kaikille.
Ihminen on olento, joka on keskivälillä eläintä ja enkeliä. Ihmisen tiellä tulevat ristiriidat, ihmistä kohtaavat kysymykset synnistä, vioista, palleista ja tuskasta.
Kun teemme tuon kysymyksen, millä tavalla ihminen voi kehittyä ja kasvattaa itseään
enkelin jumalallista rakkautta kohti, voimme
sanoa, että itsestään esiintyy kaksi vastausta,
kaksi mahdollista tietä. Voimme kutsua näitä
vastauksia, näitä teitä eri nimillä ja nimit-
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tää
toista
järjen
tieksi,
toista
sydämen
tieksi. Jumalallisen elämän ihannetta saattaa
näet katsella kahdelta eri kannalta. Toinen
katselee sitä enemmän järjen silmällä, toinen
enemmän sydämellään. Kun ihminen järjen
silmällä
katselee
rakkauden
ja
veljeyden
ihannetta, kuvastuu hänen mieleensä ennen
kaikkea vapaus — personallinen vapaus synneistä, ristiriidoista, itsekkyydestä ja kärsimyksistä, onni sellainen, joka on kirkkaudessa, siinä, että kykenee seisomaan kuin
kallio keskellä myrskyä. Kun taas toinen
ihminen katselee sydämellään veljesrakkauden
ihannetta, kuvastuu hänen mieleensä armahtava sääli ja hellyys, joka sulkee kaikki
syliinsä, joka voi ottaa kaikkien tuskat päällensä, pyyhkiä pois kaikkien kyyneleet, ja
kärsiä mitä tahansa toisten puolesta, koska
se rakastaa. Nämä kaksi tietä — järjen ja
sydämen — ovat sentähden olemassa ainakin
kehityksen
ja
itsekasvatuksen
alkutaipaleella.
Molempien
teiden
täytyy
kerran
yhdistyä.
Askel askeleelta täytyy niiden lähetä toisiaan, kunnes lopulta toisen täytyy yhtyä
toiseen, jotta täydellisyys tulisi toteutetuksi.
Jos nyt ensin tarkastamme hiukan järjen
tietä, voimme nähdä sillä tiellä erilaisia asteita ja nähdä, että on ihmissieluja, jotka
kulkevat tai yrittävät kulkea pitkin tai ovat
jo johonkin kohtaan päässeet tällä tiellä, jota
myös
voisimme
kutsua
kieltäymyksen
tai
kärsimyksistä
vapautumisen
tieksi.
Kulkiessaan
sillä
ihminen
ajattelee:
”täydellinen
veljesrakkaus
on
vapautta,
vapautta
personallisesta
itsekkyydestä,
personallisista
tunteista ja kärsimyksistä, ja sentähden minä
tahdon ja minä koetan tukahuttaa itsessäni
kaikkea, mitä nousee ylös sielussani ja tunteissani.” Hän koettaa kieltäytyä ja voittaa
itsensä, polkea itsekkyytensä jalkainsa alle
ja nousta oman itsensä päälle, murtaen ja
tukahuttaen
kaikki
tunteet,
jotka
estävät
hänen järkensä vapaata työskentelyä, hänen
sielunsa,
ymmärryksensä,
korkeamman
minänsä
kärsimyksetöntä
työskentelyä.
Taistelu
on hänen tunnussanansa. Tietysti sielun kehitys on pitkä, ihminen syntyy monta kertaa
maailmaan eikä yhdessä elämässä ehdi pitkälle. Sellaiset ihmiset, jotka nyt ensikerran
heräävät
näkemään
täydellisyyden
ihannetta
ja silloin tuntevat vetovoimaa järjen tietä
kohti, sellaiset yrittävät aina vähän kieltää
ja kiduttaa itseään. Heissä on luonnostaan
asketisia taipumuksia. Elleivät ole erityisen
lujatahtoisia, eivät ”pääse pitkälle” tässä elämässä, mutta kun he ensi kerralla syntyvät,
tuovat he mukanaan omituisen luonteen. Tapaamme silloin tällöin ihmisiä, jotka ovat
senluontoisina syntyneet. Heillä on hieman
kylmä luonne siinä merkityksessä, että itse
huomaavat olevansa kylmiä, kun itseään sisäisesti tutkivat. He eivät voi tuntea lämpimiä
tunteita, ei ainakaan helposti. Tunteet ovat
heillä niin kovin syvällä, tarvitaan suuria
tapauksia,
merkillisiä
ihmisiä
herättämään
heidän tunteitaan. He ovat tavallisesti sangen
onnettomia ja kärsivät paljon omasta kylmyydestään, siitä, että eivät saata ketään
rakastaa. Tästä huolimatta heillä saattaa olla
voimakas sukuvietti. Kuinka silloin voisivat
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muuta kuin tuomita alhaiseksi ja eläimelliseksi sen vietin ja vaiston, joka heissä on
herännyt
ilman
vastaavia
inhimillisiä
tunteita? Voipa kulua joskus koko elämä ilman,
että ovat saaneet kokea todellista rakkautta,
ainoastaan
sukupuolista vetovoimaa
ja
himoa, joka joskus on ajanut heidät epätoivon partaalle. Elleivät elämän varrella opi
rakastamaan, saavuttavat he rauhan ainoastaan siten, että ihanne, jota heidän sielunsa
ennen on palvellut, taas kajastaa silmiin, että
taas alkavat pyrkiä asketisella tavalla vapautta
kohti.
Siten
vähitellen
saavuttavat
toisen kohdan tiellä.
Se ihminen, joka järjen tiellä kulkiessaan
on päässyt niin pitkälle, että hän tuntee voivansa hallita himojaan ja viettejään, tuntee
olevansa ajatteleva, järjellinen olento, oman
personallisuutensa herra, hän on saavuttanut
jonkunmoisen
vapauden
kärsimyksistä.
Kun
sellainen ihminen kuolemassa vetäytyy pois
näkyväisestä maailmasta, saattaa hän viihtyä
erinomaisen kauan järjen ja ajatuksen seesteisessä taivaassa, sillä hän kehittää älyään
ja älynsä silmää niin pitkälle, että sen katse
tunkee läpi kaiken alemman elämän. Ei
mikään
häntä
viehätä.
Lopulta
kuitenkin
istuessaan siinä korkeassa taivaassa hän kyllästyy omaan järkeensä, omaan kirkkauteensa,
omaan puhtauteensa ja alkaa taas ikävöidä
ihmisiä, eläviä olentoja, joiden kanssa voi
tuntea olevansa yksi muista. Hän ikävöi takaisin maan päälle, ja syntyessään jälleen on
hän älykäs, ylpeä, elämässään puhdas ja hillitty ihminen. Nyt hän voi muuttaa suuntaa
niinkuin ihminen aina voi, ja ruveta kulkemaan toista tietä, mutta myös hän saattaa
jatkaa entisellä tiellä ja nousta vielä korkeammalle. Hän voi nousta niinkuin itämaisissa kirjoissa sanotaan, Pratjeeka Buddhaksi,
täydellisesti vapaaksi olennoksi, jossa ei enää
voi herätä minkäänlaista ikävää maan päälle.
Hän silloin ei ainoastaan järjellä itseään
hallitse vaan on suorastaan itsestään poistanut kaiken kärsimyksen mahdollisuuden, kaiken personallisen elämän. Hän on aivankuin
järki vain, puhdas luonnonvoima, jolla ei ole
mitään
sukulaisuutta
ihmisten
epätäydellisen
ja monivyyhteisen maallisen elämän kanssa.
Hän jättää ihmiskunnan ja menee muualle
oloaan jatkamaan. Kuiskeena sanotaan, että
tullakseen
aivan
täydelliseksi
ja
ikuisesti
onnelliseksi olennoksi, hän huomaa silloin
täytyvänsä vielä kehittää itsessään sydäntä.
Kyllä hän on korkea; vaikka kulkisimme
toista tietä ja katselisimme elämää toisella
silmällä, emme pienimmälläkään ylönkatseella
voi häntä ajatella. Hän on puhtaampi, ylevämpi, vapaampi kuin kukaan meistä. Ja kuitenkin häneltä puuttuu yksi: rakkaus.
Sentähden on alusta saakka olemassa myös
toinen tie.
Sydämen tie vie suoraan täydellistä ja
puhdasta
veljesrakkautta
kohti,
laiminlyömättä silti järjen kehitystä. Järki itsestään
kasvaa sydämen ohella. Mikä on sitten sydämen tie? Ihminen, joka näkee ihanteen sydämellään, hän ajattelee: rakkaus on korkein
ja rakkaus ei ainoastaan ole tasapuolista ja
viileätä hyvyyttä, vaan rakkaus
on sitä, että
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tuntee
toisten
kanssa,
että
tahtoo
kärsiä
toisten puolesta, että osaa rakastaa hellästi
niinkuin
äiti,
uskollisesti
niinkuin
ystävä,
auttavasti niinkuin Mestari. Sydämen tiellä
kulkija sentähden vaistomaisesti tietää heti
alusta, että hän ei voi tukahuttaa tunteitaan
eikä vapautua kärsimyksistä; päinvastoin hän
aavistaen tietää, että sydämen tie on vapaaehtoisen tuskan ja kärsimyksen tie. Hän ei
voi itsessään mitään tappaa, hän ei voi sillä
tavalla
itseään
kieltää,
vaan
hän
tahtoo
itseään puhdistaa, hän tunteittensa keskeltä
etsii pysyväistä. Tietysti tässä ei voi olla
kysymystäkään eläimellisyydestä siinä merkityksessä, että ihminen niinkuin eläin noudattaisi sokeasti himojansa, vaistojansa, viettejänsä, vaan tässä on puhe inhimillisistä tunteista. Järjen tiellä ihminen periaatteellisesti
tukahuttaa ne, sydämen tiellä hän etsii salaisuutta niiden takana — etsii tunteittensa
virvatulien keskeltä pysyväistä tunnetta. Järjen tiellä ihminen nimittää rakkaudeksi ainoastaan
korkeinta,
personatonta
hyvyyttä,
inhimilliset ”lemmentunteet” ovat aina hänen
silmissään hieman ”alhaisia”, synnillisiä, jopa
saastaisia. Kuinka toisin on laita sydämen
tiellä kulkijan! Hän pyrkii kohti sitä ikuista
rakkautta, joka ei voi koskaan kuolla eikä
mistään vähetä, vaan joka yhä vain kasvaa.
Hän pyrkii kohti sitä tunnetta, ja sentähden
hän alusta saakka etsii sitä, mikä olisi ikuista
ja pysyväistä tunne-elämässä.
Me voimme huomata eri asteita sydämenkin
tiellä, ja että ihmiset ovat eri kohdilla sitä
tietä. Mikä esim. on sen ihmisen tunnusmerkki,
joka
kulkee
ensimäistä
taivalta
sydämen tiellä? Mikä on hänen henkisen ja
sielullisen elämänsä perussävel? Se on rakkauden kaipuu. Käytän näitä sanoja jokapäiväisessä merkityksessä. Ei hän ikävöi voivansa kaikkia rakastaa, vaan hän kaipaa yhtä
ihmisolentoa,
jota
saisi
koko
sydämellään
rakastaa.
Hän
aavistaa
että
inhimillinen
rakkaus on yhtä kaukana eläimellisyydestä
kuin taivas maasta. Hän tietää, ettei rakkautta ole se tunne, joka voi herätä tänään
ja huomenna kuolla. Ei ole rakkautta, jos
ihminen tänään ihastuu yhteen ja huomenna
jo unohtaa, kylmenee, kukaties vihaa, kun
tulee toinen, joka miellyttää. Ihminen ei silloin vielä osaa rakastaa, hän on vielä tunteittensa orja, hän on puoleksi eläimen kannalla, hän ei ole vielä noussut ihmiseksi
tunne-elämän alalla. Tämän tietää se ihminen, joka kulkee sydämen tiellä. Hän tietää,
että ensimäinen läksy, joka hänen on opittava, on rakkauden läksy, uskollisuuden läksy.
Hänen pitää oppia rakastamaan yhtä ihmistä
niin todellisesti, että hän itse tietää uskollisesti rakastavansa. Todellinen rakkaus, joka
kohdistuu toiseen henkilöön, on kirkas ja
ihana, puhdas ja vapaa, sillä se on ennenkaikkea sielullinen ja henkinen. Jos rakastettu ihminen on paha, ei se vaikuta mitään
rakastajan rakkauteen. Jos rakastettu hylkää
ja pettää, ei sekään vaikuta mitään rakastajan rakkauteen. Sen se voi vaikuttaa, että
hän, joka pettää ja hylkää, aivankuin peittyy
sumuun,
on
poistunut
hetkeksi
rakastajan
sielusta. Mutta tämän sydämessä asuu yhtä-
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kaikki rakkaus, ja rakkaus kestää läpi aikojen, niin että he uudestaan kohtaavat toisensa. Rakastajan rakkaus vetää rakastetun
luokseen.
Semmoinen on rakkaus, ja muuan norjalainen runoilija on aivan oikein sanonut:
”kuinka voisit kaikkia rakastaa sinä, jollet
osaa yhtä syleillä?” Ihminen ei voi oppia
yleistä veljesrakkautta, ellei hän ensin osaa
rakastaa yhtä sielua
iankaikkisella
rakkaudella. Tämä on syy, miksi uskonnoissa on
pidetty avioliittoa pyhänä. Ei se muodollisesti ole pyhä — ihmiset voivat päinvastoin
tehdä sen saastaiseksi, — vaan se on pyhä
siksi, että se on koulu, jossa ihmissielu voi
oppia rakkautta. Sitä varten että ihmiset
oppisivat uskollisesti rakastamaan, sitä varten on ihmiskunta jaettu kahteen sukupuoleen, sitä varten on avioliitot ja muut liitot
ja suhteet olemassa luonnossa. Monet huikentelevaiset
ihmissielut
ymmärtävät
tämän
ja alkavat kaivata uskollisen rakkauden kykyä. Monet toiset ovat tämän jo ennen tunteneet, kukaties jo maistaneet todellista rakkautta, ja he ovat niitä ihmisiä, jotka nykyisessä
elämässään
jo
nuoruudestaan
saakka
ovat täynnä tuota yhtä kaipuuta. He eivät
voisi alentaa itseään, ei myydä itseään, ei
etsiä
paljasta
nautintoa
sukuvietistään,
he
eivät voisi näyttää mitään tekaistua rakkautta, he kaipaavat todellista. He vaikka
kuolevat kaipaukseensa. On sellaisia ihmisiä.
Ja se on ensimäinen läksy.
Sitten seuraa toinen läksy sydämen tiellä.
Kun ihminen on saavuttanut yksilöllisen ja
inhimillisen rakkauden kyvyn olemalla uskollinen yhdelle, täytyy hänen oppia rakastamaan useampia — ei vielä kaikkia mutta
monta yhtä uskollisella rakkaudella. Elämä
tarjoo meille tilaisuuksia tähän jo alkutaipaleella.
Perheenjäsenten
keskinäinen
huolenpito ja hellyys, toverien yhteiset harrastukset ja toistensa ymmärtämys — kas siinä
aavistuksia
siitä
rakkaudesta,
joka
ulottuu
useampiin. Itse tämä rakkaus on paljon korkeammalla. Se on Mestarin rakkaus opetuslapsiinsa. Se kokoo itseensä ylevimmät piirteet
kaikista
inhimillisen
rakkauden
muodoista, myös aviollisesta, mutta se nousee
kaikkien muotojen yläpuolelle, koska se on
kaikkien henki ja olemus. Siitäkin on olemassa
vertauskuva
näkyväisessä
maailmassa.
Tämä vertauskuva on ystävyys.
Ystävyyttä
ei
vielä
ymmärretä
yleisesti.
”Nuoret haaveilkoot siitä”, arvellaan usein,
”elämän taistelussa kukin on lähinnä itseään;
ei ystävyyteen ole luottamista. No, rikkaalla
tietysti on monta ystävää, mutta kuka on
köyhän uskollinen ystävä?”
Tämmöinen alhainen kuva annetaan tavallisesti
ystävyydestä.
Ja
kuitenkin
jokainen
ihminen tietää, että on olemassa tunne, joka
— vaikkei se olekaan sukupuolista laatua —
sitoo kaksi tai useampia ihmisiä toisiinsa
mitä
jaloimmilla
ja
kauniimmilla
siteillä.
Näille tunteille pannaan liian vähän arvoa.
Niitä ei vielä pidetä pyhinä. Ennen, kerrotaan, ymmärsivät ihmiset, että ystävyyskin
oli pyhä side; nyt myönnetään pyhyyden
arvoa korkeintaan avioliitolle. Mutta aika on
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tuleva, jolloin käsitetään, että ystävyys on
yhtä yksi, yhtä pyhä ja yhtä velvottava kuin
sukupuolinen rakkaus. Ja ihmissielun kehitykseen kuuluu, että sen täytyy rakkauden
ohella oppia tuntemaan myös todellista ystävyyttä. Eikä meidän pidä ajatella, että ystävyys
on
rajotettu
samansukuisiin
ihmisiin;
miesten ja naistenkin välillä pitää olla ystävyyssuhteita.
Tahdon ohimennen sanoa, että luulen Muhammedin ajatelleen tämmöistä suhdetta, kun hän
islamissa myönsi monivaimoisuuden. Kristityt
ovat kyllä tottuneet halveksimaan ”muhamettilaisia”
heidän
kuvitellun
”epäsiveellisyytensä” takia — mehän itse olemme äärettömän siveellisiä! Mutta ihmiset eivät vielä olekaan
kasvaneet
moniavioisuuden
ymmärtämykseen, eivät edes ole oppineet yksiavioisuuden läksyä — ei täällä sen enemmän kuin
muuallakaan.
Polygamiaa
ajatellessamme
ei
meidän tarvitse ottaa lukuun nykyisiä oloja
islamissa
eikä
muualla,
vaikka
poikkeustapauksia
saattaisikin
olla.
Meidän
täytyy
ajatella asiaa mahdollisuuden ja tulevaisuuden
kannalta. Miksei Muhammed ole voinut katsoa eteenpäin sitä aikaa ihmiskunnan elämässä, jolloin jo monet sielut ymmärtävät
mikä moniavioisuuden tarkotus on? Onhan
hän itse esimerkillään näyttänyt, mikä hänen
ajatuksensa oli. Muhammedilla oli monta vaimoa, ja hän rakasti heitä kaikkia. Emme ole
ollenkaan
oikeutetut
otaksumaan,
että
hän
olisi
ottanut
niitä
”eläimellisestä
himosta”.
Kadidsha oli hänen varsinainen puolisonsa ja
muut vaimonsa hän nai vasta myöhemmällä
iällään, kun hän jo oli jumalan profeta ja
suuren henkisen työn tekijä. Hänen tunteihinsa ei varmaan sekaantunut ollenkaan aviomiehen tavallisia lemmen vaatimuksia. Hänen
rakkautensa oli isällistä laatua. Hänen vaimonsa olivatkin leskiä tai nuoria tyttöjä,
joilta puuttui suojelija. Muhammed tuli heille
isäksi ja suojelijaksi. Kun hän liitti heidät
itseensä avioliiton siteellä, teki hän heidän
käytännöllisen,
jokapäiväisen
elämänsä
itämailla
mahdolliseksi.
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.
Meidän täytyy ymmärtää, että tämmöinen
mahdollisuus
piilee
ihmissydämessä:
rakkaus
laajenee yhdestä useampaan ja monista kaikkiin. Ellei niin olisi, emme lainkaan käsittäisi
elämän
surunäytelmiä.
Nyt
ymmärrämme,
miksi ympärillämme on niin paljon kurjuutta,
niin paljon onnettomuutta ja syntiä. Ihmiset
eivät tunne itseään, eivät tiedä, kuinka heidän
tulisi elää. Pyhät, korkeat voimat ihmisen
sielussa ilmenevät itsekkäällä, jopa eläimellisellä ja alhaisella tavalla. Mutta suuri henkinen voima ihmisen sydämessä täytyy sielun
kehityksessä tulla esille sillä tavalla, että
ihminen
opittuaan
rakastamaan
yhtä
oppii
rakastamaan monta. Ja kun hän tietää, että
rakkaus ei ole rajotettu, vaan että rakkaus
voi laajeta, että se yksi, jota hän on alkuaan
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rakastanut, on hänelle yhtä rakas, vieläpä
rakkaampi kuin ennen, kun hän huomaa, että
ne monet kaikki ovat hänelle kalliita, että hän
todella osaa niitä rakastaa — silloin hän on
oppinut toisen läksyn sydämen tiellä. 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. Hän rakastaa kaikkia ihmisiä,
hän on hyvä kaikille, tahtoo kaikkia auttaa,
mutta ne, jotka hän ottaa opetuslapsikseen,
ne, jotka saavat tulla hänen ystävikseen,
pojikseen,
tyttärikseen,
ne
elävät
hänessä.
Hän elää heissä, avaa heille sydämensä portit,
ja sulattaa heidät omaan personalliseen sieluunsa, niin että he aina ”lepäävät hänen rinnallaan”, niin että jokainen ajatus, minkä opetuslapsi ajattelee, se on Mestarin sydämessä,
Mestari sen myöskin tietää. 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 rakastavat toisiansa.
Hekin voivat olla niin lähellä toisiaan, että
tietävät
toistensa
ajatuksista
ja
tunteista.
Tämä on kuva Mestarin ja opetuslapsen välisestä suhteesta. Mestarin sielu on yhtä opetuslasten sielujen kanssa, niin että Mestari tietää
kaiken, mitä opetuslapset ajattelevat ja tuntevat, ja sentähden Mestarit panevat ehtoja
sille, joka pyrkii opetuslapseksi, ettei hän
tulisi liian heikkona ja itsekkäänä, liian vähän
kokeneena heidän sydämeensä.
Sydämen tiellä kulkien me siis opimme rakkauden salaisuuden. Mutta millä tavalla voisimme itseämme kasvattaa kulkemaan tätä
tietä ja mistä voisimme tietää, ettemme siitä
hairahda syrjään? Meidän tulee vain pitää
mielessämme, että rakkaus on Jumala, että
rakkaus on onni, autuus, vapaus, pyhyys, puhtaus. Rakkaus on. Meidän ei tarvitse sitä
luoda, vain avata sille sielumme. Ensin kun
ihminen kulkee sydämen tiellä, hän joutuu
koviin
ristiriitoihin.
Miksi?
Sentähden
että
hänen oma tahtonsa, hänen oma personallisuutensa on aina mukana, se tuntee tuskaa, se
tuntee iloa, se on onnellinen, se on mustasukkainen. Kun joskus rakkaus tuntuu, huomaa
personallinen ihminen, että se vie hänet aivankuin pois hänestä itsestään. Ja se on rakkauden salaisuus. Rakkaus on jumalallinen elämä
ja kun se virtaa meidän sisäämme, unohdamme itsemme. Sitä myöten kun unohdamme
oman itsemme, sitä myöten opimme rakastamaan. Meidän ei tarvitse tukahduttaa eikä
tappaa
tunteitamme.
Meidän
täytyy
vain
unohtaa itsemme, ja sen osaa ihminen tehdä
sydämen tiellä. Hän osaa unohtaa itsensä,
sillä kun hän rakastaa, hän ei muista itseään
vaan rakastaa toista — yhtä . . . useampia . . .
kaikkia.
Me näimme jo äsken, että minkä tien ihminen valitseekin, joko järjen tien tai sydämen
tien, niin tulee kohta, jolloin tiet yhtyvät.
Sentähden ovat viisaat opettaneet, sentähden
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ovat vapahtajat sanoneet, että vaikka meillä
olisi kaikki tieto ja kaikki viisaus ja kaikki
taito, niin se ei vielä olisi mitään, jos tärkein
meiltä puuttuisi. Sillä Jumalan nimi on rakkaus. Jumala on suuri Itse kaiken takana,
kaikkien yhteinen elämä, ja se elämä ei ole
vain ajatusta ja järkeä, sillä järki ja ajatus
on vain sen elämän silmä, mutta se elämä
itsessään on rauhaa, se on olemisen tunnetta
ja tahtoa, joka on niin paljon yläpuolella kaikkea, mitä me tunteeksi ja tahdoksi kutsumme,
ettemme osaa sitä määritellä muulla kuin
yhdellä sanalla: se elämä on rakkaus.
Pekka Ervast.
1911:211—219,
Kys. Saattaako ihminen yhtä aikaa elää
järkitason toiminnassa ja vuodattautua rakkauden uhrialttarille?
Vast. Viisaus on täydellinen harmonia järjen ja sydämen välillä. 1911:282,
kuolematon
rakkaus
pysyy
iankaikkisesti,
ja Hän, joka maailmassa kuolematonta rakkautta personoi, Hän on ajasta tietämätön,
ks iankaikkinen 1911: 352,
”Jumala on rakkaus.” Se Isä, joka on kaiken takana ja jonka helmaan meidän täytyy
pyrkiä,
on
rakkaus,
ks
Joulusymboliikkaa
1911:359—361,
on opetettava elämää rakastamaan ja kuolemaa voittamaan, ks pakanallinen 1912:60,
ks kolminaisuus 1912: 64,
Kun rakkaus eli viisaus liikkuu, silloin taas
atomit yhdistyvät ja näin muodostuu maailma,
ks atomi 1912: 65,
rakkautta ei voi komentaa ks väkivalta
1912: 156,
Missä on rakkautta, siinä ei puhuta oikeudesta, ks juoppous 1912:191,
eivät he unohda rakkauden käskyä. — —
”rakastan suuresti, suuresti myös toht. Steineriä.” ks Steiner 1912: 202,
pinnalle nousee myös rakkauden jumalallinen voima — — ainoa pelastuksemme pahasta on toimintakykyinen rakkaus toisiamme
kohtaan, ks Titanic 1912: 202—204,
rakastakaa
vihollisianne
ks
täydellisyys
1912:249—250,
rakastan
Saksan
tietorikasta
ylisihteeriä
yhtä hyvin kuin Seuramme jaloa presidenttiä
ks opettaja 1912:405—414,
Olenko saavuttanut teidän rakkautenne ja
luottamuksenne ks Tietäjä 1912: 451—452,
Teosofian ydinoppi — — on yleinen ihmisrakkaus, joka sulkee syliinsä koko luonnon.
— — Eikö rakkaus ole tunnetta? On varmasti, ja vieläpä kaikkein korkeinta, ks tunne
1912: 494,
Rakkauden ruusu on elämän ja kuoleman
salaisuus, ks epäjumala 1913: 218,
rakastaa koko kansaa ks nainen 1913: 265—
267,
[*Z. Topelius] rakasti Suomea ks runoilija
1913:317,
Rakkautena, s.o. Jumalana ihmisen sydämessä — — Rakkaus on elämää, itsensäkieltämistä, uhrausta. — — Rakkaus on autuus.
------ Totuus ja rakkaus ovat yhdistetyt kuin
mies ja vaimo, ks viisaus 1913: 468—471,
Tosi onni on rakkaudessa — — Rakkaus
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on a ja o, alku ja loppu — tien alku ja lopullinen päämäärä, ks onni 1914: 2—3,
Rakkauden ja antamisen laki vallitsee kaikkisuudessa. ks Salaisen Opin ”Maailmansynty”.
1914: 56—59,
Kys. Mikä on se elin kiinteässä ruumiissa,
joka vastaa rakkautta?
Vast. Sydän.
Kys. Milloinka tulee se aika, että Teosofisessa Seurassa ja yleiseen teosofein piirissä
ruvetaan teossa toteuttamaan edes vähän rakkauden lakia?
Vast. Eikö se aika ole ollut alusta saakka?
1914:94,
ks Marjatan rengas 1914: 258,
Jumala on rakkaus ja viisaus meidän kaikkien sydämien takana. — — rakkauden ruusu
— — Meidän keskenäisestä rakkaudestamme
kasvaa ilo ja onni. Se on Jumala meissä, joka
rakastaa, ja Jumala se on, jota rakastamme,
ks pyhiinvaellus 1914: 314—315,
Ainoastaan voittajalle annetaan äidin rakkaudenkruunu. ks Marjatan rengas 1914: 411
—412,
Kuulkaa nyt siis, rak”kaat lukijat, ks ennustus 1914: 420—422,
Huolitko sinä vielä minusta, rakas lukija?
— — anon rakkautta. — — Rakkauden kaunein kukka on inhimillinen luottamus ja anteeksiantamus, ks Tietäjä-lehti 1914: 465—467,
Kaiken tämän rakkauden rohkaisemana olen
nyt päättänyt julkaista muutamia teosofisia
muistiinpanoja omasta elämästäni, ks autobiografia 1915:3—4,
vain itsenäinen ja vapaa ihminen osaa todella rakastaa ja auttaa ks veljeys 1915: 4,
sillä karman lakia — jos niin voisimme
sanoa — korkeampi on rakkauden laki. ks
karma 1915: 191,
ks Koti, J: Rakkauden koulu 1915:309,
Ainoastaan puhdas epäitsekäs rakkaus, joka
lähettää rakkaan vainajan puoleen kiitollisia
ja siunaavia ajatuksia, herättää vainajassa
hänen oman inhimillisen itsensä, ks Humu,
Martti 1915: 314—316,
Mikä on tämä puoleksi tietämätön, aivankuin heräävä rakkaus Suomen luontoon, kansaan, jumalaan? ks Lönnrot, Elias 1915:317—
318,
ks pankki art Läheneekö 1915:352—353,
rakkaus teosofiaan ks Hernberg, Hanna
1915: 401—402,
ks V. H. V. 1915:444,
”Mahtava on rukouksen voima ja voittamaton on rakkauden luottamus!” ks Tietäjä
1916: 1—2,
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, ks Mysteriot I
1916:66—67,
Jos ihminen on eläissään onnettomasti rakastunut tai epäillyt rakkauden puhdistavaa
voimaa, saa hän ainakin kuoleman jälkeen
nähdä, miten ihanaa rakkaus on. — — me
olemme se rakkaus, joka kaikkia rakastaa
ks Mysteriot II 1916: 111—115,
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tulos hänen suuresta rakkaudestaan Suomen
kansaa kohtaan ks Kivi, Aleksis 1916: 148—
149,
kun jumalallinen rakkaus on syttynyt ihmisen sielussa, ks panettelu 1916: 382,
Lämpimästi kaikkia rakastan ks mammona
1916:387—388,
”minun täytyy todella rakastaa tätä maailmaa, joka on kurja ja onneton. — — ”Katso,
kuinka nämä kristityt rakastavat toisiaan”
ks teosofia art Veljeyden toteuttaminen ja
T. S. 1916: 389—391,
Kolmetoista on myös rakkaudessa onnellinen luku ja avioliitossa. — — Rakkaus on
ainoa, joka kuolemankin voittaa! — — Meidän kaikkien rakkaudesta ja työstä sen menestys riippuu, ks Tietäjä-lehti 1916:433,
ks veljeys 1916: 434—436,
rakkaampi kuin totuusrakkautta
uhkuvan Jumalan. — — rakkauteni häntä [*Jeesusta] kohtaan— — Omia haaveitani rakkaudesta ks ”kristitty” 1917: 4—7,
”rakkautta” loukkaavaa, ks mestari 1917: 50,
Uskon ainoastaan ihmiskunnan rakentaviin
voimiin: järkeen ja rakkauteen. — — rakkauden ja oikeuden Jumala, ks sota 1917: 198—
201,
Rakastakoon Suomi toisia, niin ettei sen tarvitse toisia pelätä, ks Suomi 1917: 202,
rakkauden osotus omaa deevaamme kohtaan,
ks laulu 1917: 203,
Silloin Kalevala käy todella rakkaaksi kirjaksi ks Kalevala 1917:298,
”Rakastakaa
vihollisianne”,
sanoi
Jeesus,
tarkottaen tällä, ettei meidän tulisi rakastaa
ainoastaan omia maanmiehiämme, vaan toistenkin valtakuntain kansalaisia, ks veljeys
1917: 342—343,
Samalla kun ihmiskunta pyrkii ylöspäin jumalan luo, lähestyy jumala rakkaudessaan ihmiskuntaa, antaen itsestään yhä selvempiä ja
eittämättömämpiä todistuksia, ks Tietäjä-lehti
1917: 437—438,
Kristus on siis Jumala rakkautena. — —
Mystillinen Kristus on Jumalan elävä rakkaus
ja täydellisyystahto ihmisen sielussa, ks Kristus art 1917: 440—442,
Rakkaus onkin suurta taidetta! — — Lapsina me rakastamme, nuorina, vanhoina. Ei
rakkaus käsitä ainoastaan n.k. sukupuolirakkautta, vaan kaikkia inhimillisiä suhteita. Jokaisella ihmisellä on kokemusta rakkaudesta
ja mahdollisesti sen vastakohdasta, vihasta,
ks teosofia art Mitä on teosofia? 1917:444—
446,
Mitä Suomi-äitimme nyt kaipaa, mitä meiltä
odottaa? Rakkautta ja taasen rakkautta. Eikä
rakkautta missään ylimalkaisessa ja personattomassa merkityksessä, vaan meidän rakkauttamme, sinun ja minun. — — Onko rakkautemme Suomeen niin voimakas, että — —
Pitäkäämme siis kaikki rakkauden öljyä lampuissamme, ettemme nuku sinä yönä, kun
Herra tulee. — — Tämä on todella kansa,
joka kaipaa ja rukoilee rakkautta, ks Suomi
1917: 446—451,
Suurempi voima kuin viha on rakkaus. Rakkaus on ainoa turvallinen keino millä muuttaa
sekä ihmisen eetteriruumiissa piilevää luontoa
että kansan valtiomuotoon
pukeutunutta kar-
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maa. Rakkaus ei toimi väkivaltaisesti. Se kutsuu avukseen järjen kaikkia voimia ja valistaen, sivistäen, opettaen, vakuuttaen se huomaamatta ja hyvällä saa ihmeitä aikaan. Kun
ihminen valistuu, hänen luonteensa jalostuu.
Kun kansa sivistyy sen valtio- ja yhteiskuntamuoto itsestään paranee.
[*Ote art sarjasta ”Kuinka soisin maatani
hallittavan?] 1918:63,
Ah sinä rakkauden armollinen isä, älä käännä
kasvojasi meistä pois. ks Suomi 1918: 68—71,
Kun kerran alottaisimme oikeasta päästä —
sovussa ja rakkaudessa, — kyllä lopulta hyvä
tulisi, ks Suomi 1918: 127—128,
rakkaudestani Mrs Besantiin en tunne pienintäkään halua luopua, ks tunnustus 1918:
166—167,
Onni on vain totuudessa ja rakkaudessa, ks
fyysillinen 1918: 192,
jumalat rakastavat ihmisiä, ks sota 1918:
196,
suloinen heräymys rakkauden elämään ks
Tietäjä-lehti 1918: 225—226,
ks rauha 1919: 4—5,
vainaja 1919: 62—63,
Jumalan suuren rakkauden työn kautta. —
— rakkaus voittaa kuoleman, ks V. H. V. 1919:
105—106,
Mestari, osasi täydellisenä veljenä kaikkia
rakastaa ks yhteiskunta 1919: 227—229,
Teosofinen elämänymmärrys on herättänyt
heissä [*teosofeissa] hyväntahtoisen ja rakastavan
sydämen.
He
tuntevat
rakastavansa
kansaa ja kaikkia sen yksilöitä — — ojenna,
kätesi rakkaudessa! ks yhteiskunta 1919: 258—
260,
[*Vapahtaja syntyy hänen sielussaan ja]
tekee
Kristus-valollaan
ja
rakkausaurallaan
entiset auktoriteetit ja auttajat tarpeettomiksi.
— — olemassaolon sisin salaisuus on rakkauden Isä, jonka lapsia me olemme, ks Joulu
1919: 292—294,
rakkaus ja totuus ks jälleensynt. 1919: 295—
296,
Jeesus opetti: — — älä vihaa vieraita kansallisuuksia, vaan rakasta kaikkia ihmisiä.
— — Älkää tarttuko aseihin veljiänne vastaan. Vai murhalla ja vainollako te tahtoisitte
rakkauttanne osoittaa? — — 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. — — Mutta maapallo janosi
vanhurskasten verta. Se kaipasi rakkauden
marttyyreja,
joiden
veri
olisi
puhdistanut
ilmapiirin vihan saastasta. — — Älkäämme
siis väsykö, vaan kasvakoon rakkautemme rajattomiin! — — rohkeutta ja rakkautta! ks
marttyyrit 1920: 3—6,
Luku 13 on kabbalistisesti kuoleman ja rakkauden luku; mikä ei luvussa 13 synny uudestaan rakkaudessa, se on tuomittu kuolemaan.
— — Toivokaamme, että kaikki vaikeudet
ovat voitettavissa rakkaudella, ks ennustus
1920:54,
Rakasta, niin olet onnellinen. — — Jeesus
ei odottanut, että toiset häntä rakastaisivat,
ennenkuin hän antautui heitä rakastamaan.
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”Hän rakasti meitä ensin.” Hän rakasti ja hän
meni kuolemaan rakkauden puolesta. — —
Hänen onnentunteensa oli rajaton, se oli yhtä
rajaton kuin hänen rakkautensa, ks kehitys
1920: 100—101,
joiden rakkaus ei kestänyt — — Tämä ei
suinkaan merkinnyt, että olisin lakannut häntä
[*A. B:tä] rakastamasta. Semmoinen ei ihmisen sydän ole. Hän rakastaa, vaikka sydän
vuotaisi vertakin, kun kerran rakkaus on hänessä elävä. Mutta hänen rakkautensa ei ole
enää iloinen ja onnellinen. Se on täynnä surua
ja huolta. Eikö jokainen rakastava ihminen
ole tätä kokenut? — — Ihmisiä meidän täytyy
rakastaa niinkuin itseämme, mutta Jumalaa
— totuutta — ylinnä kaikkea — — Se on harvoja varten, ihmisten rakastajia varten, veljiä
varten. — Mutta rakastavien ihmisten luku
kasvaa, ja totuuden etsijäin luku. ks sota
1920:102—105,
ks sukupuolielämä 1920: 145—154,
Tähän saakka kansat aina mieluummin ovat
turvautuneet väkivallan kuin järjen ja rakkauden oppiin, ks sota 1920: 196—199,
tämä kaikki oli käynyt minulle rakkaaksi
ks R-R 1920: 341—348,
syli avoinna koko maailmaa rakastamaan
— — Enkö rakasta teitä ihmisinä ja yksilöinä
enemmän kuin ennen? ks R-R art Tietäjästä
Ruusu-Ristiksi 1921:1—2,
Joulu on rakkauden juhla. — — rakastakaa
toisianne sillä rakkaudella, jolla minä olen
teitä rakastanut. — — ”rakkauden ja rauhan
ruhtinaan” ks joulu 1921:3,
vaali lasta, joka rakkaudessa syntyy! Meille
on syntynyt rakkautemme lapsi: Ruusu-Risti,
ks R-R 1921: 3—5,
Ruusu on — — rakkauden vertauskuva ks
R-R 1921: 21—22,
ks Kouta, Aarni: Rakkauden temppeli 1921:
57—59,
rakkauden ja auttamisen koulua ks vpm art
Mitä vpm:t tavoittelevat? 1921:191—192,
Ja eikö henkiseen kehitykseen enää kuulukaan rakkaus ja sopusointu, lämmin sydän ja
veljen käsi? ks teosofia 1921:262,
ihmisolentoina vain rakastimme toisiamme
ja annoimme anteeksi toistemme puutteet. —
— Siunatut Mestarit — — olivat täydellisiä
rakkaudessa — — Mutta rakkaus alkaa kotona ja kaikkien meidän, jotka olemme haarautumia samasta rungosta, teosofiasta, tulisi
elää rauhassa keskenämme, ks teosofia art
T.S:n tehtävä 1921:328—334,
Rakastan sitä [*T.S:aa] ja harrastan sen
parasta, vaikka se on minut hyljännytkin, ks
R-R 1921:393—396,
uskon rakastavani totuutta enemmän kuin
kuolevaista ja personallista itseäni — — ajattelen yhtä suurella kunnioituksella ja rakkaudella toisiakin mestareita ja vapahtajia
— — Teosofisesta Seurasta oli mielestämme
kaikkonut se veljeyden ja rakkauden henki,
jota siinä alussa viljeltiin ks salatiede 1921:
453—456,
Mikä ei suinkaan merkitse, etten minä heitä
kaikkia rakastaisi ja heihin luottaisi — ja
joskus vielä toiste parastani yrittäisi, ks teosofia art T.S:n tehtävä 1921:462—463,
Ikuisen elämän alaan kuuluu — — kaikki,
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mikä rakastaa hyvyyttä, totuutta, oikeutta,
kauneutta niiden itsensä takia. — — Ajallisen
elämän ja katoavaisuuden alaan kuuluu —
—
kaikki, mikä palvelee maallisia tarkoitusperiä
ja rakastaa henkisiä arvoja ainoastaan niiden
ajallisen ja aineellisen käyttökelpoisuuden mukaan, ks R-R 1921: 578—580,
Jumalan rakkaus oli ilmestynyt maan päällä
ihmisen haahmossa! — — ja Isän ihmeellinen
rakkaus oli virrannut vereemme ja poistanut
sen tahran, ks Joulun R-R 1921: 581—583,
ks A. B. 1922: 36—37,
Rakastan ranskalaista (italialaista, englantilaista) ääntämistapaa, ks oikeinkirjoitus 1922:
67—68,
Jumala on rakkaus, hyvyys ja totuus ks
Valon ja varjon veljet 1922: 101—105,
rakkaus käskee — — ken rakastaa ystäviään enemmän kuin se, joka antaa henkensä
niiden puolesta? — — Kristus opetti rauhaa
ja rakkautta, sota oli Kristuksen kieltämistä,
ks sota 1922: 163—165,
En ole koskaan lakannut häntä [*Annie Besantia] rakastamasta — — rakkaudesta teosofiaan. — — jos rakastamme Teosofista Seuraa enemmän kuin teosofiaa, jos rakastamme
Mrs Besantin oppia tai Mr Leadbeaterin näkyjä enemmän kuin teosofiaa, jos rakastamme
mitä tahansa okkultismia enemmän kuin — —
rakkaudesta teosofiaan ja teosofiseen liikkeeseen, ks Mea culpa 1922:259—264,
Rakastatteko
[*R-R-lehteä]
ks
Toimittaja
1922: 290—291,
ks Joulun sanoma 1922:296—298,
Tiedon ja Rakkauden Mestarit elävät ja toimivat, ks R-R 1922: 319—320,
ks nuhteleminen 1923: 5,
Rakas lukija! Jos Ruusu-Risti miellyttää
Sinua, koeta tehdä jotakin sen hyväksi. 1923:
41,
C. W. L. kuuluu niihin — — joille aina säilytän rakkaan paikan sydämessäni, joskin —
— En ole koskaan rakastanut käännöstyötä
ks C. W. L. 1923:43—47,
ks anteeksianto 1923:83—86,
Mestari 1923:207—208,
”Minäkin rakastan häntä [*A. B:tä]”, sanoin, ”samalla rakkaudella, jolla aina olen
häntä rakastanut, ks Jinarajadasa 1923: 285,
Monet tuhannet teosofit tulivat myös teosofisen rakkausopin innostamina ehdottomiksi
kasvissyöjiksi, ks vegetarismi 1923: 326—327,
ks R-R 1924: 1,
sota 1924: 2—4,
Ihminen on — — rakastava sydän ks henki
1924: 10,
ks Gandhi 1924:49—50,
Tunnen olevani teitä lähellä, rakkaat lukijat ja soisin, että Ruusu-Risti olisi kultainen
rakkauden side meidän kaikkein välillä, ks
kultainen 1924: 51,
melodraama ”Rakkaudelle” (P. E:n sanat)
ks Merikanto, Oskar 1924:83—85,
Koutaa kohtaan tunnen kiitollista rakkautta
monesta syystä, ks Kouta, Aarni 1924: 86—88,
notkistavat
polvensa
rakkauden
Jumalan
edessä ks Wrede, Mathilda 1924: 88—89,
ks sallimus 1924: 123,
Tahto on rakkautta. — — Rakastamme ihmisiä ks itsemurha 1924:208—209,
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Jumala on rakkaus ks Kohtalo, kaitselmus,
vapaus 1924: 262—265,
Ehkä löydätte sydämestänne rakkauden kultaisen avaimen, joka ks R-R 1924: 328,
Kristuksen opin henki ja ydin on rakkaus.
— — [*Kristus] Hän opetti rakkautta, ja rakkauden opin kulmakivi on pahan vastustamattomuus, riidasta ja sodasta luopuminen, ks
joulu 1924: 363—364,
Rakkaat lukijat! ks R-R 1925: 1—2,
ks Mestarikirjeet 1925:99—101,
Omistakaamme siis vain rakkautemme ja
siunaavat ajatuksemme [*Steinerille] ks Steiner, R. 1925: 155—156,
rakkauden Jumalan ks onni 1925: 259,
ks P. E. XII Vuorisaarna 1925:265,
mitä jumalan rakkaus on tehnyt meidän
hyväksemme — — vapahtaja, jonka silmistä
loistaa Jumalan rakkaus ks Teosofian joulusanoma 1925:370—374,
rakkauden ja luottamuksen tulvaa, ks P. E.
III syntymäpäiviä 1926: 10,
He [*Valk. Veljesk, mestarit] ovat Kristuksen rakkauden palvelijoita ks Garver, W.
1926: 31,
rakastakaa toisianne, niinkuin minä olen
teitä rakastanut ks Messias 1926: 74,
silloin olisimme ennen kaikkea rakastaneet
toisiamme ks H. P. B. 1926: 100—101,
olen rakastanut Teosofista Seuraa ja ennenkaikkea sen suurta sanomaa ks teosofia 1926:
163—169.
Rakkain meille kuitenkin on nimi ”totuus”
niin kauan kuin tahdomme olla etsijöitä— —
Isä, rakas Isä ks Kristus 1927: 1—4,
ks homoseksualismi 1927: 44—47,
magia 1927: 127—128,
Kyllä Jumalalla on rikkautta,
Kun meillä vaan on rakkautta, ks Temppelirahasto 1927: 177,
Ja kaikki ruusuristiläiset, joita rakastan,
ks uni 1927: 251,
ja rukoilin: ettekö, rakkaani, valoa näe?
ks Suomi 1927:294—295,
En tahtonut osata pidättää sitä rakkautta,
joka sydämestäni nousi puhujaa kohtaan — —
jokainen rakastava olento — ihminen tai enkeli tai jumala — on auttaja ja välittäjä rakastettuihin
nähden,
ks
maailmanopettaja
1927:327—329,
Fransiskus oli aina rakastanut kaikkia eläviä olentoja Kristuksen kaltaisella rakkaudella
ks stigmat 1927: 330,
Kristikunnan suuri rauhan ja rakkauden
juhla. — — Kyllä jättäisin sen [*T.S:n] oman
onnensa nojaan, ellen sitä rakastaisi, ks joulu
1927: 376—379,
”rakastakaa vihollisianne” ks Kristinusko ja
maailmanrauha 1927:390—394,
Se oli rakkauden kaita, orjantappurainen ja
autuutta uhkuva tie. ks R-R-teosofia 1928: 2,
Rakkaus on kärsivällinen ja odottaa ja totuus lopulta voittaa, ks Europa 1928: 12—13,
ks J. R. H.: Tulijärvi 1928:143,
Panacea 1928:182—183,
Vapaasta ja iloisesta rakkaudesta enkelit
auttavat ja seuraavat kansallishaltiaa ks Suomen tulevaisuus 1928: 206—208,
Tolstoi tiesi selvästi, että rakkaus, todellinen jumalallis-inhimillinen, sydämellinen rak-
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kaus oli elämän sisin laki. ks Tolstoi, Leo
1928:253,
Jeesus Kristus ja muut suuret rakastavat
meitä,
mutta
rakastammeko
mekin
heitä?
Ovathan he ihmisiä, jotka rakkautta odottavat, vaikka samalla ovat jumalia, jotka ovat
oppineet odottamaan, ks Jeesus 1928: 350,
Rakastamisen taito, kirj. J. Kerning, Suom.
P. E. 1928: 353,
ks P. E. III syntymäpäiviä 1929: 3,
Rakkaus kaiken voittaa, ks A. B. 1929:20,
hänen rakkauttaan kärsiviin ihmisiin eivät
hämmennä poliittiset värit, ks valo 1929: 77,
Entä Kristuksen oppi? — — Se on rakkauden oppia — — mutta me kristityt emme edes
yritä kehittyä rakkaudessa, koska emme tunne
Jeesuksen antamia erikoisneuvoja rakkauden
kehittämiseksi, ks politiikka 1929: 94—95,
kirja, jota suositan meikäläisille luettavaksi
ja rakastettavaksi ks Jones, Stanley 1929: 233,
rakkauden ja onnen aurasta ks kesäkurssit
1929:277,
Raha — — toisille ylen rakas. — — Ainoa
pelastus on rakkaudessa. Rakkaus on puhdas
ja epäitsekäs, rakkaus vapauttaa, ks raha
1929:318—319,
Ystäväni J. R. H:n sanat ovat lähteneet hänen tosi veljellisestä ja rakastavasta sydämestään; olen niistä sanomattomasti liikutettu,
ks rahasto 1929: 349,
tahdon ainakin rakastaa — rakastaa toisia
onnettomia — — rakkaus yhdistää ks tie
1929: 365—366,
[*uskon] rakkauden inspiratsioniin ks R-R
1929: 367—368,
Rohkeat totuudenetsijät sitä rakastavat, ks
R-R 1929: 409,
Joulu on muistojuhla rauhan ja rakkauden
kunniaksi ks Poika 1929: 410—416,
Ah, kuinka suloista on saada rakkautta
osakseen; kun se tulee lahjana, jota ei tiedä
ansainneensa . . . Niinhän rakkaus ja hyvyys
aina tulevatkin, ks P. E. III syntymäpäiviä
1930:3,
[*Uskon]
rakkauden
yhteiselämään
maan
päällä — — Olenhan Kristuksen seuraajana
ihmisten rakastaja ja palvelija ks armeija
1930:49—52.
ylistyslauluja jumalalliselle rakkaudelle, ks
Naarada 1930: 55,
Uusi moraalinen totuus on rakkaus ja palvelus. Ketä erakko palvelee? Ketä hän rakastaa?
Jumalaa, jota ei näe, ei voi rakastaa, ellei
rakasta veljiä, joita näkee, ks moraali 1930:95.
Venäjän kansan sielussa elää sanomaton
hyvyyden ja rakkauden kaipuu, ks tuhatvuotinen 1930: 138,
ks astraali 1930: 204,
ks auttaminen 1930: 226,
kesäkurssit 1930: 265,
Se on rakkauden salaisuus, ks alakuloisuus
1930: 302,
Rakastakaamme Ruusu-Ristiä! ks R-R 1930:
325,
Hyvä on itsensä tähden rakastettava. — —
Alussa ihminen rakasti itseään ks H. P. B.
1931: 4—5,
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ihmisiä, jotka rakastavat näkymättömiä ks
ilo 1931: 7,
Kultainen keskitie löytyy, kun rakkaus ojentaa kätensä totuudelle, ks haaveilu 1931: 73,
Totuus kulkee käsi kädessä rakkauden kanssa, ks kieltolaki 1931:77,
Venus — rakkauden silmä ks P. E. XII
Tähtikoulut 1931: 165,
ks rahasto 1931: 181,
rakkautta ansaitseva kirja, ks Kettunen,
Lauri: Suomen heimon kirja 1931: 287.
ks R-R 1931: 334,
P. E. III syntymäpäiviä 1932:2,
Kun rakkaudella ja myötätunnolla lähestymme
näkymättömiä,
silloin
ne
puhuvat
meille, ks C. W. L. 1932:74,
ks manas 1932: 112,
rakkaus on suurinta vapautta, niinkuin se
on korkeinta lakia. — — Koska rakkautta ei
voi toteuttaa yksinään muu kuin Jumala — —
Jolleivät teosofit opi toisiaan teoissa rakastamaan, eivät liioin opi yhdessä maailmaa auttamaan. — — katso kuinka he rakastavat toisiaan! — — rakkaus on ihmissydämen luonnollinen tila. ks vesimies 1932: 170—172,
Rakkaus on suurin voima. 1932: 230,
Hänen katseessaan oli nyt rakkaus pohjaton, ks kuolema 1932:276,
[*kolmastoista]
syvemmän
rakkauden
ihmeellinen luku. ks R-R 1932:277,
vaikeudet voitetaan rakkaudella, ks Temppelirahasto 1933:37—38,
Harvoin tulee ihmisen osalle niin paljon
rakkautta kuin minun, ks P. E. II terveys
1933: 110,
personallisessa rakkaudessa ks buddhi 1933:
172—173,
ystävät, oppikaa toisianne rakastamaan, ks
P. E. VI Amerikka 1933:201,
Jos tahdotte kulkea minun teilläni, rakastakaa toisianne, ks P. E. VI Amerikka 1933: 244,
ks Jouluna 1933:267—268,
henki 1934: 178,
Rakkauden ja Viisauden Mestari ks Lasten
R-R 1934: 182—183,
ks Teosofia ja sosialismi 1934: 249—257.
Ramatsharaka
(Ramacharaka)
ks
Atkinson. Wm.
Rams, E. V. 1913:260.
Ramstedt, Maria ks Humu, Martti.
Ramstedt, lehtori 1915: 318.
Rangaistus
karman rankaiseva käsi ks itsemurha 1906:
63,
kuolemanjälkeisestä kärsimyksestä eli ”rangaistuksesta” vapautunut, ks rikos 1907: 273,
Onko karma — — rankaiseva laki? ks karma art Mitä on karma? 1908:332—337,
ks synti 1909: 75,
Paha tulee tällä tavalla itsestään rangaistuksi, hyvä itsestään palkituksi. — — Jumala
ei vihaa, ei suutu, ei rankaise, ks lapsi 1910:
47—48,
Rankaisen ja kiivastun ks opettaja 1915: 41,
rääkätä tai rangaista, ks armeija 1930:
50—52.
Rankka, Armas
Sävelten voima, sekaäänisiä lauluja I, toimittanut Armas Rankka, kustantanut Suomen

Rantanen, Salomon

Teosofinen Seura, on toinen laulukirja, joka
ansaitsee tunnustuksemme; sen hinta on 20:—.
Se sisältää 39 laulua, joista teosofinen huomiomme ennen kaikkea kiintyy 17 (18) Z.
Hanishin säveltämään kauniiseen Mazdaznanlauluun, jotka ovat säilyneet kiitollisessa muistissamme Suomen T.T:n alkuajoilta, jolloin
saimme kuulla kuoromme niitä esittävän.
Tien varrelta 1927: 162—163,
Suomen Adyar-seuran ylisihteeri arkkitehti
Rankka lausui sanat: ks teosofia 1931: 110.
Ranska, ranskalaiset
Kertomuksen taustana on Ranskan vallankumouksen kiihkeä aika ks Buhver-Lytton
1908:311,
Hänen sukunsa oli Ranskan vanhimpia aatelissukuja ks Wachtmeister, C. 1910:368—369,
ks A. B. 1911: 182,
ennustus 1914:364—367,
vallankumous 1915: 146—149,
ranskalaiset ihailivat Cagliostroa ks Cagliostro 1916: 13—14,
ks Papus 1917: 9,
Ei ole suomalainen vieras Ranskassa — —
muistorikas Ranska uudella voimalla Europan
sivistyksen ja taiteen keskustana, ks Unelma
1917: 151—152,
Pitääkö siis uudistaa Ranskan vallankumouksen moninaiset vaiheet ja tuleeko lopulta
taantumus voittamaan? ks Venäjä 1917:296,
Ranskan ihanteille avosydäminen kansa ks
rauha 1918: 2,
ks veljeys 1918: 227—228,
R-R 1921: 20—22,
ks Levi, Eliphas 1921: 193—195, 209 muist.,
324,
ranskalaisten teosofien mielestä ks salatiede 1921: 455—456,
Ranskanmaan ranskalainen nimi France (ja
siitä français, ranskalainen) on germaanilaista alkuperää, ollen erään kansakunnan,
frankien, nimenä; sitten laatusanana käytetty
franc
merkitsi
frankien
rahalla
maksettu,
vapaa ja myöhemmin puheessaan vapaa, suorapuheinen,
avomielinen;
Ranskan
vallankumouksen jälkeen (v:sta 1795) on franc
myös ollut rahayksikön nimenä. Suom. [P. E.]
1921: 590 muist.,
Rakastan ranskalaista (italialaista, englantilaista)
ääntämistapaa,
ks
oikeinkirjoitus
1922: 67—68,
ks C. W. L. 1923:46—47, 246,
ks haaveilija 1924: 48—49,
itsemurha 1924:206—209,
”Tulenkantajat” 1929: 180,
Ranskan suuri vallankumous ks tuhatvuotinen 1930: 137—138,
Ranskan Grand Orientin jäsen ks vpm 1932:
37—38,
Viime vuosisadan loppupuolella syntyi kuitenkin Ranskassa n.s. yhteisvapaamuurarius,
johon naisetkin pääsevät jäseniksi, ks R-R
1933: 109,
Ranska johtuu mieleeni voimakkaine muistoineen ja ahdistaa sydäntäni. Ranskassa olen
tässäkin elämässä käynyt ks tunnelma 1934:
110.
Rantanen, Salomon 1927:243.
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Kaskas, -mielisyys
Raskain fyysillinen taakka — — sotalaitos.
ks epäilys 1910: 290—293,
Teidän on vaikea olla ja te olette raskasmielinen, ks näkijä 1910:365—366,
Älkäämme ajatelko raskaita ja painostavia
ajatuksia! ks pyhiinvaellus 1914: 315,
ks Tietäjä 1914: 465—467,
Raskas on aika, vaikea ja raskas. Se on
raskas sielullisesti ja se on raskas ruumiillisesti, ks Suomi 1918: 68—71,
Ettekö ymmärrä, että tämmöinen myönnytys oli raskas ja järkyttävä ihmiselle, joka ei
sotaa eikä aseita koskaan ole hyväksynyt?
Ettekö ymmärrä, että se oli tuhat kertaa raskaampi sen takia, että Suomen deevan tämän
kapinan johdosta täytyi verhota olemuksensa
epämääräiseksi
ajaksi
salaperäisyyden
vaippaan? ks rauha 1918: 98—99,
näinä mullistusten raskaina aikoina ks R-R
1920: 246—247,
Eikö elämä useinkin ole paljon raskaampi
ja vaikeampi kuin kuolema? ks sosialismi
1921: 464,
raskaimmin
painoi
onnetonta
ihmiskuntaa
ks apostolit 1924:244—247,
Raskas ulkonainen karma joskus muuttuu,
mutta ei aina. Välistä päinvastoin ulkonainen
karma tulee yhä raskaammaksi, ks täydellisyys 1932: 243,
Loppukoon sopusoinnussa tämä vuosi, joka
on ollut niin raskas ja painava ks R-R 1932:
277.
Ratas
uusi Messias tuleva, joka alkusysäyksen
antaa uuden ajanjakson pyörivälle rattaalle,
ks Kristus 1911: 289,
Ihminen tarttuu kiinni ajan pyörivään rattaaseen, muttei voi seisottaa sen kulkua, ks
iankaikkinen 1911:351—352.
Rauha ks myös maailmanrauha
rauhan ja veljeyden valtakunta ks Omatunto-lehti 1906: 5—6,
”rauhan (Salemin) kuninkaat” ks Melkisedek 1906: 141,
ylevämielinen rauhallisuus voittaa väkivallan, ks paha art Ei pahaa nahalla 1906:
187—189,
ks kuolema 1907: 49,
”rauha, joka käy yli kaiken ymmärryksen”,
ks Kaita tie 1907:60—61,
ks Omatunto-lehti 1907: 117—118,
huomaamaton
rauhallisuus,
ks
maailmanloppu 1907: 183,
Rauhanaate. Osuuskunta Väinämöisen kustannuksella on valmistunut huomattava kirja:
Murha on murha, toimittanut Kyösti Huhtala. Sivuja 127. Hinta 1:50. Kirja sisältää
useiden huomattavien henkilöiden lausuntoja
sota- ja rauhankäsitteistä sekä niiden yhteydessä olevista tärkeistä päivänkysymyksistä.
Tien varrelta 1907:275,
saavuttaa merkillisen rauhan ja autuuden,
ks Usko ja teot 1908: 133—135,
ks Fried, A. H.: Nykyaikainen rauhanliike,
1908:182—183,
matkan päässä autuaallista rauhaa ja sanomatonta onnea, ks kehitys 1908: 312,
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ks Huhtala, Kyösti: Sota ja rauhanaate
Kristinopin valossa 1909: 72,
Kuta suurempi ihmisen sisäinen rauha ja
autuus on, sitä lähempänä hän on Jumalaa,
ks ilo 1909: 266,
kun rauhan päivä koittaa ks Teosofinen
liike 1909 joulul: 14,
rakkaudessa ja rauhassa valmistaa uuden
ajan tuloa, ks Suomi 1910:228,
Asestettu rauha on yhtä kamala painajainen
kuin sota. — — Tätä ajatellessamme ymmärrämme, että rehellisillä ja hyvillä ihmisillä
on suuri työ edessään: työ rauhanaatteen
puolesta, ks epäilys 1910:290—293,
T: Kun viime kuussa kirjotin työstä rauhanaatteen puolesta1), en ollenkaan muistanut, että sen aatteen vaarallisin vihollinen on
meidän
oma
uskonnollinen
koulukasvatuksemme. Siitä sain nyt äsken kouraantuntuvan
todisteen, kun muuan nuori ystäväni, joka on
koululainen,
kirjotti
minulle
seuraavasti:
”Ajattelin,
että
koettaisin
tehdä
teosofian
aatteen tunnetuksi toverieni kesken. Mutta
kyllä se on vaikeata. Päätin toverikunnassa
ruveta puhumaan sen tapaisista asioista. Niin
alustinkin
keskustelukysymyksen
rauhanaatteesta. Luulin kaikkien toki sen hyväksyvän.
Siitä syntyi pitkä väittely kahdessa kokouksessa. Kaikki olivat ”sotakannalla”. Sen puolustamiseksi
vedettiin
vanhat
testamentit,
isät jumalat ja enkelit. Ja viimein tuli loppupäätökseksi, että sota on puolustettava. Ankarasti sain siinä otella, kun kaikki olivat vastassani. Varsinkin se tuntui minusta tässä
niinkuin muissakin keskusteluissa tovereitten!
kanssa ikävältä, että he, niin pian kuin ruvetaan väittelemään, aina turvautuvat uskontoopin dogmeihin, joita koulussa opetetaan ja
jotka sentähden ovat heille tuttuja ja mukavia keskustelussa käytettäviksi kaikkine mutkineen ja kierouksineen. Mutta eivät he itsekään niihin usko, käyttävät niitä vain keskustelussa hyväkseen. Suurin osa tovereistani ei
usko
oikeastaan
mihinkään,
eivät
ajattelekaan semmoista. Niin meni rauhanaate penkin
alle. Mutta en sentään vielä hellitä, aion vieläkin koettaa”.
Todella häpeän puna nousee kasvoille, kun
ajattelee, millä tavalla kristikunnassa lapsia
ja
nuoria
kasvatetaan.
Heidän
ymmärryksensä täytetään kaikenlaisilla usein järjettömillä
ja
oikeudenja
siveellisyydentuntoa
loukkaavilla
uskonkappaleilla
samalla
kun
heille mahtipontisesti selitetään, että ihmisen
järki ei riitä mittaamaan jumalallisia syvyyksiä. 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
vakavuudessa 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.
Kuinka paljon tosiaan on työtä, ennenkuin
saadaan kirkko ja uskonto puhdistetuksi siitä
1

) [*ks epäilys 1910:289—293]
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valheesta ja saastasta, mikä vuosisatojen vieriessä on kerääntynyt ympäri alkuperäisen
kristinuskon. Sillä meidän oman uskontomme
alkuaikoina ajateltiin aivan toisella tavalla
sodasta ja väkivallasta. Silloin vielä pidettiin
mielessä, kuinka Kristus opetti, ettei pahaa
saa väkivallalla vastustaa, että se joka miekkaan tarttuu, hän miekkaan hukkuu j.n.e.
Silloin vielä apostoli Johannes kirjotti, että
meidän tulisi rakastaa veljeämme eikä lyödä
häntä niinkuin Kain (1 Joh. 111:11,12). Silloin vielä Paavali opetti, ettei meidän tulisi
kostaa itse, vaan voittaa paha hyvällä. Toistan
tähän (K. P. Arnoldsonin mukaan kirjasta
”Seklernas hopp”) muutamia otteita vanhojen
kristillisten kirjailijain teoksista.
Justinus Marttyri (98—166) sanoo puolustuskirjeessä roomalaiselle keisarille Antonius
Piukselle: ”Me jotka ennen olimme vieraat
toisillemme, me nyt emme ainoastaan ole taistelematta vihollisiamme vastaan, vaan emme
edes harjota vilppiä heitä vastaan, mutta
kuolemme ilolla tunnustaen Kristusta.” Justinus kutsuu kristityitä ja sotamiehiä toistensa
vastakohdiksi, ja hänen oppilaansa Titianus
kertoo, että kristityt niinikään kieltäytyivät
vastaanottamasta korkeampia sotilasvirkoja.
Irenseus (f 202) läntisen ja itäisen kirkon
rauhanrakentaja, esittää ja terottaa mieleen,
että
evankeliset
sanat
”rakastakaa
vihollisianne” muodostavat mitä oleellisimman osan
Kristuksen
opista.
Hän
puhuu
profetta
Esaiaasta suurena edeltäjänä ja sanoo: ”Kristityt ovat vaihtaneet miekkansa rauhan työkaluihin eivätkä tunne aseiden käyttöä.”
Clemens Aleksandrialainen (f noin 220)
kutsuu kristityitä rauhaa rakastavaksi kansaksi, ja hän kuvaa elävästi, kuinka Kristus
kehottaa palvelijoitaan rauhalliseen asetyöhön.
Tertullianus (160—240) kirjottaa sepustuksessaan
epäjumalten
palveluksesta:
”Kuinka
kristitty voi tehdä sotapalvelusta? Kuinka hän
voi esiintyä sotamiehenä ilman miekkaa, kun
kerran Herra on ottanut häneltä miekan?
Riistäessään
miekan
Pietarin
kädestä
teki
Herra jokaisen sotilaan aseettomaksi.” Hänen
mielestään
sotamiesten
tullessaan
kristityiksi
täytyy luopua sotapalveluksesta, koska tämä
ei sovellu yhteen Kristuksen opin kanssa.
Origenes (185—254) tuomitsi kaikkea sotapalvelusta.
Väittelyssä
kristinopin
vastustajan Kelsoksen kanssa, joka syytti kristityitä
pelkuruudesta, hän kirjottaa: ”Me emme enää
tartu
miekkaan
yhtäkään
kansaa
vastaan
emmekä enää opeta sotaa käymään. Me
olemme Jeesuksen tähden tulleet rauhan lapsiksi. Me rukoilemme hallitsijamme puolesta,
mutta emme enää ota osaa hänen sotiinsa,
vaikka hän kuinka meitä ahdistaa.”
Lactantius († noin 330) — Konstantinin
pojan Crispuksen opettaja, jota tyylinsä kauneuden takia on kutsuttu kristityksi Ciceroksi
— sanoo nimenomaan: ”Ei koskaan voi olla
oikeamieliselle miehelle luvallista mennä sotaan”. Näin hän kuvaa sotaurhojen uraa:
”Tämäpä on siis teidän tienne kuolemattomuuteen! Hajottaa kaupunkeja maan tasalle,
tehdä maa autioksi, hävittää tai kukistaa
vapaita kansoja! Kuta enemmän ovat hävittä-
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neet, ryöstäneet, murhanneet, sitä jalompina
ja kuuluisampina he itseään pitävät. He koristavat rikoksiaan hyveen nimellä. Joka yksityiseltä ihmiseltä riistää hengen rangaistaan
rikoksen tekijänä. Murhaa ihmisiä tuhansittain, peitä maa vereen, myrkytä jokia kuolleitten ruumiilla, ja sinulle annetaan paikka
Olympoksella, jumalien pyhällä vuorella”.
Jopa itse Augustinus (354—430) sanoo:
”Saavutetaan paljon pysyvämpi kunnia poistamalla sotia rauhan sanoilla kuin hävittämällä vihollisia aseilla”.
Selvimmin ilmaisee tätä kristillistä aatesuuntaa Arnobius vanhempi (f noin 326)
merkillisissä sanoissaan: ”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 pelastaville ja rauhaarakentaville käskyille, muuttaisi koko maailma heti terävimmät aseensa
rauhallisten
pyrkimysten
välikappaleiksi
ja
pysyisi
koossa
ihanassa
yksimielisyydessä,
loukkaamattomien
sopimuskirjain
suojaamana”. Arnobius oli ollut innokas vanhan
sotauskon puolustaja, ennenkuin hän kääntyi
rauhan uskontoon.
Mutta ei ainoastaan Uuden Testamentin
maailmankatsomus ole rauhanaatteen puolustaja. Vanhassakin testamentissa on kohtia,
jotka selvästi osottavat, mitä parhaimpien ja
jaloimpien
juutalaisten
sydämissä
liikkui.
Profetat olivat miehiä, joidenka suun kautta
ihminen ja inhimillisyys puhui. Sentähden
huomaamme
heidän
puolustavan
rauhaakin.
Esaias näkee, että sota kerran on häviävä
maan päältä. Joel ennustaa, sovinto-oikeutta
riidan ehkäisemiseksi. Jeremias kehottaa riisumaan aseita ja käymään vihollista vastaan
luottamuksella. Sakarias sanoo, että vanhurskas on opettava rauhaa pakanain kesken ja
että hänen valtakuntansa on ulottuva merestä
toiseen ja joesta maailman ääreen j.n.e. Ja
olihan
juutalaisten
kesken
olemassa
pieni
yhdyskunta, essealaisten veljistö, jonka keskuudesta
Jeesuskin
lähti
ja
joka
alusta
saakka harrasti rauhan-aatetta.
Kauas ovat meidän aikamme kristityt eksyneet totuudesta ja Mestarinsa oikeasta opista,
mikäli sotaa puolustavat ja sotaonnea rukoilevat Jumalalta, jota on kutsuttu rauhan
ruhtinaaksi.
Toimittajalta 1910:325—328,
ks joulu 1910:397—399,
puuhataan rauhanaatteen puolesta, ks rotukokous 1911: 56,
löytää rauhan teosofisesta maailmankatsomuksesta, ks P. E. VII 1911:88,
ks Rakkauden salaisuus 1911:219,
Minun nähdäkseni voisimme rauhassa odottaa ajan tapahtumia ks Kristus 1911: 289,
Hänen sisimmässä sisässään on syntynyt
Kristus, siellä on rauhan tyyssija, ks Joulusymboliikkaa 1911: 361,
täyttää hänet onnella ja rauhalla ks aate
1912:256,
rauha on saavutettavissa aivan toista tietä
pitkin,
nim.
työskentelyssä
sen
puolesta,
minkä ymmärrämme oikeaksi ja todeksi, kauniiksi ja hyväksi, ks opettaja 1912: 407—414,
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T: Taas on sota puhjennut. Kuinka suureksi se syttyy, kuinka laajaksi se leviää, ei
vielä saata sanoa. Onhan sitä ennustettu ja
onhan paljon mullistuksia Europassa ennustettu
tapahtuvaksi
lähimmässä
tulevaisuudessa. Uutta aikaa on valmistettava. Rauha
on saatava maailmassa vallitsemaan. Elämme
uuden sivistyksen aamunkoitteessa. Saa nähdä,
mitä osaa Suomi tulee siinä työssä näyttämään.
Nyt on tärkeätä, että järkevät ihmiset
pysyvät tyyneinä ja rauhallisina. Tunteiden
ei pitäisi saada houkutella heitä millekään
puolelle. Tasapaino mielessä olisi säilytettävä.
Puolueettomalle järjelle tulee vielä oma osansa
näyteltäväksi tulevaisuuden draamassa.
Toimittajalta 1912:415—416,
Isässä on rauha, ks vapahtaja 1912: 453,
Kaikessa vaatimattomuudessamme me täällä
Tuonenkylässä
ajattelemme
rauhaa.
Rakennamme rauhan temppeliä ja työskentelemme
tulevaisuuden puolesta, ks sota 1913:221,
ks veljeys 1914: 192,
Europa 1914: 255—256,
pyhiinvaellus 1914: 315, 359,
Tärkeimpänä
tuloksena
on
ehdottomasti
pidettävä yleistä rauhaa, joka ei enää nojaudu
armeijoihin ja kanuunoihin, vaan inhimillisiin
ja järkeviin kansainvälisiin sopimuksiin, ks
ennustus 1914: 366—367,
Sillä voidaanko teosofiselle rauhan hengelle
laajemmin
käsitettynä
ajatella
suurempaa
voittoa kuin suurlakon saavutus marraskuulla
1905? ks ennustus 1914:419—422,
Poistukoot
pahansuopaiset
pilvet
rauhan
taivaalta ks veljeys 1915: 4,
Kys. Kun ihmisen sisänäkemys alkaa avautua, niin elämä muuttuu kovin katkeraksi,
ikäänkuin imisi itseensä toisten huolia ja ikävyyksiä: kaikkialla näkee kylmiä ja itsekkäitä ihmisiä, jotka ahertavat oman mukavuutensa eteen ja hymyilevät köyhille ivahymyä. Kuinka näin pitää oleman?
Vast. Kuten kysyjä itse sanoo: sisäinen
näkemys on silloin alussa. Kun se enemmän
syventyy, näkee hyvää ja kaunistakin. Saamme tunkeutua sangen syvälle ja nousta sangen korkealle, ennenkuin tapaamme sen rauhan, joka on ”hyvän ja pahan tuolla puolen”.
1915: 190,
Rauha vallitsee silloin kun lapsi syntyy, ks
Kristus 1915: 357,
saarna
rauhanaatteen
puolesta,
ks
sota
1915: 357,
rauha maassa — — Nostan minäkin sieluni
ja rukoilen: rauhaa, rauhaa, rauhaa.” ks Tietäjä 1916: 1—2,
olojen tuli muuttua, mutta mikäli mahdollista tämä oli saatava aikaan rauhallisin keinoin, ks Cagliostro 1916: 13—14,
Mutta häiritsemätön rauha on ihmeellinen
lahja ja oikeus kokonaan antautua yhdelle
työlle on taivaallista onnea! ks P. E. XII Kalevalan Avain 1916: 244—245,
ks mammona 1916: 387,
teosofia art Veljeyden toteuttaminen ja T. S.
1916:391,
ks veljeys 1916: 434—436,
asestettu rauha on Suomen kansan hengelle
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vieras. — — rauhan profeta kuin Leo Tolstoi
— — Suomen pitäisi jyrkästi edustaa rauhan
kantaa, voimakkaasti kannattaa yleiseuroppalaista aseiden riisumista, ks Suomi 1917:
153—157,
En usko, että rauha voidaan sodalla rakentaa, ks sota 1917: 198—201,
Kun Suomi on vilpitön rauhan rakentaja,
silloin eivät toisetkaan sen rauhaa tahdo häiritä, ks Suomi 1917:202,
että nyt saisin vetäytyä rauhaan ks P. E.
XII Uusi Jumala 1917:248—249,
ks veljeys 1917:343,
Tietäjä on rauhan ystävä eikä kannata sotaa, ei sotalaitoksia, ei asevelvollisuutta eikä
väkivaltaa missään muodossa, ks Tietäjä 1917:
437—438,
Rauhan yhdistys on perustettu Viipuriin
teosofisesta
alotteesta.
Karjalan
Aamulehti
kertoo siitä seuraavaa: — —
Tien varrelta 1917:483—484,
T: Maailmanrauha näyttää nyt lähenevän
suurin askelin. Teosofisen Seuran presidentti,
Mrs. Annie Besant, on lausunut, että maailmanrauha ei voi tulla, ennenkuin India saavuttaa täydellisen itsehallinnon ja tunnustetun aseman Englannin rinnalla. Indian vapaus on näet välttämätön, jotta maailmanopettaja voisi Indiassa vaikuttaa — muuten
hänet
siellä
vangittaisiin
ja
tuomittaisiin.
Omasta puolestani tähän lisään, että Suomi
on ollut kuin Europan India — Suomi on
Europan omatunto. Sentähden ei rauhaa liioin
ollut ajateltavissa, ennenkuin Suomen vapaus
ja itsenäisyys tunnustettiin. Nyt se on tapahtunut, ja nyt Europan kansat voivat solmia
rauhan
keskenään.
Kuvaavaa
onkin,
että
Ranskan ihanteille avosydäminen kansa ensimäisenä riensi tunnustamaan Suomen itsenäisyyden, jonka saavuttamisessa taas Saksan
ihanteitaan viisaasti toteuttava kansa oli ollut
suurimpana tekijänä.
Jospa nyt meidän armas Suomemme osottaisi
ansainneensa
maailman
luottamuksen!
Jospa osaisimme täällä näyttää, että todella
olemme vapaata ja itsenäistä kansaa, joka
kykenee omaa sivistystä luomaan ja omaa
valtiota rakentamaan! Jospa — mutta emme
saakaan epäillä kuntoamme ja miehuuttamme, työkykyämme ja tarmoamme!
Toimittajalta 1918: 1—2,
Suomi odottaa rauhansa palauttajaa. — —
Olen rauhallisen työn ihminen ks Suomi 1918:
69—72,
T: Tietäjän viime numero on saanut osakseen monenlaista arvostelua. Toiset ovat siitä
pitäneet,
ovat
erityisesti
kiittäneet
minua
omista, ristiriitojen
yläpuolelle kohoavista kir1
jotuksistani
), jotka ovat tuoneet rauhan
heidän mieliinsä, toisiin se taas lienee vaikuttanut epämiellyttävästi, koska ainakin yksi
tilaaja
kirjottaa
seuraavasti:
”muuten
ei
yleensä Tietäjä nykyaikoina ja varsinkaan
viimeinen kesäkuun numero toimittajan kahden kummasti ristiriitaisen kirjotuksen johdosta
saanut
tilaajissa,
ainakaan
pohjalai1

) [*ks Suomi 1918:68—72]

Rauha

— 35 —

sissa, rauhottavaa vastakaikua. Siinä on syy
Tietäjän tilaajien vähenemiseen, sillä se on
muuttunut puoluelehdeksi”.
En tässä aio puolustaa itseäni enkä Tietäjää, sillä mitä muutamat kirjotetut sanat
merkitsevät, ellei Tietäjän kanta sen kolmentoistavuotisen toiminnan aikana ole lukijoille
käynyt selväksi? Kun ylläolevan huomautuksen kirjottaja hieman ajattelee asiaa, uskon
hänenkin myöntävän, ettei Tietäjä yhdessä
tai kahdessa viimeisessä numerossa äkkiä ole
saattanut kantaansa muuttaa. Tietäjä ei ole
puoluelehti. Jos minun kirjotukseni tuntuivat
ristiriitaisilta, johtui tämä siitä, että pidin
rehellisenä
toimittajana
omantunnonmukaisena julkaista ajatukseni niinkuin olin ne kirjottanut sekä kapinan edellä että sen kestäessä ja sen jälkeen. Pitihän ainakin useiden
teosofein tietävän, että olin näitä aikoja edeltäpäin
aavistanut.
Olin
jo
maailmansodan
alussa nähnyt, että jos sota ulottuu Suomeen,
tulee osa Suomen kansaa taistelemaan venäläisten puolella. Kun nyt näkemyksistäni huolimatta
tapaukset
fyysillisinä
todellisuuksina
vaikuttivat järkyttävästi minuunkin, en pitänyt vääränä näyttää suruani Tietäjän palstoilla. Sillä mikä tuo suruni oli? Se oli teosofista surua. Uskoin rauhan voimiin ja inhosin väkivaltaa. Nyt jouduin itse väkivallan
keskelle, jopa niin, että henkeni oli uhattu.
Mutta koska ne ihmiset, jotka olivat langenneet väkivallan syntiin, itsekin uskoivat taistelevansa aatteiden puolesta, koetin heitä viimeiseen saakka ymmärtää. Lopulta kuitenkin
näin, ettei tässä auttanut muu kuin kova kovaa vastaan, ja silloin minun täytyi myöntää,
että sota oli välttämätön ja että oli välttämätön heidän — synnintekijäin — täydellinen häviö. Ettekö ymmärrä, että tämmöinen
myönnytys oli raskas ja järkyttävä ihmiselle,
joka ei sotaa eikä aseita koskaan ole hyväksynyt? Ettekö ymmärrä, että se oli tuhat kertaa raskaampi sen takia, että Suomen deevan
tämän kapinan johdosta täytyi verhota olemuksensa epämääräiseksi ajaksi salaperäisyyden vaippaan?
Enhän tällä sano, että kapina itsessään olisi
paljastanut ainoastaan mitä meissä suomalaisissa on pahaa ja alhaista. Kaukana siitä.
Niissä
valkoisissa
joukoissa,
jotka
täynnä
isänmaallista
innostusta,
täynnä
uhrautuvaisuutta ja urheutta, lähtivät alussa huonosti
varustettuina taisteluun Suomen vapauden ja
itsenäisyyden puolesta, — niissä paljastui
mitä Suomen kansassa oli kuntoa ja miehuutta, rehellisyyttä, kestävyyttä ja itsekieltämiskykyä. Suuri puhdistus oli samalla kapina. Aivankuin viimeinen tuomio, jossa hyvä
erotettiin pahasta. Senhän minä kirjailijana,
salatieteilijänä, syrjästäkatsojana selvästi ymmärsin ja näin. Mutta samalla kaikki yksilöt
ovat ihmisiä — sekä ne, jotka joutuivat oikealle puolelle taistelemaan, että ne, jotka
erehtyivät vääriä teitä kulkemaan, — ihmisiä,
jotka
kaipaavat,
ansaitsevat
ja
herättävät
sääliä. Jollei fyysillisessä maailmassa tämä
ollut selvä, selveni se vainajain valtakunnassa. Sielläkin oli levottomat ajat — ja on
yhä, — ja siellä ihmisten sielut, oli ne maallisesti katsoen ”hyviä” tai ”pahoja”, nähdes-
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sään totuuden kaipaavat ystävän hellää ohjausta.
Tietäjä ei voi olla puoluelehti, koska se on
ihmisten ja totuuden etsijäin lehti. Ja minä
en saata olla puolue-ihminen, koska en ole
poliitikko, vaan ajattelija. Että jotkut arvostelevat minua puolueelliseksi yhteen suuntaan,
toiset toiseen suuntaan, seurannee asian luonnosta, enkä siihen mitään mahda. Olen se
mikä olen, ja ne, joilla on korvat kuulla, kuulevat minun ääneni.
Muuten tahdon lohduttaa ja ilahduttaa lukijoitani sillä uutisella, että Tietäjällä on sentään puolitoista tuhatta tilaajaa nyt. Viime
vuonna oli tosin kolmatta tuhatta, mutta eihän ole mahdotonta, että tilaajien lukumäärä
vielä nousee. Näin ollen tulevat kaikki numerot tänä vuonna käsittämään ainakin 32 sivua
ja siis esiintymään tämän vihkon kokoisina.
Toimittajalta 1918: 97—99,
ks Suomi 1918: 163,
aseet 1918: 164—165,
sota 1918: 195—196,
T: Lopetan toivottamalla Tietäjän ystäville,
tilaajille ja lukijoille ihanaa ja rauhallista
joulujuhlaa. Rauha on lahjoista paras. Ehkä
uupunut maailma sen lahjan nyt saa.
Toimittajalta 1918: 230,
T: Mitä nyt niin hartaasti toivomme uuden
vuoden alkaessa? Rauhaa verta vuotaneille
kansoille, sovinnollista mieltä riiteleville veljille ja uutta elämänintoa väsähtäneille ihmissieluille !
Eikö totta? Olemme kaikki sangen väsyneitä. Ainakin täällä Suomessa läpikäytyämme
viime vuoden hirmut. Elämä on kadottanut
viehätyksensä. Usko ihmisiin on mennyt. Sielussa tuntuu kolkolta, kylmältä, yksinäiseltä.
Ihminen, joka on yrittänyt hyvää, on kohtalolta saanut ivaa ja pilkkaa osakseen. Mitä
hyötyä on mistään? Mitä iloa on mistään?
Niin, sillä tavalla uskon, että moni tuntee
ja ajattelee, oli hänen värinsä minkälainen
tahansa. Sillä se on luonnollinen seuraus siitä,
että teimme syntiä. Elämä ei anna itseänsä
pilkata. Minkä me kylvämme, sen me niitämme. Me kylvimme vihaa, me niitämme katkeruutta. Me rikoimme elämän lakia. Elämän
laki on: ”älä tapa”! Me tapoimme. Me teimme
niinkuin muut kansat maan päällä. Me tapoimme. Ja nyt saamme tuntea samaa tyhjyyttä, jota kaikki kansat tuntevat sielussaan.
Synnintekijäin
tyhjyyttä,
katkeruutta,
yksinäisyyttä. Mutta ehkä sillä tavalla tasotetaan
tietä erämaassa. Ehkä sillä tavalla valmistetaan maaperä uuden ajan tulolle. Ehkä siitä
tyhjyydestä lopulta nousee ääretön, voittamaton, itsensä unohtava kaipuu. Ehkä kansat
ja yksilöt alkavat kaivata pelastusta. Ehkä
he alkavat nähdä voimattomuutensa ja kykenemättömyytensä. Ehkä alkavat luottaa järkeen, hyvään tahtoon, rakkauteen ja siveellisiin voimiin. Ehkä he luopuvat miekasta, tulesta ja nyrkin voimasta. Oi jospa niin kävisi!
Maailman silmät, väsyneitten ihmisten silmät, ovat tällä hetkellä tähdättynä yhteen
mieheen, joka tuntuu saaneen tehtävänsä jumalalta, ja odottavat tuskaisessa jännityk-
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sessä, onnistuuko hänen täyttää tehtävänsä.
Tämä mies on Wilson, Yhdysvaltain mainehikas presidentti. Jo kolmatta vuotta sitten,
kun hän ensi kerran esitti maailmalle rauhan
ohjelmansa,
herätti
hänen
esiintymisensä
suurta riemua ja toivoa jokaisen ihmisystävän
sydämessä. Tämä riemu sittemmin hämmentyi,
toivon tähti meni pilveen, kun Wilson julisti,
että Amerikka lähtee mukaan sotaan. Tuntui
käsittämättömältä, että se, joka tahtoi hyvää
kaikille, meni toisen puolelle toista vastaan.
Mutta politiikassa on monta mutkaa ja maailman elämässä niinikään. Nyt emme enää
ajattele menneitä. Emme arvostele emmekä
tuomitse. Tähtäämme katseemme tulevaisuuteen. Ja Wilsonin kunnian kukko taas laulaa.
Hän pysyy kiinni alkuperäisessä ohjelmassaan. Hänen sanansa eivät ole amerikkalaista
bluffia. Hän tarkotti todella, mitä hän sanoi.
Hän todella tahtoi kaikille hyvää. Ja nyt
kaikkialla rukoilemme: oi jospa elämän herra
antaisi hänelle voimaa lujasti pysyä ohjelmassaan ja voitokkaasti ajaa se läpi.
On kuin maailman kohtalo riippuisi yhden
miehen kädestä, kuin koko ihmiskunta odottaisi pelastusta tuolta yhdeltä. Hänkö se on
se sankari, josta Tolstoi ennusti? Hänkö se on
se Julius Caesar, josta Leadbeater puhui?
Ei ihme, että muuan vanha teosofi sanoi minulle äsken: ”joka päivä lähetän ajatuksia
Wilsonille ja rukoilen hänelle apua korkeudesta”.

Vaikka näin olen kuvannut sitä väsymystä,
joka tuhansia sieluja uhkaa ja on vallannutkin, en suinkaan tarkota, että meidän tulisi
antautua
sen
valtaan.
Päinvastoin.
Katkeruus on sielujen pahimpia vihollisia, eikä sitä
vastaan ole ainoastaan taisteltava, vaan on se
suorastaan voitettavakin. Ja voitettavissa se
on, jos käännämme katseemme henkisiin asioihin ja etsimme elämältä niitä arvoja, joita
niin usein unohdetaan. Hengen maailmoista
löydämme me myös ne uudet taivaat ja uudet
maat, sen uuden Jerusalemin, jonka määrä
on laskeutua fyysilliseenkin maailmaan, niinpian kuin ihmisten mielet ovat valmistuneet
sitä vastaanottamaan. Omalta vähältä osaltani olen koettanut tähän suuntaan ajatella
ja siihen päin kääntää toisten ajatuksia.
Syysluennoissani marras- ja joulukuun aikana olen puhunut aineesta ”henkimaailma ja
nykyaika”. Olen kuvannut sitä tulevaisuuden
elämää,
joka
jo
kangastaa
korkeammissa
maailmoissa ja joka odottaa toteutumistaan
näkyväisessä. Ei mikään voi lopullisesti vastustaa sen tuloa, sillä se on valmiina ihmiskunnan sydämessä. Viivyttää sen tuloa voi
ihmissielujen tyhjyys, kovuus ja katkeruus,
mutta niistäkin se lopulta vie voiton. Henki
ja tajunta tulee vielä voittamaan aineen ja
muodon, järki kaaoksen, rakkaus vihan. Valo,
joka uudessa Jerusalemissa loistaa, on nimeltään Theou-Sophia, ja siitä on nyt jo heijastunut säde maan päälle, ja se säde ennustaa
koko
valon
tuloa.
Toimittajalta 1919:4—5,

Rauha

tuonelan asukkaat seisovat yhtenä miehenä
rauhanaatteen [*puolella]. ks vainaja 1919: 63,
Ikuinen rauha on ainoastaan sillä, joka on
enemmän kuin hän tekee, ks yhteiskunta 1919:
229—230,
”maassa rauha”. Mikä on ”maa?” — —
Rauha ihmisen personallisuudessa on — —
Ja rauha ihmisen ympäristössä merkitsee ks
joulu 1919:293—294,
jos mikään tuska voi hänen rauhaansa häiritä ks jälleensynt 1919: 296,
Rauhan sielulleen hän [*H. P. B.] kuitenkin
saavutti
vasta
Mestarinsa
opetuksista
ks
H.P.B. 1919: 297—298,
ks marttyyrit 1920:4—6,
Kansoista alkaa tuntua, että — — rauha
ei ainoastaan ole ainoa luonnollinen tila, vaan
että se myös on elämän ehto korkeammassa
merkityksessä, että se velvoittaa yksilöitä ja
kansoja ks sota 1920: 199,
teosofisen
työskentelyn
jatkamisesta
rauhassa ja sovussa ks R-R 1920: 334,
suuri ilo ja rauha mielessä, ks R-R 1920:
383,
”rakkauden ja rauhan ruhtinaan” syntymää
ks joulu 1921: 3,
Se [*R-R] on kulkeva rauhan merkeissä ks
R-R 1921: 4—5,
rauhaan, joka maailman voittaa, ks R-R
1921: 21—22,
Tämmöinen oli teosofinen elämänymmärryksemme. Se toi mieleemme ilon ja rintaamme
rauhan, ks teosofia 1921:260—262,
Olen tuonut ilmi vakaumukseni siitä, että
rauhaa ei tule maailmaan, liittoa ei kansojen
kesken, ennenkuin totuuden etsijät lyövät veljeskättä toisilleen, ks teosofia art T.S:n tehtävä 1921:262,
Kuinka voitte ajatellakaan, että ulkonainen
ihmiskunta pääsisi rauhaan, ennenkuin totuudenetsijöitä yhdistää veljellisen rakkauden yhteinen side? — — Meidän on ratkaisu löydettävä, meidän on lausuttava ensimmäinen rauhan ja hyväntahdon sanoma, ks teosofia art
T.S:n tehtävä 1921:332—334,
on solmittu Versaillesin rauha. Besant-koulu
Adyarissa ei tähän mennessä ole julkaissut
mitään protestia tuota rauhansopimusta vastaan, ks teosofia art T.S:n tehtävä 1921:
514—516,
Ja silloin rauhan ruhtinas oli astunut luoksemme ks Joulun Ruusu-Risti 1921: 581—582,
Sydäntäni lämmitti erikoisesti Mrs. Tingleyn rauhanrakkaus. ks Tingley, K. 1922:
125—126,
Ja sentähden heistä — entisistä epäilijöistä
ja sodan kannattajista — on tullut innokkaita
rauhanaatteen ystäviä ja ”pasifismin” puolustajia. — — Rauhanyhdistyksiä on syntynyt
miltei kaikkiin maihin ja — — rauhanaate
päivä päivältä voittaa enemmän jalansijaa
ihmisten mielissä. — — Kristus opetti rauhaa
ja rakkautta, sota oli Kristuksen kieltämistä.
ks sota 1922: 164—165,
[*Zamenhof] rauhan apostoli ks esperanto
1922: 192,
Tuntuu tuolla taustassa vain niin suuri
rauha, niin suuri ilo — ja niin suuri suru.
ks Mea culpa 1922:258—264,
ks nuhteleminen 1923: 5,
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Jätämme ihmiset ihmisinä rauhaan, ihailemme ja rakastamme heitä, mutta ks mestari
1923:207—208,
sananvaihto sodan ja rauhan kysymyksestä,
ks Jinarajadasa 1923:284—285,
silloin täyttyy mieleni ilolla ja rauhalla ja
luottamuksella ks kristosofia 1923:323—324,
vegetarismi ja rauhanaate ks vegetarismi
1923: 325—327,
Ilo ja onni yksin pysyvät, rauha ja autuus,
joka on vastakohtien tuolla puolen. Tätä
muistakaamme
jouluna,
”rauhan
ruhtinaan”
syntymäjuhlana, ks P. E. XII alkulause 1923:
363—365,
”Nyt riippuu kaikki siitä, että oikea rauha
tehdään” — — Oikealla rauhalla tarkoitin
näet, että kansat — — tekisivät sovinnollisen
rauhan — — Semmoinen rauha olisi ollut
todellinen voitto kaikelle, mitä ihmisessä ja
ihmiskunnassa on hyvää ja jaloa, se olisi
ollut voitto sekä länsimaalaiselle sivistykselle
että todelliselle kristinuskolle, ja Kauan kyselin itseltäni, minkätähden semmoinen rauha
ei ollut mahdollinen. — — kun totuus minulle kirkastui, on sielussani asunut rauha,
jota maailman myrskyt eivät ole kyenneet
järkyttämään, ks sota 1924: 2—4,
Mikä ylevä rauhallisuus [*Mestari] K. H:n
sanoissa
ja
opetuksissa
ks
Mestarikirjeet
1924: 45,
Wilsonin unelma oli maailman rauha — —
Kun Wilson sodan uuvuttamalle maailmalle
kertoi rauhanohjelmastaan ks haaveilija 1924:
47—49,
Ja tietysti meitä rauhallisia ihmisiä, jotka
emme ikinä ole sotaa edes ajatuksissamme
hyväksyneet, jonkun verran harmittaa, että
saamme maksaa toisten — yltiöpäiden —
hulluja tekoja, — mutta niinhän aina on. ks
sota 1924: 50—51,
Kristus oli — — rauhan ruhtinas ks aseet
1924: 81—82,
Salaisen Opin ikuista rauhaa uhkuva metafysiikka, ks sallimus 1924: 122—123,
rauhan, rakkauden ja keskinäisen avunannon veljesliitto ks H.P.B. 1924:242—244,
ja vihdoin heidän sielunsa löysi rauhan, ks
R-R 1924: 327—328,
Suomen Rauhan-Liiton Oulun osasto on
julkaissut erään jäsenensä kirjoittaman lentolehtisen ”Mitä merkitsee olla rauhan ystävä”.
Lainaamme tähän sen alkusanat:
Tien varrelta 1924: 399,
kirjoituksia, jotka kertovat kirkon johtajille, millä tavalla he voivat muodostaa suuren
kansainvälisen rauhanliiton toisten uskontojen
kirkkojen avulla ks Panacea 1925: 55—56,
te saatte rauhan ks totuus 1925: 241,
Rauhaa kohti, Suomen Rauhanliiton keskushallituksen
perustama
maamme
rauhanystävien äänenkannattaja on alkanut ilmestyä.
Päätoimittajana on fil. toht. Felix Iversen.
Lehti ilmestyy kerran kuussa 8-sivuisena.
Tilaushinta tästä vuodesta on 8 Smk. Toimituksen osoite on Alberga.
Tien varrelta 1925: 256,
ks onni 1925: 257—259,
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Kun ei tätä vapautta ja rauhaa suotu
meille Suomen T. T:ssa, erosimme ja päätimme sitä toteuttaa omassa piirissämme, ks
R-R 1926: 70—71,
Rauhaa kohti, Suomen Rauhanliiton kuukausilehti, jonka tarkoituksena on toimia rauhan, sovinnon ja yhteisymmärryksen luomiseksi
kansainvälisessä
ja
yhteiskunnallisessa
elämässä, on lähettänyt meille tammi- ja
helmikuun numeronsa.
Tien varrelta 1926: 96,
Rauhaa kohti, Suomen Rauhanliiton äänenkannattaja, teki äsken selkoa Rauhanliiton
päämääristä, työstä ja työtavoista, ja suurella ilolla totesimme, että nämä ovat aito
Ruusu-Risti-teosofisen hengen elähyttämiä. Ne
eivät tunnu pinnalla hosumiselta, vaan käyvät asian ytimeen, näyttäen, missä pahan
juuret ovat ja millä tavalla kansainvälinen
veljeys on mahdollinen toteuttaa.
Tien varrelta 1926:208,
Hän joutuu hengessään kosketukseen äärettömyyden kanssa ja sen rauhan ja hyvän
tahdon kanssa, joka äärettömyyttä elähyttää.
— — Kristuksen [*ja] Buddhan rauhansanoman. ks I. T. J. 1926:243—247,
Krishnamurtin esitelmä ”Rauha ja sota”,
joka kävi niin Kristuksen, H. P. Blavatskyn
ja Ruusu-Ristin henkeen, että sydämeni ilosta
ailahti ja sieluni huudahti: Jatka, veljeni,
tähän suuntaan pelkäämättä! Olet oikealla
tiellä, ks Krishnamurti 1926: 273—276,
kaipaamme omantunnon rauhaa ja sovintoa
elämän kanssa ks Kristus 1927: 1—4,
ks vuorisaarna 1927: 85—88,
R-R 1927: 171—172,
Illalla vierailivat eräät Rauhan Liiton jäsenet. Rouva Nyyssölä alusti keskustelukysymystä sodasta ja rauhasta, kuvaten sodanepäinhimillisyyttä
ja
järjettömyyttä.
Tri
Iversen esitti varjokuvia, jotka havainnollistuttivat sodan kauhuja. Hän korosti sitä seikkaa, että Mestari Jeesus ilmeisesti oli kaikkia,
tämäntapaisia väkivallantöitä vastaan. Monet
veljet käyttivät illan kuluessa puhevuoroja.
Lopuksi puhui johtaja [*P. E.]. Hän totesi,
että niin Rauhan Liiton kuin Ruusu-Ristinkin
ihanteena oli rauha. Hän kertoi miten hän jo
koulupoikana oli kärsinyt niiden alituisten
sotakuvausten johdosta, jotka täyttivät historiankirjojen lehdet ja joissa kuvastui niin
tyystin erilainen elämä kuin se, minkä hän
omaa sydäntään kuunnellen ymmärsi inhimilliseksi. Kuitenkaan ei voida pakoittaa ihmisiä lakkaamaan sotimasta. Vain valistuksella,
sisäisellä muutoksella on arvoa. Väkivalta ei
lakkaa väkivallalla, se lakkaa, kun yksilöt
horjumattomina pysyvät vakaumuksessaan ja
kieltäytyvät
väkivallantöistä.
Näin
ilmeisesti
Rauhan Liittokin ymmärtää tehtävänsä valistajana ja kasvattajana. Näin käsittävät sen
lukuisat Ruusu-Ristin työntekijät.
[*Ote Vuosijuhla-selosteesta kirj. S. K.J
1927: 175,
rauhantekijät,
ovat
lupauksen
lapsia
ks
Paavali 1927: 208,
Helsingin Rauhan liitto järjesti t.k. 13 pnä
julkisen kokouksen, johon m.m.
Ruusu-Ristin
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johtaja oli pyydetty esitelmöimään aiheesta
Rauhantyö ja kristinusko.
Tien varrelta 1927: 371,
”Kunnia
olkoon
Jumalalle
korkeudessa,
maassa rauha ja ihmisille hyvä tahto!” — —
kristityt kansat ovat alituisesti unohtaneet
joululaulunsa, rikkoneet rauhan maan päällä
— — Suuri ihmeellinen lupaus, että maan
päällä voisi vallita ikuinen rauha. — — Meidän hyvä tahtomme yksin saa aikaan rauhaa
maan päälle. — — Maailman rauha — —
riippuu vain siitä, että me ihmiset syntyisimme hengessä uudestaan. — — Siten tuli
pilkatuksi H. P. B:n rauhantyö. Pilkatuksi ja
pilatuksi. — — työtä ihmisten ja kansojen
rauhan puolesta, ks joulu 1927: 375—379,
ks Oomoto 1927:379—381,
ks Kristinusko ja maailmanrauha. Lyhyt
vastaus kysymykseen: mitä on kristinusko?
— — P. E :n Puhe Helsingin Rauhan Liitossa
marraskuun 13 p:nä 1927. 1927:386—394,
”Älä tapa”, kirjoittanut Leo Tolstoi, on
Suomen Rauhanliiton julkaiseman kirjasarjan
ensimäisenä numerona. Hinta 2:—. Saadaan
Mysticasta.
Tien varrelta 1927:420,
Rauhaa, totuuden pohjalle rakennettua rauhaa! on ollut ja on uuden vuoden toivotukseni Europan kansoille ja valtioille, ks Europa
1928: 10—13,
Suornen Rauhanliiton Helsingin osasto toimeenpani huhtikuun 15 p:nä kevätjuhlan,
jossa m.m. Pekka Ervast piti puheen ”itsekasvatuksesta käytännöllisenä rauhan työnä”.
Tien varrelta 1928: 183,
jos Suomesta jotain tulee, tulee siitä sivistyskansa, joka elää rauhassa maan päällä ks
Suomen tulevaisuus 1928: 207—208,
”Rauhaa kohti” julkaisee toukokuun numerossaan talollisen pojan V. S. Särkän kirjeen
ks Särkkä, V. S. 1928: 218,
Rauhan asia voittaa alaa ihmisten mielissä.
Valtiomiehetkin yrittävät parastaan. Siitä on
todistuksena Kansojen Liitto ja äskeinen Kellog-sopimuksen allekirjoittaminen sotien ehkäisemiseksi. Älkäämme kuitenkaan koskaan
unohtako, että kansojen rauha ei riipu papereista
ja
allekirjoituksista,
vaan
kansojen
ja yksilöiden rauhantahdosta. Siksi yhtämittainen työ rauhan aatteen puolesta on välttämätön siihen saakka, kunnes kaikki ihmiset
elävät Kristuksessa, s.o. korkeammassa minässään.
Tien varrelta 1928: 253,
ks Ford, Henry 1928: 328,
Olkoon Mestarin rauha teidän kanssanne
nyt ja aina. ks joulu 1928: 350,
Rauhaa kohti, Suomen rauhan ystäväin ja
sodanvastustajain
äänenkannattaja,
on
lähettänyt maailmalle joulunumeronsa. Tämä marras—joulukuun kaksoisnumero on sisältörikas
ja keskittynyt kuten tavallisesti, ja toivomme
lehdelle paljon tilaajia sen viidennen vuosikerran alkaessa v. 1929. Tilaushinta on 20:—.
Lehden aate on Ruusu-Ristille ja sen johtajalle kallis, sillä tiedämmehän, että P. E. on
ollut rauhanaatteen puoltaja alusta lähtien,
kuten hänen kirjoituksensa ja puheensa vuosi-
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kymmenien kuluessa ovat todistaneet. Rauhanaate
on
Ruusu-Risti-teosofian
samoinkuin
H. P. B :n teosofisen sanoman oleellinen piirre,
ja vaikka siis ”Rauhaa kohti” sanoo itsensä
”ainoaksi
suomenkieliseksi
rauhanlehdeksi”,
toivomme, ettei sen toimitus unohda, että Tietäjä-Ruusu-Risti on pitkin matkaa edustanut
samaa
aatetta
ja
epäilemättä
kasvattanut
lukijoitaan ymmärtämään sotaa sekä Kristuksen että teosofian opetusten vastakohdaksi.
Viime aikoina olemme mielihyväksemme todenneet, että Teosofi-lehtikin on ulkomaalaista
inspiratsionia
noudattamalla
ruvennut
ajamaan rauhan asiaa. Siitä huolimatta ”Rauhaa
kohti” tietysti on ainoa spesiaalilehti alallaan
suomen kielellä.
Tien varrelta 1928: 373,
ks R-R 1929: 1,
rauhaa
ei
väkivallalla
ks
bolshevismi
1929: 3,
Kenraalit
rauhanaatetta
puolustamassa.
1929: 22—23,
ks valo 1929: 77,
tekijän rakkaus rauhaan ks LisäyT: Kaukomaa, E. 1929: 82,
maailmansodan loppuaikoina taistelevat kansat ikävöivät rauhaa; ei rauha silloin heidän
mielestään ollut naiivi eikä kulttuuria vastustava ks politiikka 1929:93—95,
työhön rauhan puolesta ks Europa 1929:
148,
ks Tulenkantajat 1929:180,
Teosofi
julkaisee
huhtikuun
numerossaan
”Nuoriso ja rauhanaate”-nimisen kirjoituksen
maailman nuorison rauhankongressin merkityksestä,
joka
kongressi
kokoontui
viime
vuonna Eerdessä Hollannissa. Siihen otti osaa
460 nuorisojärjestön edustajaa 31 maasta,
kaikista viidestä maanosasta . . . Ilolla toteamme, että yhä useammat työtoverimme nousevat seuraamaan sitä lippua, jota vuosikymmeniä olemme kantaneet.
Tien varrelta 1929: 180,
T: Suomen Rauhanliiton Keskushallituksen
valitsema kymmenhenkinen valiokunta, jonka
jäsenet kaikki toimivat opetus- ja kasvatustyössä (6 koulunjohtajaa ja -opettajaa ja
5 yliopistomiestä), jätti viime vuoden lopulla
korkeimmille
opetusviranomaisille
kirjelmän,
jossa anottiin, että rauhanaate pääsisi koulunopetuksessa
ansaittuun
sijaansa.
Lehdistössä on kirjelmää monella tavalla arvosteltu,
ja Rauhaa Kohti-lehdessä kirjoittaa tämän
johdosta toht. Felix Iversen m.m. seuraavaa:
”Surullista on ollut todeta sellaisen kannan
ilmenneen, että siveellisiä lakeja tavoitteleva
kasvatus vieroittaisi nuorisoa ”elämän kylmästä todellisuudesta”. Tämä kanta perustuu
siihen tosiseikkaan, että maailmassa on paljon
epärehellisyyttä, vääryyttä, itsekkyyttä ja pahaa. Mutta tohtiiko kukaan kansamme ja sen
nuorison ystävä ottaa edesvastuulleen, että
tinkien pahan edessä tehdään poikkeuksia tai
rajoituksia elämänsäännöissä: ole rehellinen,
ole hyvä, ole puhdas, ole raitis! Kasvatus
vaatii, että nämä aatteet pysyvät tahrattomina, niiden pyhyyden tunnustaminen on kansamme
onnen
ehto.
Huomaamattomuudessa
lienee sentähden tullut sanotuksi, että olisi
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väärää juurruttaa nuorisoon se käsitys, että
”valtioiden kuten yksilöidenkin väliset ristiriidat voidaan ja tulee ratkaista oikeudenmukaisesti rauhallisin ja asiallisin neuvotteluin”. Se tosiasia, että yksilöiden väliset riidat
usein
päättyvät
tappoon,
samoinkuin
valtioiden
väliset
sotaan,
todistaa,
kuinka
suuri on pimeyden ja pahan tahdon valta,
mutta se ei kumoa yllämainittua lausetta,
vaan päinvastoin tekee sen korostamisen kasvatuksessa entistä tärkeämmäksi.
”Mistä sitten lienee johtunut se käsitys,
että
Rauhanliiton
kirjelmän
allekirjoittajat,
joista on useampia historiantutkijoita, olisivat
puoltaneet
historian
väärentämistä
opetuksessa? Ei ainakaan kirjelmästä, jossa puolletaan enemmän tilaa aatteiden, työn ja sivistyksen historialle dynastisen ja sotahistorian
kustannuksella, kuitenkin niin, että viimeksi
mainittua täydennettäisiin sotien syiden ja
seurausten sekä nykyaikaisen sodan luonteen
asiallisella esityksellä. Että näin tullaan lähemmäksi totuutta kuin esim. Vänr. Stoolin
tärinäin
kautta
lienee
kuitenkin
kiistelemätöntä.
”Kirjelmän
päätarkoituksena
on
edistää
siveellisen luonteen luomista ja todellisuuteen
pohjautuvien tietojen opettamista.
”Onko väärää (rikollista!) toivoa, että nuoriso saisi tälläkin alalla todellisuutta vastaavan opetuksen, ja että sitä johdetaan ymmärtämään niitä, jo nyt kansoissa mahtavasti
liikkuvia virtauksia, jotka pyrkivät rauhan,
valtiollisen itsenäisyyden ja kansallisen vapauden
puolustamiseen
rauhanomaisin
keinoin,
oikeanmukaisella ja ymmärtämykseen ja yhteistyöhön
tähtäävällä
sisäja
ulkopolitiikalla? Sodan muututtua kavalaksi molemminpuoliseksi täysituhoksi, ei kansojen itsesäilyttämisvaisto enää ilmene sodassa eikä aseellisessa puolustuksessa, vaan rauhantilan lujittamisessa luomalla vahvat oikeus- ja yhteistoimintaelimet. Tämä uusi maailmantila ei ole
vielä valmis, mutta se on syntymäisillään, ja
hyvä olisi, jos Suomen kansa oivaltaisi kutsumuksen ottaa osaa sen luomiseen. Nykyinen
polvi näkyy liian vähän ymmärtävän uudistustyön siveellisiä edellytyksiä. S. Rauhanliiton tässä mainitun kirjelmän tarkoitus on,
ettei tuo ymmärtämys puuttuisi kansaltamme
nyt nousevan sukupolven vartuttua ohjaamaan kansamme kohtaloita.”
Toimittajalta 1929:183—184,
maailma, jossa kansat eläisivät vapaina,
itsenäisinä,
toisiaan
tukevina
ja
ikuisessa
rauhassa keskenään, ks Europa 1929:230—
233
ks Versailles 1929: 317—318,
Joulu on muistojuhla rauhan ja rakkauden
kunniaksi ks Poika 1929: 410—416,
Kristus voi tuoda lopullisen rauhan monen
hindulaisen sielulle, ks käännyttämistyö 1929:
439,
Täytyyhän ihmissydämen olla tilaisuudessa
aina toivoa parempaa — kunnes se löytää
jumalallisen rauhan, joka on kaiken vaihtelun
yläpuolella! ks toivo 1930: 1—2,
Topelius todellisuudessa oli rauhanaatteen
palvelija. Hän uskoi rauhaan ja ajatteli, että
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se on ihmiskunnan onnellinen tila. — — Hän
on yksi niistä voimista toisella puolella, jotka
tekevät
työtä
rauhanaatteen
edestä
maailmassa, ks Topelius 1930:42—43,
ks armeija 1930: 49—52,
tuhatvuotinen valtakunta 1930: 137—138,
Rauhan liiton kuukausikokouksessa Helsingissä huhtikuun 27 p:nä puhui Ruusu-Ristin
johtaja aineesta Pan-Europa.
Tien varrelta 1930: 222,
Joka tapauksessa olisi suotavaa, että maailman kaikki teosofit ja teosofismieliset henkilöt ottaisivat toisiaan kädestä ja seisoisivat
kultaisena ketjuna rauhan nimessä ja rauhan
puolesta ympäri maapallon, ks H.P.B. 1930:
226,
Rauhanpäiviä
vietettiin
Lahdessa,
Päijänteen vesien eteläpäässä, samoihin aikoihin
kuin niiden pohjoisessa päässä, Jyväskylässä,
pidettiin Ruusu-Risti-kesäkurssit. Lahden Kansanopistossa kokoontui näet Suomen Rauhanliitto 10:een vuosikokoukseensa ja samalla
pidettiin
Pohjoismaiden
Opettajain
Rauhanliiton 4:s opintokurssi ja kokous. Osanottajia
oli kotimaisia 80 ja ulkomaalaisia 76. Kurssien johtajana oli prof. A. Grotenfelt. Käytännöllistä työtä johti tohtori F. Iversen
rouvineen.
Tien varrelta 1930: 300,
ks uskonpuhdistus 1930: 331,
Nuori kiihkoilija ei ottanut uskoakseen
rauhan evankeliumiin, vaan — — Nyt hän
lopulta omaksui Jeesuksen rauhan opin. ks
ryöväri 1931: 67,
ks kieltolaki 1931:75—77,
Kaikki olisivat nukkuneet rauhassa — —
sieluni täyttyi sanomattomalla rauhalla, ks
H. P. B:n itämaalaisuus 1931:125—129,
ks Tolstoi, Leo 1931: 205,
T: Olen iloinnut Hooverin moratoriosta ja
yleensä nähdessäni, että järjenkin ääni alkaa
kuulua valtakuntain politiikassa. Ehkä vielä
päästään siihen, että maailmansodan tappiot
korvataan
yhteisvoimin
eikä
näännyttämällä
yhtä kansaa.
Maailmansodan alettua olin pian selvillä
siitä, että ainoa todellinen rauha saavutettaisiin siten, ettei ”voittaja” vaatisi ”voitetulta”
korvauksia, vaan kaikki tunnustaisivat suunnattoman syntinsä ja erehdyksensä.
Puhuin
tästä
kannastani
keskusteluissa,
mutta en tahtonut saattaa silloista Tietäjää
vaaraan kirjoittamalla liian suoraan poliittisista kysymyksistä. Sentähden kirjoitin näistä
rauhan ehdoista vasta touko—kesäkuun numerossa 1917 Venäjän
ensimäisen vallankumouksen jälkeen.1) Maailmansota ei silloin
vielä ollut päättynyt.
Näin kirjoitin silloin: ”Joka kansan sydämessä elää valkeuden voima, veljesrakkauden
ja totuuden syvä elämäntieto. Mutta joka
kansaa ahdistaa myös musta usko vallan,
väkevyyden ja suuruuden painajaiseen. Tämän
uskon edustajina ovat enimmäkseen kansojen
hallitukset. Kansat eivät vapaudu mustasta
uskostaan taistelemalla sen puolesta toisiaan
[*ks sota 1917:200—201]
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vastaan. Ne vapautuvat siitä ainoastaan siten,
että lakkaavat taistelemasta toisiaan vastaan
j’a että kukin omassa keskuudessaan heittää
päältään mustan uskonsa. Jos nykyinen sota
loppuu valkoisten voitolla, loppuu se siis joko
yleisten vallankumousten merkeissä tai veljellisen ja järkiperäisen sopimuksen avulla.
Eikä siinä voitossa tule kysymykseen rahallisia korvauksia enemmän kuin maitten anastuksiakaan. Siinä voitossa on pääasia, että
valtakunnat päättävät elää keskenään veljellisessä rauhassa ja sisäisesti panevat toimeen
kaikkia valkeuden voimien vaatimia uudistuksia. Tämä nyt on ollut minun kantani
alusta saakka, vaikka vain ohimennen olen
osannut
siitä
Tietäjässä
kirjoittaa.”
Toimittajalta 1931: 210,
maassa rauha ja ihmisille hyvä tahto! ks
Jouluyö 1931: 335—339,
Meissä vallitsee se rauha, joka ei ole tästä
maailmasta ks manas 1932: 112,
ks vesimies 1932: 169—172,
kuolema 1932:273—276,
sen kuusen rauhan kuiskehia, jonka juurella asunto on. ks kansallishaltia 1933: 1,
haluan vain rauhaa ja hiljaista työtä ks
P. E. VII Suuri seikkailu 1934:111,
Ja juhlallisin oli sittenkin lähtösi hetki,
jolloin kätesi siunasi meitä ja huulillasi värähtelivät
maagillisen
voiman
kannattamat
ja samalla niin lempeän sydämelliset sanat:
”Menkää
rauhassa.”
[*Ote
Sven
Krohnin
muistokirjoituksesta
”Pekka
Ervast”]
1934:
153,
ks Lasten Ruusu-Risti 1934: 182—183,
Totuus 1934: 285—286.
”Rauhaa kohti” Suomen Rauhanliiton lehti
ks Rauha.
Rauhala, Hilja 1933:311.
Rauma 1923: 157—158.
Rauta
Kys. Olen pakotettu ottamaan leipäni rautaa
ja
terästä
käsittelevästä
ruumiillisesta
työnteosta. Olen monivuotisesta kokemuksestani huomannut, että aina kun tulen raudan
ja teräksen yhteyteen, muutun raa’aksi, tyhjäksi ja kovin materialistiseksi; koko ajatusvarastoni on ikäänkuin unohtunut muuanne.
Ja aina kun tulen ajattelevien ihmisten keskuuteen, kokoan ikäänkuin heiltä heidän ajatteitaan ja voin saada heitä muuttumaan
minun katsantokantaani ymmärtämään. Pyydän sentähden kysyä: onko metallit epämukavia henkiselle ajattelulle?
Vast. Kysyjän huomiot ovat erittäin mieltäkiinnittävää ja tarkkaa laatua. Epäilemättä
ihmisen sieluntilaan vaikuttaa hänen ympäristönsä, hänen työnsä j.n.e. Mitä nyt rautaan tulee, on sen salainen vaikutus juuri
semmoinen, jommoiseksi kysyjä sitä kuvaa.
Se aivan kuin koventaa sydäntä ja tylsyttää
järkeä. Muuan teosofinen kirjailija arvelee,
että meidän aikamme itsekkyys, pessimismi
ja sydämmettömyys on suorastaan tekemisissä
tuhansien
tehtaitten
ja
rautateollisuutemme
kanssa.
Elämmehän
nyt
”rauta-ajassakin”
vanhojen laskujen mukaan. Toiselta puolen

Ravinto

saatamme ajatella, että rauta antaa voimaa,
lujuutta,
kestävyyttä,
kärsivällisyyttä,
koska
luonnossa kaikella ylipäänsä on kaksi puolta:
hyvä jos pahakin. 1910: 126,
rautakouralla kieltä ja käsiä hallitsemaan
ks itsehillintä 1910:130—131,
ks Runni 1915:261—262,
ilman raudankovaa kuria ks veljeys 1917:
343.
Rautanen, S. 1927: 122.
Rautio, Olga 1932: 104.
[*Lue J. R. H:n kirjoitus ”Kyll’ on kuololla seuraa” Kristosofian Polulta kirjasta]
Ravinto
ks myös vegetarismi
ks mestari 1908: 91—92,
ks Kielletty hedelmä 1908: 97—99,
henkinen ravinto ks Tietäjä 1911: 4—5,
ravintona oli lämmin vuotava veri. ks P. E.
XII Enkelein lankeemus 1912: 47,
T: Mr. J. Srinivasa Row kirjottaa huhtikuun Adyar Bulletinissa ”Ravinnosta hindulaisissa pyhissä kirjoissa” ja sanoo m.m.:
”Hindulaisilla
annapraashana
(ravinnon
nauttiminen) pidetään yhtenä niistä kuudestatoista sakramentista, jotka ihmistä puhdistavat .. . Muinaisajan brahminit eivät sallineet miesten palvella ruoanlaittajina .. . Ruokaa saavat keittää ainoastaan naiset, jotka
valmistavat
sitä
yksinomaan
uhritoimituksena Korkeimman Herran, Parameeshvaran,
kunniaksi, noudattaen täydellistä hiljaisuutta,
puhtautta ja siisteyttä. Manu sanoo: Syötäväksi kelpaamaton on ruoka semmoisen valmistamana, joka on ylpeyden paisuttama tai
vihan y.m. intohimojen kiihottama tai jollain
tavalla sairas. Ei liioin pidä syödä ruokaa,
jota jonkun jalka on koskettanut tai jossa
on hius tai mato . . .”
Kun
sitten
syödään,
”täytyy
kaikkien,
olkoon aterioitsijoiden luku kuinka suuri tahansa, alottaa samalla kertaa ja lopettaa
samalla kertaa. Ei kukaan saa nousta pöydästä,
milloin
häntä
haluttaa.
Määrätään
myös, että täydellistä vaitioloa on noudatettava, jotta ajatus voisi olla kohdistuneena
Jumalaan (Iishvaraan).”
Toimittajalta 1912: 205,
henkinen ravinto. Luulen, että on oikein
sanottu: ”ruoka on puolet ravinnosta.” Toinen
puoli on se, joka ”lähtee Jumalan suusta”,
sekä sisäisen Jumalan että ulkonaisen Jumalan suusta: se on ravitsevaa ei ainoastaan
hengelle vaan myös ruumiille, ks teosofia art
Yleiseuroppalainen 1913:286—292,
ravinnon haju ja maku vaikuttaa eetteriruumiiseen ja niin muodoin on ravinnon sielullisena puolena, ks kuolema 1917: 243,
”sielun ravitseminen on vaikeampi kuin
ruumiin” — — paljonko ravintoa jää yli
älylle, ks teosofia art T.S:n tehtävä 1921:
458—459,
saatteko — — kylliksi henkistä ravintoa
ks toimittaja 1922: 290—291,
ks vegetarismi 1923:326—327,
kuinka vaillinainen käsitys ihmisillä vielä
on henkisen ravinnon välttämättömyydestä.
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— — Henkisestä ravinnostaan hänellä on iloa
kuolemanjälkeisessäkin elämässään, jota vastoin leipä silloin on näytellyt osansa loppuun.
ks henki 1924: 9—10,
ks vegetarismi 1924: 124,
vpm 1925:153—154.
Rays from the Rose Cross ks H. P. B.
1925:8.
Reaaliarvo, -politiikka
reaaliarvojen yhäti noustessa ks kustannustyö 1920: 247—248,
reaalipolitiikka ks politiikka 1929: 50—53,
Reaalipoliitikkona uskon ainoastaan valistustyöhön — — Reaalipoliitikkona teen myös
aina — vaistomaisesti — eroa aatteen ja
ihmisten välillä. -----------Kerroin sen kuvaavana
esimerkkinä nuoruuden aikuisesta reaalipolitiikastani ks armeija 1930: 49—52.
Reaktio
reaktio sotaopetusta vastaan, ks Kristinusko ja maailmanrauha 1927: 388—394.
Realismi, realisti, -nen j.n.e.
Mutta mikä on realistisempaa kuin todellisuus? ks Atra, Kaarlo 1916: 52—53,
Hieman realistisemmalla kielellä ks Suomi
1917: 202,
ks Toll, Hugo 1928: 94—95,
realisoida korkeampaa, kuolematonta minää
ks manas 1932: 112,
realistisia
symbooleja
todellisuudesta
ks
Paavali 1932: 206—207,
ks aika 1932: 231.
Recke, Elisa von der ks Cagliostro 1916:
10—14.
Refleksiliike
ks suru 1914:413.
Reformatorn
Reformatorn, organ för kropps- och själshälsa, on lähettänyt meille tämän vuoden
kesänumeronsa,
jonka
sisältö
on läpeensä
kaunis ja arvokas. Sen sisällyksestä panemme
erittäin merkille Gutten (Soldanin) runosikermän Helga symboler, joka on syntynyt korkean
inspiratsionin
puhtaasta
lähteestä
ja
epäilemättä voisi saada soiton soimaan jonkun
säveltäjämme
sielussa.
Aikakauslehden
toimittajana on Emilie Finne, ja ilmestyy se
neljä kertaa vuodessa. Sen tilaushinta on
Smk. 14:— vuodessa, ja toimituksen osoite
on Purmo, Nordanä.
Tien varrelta 1928: 328,
Reformatorn,
Emilie
Finnen
toimittama
ansiokas lehti, omistettu ruumiin ja sielun
terveydelle, on lähettänyt meille syys- ja
joulunumeronsa
viime
vuodelta.
Sisällöstä
panemme merkille Gutten Soldanin henkevän
runosikermän ”Sällhetens 8-faldiga Väg, äfven
kallad Himmelrikets Port” (Autuuden 8-kertainen Tie, myös Taivaanvaltakunnan Portiksi sanottu). Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa ja maksaa vuodelta Smk. 14:—. Toimituksen osoite on Purmo.
Tien varrelta 1929: 179.
Reformit, reformatsioni
ks myös uskonpuhdistus,
murroskausi 1927: 217—218,

Rehellisyys, rehellinen

suuri
reformatsioni
kristikunnan
kaikissa
kirkoissa, ks uskonpuhdistus 1930: 330—331,
Lutherin
reformatsioni
pysähtyi
puolitiehen. — — Nyt on tämä kristikunnan reformatsioni
keskitettävä
suureen
ponnistukseen
Pohjolassa ks uskonpuhdistus 1933: 199—200.
Rehellisyys, rehellinen j.n.e.
ks Sokea usko ja rehellisyys art 1905:
15—16,
Materialismi ja humpuuki art 1905: 145—
146,
Tunnustan aivan rehellisesti, että pidän
itseäni
pikkuisen
viisaampana
maailmaa
yleensä. [*Ote art Teosofia kysymyksissä ja
vastauksissa] 1906: 17,
Jos ihmiset olisivat aivan rehellisiä (kuten
ovat kuoltuaan) ks kansa art Kansallinen
kulttuuri 1906: 190—192,
rehellisiä totuuden etsijöitä ks Kristitty
pappi 1907: 77,
Paras todistus teosofisten oppien totuudesta
ja siis samalla H. P. Blavatskyn rehellisyydestä ja vilpittömyydestä on se, minkä jokainen totuudenetsijä vähitellen saavuttaa oman
elämänsä
kokemuksista,
ks
H.P.B.
1909:
141—142,
esteet
on
voitettava
niin
sanoaksemme
rehellisessä taistelussa ks henki 1910:227—
228,
järkähtämätön
rehellisyys
ks
kylvömies
1910:359,
Semmoisia sieluja kaipaa maailma: jaloja,
rehellisiä, uskollisia, ks Wachtmeister, C.
1910:369,
avomielinen rehellisyytensä, ks Peters, A. V.
1911:20,
Tämä ei mitenkään estä meitä arvostelemasta toistemme mielipiteitä. Jollemme siinä
suhteessa ole rehellisiä, emme auta toisiamme, ks vapaamielisyys 1911: 184,
Nainen osaa kyllä tutkia itseään, mutta
onko hän aina rehellinen itselleen? ks Marjatan rengas 1914: 411—412,
ks ajatus 1916: 387,
kammottaisiin vapaata ja rehellistä totuuden etsintää, ks sota 1920: 193—199,
kosketella rehellisesti niitä päivän kysymyksiä, jotka sydäntä polttivat, ks R-R 1920:
338—348,
tosi ja rehellinen kirja ks Anker Larsen, J.
1923:365—368,
T: Parisilainen lehti Le Soir kokeili joku
aika sitten, missä määrin ranskalaiset olivat
rehellisiä ja kunniallisia ihmisiä, ja tuli siihen tulokseen, että 66 % oli epärehellistä
väkeä. Ranskalaista esimerkkiä seurasi amerikkalainen aikakauskirja Liberty.
Miten nyt Liberty menetteli kokeessaan?
Se lähetti sadalle hengelle, jokaiselle erikseen, yhden dollarin tekaistun ”laskun” kuittaamiseksi. Tämä oli todella salakavala koe,
sillä mitään laillista vastuuta ei koituisi
semmoisen summan pitämisestä eikä liioin
erikoisia omantunnon vaivoja; hienolla tavalla vedottiin vain inhimilliseen huolettomuuteen ja suruttomuuteen: ”olkoon toisen
erehdys hänen omaksi tappiokseen”. Sentähden tässä koettelemuksessa kesti vain
se,
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jolla oli elävä sisäinen kunnian ja rehellisyyden tunto.
Minkälaiset olivat tulokset? Liberty arvelee, että niistä olisi paras vaieta. Kirjeiden
vastaanottajista oli 9 pappismiestä, 7 sanomalehtimiestä, 3 taiteilijaa, 12 opettajaa, 37
liikemiestä, 9 lääkäriä, 11 lakimiestä, 11 tiedemiestä,
1
näytelmänkirjoittaja.
Kuinka
monet näistä henkilöistä palauttivat dollarin?
27. Kuinka monet siis pitivät rahan hyvänään? 73. Siis 73 % epärehellisiä ihmisiä!
Entä miten rehellisyys ja epärehellisyys suhtautui
kuhunkin
yllämainittuun
ammattiin?
9 pappismiehestä oli 6 rehellistä, 3 epärehellistä,
7
sanomalehtimiehestä
4
rehellistä,
3 epärehellistä, 3 taiteilijasta 1 rehellinen,
2 epärehellistä, 12 opettajasta 8 epärehellistä, 4 rehellistä, 37 liikemiehestä 10 rehellistä, 27 epärehellistä, 9 lääkäristä 2 rehellistä, 7 epärehellistä, 11 lakimiehestä 1 rehellinen,
10
epärehellistä,
11
tiedemiehestä
kaikki
epärehellisiä
ja
näytelmänkirjoittaja
samaten epärehellinen.
Tämä tapahtui onneksi Amerikassa. Mutta
mitä sanomme tiedemiehistä, virallisista ”totuuden etsijöistä”, jotka kaikki ovat epärehellisiä ! Ja mitä sanomme lain, oikeuden
ja siis rehellisyyden valvojista, joista 91 %
ovat
epärehellisiä!
Entä
opettajista,
jotka
lapsille opettavat kuntoa ja rehellisyyttä ja
joista 67 % itse ovat epärehellisiä! Että lääkärit ja liikemiehet osoittavat suurta epärehellisyysprosenttia (78 % ja 71 %), ei
meitä niinkään suuresti hämmästytä. Mutta
hämmästyttävää
ja
ilahduttavaa
on,
että
sanomalehtimiehet ja papit näyttivät rehellisyydessä esimerkkiä muille! Eikä sentään
niinkään
hämmästyttävää,
sillä
käytännön
ihmisinä sanomalehtimiehet kohtaavat paljon
valhetta tiellään ja oppivat panemaan arvoa
totuudelle ja tarkkuudelle, ja pappien verrattain suuri rehellisyys (67 %) osoittaa,
että monen oppineen ja viisaan halveksima
”usko Jumalaan” sittenkin vaikuttaa siveellisesti kohottavasti edustajiinsa.
Toimittajalta 1925: 101—102,
yrittäkää rehellisesti ks totuus 1925:241—
242,
rehellinen pyrkijä ks selvänäkö 1927: 39,
ehdotonta
rehellisyyttä
raha-asioissa,
ks
raha 1929: 319,
Pietarin suuri voima oli hänen rehellisyytensä ja vilpittömyytensä, ks Pietari 1933:
145,
ne, jotka luottavat minun rehellisyyteeni
ks ennustus 1933: 157—158.
Reijonen, Annikki, kirjailija
ks myös Liite
ks looshityö 1925:260—265,286—287,336,
1926: 179,
1927: 243,372,420,
1928: 214,215,288,
Ruusu-Risti kaunokirjallisuudessamme.
Annikki Reijosen jouluksi ilmestynyt ”Jumalten jano” on jo kolmas kaunokirjallinen
alkuteos, joka pohjautuu Ruusu-Ristin elämänymmärrykseen. Eino Krohnin ”Hiljainen
piiri” ja Esikko Koitereen ”Kaksi todelli-
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suutta”
olivat
sen
edelläkävijöinä.
Kaikki
nämä teokset ovat saavuttaneet kritiikin tunnustuksen arvokkaina kirjallisina tuotteina.
Annikki Reijosen kynä on niin sujuva,
hänen tyylinsä niin lennokas, hänen sielunsa
niin tulisen taiteellinen, että lukiessa vähän
väliä
muistui
mieleen
vanha
roomalainen
lause: poeta nascitur, non fit. ”Jumalten janon” sepittäjä on todella kirjailijaksi syntynyt eikä itse siksi tekeytynyt. Sentähden hänen kirjallinen muotonsa ei ole missään suhteessa lopullinen, vaan alati kehittyvä, ja
varmaan tulemme jo hänen ensi teoksessaan
kohtaamaan kiinteämpää keskitystä, enemmän
toimintaa ja sanoisimmeko selvempää arkkitehtuuria. Annikki Reijosen nero viittaa monenlaisiin mahdollisuuksiin.
”Jumalten jano” on tunnustuskirja, koska
siinä kerrotaan nuoren totuudenetsijän, Marjaanan sisäisestä kehityksestä. Askel askeleelta hän lähestyy teosofista maailmankatsomusta, tullen lopulta ruusuristiläiseksi. Kuvaus perustuu epäilemättä todellisiin kokemuksiin, muuten se ei vaikuttaisi niin elävältä ja välittömältä. Päähenkilön sielullinen
kasvu tapahtuu Suomen ulkopuolella, Virossa
ja Englannissa, ja vasta kirjan lopussa Marjaana joutuu Suomeen ja siten kosketukseen
hengenheimolaisten kanssa täällä, — mutta
kuvaukset ulkomaalaisesta Ruusun ja Ristin
veljeskunnasta ja sen opetuksista tuntuvat
siitä huolimatta sangen kotoisilta.
Kirjaa
tullaan
epäilemättä
paljon
lukemaan, — niin viehättävä ja sisältörikas se on.
Uusia kirjoja 1929: 25,
ks R-R 1929: 45,
ks lootuskoulu 1929:135, 143,
P. E. XII Christosophia 1929: 178—179,
Elävätkö kuolleet? nimisessä kirjassa on
Annikki Reijonen kuvannut muutamia A. V.
Petersin
selvänäkökokeita
Helsingissä
1929.
Valikoima on hyvin tehty ja kaikki tapaukset ovat omiansa antamaan myöntävän vastauksen otsikkona olevaan kysymykseen. Esitys ei näet rajoitu Mr. Petersin selvänäköiseen kuvaukseen, vaan on tekijä myös hankkinut selostuksen jokaiselta henkilöltä, jolle
kuvaus
annettiin.
Kaikessa
vaatimattomuudessaan kirjanen täten on jonkinlainen document humain, jonka arvoa vielä lisäävät
Annikki Reijosen pirteät elämäkerralliset tiedot selvänäkijästä itsestään. Kirjasen on julkaissut
Yliaistillisten
ilmiöiden
tutkimusseui’a (vastikään perustettu) ja sen hinta on
Smk. 10:—.
Tien varrelta 1929: 228,
1930:205, 206, 300,
1932: 3, 35, 67, 199,
1933: 35, 201,
ks Kesäkiertue 1933:266,
1934: 48, 106,
Annikki
Reijonen
[*Muistokirjoitus]
kirj.
Toimitus 1934:228—229, 235, 283.
Reijonen, Erkki
1934: 235.
Reijonen, J. 1912: 103, 304.
Reijonen, Tuuli
1929: 143, 1933: 244, 1934: 106, 242.
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Reinikainen, O. 1924: 222.
Reinkarnatsioni ks myös jälleensyntyminen
ks teosofia art. Mitä T. S. meille opettaa
1906: 150—152,
Minkätähden meidän tulee uskoa reinkarnatsioniin? ks salatiede art Todistuksia etsittäessä 1907: 3—5,
reinkarnatsionitodistus
ks
jälleensynt.
art
Ulkonaisia 1907: 42—44,
edelläkäyneen maailman jälleensyntymys eli
reinkarnatsioni. — — kuuketjun jälleensyntymys eli reinkarnatsioni. ks Salaisen Opin
”Maailmansynty” 1914: 58—59,
Karina and Reincarnation Legion niminen
liitto perustettiin Amerikassa v. 1910 ottaen
erikoistehtäväkseen
”levittää
tietoa
karmasta
ja jälleensyntymisestä”. Sen johtaja on toht.
Weller Van Hook, Amerikan T.S:n ent. ylisihteeri. Tämän vuoden alussa alkoi ilmestyä
liiton oma aikakauskirja Reincarnation, joka
enimmäkseen
sisältää
lyhyitä,
ytimekkäitä,
helppotajuisia kirjotuksia. Maalisk. n:oa painettiin jo 5,000 kappaletta. Liitto on oikealla
amerikkalaisella
tarmolla
asettanut
päämääräkseen tehdä nämä kaksi perustotuutta tunnetuksi niille miljoonille ihmisille, jotka kuuluvat
länsimaalaiseen
ajatuspiiriin.
Sentähden se haluaa saada edustajia kaikkialla
maailmassa, kaikissa maissa ja kaupungeissa.
Jokaisessa maassa on toiminta järjestettävä
paikallisten olojen mukaan. Liikkeen Chicagossa olevasta päämajasta lähetetään pyydettäessä yksityiskohtaisia neuvoja ja apua, ja
sinne
kehotetaan
kaikkia
asiaaharrastavia
lähettämään
neuvoja
työn
suhteen.
Liiton
jäseniltä ei vaadita mitään sitoumuksia eikä
maksuja; kolme jäsentä voi perustaa paikallisen keskuksen. Tähän asti liiton jäsenet
Amerikassa ovat toimineet levittämällä runsain määrin jälleensyntymistä ja karmaa koskevaa lento- y.m. kirjallisuutta, kirjottamalla
sanomalehtiin, pitämällä kokouksia j.n.e.
Tämä on yksi niitä liikkeitä, jotka ovat
saaneet
alkunsa
Teosofisesta
Seurasta
ja
ottamalla jonkun erikoisen asian ajaakseen
voivat sen tehdä paljon paremmin kuin T. S.,
jolla on oma laaja tehtävänsä maailmassa ja
joka senvuoksi ei voi rajottua levittämään
mitään erityistä oppia.
Reincarnation maksaa vuodessa 50 centtiä.
Liiton päämajan osote on 7243 Coles Avenue,
Chicago, III., U.S.A.
Tien varrelta 1914:193—194,
Tuommoiset
reinkarnatsionimuistelmat
ovatkin personallisia ja yksilöllisiä asioita, joihin
sivullisten ei tarvitse kajota, ks Palomaa,
Veikko 1918: 197,
ks Tolstoin opin teosofia 1934: 330—336.
Rekisteri
Kun kaikki kolme osaa [*Salaista Oppia]
ovat ilmestyneet, voidaan laatia ja julkaista
indeksi eli rekisteri, jossa aakkosellisessa järjestyksessä on mainittu kaikki asiat, opit,
nimet j.n.e., mitkä ”Salaisessa Opissa” saavat
selityksensä ja valaistuksensa, ks H. P. B.
Salainen Oppi suomeksi 1914: 51.
Rekordi
tämänlaatuinen
”rekordi”
ks
sairasvuode
1909:2—3,

Reuter, Florizel von

Tietäjän tilaajamäärä [*1770] lienee rekordi, ks Tietäjä 1917: 3.
Rekonstruktioni
puhutaan nykyään paljon T.S:n rekonstruktionista eli uudestaan muodostamisesta, ks
teosofia 1919:261—262,
Relander, E. 1910: 178, 1911: 87.
Relatiivinen
Filosofisesti katsoen — — hyvä ja paha
ovat relatiivisia käsitteitä ks paha 1921: 62.
Rengas ks myös Marjatan rengas.
Ruusu-Risti on renkaana ihmisten näkymättömässä veljeskunnassa ks R-R 1922: 319—
320,
Ruusu-Risti on täten renkaana merkillisessä
työssä, ks uskonpuhdistus 1930: 330—331.
Renessansi
meidän aikamme ”renessansia” teosofinen
liike palvelee, ks Omatunto-lehti 1906:271—
273,
uuden renesansin taideruumiissa ks Marjatan rengas 1918: 91,
Rosenkreutsiläisyys on hengen renessansia.
ks R-R 1921:21—22,
Pöydän takana oli niinikään insinööri C.
Jahnin johtajaa varten lahjoittama siro ja
mukava
kreikkalaistyylinen,
nahalla
peitetty
renesansi-tuoli.
Tien varrelta 1924:318.
Renvall, G. 1907: 114.
Repijä jne
Minun pitäisi repiä alas joka ikinen sana,
mikä täällä on lausuttu! ks Humu, Martti
1915:315—316,
tuntuu melkein oudolta äkkiä repäistä itseni
siitä irti ks P. E. VII 1916:241—243,
Olen työn ihminen, en hävityksen, rakentaja, en repijä, ks sota 1918: 195—196,
täytyy minun taas repiä maahan tuulentuvat ks Messias 1926:73—74,
repii harsot etsijäin silmiltä ks H. P. B.
1926: 100—101,
Reseptsioni-kokous
ks R-R- 1921:323.
Resignatsioni
Heidän viisautensa on alistumista (resignatsionia) välttämättömyyden alle ks Kaita
tie 1907: 59—61,
päättyvät lopulta kalpeaan resignatsioniin,
ks sota 1924: 3—4.
Reumatismi
ks Runni 1915:261—262,
ks P. E. II: terveydestä 1928:63.
Reuter, Florizel von
Florizel von Reuter, maailmankuulu viuluniekka, joka jo parikymmentä vuotta sitten
saavutti maineen ihmelapsena, on vastikään
julkaissut kirjan Psychical Experiences of a
Musician (Musiikkimiehen psyykkisiä kokemuksia), johon Arthur Conan Doyle on kirjoittanut alkulauseen ja jossa tekijä tunnustaa itsensä vakuutetuksi spiritistiksi. Hänen
kääntymyksensä
kiintoisuus
on
siinä,
että
hänen oma äitinsä — ja myöhemmin hän itse
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— kehittyi eteväksi psykograafi-mediumiksi.
Minkäänlainen petollisuus ei niin ollen ikinä
tullut kysymykseen. Äidillä oli aina silmät
peitossa pidellessään sormia pienellä kojeella
nimellä Additor, joten hänen oli mahdoton
seurata, mitä kirjaimia nopeasti liikkuva koje
milloinkin taulukosta tavoitteli. Toinen sai
aina lukea kirjaimia ja kirjoittaa ne muistiin, ja vieraita oli usein istunnoissa läsnä.
Sanat tulivat enimmäkseen n.s. peilikirjoituksen tapaan, s.o. kirjaimet alkoivat sanan
lopusta, kulkien oikealta vasemmalle, ja välistä koko lausekin, niin että viimeinen sana
kirjoitettiin ensimäisenä. Florizel v. Reuter
oli yhtä skeptillinen kuin varovainen eikä
tahtonut alussa uskoa, että vainajia oli liikkeellä, vaan turvautui kaikkiin uudenaikaisiin
tieteellis-psykologisiin
selitystapoihin.
Vasta
kun tuli sanomia ja tiedonantoja vierailla
kielillä, ensin europpalaisilla kielillä, joita
tekijä ja hänen äitinsä eivät tunteneet, kuten
unkarin ja venäjän kielellä (venäjän kieli
kirjoitettiin
foneettisesti
englantilaiseen
tapaan), sitten turkin, persian, hindustanin ja
arabian kielellä (myös foneettisesti), joista
kokeilijoilla ei ollut aavistustakaan, täytyi
tekijän myöntää, ettei hän keksinyt mitään
muuta järkevää selitystä kuin henkien myötävaikutukseen perustuvaa. F. v. Reuterin kirja
on
kauttaaltaan
kiintoisaa lukemista, sillä
hänen keskustelunsa henkien kanssa, ennen
kaikkea suuren viulumestarin Nicolo Paganinin kanssa, ovat itsessään huvittavia ja
sympaattisia.
”Mitä muualla tiedetään ”-osasto 1929: 19.
Revivalismi ks yliaistillinen 1905:30.
Revontulet ks punainen aika 1918: 130—131.
Rhama, To ks telepatia 1923:37.
Rhys-Davids, professori ks Buddha 1908:
253.
Richet, Charles, professori
ks Yliaistillinen maailma 1905: 109—111,
H.P.B. 1909:141—142,
teleplasma 1922: 71,
”Kryptaesthesia” 1923: 317—318.
Riemu
paljas sana ”totuus” panee ihmisen rinnan riemuitsemaan, ks Sokea usko ja rehellisyys 1905: 16,
ks totuus 1905: 125,
Totuus yksin kirkastaa rakkauden riemun
aamuksi. — — Jokaisen ihmisen rinta riemuitsee totuudesta, ks Omatunto-lehti 1906:
4—6.
sydämen riemua ks Sukupuoliasia teosofian
valossa 1906: 15—17,
Teosofi tuntee elämän riemuna ja ihanuutena, mutta hänen täytyy ensin käydä monen
kiirastulen kautta ja oppia voittamaan oma
itsekkyytensä, ks kustannustyö 1906: 87,
Rakkaus on yhteyden tunteen riemu. Rakkaus kaikkia ihmisiä kohtaan ei ole ylimalkainen hyvyys, vaan sisällinen riemu siitä,
että sielussaan on yhtä kaikkien kanssa. Ihmisrakkaus ei ole yksilön surullinen uhrautuminen ihmiskunnan puolesta, vaan hänen riemullinen yhtymisensä ihmiskunnan sieluun.

Riemu

— — Mestarin rakkaus on riemua ks Rakkauden alkemia 1906: 222—224,
rakastava sydän, jonka riemu on kuolematon. — — riemun ikilähteeksi. — — riemumielin
ajattelette
ks
Puhtauden
ihanne
1906: 227—228,
järkemme ja sydämemme riemuitsevat, ks
H.P.B.: Teosofian Avain 1906:285,
Joskin siis kaitaa tietä kulkijan eli salatieteilijäksi pyrkijän elämä on suruissaan syvempi kuin muiden ihmisten, on myös hänen
ilonsa riemukkaampi ja hänen riemunsa ylevämpi kuin muiden. — — Mutta meidän sydämemme täyttyy sanomattomalla riemulla ja
kiitollisuudella, sillä vasen ei meitä houkuttele! ks Kaita tie 1907:55—61,
hiljainen riemu hiipi sinuun ks Kristuksen
syntymä 1907: 257,
ks Kielletty hedelmä 1908: 97—99,
Minut valtasi niin suuri riemun vavistus,
että olin pakotettu heittäytymään pitkäkseni
sohvalleni, ks jumala 1909: 107—108,
Ah, kuinka olin kiitollinen teosofialle, kuinka riemuitsin, että sain elää aikana, jolloin
Totuuden Sanoma taas kuului maailmalle,
ks veljeys 1909:207—208,
rauhallinen riemu, ks ilo 1909:266,
järkensäkin riemuitsee ks tieto 1910: 52—53,
hiljainen riemu ks P. E. VII 1910: 178,
Kys. Onko se sokeaa uskoa, että tuntoni
aina hyväksyy teosofisia asioita? Saadessani
ensi kerran käsiini kirjan ”Mitä on kuolema”,
niin luin sen melkein pysähtymättä, olin aivan
hurmaantunut siinä esitettyihin asioihin ja
olin kohta niiden täydellinen puolustaja, vaikka koko ympäristö oli vastaan. Ja siitä asti aina
kuin olen saanut uutta tietoa, viimeksi Salaisesta Opista, on tuntunut, että niinhän se on
aivan luonnollista, vaikka toiset ihmiset eivät
osaa panna mitään arvoa niihin asioihin. Sitä
vastoin olen aina tuntenut vastustusta n.s.
materialistisiin asioihin.
Vast. Että sielunne riemulla hyväksyy teosofiset opit ei riipu sokeasta uskosta, vaan
siitä, että ennen — viime ruumistuksessanne
— olette tutustuneet ja uskoneet samoihin
oppeihin. 1910: 358,
silloin henkeni nousee suuressa riemussa
ks Suomi 1910: 365,
Näin teosofia leviää ja elämän riemu sen
mukana vastustamattomalla voimalla, ks kiitos 1912:4—5,
Kaikki ajattelevat, kaikki totuutta etsivät
ihmiset voivat jo riemastua siitä ajatuksesta,
että Jumalan totuus on aina ollut ja että
ihmishenki on aina sitä kaivannut, aina etsinyt ja aina voinut löytää, ks maailmanuskonto
1912:30—31,
kokouksen osanottajat tunsivat sydämissään
pyhää ja kiitollista riemua siitä, että ks A. B.
1913:268,
Hautajaisten tulisi olla riemujuhlaa eikä
surusaattoa, ks Humu, Martti 1915: 315—316,
Rauha ja riemu paistoi heidän kasvoillaan
ks Tietäjä 1916: 1—2,
ks optimisti 1916:42—43,
riemua uhkuvaa kiitollisuutta kohtaloa kohtaan, ks Suomi 1917: 152—157,
Riemumielin Väinämöinen meissä tervehtii
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Kristusta siinä, missä Kristus on suurempi,
ks Kalevala, kristinusko ja Suomen kansa
1917: 163,
Ja riemuitsen siitä, että ks sota 1917: 198—
201,
Riemuiten olen lukenut ”Teosofian avainta”,
riemuiten ”Kristinuskon salaista puolta”, riemuiten Steinerin kirjoja, ks tunnustus 1918:
167,
ks rauha 1919: 4—5,
Koko hautaus oli kuin onnen ja riemun
juhla, ks V. H. V. 1919:92, ja 106,
liittyen riemussaan enkelien karkeloihin, ks
joulu 1919: 293—294,
toivotan heille iloa ja riemua niinkuin enkeleille ks Uusi vuosi 1923: 1,
ks itsemurha 1924:208—209,
hänen unielämänsä muodostuu taivaalliseksi
rauhaksi ja riemuksi, ks Uni ja unennäkö
1924:301,
riemuitsee sisäisestä rauhasta ks joulu 1924:
363—364,
jos voisimme tuntea onnea ja riemua tutustumatta kärsimykseen, suruun ja tuskaan ks
Mestarikirjeet 1925: 100—101,
suuri
riemuvuosi
viidentenäkymmenentenä.
ks Melartin, Erkki 1925: 103—104,
tämä on liikkeemme ”riemuvuosi” ks H. P. B.
1925: 193—203,
Sodat eivät lujita veljessiteitä, mutta yhteiset ilot ja riemut sen tekevät, ks onni 1925:
258—259,
riemun tunteita ks looshityö 1925: 261—
265, 460,
silloin ihminen hengessään riemastuu, ks
vpm 1926: 107,
Kirjan lukee ahneella jännityksellä ja riemukkaalla hyväksymisellä, ks Melartin, E.
”Minä uskon” 1928: 328.
kirjan ääressä lukija viettää pyhän ja puhtaan riemun hetkiä, ks Järnefelt, Arvid: Vanhempieni romaani 1929: 20,
Näin ollen voitte, rakkaat lukijat, kuvitella
iloani ja riemuani, kun tänä kesänä ks Europa 1929: 230—233,
Riemusta hyräillen riensin eteenpäin, jopa
hyppäsinkin ilosta, ks tie 1929:365—366,
ks Goethe 1932: 71,
ristiretki 1932: 159—160,
sanomatonta riemua olemassaolosta ks totuus 1934:285—286,
Riihelä, D. 1908: 381,
Riikonen, Karoliina
ks mediumismi 1905: 118—119,
saarnatauti 1906:246.
Riipinen, Pekka
ks tajunta 1915: 53.
Riippumattomuus
oman
riippumattoman
yhdistyksensä,
ks
”Yleinen Veljeys” 1917: 145,
He eivät ole täysin riippumattomia ja itsenäisiä olentoja ks kehitys 1920: 98—101,
oma, muista riippumaton sanoma sanottavanaan? ks R-R 1920:340—348,
henkilöistä ja seuroista riippumatonta totuutta, elämää ks Mea culpa 1922:260—264,
”riippumattomuutta”
rakastaville
totuuden
etsijöille ks R-R 1924:328,

Riita, riiteleminen

Meidän henkinen elämämme ei ole riippumaton rahasta, ks raha 1929: 319,
toisista
teosofisista
seuroista
riippumaton
järjestö, ks R-R 1933:107—109,
Ja jos ihmiset olisivat niin riippumattomat
toisistaan, että ks Teosofia ja sosialismi 1934:
250—251.
Riippuvaisuus
Kaikki olemme niin riippuvaisia toisistamme, ettei yksi ihminen tai yksi kansanluokka
voi olla onnellinen toisten kustannuksella, ks
Kehityksen kulku 1907:271,
voittaisimme heikkoutemme ja riippuvaisuutemme ks epäilys 1910:289—293,
Me ihmiset olemme — — toisistamme riippuvaisia ks vuosi 1911: 1,
Tunsitte olevanne riippuvainen jostain ulkonaisesta,
sanoisinpa
ulkopuolisesta
auktoritetista. ks hyöty 1911: 50—51,
elämän henkisestä laista johtuva ja riippuva, ks sota 1920:103—105,
Ja kaikki nämä elämän eri muodot eli
ilmennykset olivat suhteissa toisiinsa, riippuvaisia toisistaan ja toistensa jatkajia luomisen pitkässä kehityssarjassa, ks teosofia 1921:
259—262,
Yksilön
yhteys
Valkoisen
Veljeskunnan
kanssa ei ole ajasta eikä paikasta riippuvainen, ks Valk. Veljeskunta 1926: 137—138.
Riisuutuminen [*aseista]
yleisen aseista riisuutumisen, ks ennustus
1914:363—367,
Suomen pitäisi jyrkästi edustaa rauhan
kantaa, voimakkaasti kannattaa yleiseuroppalaista aseiden riisumista, ks Suomi 1917: 154—
157,
Kun Europan kansat riisuvat aseensa, silloin
ei ole enää voimakkaita ja heikkoja kansoja
vanhassa
merkityksessä,
ks
Suomi
1917:
201—202,
silloin tekisi mieleni uskoa, että maailman
kansatkin voivat riisua aseensa ja sovittaa
riitansa ihmisten tavalla, ks Tiander, Karl
1917: 345,
vieläpä aseista riisuutuisivatkin ks Europa
1928:10—13.
Riita, riiteleminen j.n.e.
Kaikkina aikoina on kristillisessä kirkossa
ollut erimielisyyttä ja riitaa siitä, kuinka
ihminen tulee autuaaksi ks Usko ja teot 1908:
129—135,
Jos T.S:n jäsenet olisivat kaikki itsetietoisia ja täysin heränneitä ihmisiä, eivät he
antaisi riitaisuuksien syntyä ks Steiner 1913:
170—171,
ks nainen 1913:265—267,
riitaisuus, kateus, puolueellisuus ks ennustus 1914:420—422,
Kuka ajatteleva ihminen enää tosissaan
antautuisi
riitaan
toisen
kanssa
jumalan
ominaisuuksista?
ks
vallankumous
1915:
148—149,
[*teos. liikkeen historiassa] sisäisesti riitoja ks korpivaellus 1915: 444,
sovittaa riitansa ihmisten tavalla, ks Tiander, Karl 1917: 345,
me istumme riitelemään ks yksimielisyys
1917:345,
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mimsteristö, joka aina riitelee, ks kuningas
1918: 96,
aina riitelemme, ks Suomi 1918: 127—128,
Me valkoiset kristityt olemme sisäisistä
riidoistamme
(kansainvälisistä
sodistamme)
ylen heikontuneet ks keltainen vaara 1918:
228—229,
sovinnollista mieltä riiteleville veljille ks
rauha 1919:4—5,
Ihmiset ovat luonnostaan riidanhaluisia ks
totuus 1919: 193—196,
kaukana kaikesta riidasta ks yhteiskunta
1919: 258—260,
ks veljeys 1919: 288,
Minkätähden ihmiset ovat riidassa keskenään ks kehitys 1920: 99—101,
hyväntahtoisilla
neuvotteluilla
ratkaista
kaikkia
riidanalaisia
kysymyksiä,
ks
sota
1920: 196—199,
nykyistä riitaista henkeä Suomen T.S:ssa.
ks R-R 1920: 334,
Eikö se [*teosofia] ollut erimielisyyksien
ja riitojen poistaja? ks teosofia 1921:259—
262,
Sekö, etten käsitä, minkätähden eri teosofiset seurat ovat riidassa keskenään? ks
salatiede 1921: 324,
unohdamme kaikki riitamme ks teosofia
art T.S:n tehtävä 1921:332—334,
Totta on, että T. S. yhä edelleen on kahden
yllämainitun
yhdistyksen
kanssa
riidassa.
Riitaista väliä ylläpidetään yhä molemminpuolin, ks teosofia art T.S:n tehtävä 1921:
462—463,
aina ihmiset riitelivät — — heidän riitansa
[*oli] hukkuvan huutoa, ks Joulun R-R 1921:
581—583,
Mutta eikö voitaisi lakata riitelemästä? ks
Tingley, K. 1922: 126,
riidasta ja sodasta luopuminen, ks joulu
1924: 363—364,
Syntyi riitoja ja kahnauksia, ks Steiner
1925: 155—156,
sisäistä riitaisuutta, ks R-R 1926: 70—71.
H.P.B. 1926: 100—101,
väittävätkin
turhaksi
kaiken
riitelemisen
historiallisesta Kristuksesta ks Kristus 1927:
3—4,
riita opeista ks Steiner, R. 1928:287,
turhanpäiväiseksi
teologiseksi
riitakysymykseksi ks Kristus 1929: 140—141,
teosofisten seurojen riitaa ks H.P.B. 1930:
226.
Riivaaja, riivaus j.n.e.
eikö Kristus paljaalla käskevällä sanallaan
parantanut riivatuita? ks mestari 1923:243,
riivauksella tarkoitettiin sitä, että ks Sairas
sielu 1926: 226—232,
Kys. Onko se sielullinen kuvaus vaiko fyysillinen tapahtuma, että Jeesus ajoi riettaat
henget sikalaumaan, — ja siat hukkuivat
mereen ja paimenet joutuivat sioitta juoksemaan isäntänsä luokse kertomaan ihmettä,
miten sioille kävi?
Vast. Matteuksen evankeliumi kertoo asiasta
fyysillisen tason tapahtumana eikä meillä ole
syytä sitä epäillä, vaikka kertomuksella silti
on vertauskuvallinen merkitys. Mutta on huomattava, että evankeliumin kertomuksen mu-

Rikkaus, rikas

kaan Jeesus ei ajanut riivaajia sikalaumaan,
vaan myöntyi heidän omaan pyyntöönsä ja
rukoukseensa
päästä
siihen.
Kertomuksessa
tulee siis näkyviin Jeesuksen armahtava sääli
riivaajiakin kohtaan. Hän tiesi, etteivät nämä
henkiolennot viihtyisi sioissa, vaan koettaisivat niistä päästä, mutta antoi heille tilaisuuden kokea ja oppia asian itse. Riivaajahenget kauhistuivatkin heti ja tekivät sikoina
”itsemurhan”.
Siat puolestaan eivät olleet
yksilöityneitä, vaan joukko-olentoja, ja heidän ryhmäsielunsa sai itse asiassa harvinaisen kokemuksen tapahtuman kautta. Hiljaisuudessa ja silmänräpäyksessä Jeesus arvatenkin oli pyytänyt ryhmäsielun suostumusta
kokeeseen. 1933: 145.
Rikka, -ruohot
”kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä
ks Matteus 1908: 92,
sotainnon pahimmat rikkaruohot, ks sota
1924: 2—4.
Rikkaus, rikas
rikkaus
ja
köyhyys
ks
tasa-arvoisuus
1905: 98,
Rikkaudella ei ole mitään merkitystä, jollei
— — eikä köyhyydellä, jollei ks Kehityksen
kulku 1907:269—271,
Kuka oli rikas? suomennos 1909 joulul: 10,
Rikkaista ainakin jotkut luopuisivat maastaan ks maanomistus 1910: 49—52,
ks Marjatan rengas 1914:411—412,
kansa 1914:500—501,
rikkaus on katkera koulu — — rikkaudessa
piilee elämän ihanuus ks optimisti 1916:
42—43,
Maailmassa on köyhyyttä ja rikkautta vieretysten. — — Köyhiä ja rikkaita ei täten
ollut kristillisessä seurakunnassa, vaan kaikki
tulivat yhtä hyvin toimeen, ks teosofia art
Veljeyden toteuttaminen ja T. S. 1916: 390—
391,
ks ”Jokamies”, moraliteetti 1916: 441,
velvollisuus 1917: 51,
jumalallinen viisaus — — saavuttaa yhä
rikkaamman ja monipuolisemman ilmauksen,
ks Tietäjä 1918. — 1917:437—438,
Suomen rikkauden sampo löydetty, ks teollisuus 1919: 162—163,
”Rikas mies ja Latsarus” ks tuonela 1919:
214,
ks yhteiskunta 1919: 227—229,
”rikkaita porvareita” ks yhteiskunta 1919:
258—260,
Jos minun onneni on esim. rikkaudessa ks
kehitys 1920: 100—101,
Kokemukseni oli niin monipuolinen ja niin
rikas, että sitä voisi kuvata melkein kuinka
monelta kannalta tahansa, ks sota 1920:
103—105,
Näin ollen useamman seuran synty ei todista teosofisen liikkeen köyhyyttä, vaan sen
rikkautta, hedelmällisyyttä ja henkistä voimaa, ks R-R 1920:241—247,
Jumala — — hänen henkensä rikkauksia.
ks teosofia 1921:259—262,
Moninaisuus rikastuttaa eikä sitä tule halveksia. — — maailma tulisi henkisesti rik-
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kaammaksi ks teosofia art T.S:n tehtävä
1921:331—334,
rikkaus juoksee mereen, ks kosket 1923:
86,
vuosi vuodelta se kantaa rikkaampia hedelmiä, ks kristosofia 1923:323—324,
”missä ovat nyt rikkaat teosofimme?” ks
kansanopisto 1924:204—205,
Silloin Teosofinen Seura vasta olisi voimakas, rikas ja henkisesti elävä! ks Steiner, R.
1925: 154—156,
Kyllä Jumalalla on rikkautta,
Kun meillä vaan on rakkautta.
ks Temppelirahasto 1927: 177,
elämän rikkaus ks laulu 1929: 168,
ks toivo 1930: 1—2,
Köyhiä ja rikkaita ovat ainoastaan ne,
jotka tahtovat sitä olla. ks vesimies 1932:
170—172,
Sillä mitä on rikkaus meidän päivinämme?
Se on valtaa, ks Teosofia ja sosialismi 1934:
254—257.
Rikos, rikollisuus jne
ks yliaistillinen 1905: 118,
Kys. Kasvattaako yhteiskunta rikoksen tekijät vai onko se luonteen taipumus?
Vaat. Taipumus pahaan on yksilössä synnynnäinen — uudemmat kriminologit, rikostieteen tutkijat, ovat huomanneet tämän, jälleensyntymisopin kannalta päivän selvän tosiasian — mutta sen sijaan, että yhteiskunnan
pitäisi niin kasvattaa jokaista yksilöä, että
hänessä heräisi tahto taistella pahoja taipumuksiaan vastaan ja lopulta kyky voittaa ne
täydellisesti,
tarjoaa
yhteiskunta
valitettavasti hänelle paljon tilaisuutta kehittämään
ja
kasvattamaan
synnynnäistä
pahuuttaan.
Kaikkea tunnustusta ansaitsevat tietysti semmoiset yhteiskunnalliset laitokset, joissa erityisellä
huolella
kasvatetaan
pahankurisia
lapsia (tavallisesti semmoisia, joita jo on
tuomittu määrätystä rikoksesta), mutta kuinka
paljon onkaan niitä raukkoja, jotka ilman
huolenpitoa ja kasvatusta heitetään maailmaan ja vasta myöhemmässä iässä joutuvat
kiinni suoranaisista rikoksista!
Toiselta
puolen
on
ihmisyksilöitä,
niin
kehittymättömiä, niin kokemattomia ja muutamissa tapauksissa niin ilkeämielisiä, että
inhimillinen kasvatus ei heihin pysty. He
tarvitsevat elämän koulun suuria kärsimyksiä
puhdistuakseen. 1905: 215,
ks murha 1906: 30,
Shaw, Bernhard 1906:282,
Rikollisuus ja musta magia, ks P. E. X
Uusia näkökohtia art.sarja
ks anteeksianto 1907: 202,
Kys. Kun joku tekee rikoksen ja siitä rankaisee häntä ihmisten laatima laki, rankaiseeko häntä vielä Karman laki kuoleman
perästä?
Vast. Jos inhimillinen oikeus on ollut jumallisen Karman välikappaleena sillä tavalla,
että rikoksentekijä on katunut ja parantunut
sielussaan (mikä ei suinkaan aina tapahdu),
silloin on rikollinen yksilö jo kärsinyt ne
sieluntuskat
ja
omantunnon
vaivat,
mitkä
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häntä
muuten
kohtaisivat
kaamalookassa
(tuonelassa) kuoleman jälkeen, ja hän on
siis
yhdestä
kuolemanjälkeisestä
kärsimyksestä eli ”rangaistuksesta” vapautunut. Mutta
ei hän sillä ole kaikkea sovittanut. Ne katkerat ajatukset, ne vihan ja koston tunteet,
mitkä hän on toisissa ihmisissä pahoilla
teoillaan herättänyt, ne kiusaavat häntä kuoleman jälkeen tuonelassa. Ja ne fyysilliset
kärsimykset, jotka hän on muille aiheuttanut, ne kantavat hedelmänsä hänen omissa
fyysillisissä
kärsimyksissään
jossain
tulevassa ruumistuksessa. 1907:273,
Kys. Jos joku tekee rikoksen jotakin yksityistä kohtaan ja tämä antaa sille anteeksi,
niin vieläkö häntä rankaisee Karman laki
kuoleman perästä?
Vast. Ei suinkaan, jos ei seuraukset hänen
rikoksestaan ole kohdanneet muita kuin tuota
yhtä ja jos hän itse on voittanut itsessään
sen pahan, joka sai hänet rikoksen tekemään. 1907: 273.
Kys. Miten yhteiskunnan on meneteltävä
rikoksentekijää kohtaan? Onko häntä rangaistava? Eikö olisi Kristuksen y.m. opin
mukaista olla vastustamatta pahaa pahalla,
vaan antaa anteeksi rikollisille? Vai onko
yhteiskunta vielä niin huono, ettei se siihen
kykenisi?
Vast. Olemme tästä asiasta lausuneet muutamia ajatuksia viime vuoden Omassatunnossa pitkähkössä kirjoituksessa ”Luonnollinen ja inhimillinen oikeus” (syyskuun n:ossa
1907), johon arv. kysyjää viittaamme. Vihko
on saatavissa Teos. Kirjak. ja Kust:stä;
hinta 60 p:niä. 1908:312—313,
ks synti 1910: 172—173,
Kys. Mitä on rikos? Ja kuinka yhteiskunnan
olisi
teosofisen
elämän-ymmärryksen
mukaan rikolliseen suhtauduttava?
Vast. Tästä olen kirjottanut seikkaperäisesti kirjassa ”Veljeysaate ja pahantekijät”.
1910: 358,
ks teosofia art Veljeyden toteuttaminen
1916: 390—391,
Me rikoimme elämän lakia, ks rauha 1919:
4—5,
Kuinka monta rikosta sillä tavalla tuli
estetyksi! ks Konttinen, Helena 1919:232,
ks sota 1922: 162—165,
ks anteeksianto 1923:84—86,
vieläpä sotaa puolustamaan (joka minusta
oli suurempi rikos) ks vegetarismi 1923:
326—327,
tunnustaisivat sodan rikollisuuden ks sota
1924: 2—4,
Rikollista elämää viettävä esim. voi unissaan olla hyvä ja rakastavainen, ks Uni ja
unennäkö 1924:296—301,
[*T.S:n] johto ja useimmat jäsenet olivat
rikkoneet veljeyttä ja suvaitsevaisuutta vastaan, ks R-R 1926:69—71,
ks Sairas sielu 1926:227—232,
Eihän juoppokaan ole rikollinen, jollei hän
juovuspäissään tee jotain rikosta ks homoseksualismi 1927: 43—47,
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Ei tavallinen rikollinen ihminen ole noita,
ks magia 1927: 127—128,
Meidän on otettava tämä ensimäinen askel,
sillä me olemme ensimäisenä rikkoneet, ks
joulu 1927:378—379,
Minusta [‘‘panettelu] on vain rikos. Eikä
rikos kasvata, ks panettelu 1930: 132,
Rikoksellisten kohtalonpäivät. 1930: 245,
ks synti 1930: 379.
Rimppi, Yrjö V. 1915:182,183, 1927:31,
176, 128:136, 1929:45, 1930:186,203, 1931:
175, 1932: 167.
Rinnakkaisilmiö, rinnakkain
rinnakkaisilmiö oli Suomen R-R:n synty ks
H.P.B. 1925: 193—203,
ks Sairas sielu 1926:229—232,
[*henki ja aine, tajunta ja muoto] ilmenneessä elämässä kulkevat rinnakkain ks materialismi 1927: 326—329.
Rinta
[*opetuslapset]
”lepäävät
hänen
rinnallaan” ks Rakkauden salaisuus 1911:218—219,
ne huokaukset, jotka rinnastani nousivat
ks kiitos 1912: 5,
autuus, josta rintamme tävttyy. ks autobiografia 1915: 3—4,
P. E:n marmorinen rintakuva ks Halonen,
Emil 1919: 64,
Se toi mieleemme ilon ja rintaamme rauhan, ks teosofia 1921:260—262,
teosofisten seurojen keskellä ja rinnalla ks
R-R 1921: 578—580,
se varmasti heitti ruusuja rinnastani hänen
[*A. B:n] jalkojensa juureen ks maailmanopettaja 1927: 327—329,
Mutta se [*maailma] lämpenee heti rinnassaan, jos ks vesimies 1932: 172,
”Oi, tähtönen pieni, mun rinnassain
Ain’ loistaos kirkkahasti”
ks Lasten R-R 1934: 183.
Rintama
Miksi emme seiso lujina yhdessä ja samassa
rintamassa? ks VValleen, C. A. 1921:130,
yhdistetty rintama ajan materialismia vastassa, ks teosofia T.S:n tehtävä 1921:334,
Järjestykäämme
lujaksi
rintamaksi,
että
tämän pimeyden voittaisimme! ks Suomi 1927:
294—295,
kaikki siten vähitellen joudumme samaan
rintamaan, ks Europa 1928: 12—13,
veljestymiskokous, jossa kaikennimiset teosofit voisivat tunnustaa kuuluvansa samaan
rintamaan ks H. P. B. 1930: 225—226,
samassa rintamassa H. P. B:n taistelun jatkajina ks H.P.B. 1931:38—40.
Rippi, rippikoulu
[*olin] vastikään käynyt rippikoulun ks
jumala 1909: 106—108,
Olin juuri päässyt ripille ks joulu 1910:
397—399.
Rishi
ks hindulainen 1927: 247—248,
H. P. B:n itämaalaisuus 1931:128—129.
Rissanen, Helmi 1915:182, 1916:144, 1918:
132, 256.
Rissanen, S. 1908: 128,

Risti

Risti
viisauden käärme ripustettuna egyptiläiselle
ristille, ks P. E. VII 1905:27,
risti ympyrän päällä [*ja] alla ks Venus
1906: 142,
risti on vanha vertauskuva ks Kristitty
pappi 1907: 76—77,
Silmukkaristi eli crux ansata on kuolemattomuuden kuva — — Hakaristi on salaisen opin ja vihityn veljen vertauskuva, ks
Salomonin sinetti 1907: 251,
ristinmuodostuma taivaalla ks Merkit taivaalla 1910: 79,
Tuo kumossaoleva risti x on vanhalta
ajalta
asti
tunnettu
”Andreaksen
ristin”
nimellä. 1913: 179 muist,
Jos nyt saan kulkea suorana kuin risti,
pää pystyssä ks R-R art Tietäjästä RuusuRistiksi 1921: 1—2,
Koska nyt Suomeen olemme — — pystyttäneet ruusuihin puhkeavan ristin — — risti
kuvaa kuolemaa ja kärsimystä, tuskaa ja
taakkaa. — — kun ihminen ottaa ristinsä
— — kantaakseen nurkumatta, jopa ilomielin, silloin ristissä puhkeaa ruusu — — risti
miekkana ks Ruusu-Risti 1921: 14—22,
Olemme tähän saakka eläneet yksinomaan
ristin merkissä. — — oman ristimme keskellä oli äkkiä puhjennut ruusu, ks Joulun
R-R 1921: 581—583,
meillä ei ole tietoa muusta kuin omien
heikkouksiemme rististä! ks Joulun sanoma
1922:296—298,
Elämä on taakka ja risti. Älkäämme taakkaa lisätkö toisillemme, vaan kantakaamme
iloisina
omaa
ristiämme!
ks
anteeksianto
1923: 85—86,
ristinkantajien
maailmaan,
ks
ennustus
1923:328,
ristinsä se [*vuosi] antaa meille kannettavaksi. — — uusi risti on meidän kevyt ja
suloinen kantaa. — — ristissä puhkeaa ruusut, ks vuosi 1925: 3,
Ken tahtoo käsittää sekä sfinksin että
ristin vertauskuvan salaisuuden ks veri 1925:
50—52,
[‘^teosofinen liike] lujana ajan ristiaallokossa ks Teosofian joulusanoma 1925: 370—
374.
Päinvastoin saatamme sanoa, että hänen
[*Jeesuksen]
vapaaehtoinen
kuolemansa
ristillä oli hänen tuomansa uuden elämänymmärryksen ja uuden elämänlain korkein mahdollinen ilmaisu, ks Kristus 1927: 78,
Risti on niin vanha symbooli, ettei toista
vertauskuvamerkkiä
ole
niin
paljon
ollut
maan
päällä
käytännössä.
Jos
kristityillä
onkin risti roomalaisen ristin muodossa, se
ei asiaa muuta, — risti kuin risti. Jeesus
Kristus ei ristiä opettanut palvonnan merkityksessä, hänen suussaan se oli vertauskuva.
Paras todistus siitä, ettei risti kuulunut alkuperäiseen kristinuskoon, on se, että vanhimmat
muistomerkit,
kristilliset
piirustukset
Rooman katakombeissa eivät sisältäneet mitään ristejä. Vasta toisen vuosisadan lopulla
alkoi ilmestyä ristin kuvia katakombeissa, ja
ne olivat tämmöisiä +, § Niiden jälkeen
vasta tuli
roomalainen risti † käytäntöön.
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Ennen näitä oli ainoa symbooli, mitä kristityt
käyttivät, ankkuri; sitä tavataan toisen vuosisadan alussa ja keskivaiheilla.
[*Ote art ”Hakaristi”] 1928: 35,
ks silmukkaristi 1928: 84,
En ajattele Golgatan ristiä, vaan sitä työtä,
johon ks Jeesus 1928:349—350,
Ristin tiellä on meidän opittava hengittämään henkisesti, ks ylösnousemus 1930: 207,
Mars — ristin miekka, ks P. E. XII Tähtikoulut 1931: 165,
ks Paavali 1932:201—207.
Ristiinnaulittu
meidän sisässämme ristiinnaulittu Jumalanpoika ks lunastusoppi 1906: 114,
Ristiinnaulitaanko? ks opettaja 1909:109,
ristiinnaulittiinko Jeesus meidän synteimme
tähden? ks Lasten kysymyksiä 1909:133,
[*ei] mitenkään voi todistaa Paavalin aina
tarkottavan
”Kristuksella”
Palestiinassa
ristiinnaulittua Jeesusta. Päinvastoin ks usko
1909: 137—138,
Jos
Kristus
ristiinnaulitsemisen
jälkeen
näyttäytyi ks taivas 1909: 260,
Kukaties emme hirttäisi emmekä ristiinnaulitsisi häntä. Se on vanhanaikuista. Mutta
ks Jeesus Kristus 1909 joulul: 3,
täällä suuret opettajat ristiinnaulitaan ks
opettaja 1911: 249,
Erotus teurastetun lampaan ja ristiinnaulitun välillä on vain laajuudessa, ei laadussa.
ks sijaissovitusoppi 1913: 99—100,
poltettu tai ristiinnaulittu ks Kivi, Aleksis
1916: 148—149,
Yhä kristityt kansat — — joka päivä ristiinnaulitsevat Mestarinsa uudelleen ks sota
1924: 2—4,
[*Vapahtaja, Kristus] Hän on aineen puuhun ristiinnaulittu, ja jokainen ihminen on
levitetyin käsivarsin seistessään risti, johon
sisäinen, mystillinen vapahtaja on naulittu,
ks Teosofian joulusanoma 1925: 371—374,
jokainen ihminen on tavallaan ristiinnaulinnut Kristuksen omaan lihaansa, ks maailmanopettaja 1927:328—329,
mielen aina ollessa kiinnitettynä ristiinnaulittuun ks stigmat 1927: 330,
uskoi siihen vapahtajaan, joka ristiinnaulittuna jokaisen ihmisen lihaan ks R-R-teosofia
1928: 1 _ 2
ks’panettelu 1930:131—132,
Varmaan
olivat
sillä
tavalla
ensimäiset
kristityt koolla Jeesuksen ristiinnaulitsemisen
jälkeen, ks kesäkurssit 1930: 265.
Ristinpuu
alttaritaulu,
joka
esitti
Kristuksen
ottamista alas ristinpuulta ks joulu 1910: 398—
399,
Hän oli nähnyt Jeesuksen ristinpuulla ks
Mysteriot II 1916: 112—115,
Sillä ristinpuulla hän [*Jeesus] huudahti
keskellä ruumiillisia vaivojaan: ”minun isäni,
minun isäni, ettäs näin minua kirkastat!” ks
kehitys 1920: 101,
anna itsekkyytesi kuolla ristinpuulla, ks
Kristinusko ja maailmanrauha 1927: 394,
Jeesus ei kuollutkaan ristinpuulla ks Toll,
H. 1928: 94—95.
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Risti ja miekka, kirj. V. H. V. ks tätä 1916:
335.
Ristimiekka, kirj. Jussi Snellman ks tätä
1930: 53.
Ristiretki
TEOSOFINEN RISTIRETKI
Eräs Johtajamme sanomalehtikirjoitus
35 vuotta sitten
Aikaamme voi täydellä syyllä nimittää
omalaatuiseksi — ei vain höyryn, sähkön ja
käytännöllisen sekä tieteellisen elämän edistysaskelten tähden, vaan myös ennen kaikkea
sen henkisen heräämyksen johdosta, mikä on
ominaista vuosisatamme viimeiselle neljänneslohkolle. Leo Tolstoi julistaa alkuperäisen
kristinuskon oikeata siveysoppia. Uskonnollinen suurkokous pidetään Chicagossa, johon
osallistuu
kaikkien
maitten
ja
uskontojen
edustajia, samalla kun yhteiskunnalliset virtaukset
uhkaavat
tuhota
vanhat
kuluneet
yhteiskuntamuodot.
Erikoislaatuinen on H. P. Blavatskyn toiminta, joka rohkeasti kuin leijona rynnisti
jokapäiväisen elämän ja tieteen materialismia vastaan. H. P. Blavatsky, joka uupumattomalla innolla itsetietoisesti puolustaa ihmisen jumalallista alkuperää ja perustaa vapaamielisten
totuudenetsijäin
seuran,
ihmisten
veljeyden sydämen.
Viimeksimainittu
juuri
on
omalaatuinen
ajan tunnusmerkki. Sillä pitkä aika on siitä,
kun vapaamielinen totuudenetsintä oli yleistä.
On kulunut pitkällisiä, henkisen pimeyden
aikoja, joiden kestäessä vain tieteen, uskonnon ja taiteen sankarit rohkenivat puolustaa
tätä ihmisen erikoisoikeutta — usein tosin
henkensä uhalla saamatta osakseen kansanjoukkojen myötämielisyyttä. Pitkät kamppailun ja epäilyksen ajat ovat vierineet unhoon,
joiden aikana ihmiskunta vain hiukkasen —
ja ehkä vain sen parhaimmisto — on älynnyt,
että todellinen ja henkinen totuudenetsintä
on aina kytkeytynyt syvälliseen, pyyteettömään veljesrakkauteen.
Mutta nyt oli käännekohta tapahtuva. Kun
H. P. Blavatsky 21 vuotta sitten perusti teosofisen seuran seuraavin tunnuslausein: ”totuus on korkein uskonto” ja kun hän antoi
sille nimen: ”Ihmiskunnan yleinen veljeys”,
osoitti hän, että hän vaistosi aikansa ja oli
katsahtanut ihmissydänten kätköihin.
Ajan sopivaisuuden on teosofisen liikkeen
kehitys selvästi osoittanut. Ensin — mitätön
siemen — istutettuna Amerikan maaperään.
Sitten — suuri lupaava puu, jonka oksat
kuroittautuvat
yli
koko
asutun
maailman
muodostellen vilvoittavia varjostoja. Teosofisia järjestöjä on perustettu melkein kaikissa
maailman
maissa.
Järjestöihin
kirjoittautuneitten
lukumäärä
on
kaikenkaikkiaan yli
satatuhatta. Teosofinen kirjallisuus lisääntyy
joka päivä ja melkein kaikenkielisenä. Kahdenkymmenenyhden vuoden kuluessa on se
päässyt
tuloksiin,
jotka
hämmästyttänevät
epäilijöitä
ja
sivustakatsojia.
Lukemattomat
ovat ne, jotka ovat joutuneet teosofisen kirjallisuuden vaikutuspiiriin. Ihmiset, jotka ovat
tulleet
tietoisiksi
ihanista velvollisuuksistaan
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Jumalaa, omaatuntoa ja kanssaihmisiään kohtaan. He ovat teosofeja sydämessään eikä
vain nimellisesti. Täydellä syyllä voimme kysäistä: millä historian lehdellä on todiste
uuden, henkisen liikkeen samanlaisesta menestyksestä?
Epäilijöitä ja välinpitämättömiä ihmisiä on
aina ja kaikkialla. Kun perustaja, johtaja ja
opettaja H. P. Blavatsky kuoli toukokuussa
1891, otaksui moni, että Teosofisen Seuran
viimeiset hetket oli käsillä. Kuinka suuresti
moni hämmästyikään, kun työinto kehittyi
entistä voimaperäisemmäksi! H. P. B. oli jättänyt jälkeensä opetuslapsia, jotka tiesivät
tehtävänsä eivätkä menettäneet rohkeuttaan.
Samoin
ennustettiin
liikkeen
sortumista,
kun Teosofisen Seuran jäsenten keskeinen
mielipiteitten eroavaisuus parisen vuotta sitten tuli tunnetuksi. Erimielisyys aiheutui erilaisista mielipiteistä yleisen veljeyden suhteen. Oli sellaisia, jotka nojautuen H. P. B:n
lausuntoihin edellyttivät, että kussakin maassa
olevalla seuralla olisi oma hallintonsa itsenäisine pyrkimyksineen, mutta kaikki olisivat saman aatteen elähyttämiä. Oli toisia,
jotka kannattivat n.s. monarkkista järjestelymuotoa. Oli niitä, jotka uskoivat, että todelliseen veljeyteen liittyi velvollisuus: ei koskaan saa tuomita veljeä. Toiset taas otaksuivat, että viimeksimainittua velvollisuutta voi
jossain määrin rajoittaa.
Täten sai alkunsa seuran jakautuminen.
Vapaamieliset ja rivakat amerikkalaiset, joiden maassa teosofinen liike oli menestyksellisesti toiminut William Judgen antautuvan
työteliäisyyden
avulla,
erosivat
emäseurasta
ja selittivät olevansa riippumattomia sekä
kehoittivat
samointuntevia
seuraamaan
esimerkkiä: — ”itsenäisiä kansallisia yhdistyksiä omine järjestelyoikeuksineen on tunnuslauseemme! Työskennelköön jokainen siten ja
löytäköön parasta. Kaikkien aate on loppujen lopuksi sama: totuus ja ihmisten veljeys”.
Jonkin aikaa myöhemmin liittyi amerikkalaisiin europpalaisia, ja muistakin maanosista
saivat he kannattajia. Ne muodostivat itsenäisiä yhdistyksiä, joilla kuitenkin oli yhteinen ylipresidentti. Amerikkalaisten taitava ja
lämminsydäminen johtaja William Q. Judge
valittiin yksimielisesti presidentiksi.
On vanha tosiasia, että onnekkaasti ratkaistuista pulmista koituu siunausta. Niin oli
myös tämä teosofiselle liikkeelle menestykseksi. Kaikilla kulmilla alkoi työ uudella
vauhdilla. Eritoten syntyi Amerikassa suuri
innostus. Oli aivankuin ne, jotka uskoivat
sanomaan: ”Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisiin”,
olisivat
saaneet
voimaa
tästä
uskomuksestaan.
Keväällä 1896 kuoli W. Q. Judge, joka
kauan oli potenut vaikeanlaista rintakipua.
Uutteraa ja taitavaa opettajaa kaivattiin suuresti. Mutta henkilö, jonka hän oli valinnut
sisimmän pimn eli n.s. itämaisen koulun johtajaksi, osoittautui oitis tämän korkean aseman arvoiseksi. Hänen nimensä oli Katherine
A. Tingley ja se oli hän, joka pani alulle
sen suurenmoisen ehdotuksen, joka, vaikkakin uusi ja odottamaton, saavutti kaikkien
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myötätunnon ja toteutui melkein heti kohta:
teosofinen ristiretki.
Noin parisen vuotta sitten kierteli maailman sanomalehdissä uutinen, jossa mainittiin, että Amerikan huomattavimmat teosofit,
mrs. Tingley ennen muita, aikovat tehdä
kiertomatkan maailman ympäri. Matkan tarkoituksena oli mainostaa teosofisia aatteita.
New-York
lähtökohtana
aikoivat
he
ensin
käydä Englannissa, sitten Irlannissa, Hollannissa, Ranskassa, Saksassa, Sveitsissä, Itävallassa, Italiassa, Kreikassa, Egyptissä, Indiassa ja Austraaliassa. Lopuksi matkustaisivat
he San Franciscon ja Yhdysvaltojen kautta
takaisin New-Yorkiin. Samainen uutinen mainitsi, etteivät vanhan seuran jäsenet Englannissa halua osallistua amerikkalaisten matkueeseen.
Senjälkeen ei maamme sanomalehdissä ole
ollut ristiretkeä koskevia uutisia. Mainittakoon, että tämä ristiretki, joka alkoi 13 p:nä
kesäkuuta ja päättyi näinä päivinä, on ollut
itse asiassa suurtyö, joka on tuottanut loistavia voittoja teosofiselle liikkeelle.
Paitsi mrs. Tingleytä, koko puuhan keskuselintä, sekä mr. Ernest T. Hargrovea,
Amerikan
Teosofisen
Seuran
presidenttiä,
otti matkueeseen osaa joukko huomattavia
henkilöitä.
Eritoten
osallistui
liikemiehiä,
jotka hylkäsivät vuodeksi tavalliset toimensa
omistautuakseen
tälle
uudelle,
merkittävälle
kutsumukselle. Siihen otti osaa m.m. mr. A.
Neresheimer, tunnettu amerikkalainen timanttikauppias,
jolla
on laajoja
timanttikenttiä
maailman eri kulmilla ja hiomoita Hollannissa. Siihen osallistui mr. Tingley, huomattava
laivanvarustaja.
Matkueeseen
kuului
myös tunnettu lääkäri tohtori Walton ja mr.
Pierce, joka on vauras liikemies ja korkea
vapaamuurari. Näitten lisäksi kuului ristiretkeläisiin myös mr. Claude Falls Wright
vaimoineen ja mrs. Alice Cleather, jotka
ovat koko elämänsä ajaksi omistautuneet teosofian palvelukseen.
Mikä saattoi nämä taloudellisesti riippumattomat ja sivistyneet henkilöt liittymään
”ristiretkeilijöihin”?
Mikä
aiheutti
heissä
halun
epäkäytännölliseen
saarnailutehtävään?
Oliko heidän tarkoituksensa vain mainostaa
teosofiaa?
Muistamme historiasta, että 800 vuotta
sitten pidettiin vuonna 1095 Clermontissa
kirkolliskokous, missä paavi Urbanus II saarnasi kerääntyneelle seurakunnalle ja kehoitti
intomielisin sanoin jokaista kristittyä lähtemään
vihattuja
muhamettilaisia
kukistamaan
sekä vapauttamaan pyhän Jerusalemin kaupungin
pakanoitten
vallasta
ja
kostamaan
heidän
tihutyönsä
kristittyjä
pyhiinvaeltajia
kohtaan. ”Jumala sitä tahtoo”, oli tuhansien
yhteinen huuto vastauksena paavin kehoitukselle. Ja päätöksensä merkiksi he kiinnittivät
hurmioissaan
punaisen
ristin
viittoihinsa.
Tästä aiheutui sittemmin nimitys ”ristiretki”
ja ”ristiretkeläiset”.
Asevoimin ja sadoin tuhansin joukoin tahtoivat nämä keskiaikaiset ristiretkeilijät valloittaa maailman ja taistella tulella ja miekalla uskonnon hyväksi: kristinuskon puolesta toista uskomusta, Muhammedin
oppia
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vastaan. Meidänkin aikamme amerikkalaiset
ristiretkeilijät
lähtivät
valloittamaan,
taistelemaan ja voittamaan, mutta he eivät olleet
puetut teräspaitoihin. Heidän joukkonsa ei
ollut lukematon ja he eivät halunneet valloittaa uusia maita. He eivät taistelleet minkään
määrätyn uskonnon puolesta.
Innostus oli heidän ainoa aseensa. He muodostivat
vähäisen,
uskollisen
ystäväjoukon,
joka oli pyhittäytynyt totuuden palvelukseen.
He lähtivät elvyttämään ihmisten sydämiä ja
omaatuntoa. He olivat saman aatteen elähyttämiä, mikä oli Teosofisen Seuran toimintaohjeena. He tahtoivat saarnata uskontoa ja painostaa julistustaan keskellä tuhansien uskomuksien hämmentäviä oppeja.
Katsokaamme, miten he menettelivät. Kun
he saapuivat johonkin kaupunkiin, asettuivat
he hotelliin. Usein majoittuivat he ullakkokerrokseen, koska matkustivat monien vapaaehtoisesti kustantamina, ja elivät mahdollisimman
vaatimattomasti ja
säästeliäästi.
Kun he olivat piristyneet matkan aiheuttamasta
väsymyksestä
ja
tunnustelleet
olopaikkansa henkistä ilmapiiriä, antoi johtaja
mrs. Tingley määräyksensä, jotka heti toteutettiin.
Nyt vuokrattiin sopiva huoneisto yleisiä
kokouksia
varten.
Ristiretkeilijät
vaelsivat
kaupungin
köyhälistökortteleihin
voidakseen
auttaa eniten kärsiviä veljiään. Pääsylippuja
jaeltiin miehille, naisille ja lapsille ja kehoitettiin
heitä
saapumaan
ensi
kokoukseen.
Voimme kuvitella sitä hämmästystä, mikä
syntyi näiden köyhien keskuudessa, kun nämä
iloiset ja ystävälliset amerikkalaiset tarjosivat heille rattoisan illan, musiikkia, puheita
ja — ruokaa!
”Sinä iltana, kun seisoimme kokoussalin
oven ulkopuolella”, kertoo muudan silminnäkijä, Torsten Hedlund, Göteborgin kauppalehdessä
ristiretkeläisten
edesottamuksista
Irlannissa, Dublinin kaupungissa, ”oli sinne
suuri tungoT: rynnäten työnnyttiin saliin ja
ympärillämme
kuhisi
rääsyisiä
katupoikia
kerjäten pääsylippuja. Kauheata! Sisääntyöntyvän lauman aiheuttama vaikutelma oli sietämätön:
petoeläimiä
ihmishahmossa.
Sydän
kutistui kokoon ja oli vaikeata hengittää
tämän
rajattoman
henkisen
ja
aineellisen
kurjuuden edessä.
— Vihdoin pääsimme saliin. Suuri huone
oli täpötäynnä renttumaisia olioita. Nuoria
ja vanhoja miehiä sekä poikia. Naiset olivat
vähälukuisia. He olivat ajoissa saaneet vihiä
Amerikasta
saapuvasta
—
Antikristuksesta.
Se oli katolisten pappien ansiota. Joukko
Dublinin teosofisen suurkokouksen osanottajista avusti tarjoilussa. Katupoikien melu ja
hälinä vaimeni vähitellen: ruoka tukki suun.
Tyytyväinen ja leppoisa mieliala valtasi mielet. Läpi suuren salin hulvahti onnen viima.
Mahtavat kahvi- ja teemäärät valtavien irlantilaisten
rusinaleipälajien
kera
painui
vatsaan. Läsnäolijoita pyydettiin siirtämään penkit ja tuolit salin keskustaan ja pian oli
kaikki kunnossa. Jokainen odotti, mitä tuleman piti.
Nyt seurasi ohjelman jälkiosa. Ristiretkeilijät
olivat sijoittuneet korokkeelle salin pää-
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hän. Vuorotellen he esiintyivät. Kuka puhuen, kuka laulaen lauluja. Voitiin todeta,
miten
he
vähitellen
lumosivat
kuulijansa.
Luonnollisesti ei heti alussa kaikki sujunut
rauhallisesti ja leppoisasti. Yleisö otti epäilevän, jollei juuri kieltävän asenteen, ja se
sai — eritoten katupojat — keskeyttämään
puhujan, kun siihen tarjoutui tilaisuus. Mutta
vähitellen
saavuttivat
ristiretkeläiset
voiton
kuulijoistaan. Ja puhujien mielen täyttävät
kauniit, rehelliset ja hyvät rakkausajatukset
ihmisveljistään
tarttui
heistä
kuulijoihin.
Eloiset hyväksymiset ja suopeat, rohkaisevat kehoitukset palkitsivat esiintyjiä.
Mutta mistä puhuivat ristiretkeilijät? Heidän esitelmänsä olivat suppeita ja ytimekkäitä. Ne olivat ilman teosofisia tai muita
vaikeastitajuttavia
termejä.
Esitelmien
aihe
kosketteli ihmisen olemusta sekä uskontojen
veljesrakkautta.
Yksinkertaisesti
ja
kansantajuisesti
esitelmöivät
nämä teosofiset ristiretkeilijät.
He
vetosivat
kristittyihin
ja
käyttivät
kaikille
tuttuja ilmaisumuotoja.
He puhuivat perin yksinkertaisille ja alkeellisille ihmisille. Kun teosofit lopuksi kysyivät:
oliko syytä karttaa heitä ja heidän pyrkimyksiään, saivat he myrskyisän riemunhuudon
vastaukseksi:
”Eläköön
ristiretkeilijät!
Eläköön Amerika! Eläköön mr. Hargrove!
Eläköön ristiretkikunnan johtaja mrs. Tingley!” Moni rääsyisen takin käsivarsi pyyhkäisi kyyneleen poskipäiltä, kun niitä kirposi
silmistä. Ja oli varmaa, että melkein kaikki
olivat saaneet tästä illasta muiston elinajakseen.
Samat menot uudistettiin kaikissa kaupungeissa — kaikkialla samalla menestyksellä.
Paitsi näitä kokouksia varattomille, järjestettiin myös yleisiä kokouksia, joissa samoja asioita selvitettiin erityisesti teosofiselta näkökannalta. Näissä kokouksissa oli
aina monipäinen kuulijajoukko. Niitä uudistettiin kuulijoiden hartaista toivomuksista. Ja
sittenkin sai monesti satakin henkilöä palata
ovelta tilanpuutteen tähden.
Itsenäisiä
teosofisia
yhdistyksiä
esikuvanaan amerikkalainen järjestö perustettiin kaikissa maissa. Itävallassa kohdeltiin teosofeja
arvokkaasti, vaikka teosofiaa oli aikaisemmin
vierottu tässä maassa. Ateenassa, vanhojen
helleenien
muistorikkaassa
kaupungissa,
liittyi oitis 102 henkilöä Teosofiseen Seuraan.
Siellä
olivat
ristiretkeläiset
tilaisuudessa
avustamaan sekä henkisesti että aineellisesti
lähinnä 500 armenialaista pakolaista, jotka
olivat leiriytyneet kaupungin ulkopuolelle ja
kärsivät suurta hätää ja köyhyyttä.
Luonnollisesti ei ristiretki ollut osanottajilleen suinkaan ”huviretki”. He puuhasivat
aikaisesta
aamusta
myöhäiseen
iltaan.
Oli
oltava säännöllisessä kirjeenvaihdossa maailman eri osissa olevien teosofisten seurojen
kanssa. Sitäpaitsi oli kullakin yksityinen kirjeenvaihtonsa. Aikakausilehteen oli kirjoitettava
artikkeleja.
Tulevista
työsuunnitelmista
oli neuvoteltava ja niitä valmistettava. Tämän kaiken lisäksi oli vielä suoritettava paikallistyö
kullakin
vierailtavalla
paikkakunnalla. Usein tyrehtyivät vapaahetketkin —
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ruokatunnit — haastattelijoitten ja vieraitten
tähden perin mitättömiin. Jos ei mrs. Tingley
olisi ollut niin taidokas johtajatar ja tämä
vähäinen joukko niin ylevän, järkkymättömän hengen innoittama, ei varmastikaan tätä
suurenmoista
ja
perinpohjaista
työtä
olisi
kyennyt toteuttamaan niin vähäinen joukko.
Mutta — sanotaankin, että korkeat voimat
olivat yrityksen takana. Heräte oli tullut korkeammalta taholta, ja näkymättömät kädet
ohjasivat koko aloitetta. Epäilijät pudistanevat päätään. Tosiasia oli, että ristiretkeilijöillä oli matkassaan harvinainen onni ottamatta huomioon varsinaista menestystä. Siten
esimerkiksi puhkesi kaksi kertaa eri paikkakunnilla vaarallisia kulkutauteja heidän juuri
lähdettyänsä. Toisinaan sattui, että he viime
hetkessä päättivät matkata laivassa eikä junassa tai päinvastoin. Joka kerta sattui jokin
onnettomuus sille kulkuneuvolle, josta he olivat luopuneet. Kerrankin olivat he ostaneet
jo matkaliput, kun päättivät matkustaa toista
tietä. Täten välttivät he 40 :n päivän karanteenin. Heidän lähtönsä Egyptistä tapahtui
myöhemmin kuin ensin oli sovittu. Täten
välttyivät he pyörremyrskystä, joka tuhosi
kolme höyrylaivaa. He olivat ajatelleet lähteä Adelaidesta maitse, mutta viime hetkessä
määräsi mrs. Tingley matkan rautateitse. Ja
näinä päivinä raivosi Austraalian rannikolla
pyörremyrsky, jollaista ei oltu nähty sataan
vuoteen.”
(Theosophia, maaliskuu 1897.)
Helmikuussa, tänä vuonna, olivat he kotimatkalla San Franciscoon oivallisesti loppuunsuoritetun matkan jälkeen.
Tämä ristiretki on synnyttänyt maailman
elämään
uusia
virtauksia
teosofisista
aatteista. Uusia keskuksia on syntynyt, joiden
pyrintönä on harras uutteruus totuuden hyväksi. Nehän ovat asioita, joita ei kuuluuteta
talojen katoilta. Totuushan ei ole erikoisen
haluttua. Mutta henkiset voimat työskentelevät hiljaisuudessa ja teosofisen innon kultainen vyö on kiedottu maan ympäri.
E. (Nya Pressen 15.4.1897.)
Suomentanut J. K. S.
1932: 154—160,
Buddhalainen ristiretki. 1934:188—189.
Ristiriita
ristiriitoja, jotka ulkonaisessa elämässä aiheutuvat nälästä ja sukuvietistä, ks Sukupuoliasia teosofian valossa 1906: 14—17,
Salainen oppi ei ole ristiriidassa tieteellisten tosiseikkain kanssa ks juurirodut 1906: 90,
Teosofit uskovat epäilemättä omintakeiseen
kansalliseen kulttuuriin, mutta — — heidän
käsityksensä saattaa joutua ristiriitaan vallitsevan käsityksen kanssa, ks Kansallinen
kulttuuri ja Suomen kansan tulevaisuus 1906:
189—192,
Jeesuksen oppi, ei ole ristiriidassa tieteen
eikä yhteiskunnallisen kehityksen kanssa ks
Kaila, Erkki 1906: 284,
Jos siis ensi lukemasta paikotellen voisi
tuntua ikäänkuin ”Teosofian Avain” puhuisi
toisella tavalla kuin myöhemmät teosofiset
kirjat, saattaa tarkemmin mietittyään huomata,
että
tämä
näennäinen
ristiriitaisuus
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ei riipu tiedon, vaan arvostelukannan erilaisuudesta, ks H. P. B.: Teosofian avain 1907: 22,
Sillä kehitysasteella, jolla ihmiskunta nyt
on, vallitsee niin muodoin ristiriita valon ja
pimeyden valtakunnan välillä. — — Monet
ihmiset uskovat, että taistelu on ikuinen.
”Aina ovat hyvä ja paha olleet keskenään
ristiriidassa”, he sanovat, ”aina tulee niin
olemaan”, ks Kaita tie 1907: 58—61,
Muuten en voi nähdä mitään ristiriitaa
ylläolevien Jeesuksen sanojen välillä, ks tuomio 1907: 140,
[*absoluuttiseen jumaluuteen] kaikki ristiriidat ja vastakohdat uppoutuvat ja häipyvät olemattomiksi? ks tahto art Mitä on
”vapaa tahto”? 1907:194—197,
Ankara
ristiriita
vallitsee
tästä
lähtien
hänen sielussaan ks kauneus 1907: 219,
voittanut aineellisen elämän ristiriidat ks
Salomonin sinetti 1907: 251,
ks Buddha 1908: 59,
Mitään todellisia ristiriitoja ei ole olemassa
eri ihmisten ”karmojen” välillä, niin kauan
kuin ihmiset vielä ovat kohtalon orjia, ks
karma 1908: 91,
[»fyysillisellä ruumiilla] ei saa olla omaa
tahtoa, mikä olisi ristiriidassa isännän tahdon kanssa, ks puhtaus 1909: 261,
[*J. R. H:n kysymys juuriroduista] ks kuuketju 1909: 300—301,
Heidän [*tietäjien] oppinsa eivät niin muodoin ole keskenään ristiriidassa, vaan täydentävät toisiaan, ks Teosofinen liike 1909 joulu]:
13—14,
joutuvat
kaikenlaisiin
ristiriitoihin,
siveellisiin ja muihin ks henki 1910:225—228,
Ei
ristiriita
Tolstoin
elämässä
rikkonut
hänen
sisällistä
rauhaansa,
ei
se
hänen
onneaan särkenyt, ks Tolstoin oppi ja teosofia 1910: 406—411,
pitääkö palata takaisin vanhan uskon vankeuteen ja sen moninaisiin ristiriitoihin ks
hyöty 1911: 51—54,
Ihmisen tiellä tulevat ristiriidat, ihmistä
kohtaavat kysymykset synnistä, vioista, paheista ja tuskasta. — — Ensin kun ihminen
kulkee sydämen tiellä, hän joutuu koviin
ristiriitoihin, ks Rakkauden salaisuus 1911:
212—219,
Riippumatta työn laadusta herää ja vallitsee ihmisessä ristiriitoja, kunnes ks henki
1911: 282,
ks puhujat 1911: 355,
Se [*yläluokka] elää alituisessa sisäisessä
ristiriidassa ja sen jaloimmat yksilöt tuntevat ristiriidan selvimmin. — — se on pelännyt ristiriidan voivan jatkua kuolemankin jälkeen ks pakanallinen 1912: 58—60,
Siitä [*kirjeestä] näkyy, minkälaiseen ristiriitaan ihmissielu joutuu, kun siinä on hyvän voima herännyt ja sielu on päässyt puhdistuksen tien alkuun, mutta vielä on personallisten
tunteitten
heiteltävänä,
ks
aate
1912: 254—256.
Tässä on kaksi salatieteellistä kantaa, jotka
näennäisesti ovat keskenään ristiriidassa, ks
Kristus 1913:4—6,
tekijä [*H. P. B.] osottaa aivan selvästi
monien
nykyisten
tieteellisten
olettamisten
ristiriitaisuuden — — ilmiöitä, jotka
tuntu-
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vat ihmeiltä ja näennäisesti ovat ristiriidassa
tunnettujen luonnonlakien kanssa, ks Salaisen Opin ”Maailmansynty” 1914: 54—59,
Tosiseikat psyykillisessä maailmassa — —
eivät sinään ole ristiriidassa ihmisen puhdistamattoman personallisuuden kanssa, ks salatiede 1914: 199,
sisäisesti riitoja ja ristiriitoja ks korpivaellus 1915: 444,
Jos tulee ristiriita näiden kahden [*kansan
ja hallitsijan] tahdon välillä, niin Salainen
Veljeskunta tahtoo suojella kansaa, mutta
myöskin kruunattua hallitsijaa, ks Cagliostro
1916: 14,
ks Kalevala, kristinusko ja Suomen kansa
1917: 159—163,
kun rauhan ja onnen aurinko taas hymyilee tälle ristiriitaisuuksien tähdelle, ks A. B.
1917: 342,
Mutta niihin sinä [* Suomen kansa] et
kykene, jos sisäisesti olet ristiriitainen ja
rikkirevitty. ks yksimielisyys 1917: 345,
Tietäjän
palstat
ovat
avoinna
ristiriitaisille
mielipiteille
periaatteellisissa
kysymyksissä ks Tietäjä 1917: 437—438,
ristiriitojen
yläpuolelle
kohoavista
kirjotuksistani — — Jos minun kirjotukseni tuntuivat ristiriitaisilta ks rauha 1918: 97—99,
altis n.s. eetilliselle konfliktille eli siveellisille ristiriidoille hyvän ja pahan välillä ks
Kristus ja Logos 1919: 150—151,
ks totuus 1919: 195—196,
Nilus, S. 1920: 57,
mahdotonta on saavuttaa onni, joka on
ristiriidassa toisten onnen kanssa, sillä ks
kehitys 1920: 100—101,
siveellinen
ristiriita
ks
sukupuolielämä
1920: 149—154,
ks Boldt, Jean 1920: 240,
jos päinvastoin teosofeina harrastavat jotain määrättyä puoluepolitiikkaa, voivat helposti
joutua
odottamattoman
vaikeihin
ja
ristiriitaisiin tilanteihin, ks salatiede 1921:
324,
[*T.S:n] kansallisissa seuroissa ilmeneviin
erimielisyyksiin ja ristiriitoihin. — — Olemme täten joka kohdassa joutuneet katsantokantaan, joka on suoranaisessa ristiriidassa
Mrs. Besantin arvostelun kanssa, ks R-R
1921:388—396,
Mutta eikö tämä ennustus ole ristiriidassa
niiden varhempien ennustusten kanssa, jotka
tohtori Besant on lausunut ks mestari 1923:
206—208,
heidän sielunsa oli täynnä ristiriitoja ks
R-R 1924: 327—328,
Suuremmoisella intuitsionilla on kirjan tekijä [*J. R. H.] loihtinut elämää muodollisesti
raakoihin ja ristiriitaisiin juttuihin ks J. R. H.:
Isä Aabraham 1925:255,
Onko nyt teosofian pelastussanoma uusi ja
ristiriidassa kristinuskon kanssa? On, ja ei
ole. ks Teosofian joulusanoma 1925: 370—374,
heidän [*I. T. J:n auktoriteettien] sanansa
aika
ajoittain
ovat
ristiriidassa
keskenään.
— — Mrs. Besantin julistus on ristiriidassa
hänen ”suuren kolleegansa” tähän asti tunnettujen
selvänäköisten
tutkimusten
kanssa
ks I. T. J. 1926:35—37,
Mutta ne [*Salaisen Opin totuudet] eivät
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olleet ristiriidassa esim. tunnettujen historiallisten tosiseikkojen kanssa, ks teosofia
1926: 167—169,
ks helvetti 1926: 330,
Kristus 1927:3—4,
ristiriidat häipyvät — — Ratkaisin tämän
ristiriidan v. 1906 kuvaamalla ks vuorisaarna
1927: 85—88,
teologein ristiriitaisen [*jumalan] ks R-Rteosofia 1928: 1—2,
piti sokeasti uskoa raamattuun — — sen
ristiriitaisista opetuksista huolimatta, ks H. P.
B. 1931:2—5,
kuinka ristiriitainen on ihmisen sielu, ks
H. P. B:n itämaalaisuus 1931:122—129,
elämän ristiriitojen ks Paavali 1932: 204—
207,
Ja tässä olen itse kuin ainaisessa ristiriidassa, ks Jouluna 1933:267—268,
ks Teosofia ja sosialismi 1934: 254—257,
Tolstoin opin teosofia 1934: 297—299.
Ristiäiset
Ruusu-Risti-ristiäiset.
Toukokuun
viimeisenä päivänä, juuri työkautemme päättyessä
oli
Ruusu-Ristin
historiassa
omalaatuinen
tapahtuma. Ruusu-Ristin johtaja, joka tuskin
kuukautta aikaisemmin oli ollut tilaisuudessa,
suorittamaan viimeisen palveluksen, ruumiinsiunauksen,
rakkaalle
jäsenellemme
Kustaa
Koivunen-vainajalle,
sai
nyt
lausua
tervetulleeksi uuden maailmankansalaisen, RuusuRistin jäsenien Eino ja Marja Kuutin pienen
pojan. Ihmiselämän suuria merkkipäiviä kuolemaa ja syntymää vietettiin siis lyhyellä
väliajalla
ensimäistä
kertaa
Ruusu-Ristin
merkeissä. Pianonsoiton jälkeen kantoi äiti
herttaisen pienokaisen sisään ja johtaja nousi
puhumaan. Kohottavasti ja liikuttavasti hän
puhui
tästä
elämän
ihmeellisestä
tapahtu-1
masta,
syntymästä.
Hän
huomautti
m.m.,
miten meidän käsityksemme mukaan kaste,
joka
symbolisoi
määrättyyn
seurakuntaan
ottoa, ei tässä ollut paikallaan, sillä uuden
olennon syntyminen ei ole saapumista määrättyyn
seurakuntaan,
vaan
tuloa
fyysilliseen maailmaan; se on niin ollen kosmillinen
tapahtuma.
Voimme
vain
lausua
tervetulleeksi uuden tulokkaan, voimme rakkaimmilla
ajatuksillamme
ja
toivomuksillamme
siunata häntä, joka on tullut alkamaan uutta
maanpäällistä vaellusta. Sitten antoi johtaja
lapselle nimen, Mies Erkki, ”kuten vanhemmat olivat sen sanoneet”. Tämän jälkeen
ojensi pojan kummi pienelle Mies Erkille
lahjan, vanhan rosenkreutziläisen merkin, ja
niin oli toimitus lopussa. Se oli kuin tulevaisuuden enne ja jätti voimakkaan tunnelman läsnäolevien mieleen. E. K.
Tien varrelta 1924:238—239.
Ristonmaa, Aino
Erittäin lämpimästi ja vakuuttavasti puhui
turkulainen tervehdyksentuoja [*Aino Ristonmaa]. Hän sanoi tuntevansa syvästi sen, että
ruusuristityö on Jumalan työtä ja me, Hänen
halvimmat palvelijansa, ilolla ja luottavina
teemme tätä työtä, luottavina, koska meitä
ohjataan, sillä ovathan yläpuolellamme sellaiset tekijät kuin neuvosto, johtaja, valkoi-
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nen veljeskunta ja huipussa Kristus. Mestarin
siunaus lepää ruusuristityön yllä, — sen
lujan uskonsa toi hän julki samoin kuin
muutkin
puhujat.
[*Ote
Vuosijuhlaselostuksesta] 1925:238—239,287,
ks Turku 1927:419, ja 1928:63, ja 140,142,
Turku, 1928:183, ja 372, ja 1929:46, ja
135, ja 228, ja 360, ja 452,
Aino
Ristonmaa
Turusta
sanoi
m.m.:
”Olemme
suuresti
kiitollisia
Johtajallemme
hänen vierailunsa johdosta Turussa.” Samaten puhuja lausui kiitoksensa J. R. Hannulalle,
uutteralle
Ruusu-Risti-työntekijälle.
[*Ote vuosijuhlaselostuksesta] 1930: 204,
[*ks P. E. V Turku 1931:178,]
AINO RISTONMAA
Lehtemme oli jo puoleksi painettuna, kun
saapui Turusta tieto, että Aino Ristonmaa
oli siirtynyt kuoleman maille. Viesti ei tullut
odottamattomana, sillä kesästä lähtien riudutti ankara tauti hänen ruumistaan. Ja kuitenkin se tuli äkkiä ja voimakkaana kuin
salaman isku, sillä harvinaisella itsehillinnällä Aino Ristonmaa sekä puheessaan että
kirjeissään salasi sisäiset tuskansa, vaikkei
salannutkaan
sitä,
että
odotti
kuolemaa.
Kuinka rauhallisena hän Jyväskylän kesäkursseilla aina istui paikallaan, vastaten joka
päivä huolestuneeseen kysymykseeni iloisesti
hymyillen: ”kiitos, voin oikein hyvin.”
Ja nyt hän lähti. Kaipauksemme on suuri
koko Ruusu-Ristissä. Kuka ei muistaisi Aino
Ristonmaata, tuota suoraselkäistä, vähitellen
harmaantuvaa äidillistä olentoa, joka kaikissa vuosikokouksissa lausui kauniit, rakkautta ja väsymätöntä uskoa uhkuvat terveisensä Turusta? Kuka ei muistaisi häntä,
joka uskollisesti oli mukana kaikissa kesäkursseissa alusta lähtien? Kuka ei muistaisi
hänen
horjumatonta
luottamustaan
teosofiaan, Ruusu-Ristiin ja R-R:n Johtajaan?
Eräillä
kesäkursseilla
Jyväskylässä
Aino
Ristonmaa
kertoi:
”Neljännesvuosisata
on
kohta kulunut siitä, kun ensi kerran kuulin
puhuttavan
teosofiasta.
Olin
joutunut
Turussa erääseen P. E:n esitelmään. Se oli elämäni ihmeellisin hetki. Olin sanomattomasti
hämmästynyt, että tämmöisiä ajatuksia oli
maailmassa olemassa ja että Suomessa oli
ihminen, joka niitä toisille tahtoi opettaa.
Sinä hetkenä päätin, että syventyisin teosofian tutkimiseen ja etten laiminlöisi ainoatakaan tilaisuutta, jolloin minulle olisi
mahdollista kuunnella tuon opettajan sanoja.”
Aino Ristonmaa oli päätökselleen uskollinen. Hän oli mukana, kun ensimäinen Teosofisen Seuran looshi perustettiin Turkuun,
hän tutki kaikki kirjat ja levitti sanomaa
ympäristöönsä, hän saapui Helsinkiin y.m.
jokaiseen vuosikokoukseen. Hän oli mukana,
kun Ruusu-Risti perustettiin, hän oli ensimäisiä
yhteisvapaamuurareita.
Eikä
hänen
uskonsa minuun koskaan horjunut. Harvassa
on semmoisia ystäviä.
Oma kaipuuni on sanomaton, sillä toveri
ja työntekijä semmoinen kuin Aino Ristonmaa
on
korvaamaton.
Vaikken
tavannut
häntä kuin pari kolme kertaa vuodessa, sain

Ritari

aina uutta voimaa hänen uskostaan. Ja kun
häneltä kirjeen sain, oli minulla juhlahetki.
Mutta kaipuuni ei ole surua, sillä tiedänhän, että Aino Ristonmaa elää ja kohta ryhtyy uutteraan, siunattuun työhön. Hän on
onnellinen. Hän on jo valoisammassa maailmassa. Hän saa jo polvistua näkyväisen
Mestarin eteen. Kaihoni koskee enemmän
meitä, jotka vielä jäimme tänne taistojen ja
tuskien
maahan.
Kuinka
velvoittavaa
on
meille, kun parhaimmat joukostamme poistuvat . . .
Turusta kirjoitettiin minulle 13 p:nä: ”Aino
Ristonmaa ei ole enää keskellämme. Hiljaa ja
rauhallisesti hän nukkui pois tänä aamuna
kellon ollessa 5 min. vaille yhdeksän. Tätä
vapautuksen hetkeä hän oli jo itse kauan
odottanut, vaikka me hänen ystävänsä emme
arvanneet sen näinkään pian tulevan. Sunnuntai-aamuna hän puheli vielä hiljaa ja
pyysi kaikille ystäville toimittamaan tervehdyksen. Kun pari kyyneltä vierähti hänen
poskelleen, sanoi hän: ”se on vain heikkoutta,
ei minulla ole itkun syytä, minun on niin
hyvä olla.” Viimeisinä päivinä ei hän puhunut
paljoa. Johtajan kirjeen luettuaan jäi vaieten
miettimään. Ja nyt hän liikkuu sitten ”ihanammassa ruumiissaan”, kuten hänellä oli
tapana sanoa. .. Turun pieni Ruusu-Risti
tuntee
itsensä
orvoksi.
Näyttää
kuitenkin
siltä, että saamme jatkaa työtä tässä samassa
buoneustossa, kuten myös Aino itsekin toivoi.
Varmaan hänen hyvä henkensä iloitsee siitä,
jos iloisin mielin jatkamme aloitettua työtä.
M. S.”
Aino Ristonmaa oli syntynyt Jyväskylän
maaseurakunnassa marraskuun 10 p:nä 1874.
Käytyään sikäläisen tyttökoulun ja Helsingin
jatko-opiston
hän
valmistautui
saksankielen
opettajaksi. Sellaisena hän toimi pari vuotta
Joensuun tyttökoulussa. Tämän jälkeen hän
Jyväskylän
seminaarissa
suoritti
kansakoulunopettajan tutkinnon. Vuodesta 1898 hän
Turussa toimi kansakoulunopettajana, pysyen
toimessaan siis lähes 34 vuotta.
P. E.
1932: 33—34,
Aino Ristonmaan fyysillinen ruumis vihittiin viimeiseen lepoonsa tiistaina t.k. 19 pnä
Jyväskylän
Ruusu-Risti-Temppelissä.
Juhlallisen ylevä tilaisuus vaikutti voimakkaasti
kaikkiin läsnäolijoihin ja muodostui aivan
kuin todistukseksi siitä, että ihminen itse ei
kuole, vaikka hänen ruumiinsa heittää henkensä.
Tien varrelta 1932: 35,
Olga Rautio oli seurannut ryhmänsä johtajaa Aino Ristonmaata — — rajan toiselle
puolelle. [*”Kristosofian Polulta” art Kyll’
on kuololla seuraa] 1932: 104,
ks Turku 1933:69.
Ritari
Jos olisin runoilija, laulaisin sydämen halusta sonetin Aarni Koudan ritarillisen ja
tehtävälleen uskollisen sielun muistolle. — —
Hän oli epäilemättä vanha taistelija, vaeltava
ritari ks Kouta, Aarni 1924:86—88,
Ruusu-Risti-ritarin
aste
vapaamuurariudessa,
ks H.P.B. 1925: 7—8,

Rituaali
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Ruusuristiritarikunnassa
ks
kansanopisto
1925: 244,
Ritari ks P. E. XII Kadonnut sana 1925:
338—342,
Temppeliherra-ritaristosta
ks
R-R
1926:
175—178,
Olemme aina sanoneet, että R.-R. seurana
tähtää siihen, että se olisi ritarikunta, joka
määrätyllä tavalla kasvattaa veljiä. — — Jo
nimi R.-R. viittaa tuohon [*vpm-] ritarikuntaan, ks. R-R- 1927: 168—169,
Aatelisen velvollisuus oli näyttää toiselle
tietä, osoittaa, kuinka tulee olla ritari, ks
R-R 1927:172,
saaden hänet [*toimittajan] herttaisesti hymyilemään omalle alakuloiselle ritarihahmolleen. ks Johtajan osasto 1928: 305—306,
Keskiajalla oli ritarilaitoksensa, nyt on luotava Europaan uusi hengen aatelisto, ks Europa 1929: 148.
Rituaali
Mutta miksi rituaalit ja seremoniat ollenkaan ovat tarpeen? — — kaikessa kasvatuksessa on rituaalia ks vpm 1926: 106—107.
Rivi
Suomen kansan syviin riveihin on syntynyt
ja syntyy yhä sieluja, kyllin vanhoja ja kyllin
kokeneita, että kaipaavat suurempaa valoa ja
enemmän totuutta kuin materialismi tai teologia kykenee antamaan, ks kiitos 1912: 4—5,
Teosofisen Seuran riveistä, ainakin teosofian vaikutuksesta, pitää kasvaa tiedemiehiä,
jotka ks teosofia art T.S:n työ ja tarkotus
1916:347—348,
”Liittykää riveihini”, huusi tämä [* Teosofinen] Seura maailmalle, ”liittykää riveihini kaikki, jotka haluatte kulkea veljeyden
kaitaa tietä, sydämen salaista polkua! ks
yhteiskunta 1919: 227—229,
Niistä lukijan täytyy osata lukea rivien
välistä, ks Steiner, R. 1926: 11—12.
Robert, Evan ks yliaistillinen 1905: 30.
Rochas d’Aiglun, Albert de
ks mediumismi 1905: 118—119,
jälleensyntyminen 1905: 144,
jälleensyntyminen
art
Ulkonaisia
jälleensyntymistodistuksia 1907: 42—44,
Albert de Rochas †. Ranskalainen tiedemies ja okkultisten ilmiöiden tutkija, eversti,
kreivi de Rochas d’Aiglun on niin ikään jättänyt maisen elämän jo viime syyskuussa.
Lukuisilla kokeillaan tämä väsymätön tutkija koetti todistaa eetteri- ja astraliruumiin
todellisuutta ja muistin siirtymistä taaksepäin edellisiin ruumistuksiin. Hän on kirjottanut
joukon
tieteellisiä
teoksia,
jotka
koskevat yliaistillisia ilmiöitä.
Tien varrelta 1915: 191.
Rocke, Mary E.
Mary E. Rocke, lääketieteen tohtori, joka
kymmenkunta vuotta sitten muutti Lontoosta
Sydneyhin C. W. Leadbeateria hoitamaan, kun
tämä makasi kuolemansairaana, on äskettäin
itse kuollut. Hän se oli, joka omilla säästöillään ja toisten avustuksilla pystytti maailman
opettajan käytettäväksi suuren, komean temppelirakennuksen
Sydneyn kaupungin ulkopuo-

Roerich, Nikolai Konstantinovitsh

lelle, josta amfiteatterista yhteen aikaan paljon puhuttiin. Rakennus tuli niin kalliiksi,
että toht. Rocken omaisuus y.m. avustukset
eivät riittäneet, vaan oli turvauduttava suuriin kiinnityslainoihin. Näiden lainojen takia
Krishnamurti ei huolinut temppelistä, kun se
tarjottiin hänelle lahjaksi; sitä paitsi hän oli
valinnut
Ojain
Californiassa
olinpaikakseen.
Amfiteatteria koetettiin sitten vuokrata erinäisiin
tarkoituksiin,
eläviinkuviin,
painikilpailuihin y.m., mutta ajan pitkään sekin epäonnistui. Nyt se seisoo tyhjänä, vain pöllöt
siellä asustavat.
Tien varrelta 1928: 64.
Roerich, Nikolai Konstantinovitsh
T: Eräänä päivänä kävimme A. E:n kanssa
uudessa Roerich-museossa. Tämä oli kiinnostava kokemus, ja koska harvat meillä kotona
tietänevät, kuka Roerich on, vaikkakin Ateneumissa lienee jokin hänen taulunsa, tahdon
sanoa pari sanaa hänen elämästään ja taiteestaan.
Nikolai
Konstantinovitsh
Roerich
syntyi
Pietarissa lokakuun 10 p:nä 1874. Hänen
isänsä oli skandinavilaista sukuperää, hänen
äitinsä venakko. Isä oli huomattu lakimies,
ja pojankin piti seurata isänsä jälkiä. Nikolai
suorittikin
tutkintonsa
Pietarin
yliopistossa,
mutta hän oli samalla aikaa läpikäynyt taideakatemian, koska hän pienestä pitäen oli
harrastanut piirustusta ja 15-vuotiaasta saakka saanut sekä kuviaan että kirjoituksiaan
julkaistuksi eri aikakauskirjoissa. Nyt hän
päättikin antautua kokonaan taiteen ja muinaistieteen palvelukseen, eikä välittänyt lakitieteestä. Vuodesta 1897 lähtien, jolloin hänen
ensimmäinen
taulumaalauksensa
”Lähetti”
heti saavutti ostajan, on hän yhtämittaa matkustellut,
tutkinut,
kirjoitellut,
maalannut.
Hän on käynyt Europat, Amerikat, Aasiat,
pitänyt taulunäyttelyitään kaikkialla ja tullut
maailmankuuluksi taiteilijaksi, jolla on aivan
oma koulunsa. Hän on käynyt Suomessakin
vuosina 1907, 1917 ja 1918, jolloin hänellä oli
näyttely Helsingissä. Nyt näyttää siltä, että
New York on hänen päämajansa, vaikkakin
hän viime vuosina enimmäkseen on ollut
Aasiassa, jossa hänellä Himalajalla on oma
tutkimuskeskustansa ja observatorionsa. Amerikkalaiset näet ovat osoittaneet ymmärtävänsä häntä itseään ja hänen taidettaan erikoisella tavalla, he ovat rakentaneet suuren
24-kerroksisen kivimuurin Riverside Drivellä
hänen taulujaan ja hänen työhönsä liittyviä
muita
tieteellisiä
ja
taiteellisia
toimintoja
varten.
Museossa on 1006 Roerichin taulua ja
skitsiä. Niistä on 246 maalattu tai piirretty
Suomessa ja useimmat Suomen maisemia
kuvaavia. Voimme melkein sanoa, että Roerich
aloitti Suomessa ja on nyt siirtynyt Tiibettiin.
Nikolai Roerichin taiteessa on todella jotain
omaperäistä. Se on suuripiirteistä, rohkeata
värikäsittelyssään,
realistista
symboliikassaan, myöhemmin aina mystillistä ja okkultista aiheeltaan. Taiteilija on nähtävästi teosofi ja salatieteilijä. Eräs hänen maalaussarjansa kuvaa eri uskontoja niin suurella
ymmärtämyksellä,
että
katsojakin
tuntee
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Rogers, Mr.

myötätuntoa
ja
ihailua
kaikkia
uskontoja
kohtaan. Se kuvaa kirkkoa (ei venäläistä)
talviyönä. Lunta on katoilla, portailla, maassa. Pilvet kulkevat taivaalla, ja kuu paistaa.
Yksinäinen ihmishaahmo pitkässä tummassa
viitassa lähestyy sivulta, pää kumarassa, kirkon portaita. Suuri yksinäisyyden tunnelma.
Toinen
taulu
kuvaa
Buddhaa
voittajana.
Buddha istuu tutussa asennossaan yksin jäisessä luolassa kauniin kullanhohteen ympäröimänä. Sangen vaikuttava maalaus. Erittäin elävän ja kotoisen tunnelman hän on
myös saanut suomalaisiin maisemiinsa. Minun
on
mahdoton
muistaa
yksityiskohtaisesti
hänen taulujaan. Kiinnostavaa se oli, mutta
vähän yksitoikkoista, — aivankuin saman
kirjailijan kaikkien teosten lukeminen perättäin, ilman vaihtelua välillä, lopulta maistuu
hieman puulle. Mutta siinäkin museossa pitäisi
käydä useita kertoja ja tutkia vähän kerrallaan.
[*Ote] Toimittajalta 1934:9—10.
Rogers, Mr. 1930: 225.
Rohan, Edouard de ks
8—14.

Cagliostro

1916:

Rohkeus, rohkaiseminen jne
Toivomme oli rohkea — ja toivomme on
rohkea — — Mutta onko se liian rohkea? ks
Omatunto-lehti 1905: 177—178,
[*Tietäjä] Luokoon se rohkeutta — — Kustannusliikkeen tulee ottaa uusi rohkea askel
ks P. E. XII Uuden ajan aamunkoitteessa
1910: 1—2,
intoa ja rohkeutta lisää suuresti se seikka,
että ks H. P. B. Salainen Oppi suomeksi
1910: 5,
saisivat rohkeutta elää iloisesti ja veljellisesti ks Päämajassa 1911:26—32,
kulkisi rohkeasti eteenpäin omaa tietään,
ks hyöty 1911: 53—54,
Ehdotus oli rohkea ks P. E. VII 1911:
86—88,
kirjeen tai ihmisen rohkaisevissa sanoissa.
— Iloisilla ja rohkeilla haaveilla täyttyi mieleni, kun luin ks opettaja 1912:411—414,
Näitä kiusauksia voitat lujalla uskolla ja
rohkealla mielellä, ks onni 1914: 2—3,
Miksikä kaikista rohkeimpia ja etevimpiä
enimmän epäillään? ks kulttuuri 1914:151—
152,
ks Tietäjä 1914: 201,
Kaiken tämän rakkauden rohkaisemana olen
nyt päättänyt julkaista muutamia teosofisia
muistiinpanoja omasta elämästäni. — — siinä
tarkotuksessa, että kertomus kokemuksestani
voisi rohkaista toisia totuudenetsijöitä, ks
autobiografia 1915: 3—4,
muistamaan häntä iloisilla ja rohkaisevilla
ajatuksilla, ks V. H. V. 1915:403,
Minuuden kaikkiallisuus on rajaton sääli;
yksilöllisyyden iankaikkisuus on ääretön rohkeus, ks Mysteriot II 1916: 115,
nyt hän taas saattaa miettiä palaamista
näkyväiseen maailmaan uudella reippaudella
ja rohkeudella ks Kivi, Aleksis 1916: 149,
En osaisi tästä puhua, ellen tuntisi, kuinka
teidän
myötätuntonne
ja
ymmärtämyksenne
rohkaisee minua, ks P. E. VII 1916:242—243,

Rolland, Romain

En voi muuta kuin toivoa, että hän
[*J. R. H.] rohkeasti ja horjumatta kulkee
eteenpäin alottamallaan tiellä, ks J. R. H.:
Sisäisen opettajan seurassa 1916: 383,
tahtoisin jokaisen kättä puristaa ja jokaista
silmiin katsoa rohkaistakseni ks mammona
1916:387—388,
Kuten jo yllä sanoin, tarvitaan nyt juuri
uskoa ja rohkeutta ks Suomi 1917:448—451,
Ne
[*kirjeet]
ovat kuitenkin läpeensä rohkaisevia ja enimmäkseen kiittäviä ks pätkät
1919: 18—22,
rohkeutta ks marttyyrit 1920: 6,
rohkaiskaa mielenne ks Jeesus 1921: 67,
Rohkaiseva sana ks joulu 1924: 364,
ks Suomen tulevaisuus 1928: 208,
Rohkeat totuudenetsijät ks R-R 1929: 409,
Onneksi näitä rohkeita sieluja sentään oli,
— ja niin syntyi teosofinen liike, ks H. P. B.
1931:2—5,
lohduttaa tai rohkaisee, ks haaveilu 1931: 73,
Mitä noihin kahteen Mestariin [*Kut Humiin ja Mooriaan] tulee, olivat he ottaneet
rohkean tehtävän päälleen, koettaessaan saada
teosofisen liikkeen alkuun, ks Mestari 1931:
109—110,
Vakava toivomuksemme, joka mielestämme
ei ole liian rohkea ks R-R 1931:334,
Erikoislaatuinen on H. P. Blavatskyn toiminta, joka rohkeasti kuin leijona rynnisti
jokapäiväisen elämän ja tieteen materialismia
vastaan, ks ristiretki art Teos. ristiretki 1932:
154—160,
Oi missä viivytte uranaukaisijat, te rohkeat sielut ks vesimies 1932: 172,
Semmoinen keinotekoinen rohkeus eli pelottomuus ei merkitse mitään, ks kuolema 1932:
274—276,
se on minua rohkaissut ks R-R 1932: 277,
ks Aaltonen, Väinö 1933:4.
Rokotus
Väinämöisen
kirjakauppa
Tampereella
on
taas julkaissut kaksi kirjasta rokotusta vastaan, ”Mitä tuhoa rokotus saa aikaan” ja
”Lääkeopillinen väittely rokotuksesta”. Onhan
ihmeellistä, että todella on luultu luonnonjärjestyksen vaativan näin raakoja ja peräti
epäinhimillisiä keinoja jonkin taudin torjumiseksi eikä ole etsitty puhtaampia ja järjellisempiä suojeluskeinoja. Rokotus on tullut pyhäksi velvollisuudeksi, sen täyttäminen
merkitään
papinkirjaan
”hyvämaineisuuden”
rinnalle. Rokotus on uudemman seerum-terapian päätuki, se on muka todistanut oikeaksi
tuon (mielettömän) teorian, että ihmisruumista tulee täyttää kaikenlaisilla myrkyillä,
jotta se tottumuksen kautta oppisi niitä sietämään.
Tien varrelta 1910: 323,
Rokotuspakko
poistettava,
kirj.
Sampsa
Luonnonmaa ks tätä 1931: 71.
Rolland, Romain
[*Jussi
Snellmanin
runon
”Gandhi”
johdosta huomauttaa P. E.:] Tämän runon yhteydessä huomautamme kahdesta suomenkielisestä kirjasta Mahatma Gandhi, kirj. Romain
Rolland, hinta 15:—, ja Jos Mestareita seuraisimme, kirj. Pekka Ervast, hinta 5:—.
Toim. 1925: 117 muist.

— 57 —

Romaani

Romaani
ks kirjallisuus 1908:128,
Pienestä pitäen oli ihanteeni tulla kaunokirjailijaksi. Kaksitoistavuotiaana kirjotin ensimäisen
pitemmän
kertomuksen
nimeltä
”Röfvarbandet”
(Rosvojoukkue)
ja
vuosien
kuluessa sitä seurasivat monenlaiset kertomukset, sadut, novellit, jopa romaanikin. Olin
myös innostunut sepittämään oppikirjoja, varsinkin italian, ranskan ja saksan kielissä, ja
keksimään uusia kieliä, joista ainakin yksi
oli omasta mielestäni etevämpi sekä volapiikia että esperantoa. Pöytälaatikoissani on
vieläkin tallella koko joukko lapsuuden ja
nuoruuden aikuisia käsikirjotuksia.
Tutkittuani teosofiaa ja ajateltuani elämää
puolisen vuotta tein kokemuksen, jonka suuntaisen muuten otaksun jokaisen kirjailija-alun
tekevän.
Kirjottelin
parastaikaa
laajempaa
romaania ja olin vakuuttanut itselleni jo
siihen ryhtyessäni (keväällä 93), etten nyt
enää
kirjottaisi
”vain
seinille”:
painettava
tämä oli, sillä olinhan nyt ylioppilas ja kohta
kahdeksantoista vuotta! Kun nyt syksyllä 94
olin miltei päivät umpeen sairaan isäni huoneessa — hän oli satunnaisesti silloin tavallista huonompi, — olin tilaisuudessa enemmän lukemaan kuin kirjottamaan, ja siinä
istuessani
kasvoi
minussa
huomaamattani
ankara itse-arvostelija, joka ensin ilmaisi tyytymättömyytensä
erilaisiin
kohtiin
tekeillä
olevassa romaanissani. Mutta aivan kuin parantumattoman haavan sai sydämeni eräänä
päivänä, kun vihdoin tein sen huomion, ettei
koko romaani ollut minkään arvoinen ja että
yleensä koko siihenastinen kirjallinen ”tuotantoni” oli tuiki mitätön. Sydän verta vuotaen sain itselleni tunnustaa etten osannutkaan
kirjottaa,
etten
kyennytkään
kaunokirjailijaksi, että kaikki unelmani olivat turhia. Sanomattomasti häpesin entistä turhamaisuuttani ja itserakkauttani ja ymmärsin,
että totuutta etsien ja Mestaria palvellen oli
kokonaan luovuttava semmoisesta ajatuksesta,
että ”minä tulen siksi tai täksi.”
Kirjottamista
en
tietysti
silti
heittänyt.
Tunsin sisässäni, että totuutta oli palveltava
niillä kyvyillä, mitä minulla mahdollisesti oli,
ja
tiesin,
että
teosofisesta
maailmankatsomuksesta minun joskus tulisi tehdä selkoa
kansalleni. Yritin sentähden panna mietelmiäni paperille, mutta vaikeata se oli, sitäkin
vaikeampaa, koska siihen saakka aina olin
käyttänyt ruotsin kieltä ja nyt elävästi tunsin, että Suomen kansalle oli kerrottava teosofiasta suomen kielellä. Vasta viidettä vuotta
myöhemmin (keväällä 99) sain kirjotetuksi
valmiiksi teoksen (”Valoa kohti”), joka alusta
saakka oli pyörinyt mielessäni.
[*Ote P. E:n teos. muistelmista] 1915:
98—99.
Romantiikka
ks Atra, Kaarlo 1916: 52—53,
Romantiikka oli hävinnyt, ks Suomi 1927:
294—295.
Ronimus, pastori
Teosofiaa
arvostellaan.
Nuorten
Kristillisessä
Yhdistyksessä
piti

Miesten
äskettäin

Ronimus, Rafael

pastori Ronimus puheen teosofiasta noin 40
mieskuulijalle. Hänen mielestään teosofia oli
kristinuskolla kiillotettua buddhanoppia, vaikka sitä tuli vakavasti karttaa, koska siinä oli
paljon kaunista. — — Toivotamme hyvää jatkoa vain, sillä puhetta ei pidetty vihamielisessä hengessä.
Tien varrelta 1915: 43.
Ronimus, Rafael
Marraskuun 10 p:nä oli [*Helsingin] ryhmässä juhla, sillä silloin runoilija Rafael
Ronimus luki ääneen äsken valmistamansa
näytelmän
”Jeesus
Natsarealainen”,
jonka
suurenmoiset kohtaukset nostivat mieliä henkisen näkemyksen ylängöille.
Tien varrelta 1922: 288,
Runoilija Rafael Ronimuksen varta vasten
sepitetty ihana runo ”Etsijä” on julkaistuna
tässä Ruusu-Ristin numerossa, ks P. E. III
syntymäp. 1923: 36,
Ruusu-Risti-kirjaston 6:na numerona ilmestyy syksyksi Rafael Ronimukselta runoteos,
joka käsittää kolme draamaa: Judith ja Holofernes, Pythagoras sekä Jeesus Natsarealainen. Kirjan hintana tulee olemaan Smk. 25:—
ennakkotilaajille, Smk. 30:— kaupassa.
Tien varrelta 1923: 198,
Rafael Ronimuksen draamat: Jeesus Natsarealainen, Pythagoras, Judith ja Holofernes, ansaitsevat jo aiheittensa takia kaikkien
teosofismielisten
huomiota.
Ensimäinen
on
suorasanainen,
jälkimäiset
kaksi
runopukuisia. Rafael Ronimuksen korkealle nouseva
mielikuvitus ja sujuva kielenkäyttö takaavat
kirjalle lukijain suosion.
Tien varrelta 1923:275,
ks P. E. XII alkulause 1923:365,
Ja nyt en osaa olla
painamatta tähän numeroon Jussi Snellmanin ja Rafael Ronimuksen kauniita runoja ks P. E. III syntymäpäiviä 1924:5,
ks Snellman, Jussi: Oi sä ylin ystävämme!
1924: 5—6,
Aatteen hiljainen mies. Omistettu Pekka
Ervastille hänen syntymäpäivänään 26. 12. 23.
kirj. Rafael Ronimus 1924: 11—12,
Uusi R.R.-ryhmä on perustettu Terijoelle.
Puheenjohtajana toimii Rafael Ronimus.
Tien varrelta 1925: 368,
Pyhä
Fransiskus,
näytelmä
etsijästä
ja
ihmisestä, kirj. Rafael Ronimus. Hinta 12:—.
Tien varrelta 1926: 304,
Kirjoituksessaan ”Madame Blavatsky, Elämän papitar”, jonka julkaisen tässä numerossa, on Rafael Ronimus kosketellut kiintoisaa kysymystä H. P. Blavatskyn ”uskontunnustuksesta”. — — Rafael Ronimus on vallan oikeassa väittäessään, ettei ks Kristus
1927:41—42, 49—50,
Rafael
Ronimuksen
näytelmästä
”Tietäjätär” esitettiin prologi ja ensimmäinen näytös
ks kesäkurssit 1927: 243,
1928:63, 1929:315, 1930:135—136,
Rafael
Ronimus,
teosofishenkinen
kirjailija, jonka runot ja kertomukset ovat RuusuRistinkin
lukijoille
varsinkin
aikaisemmilta
vuosilta tuttuja, kuoli helmikuun 13 p:nä pit-
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käaikaisen taudin jälkeen. Rafael Ronimus
oli kiihkeä aatteen mies ja itsenäisyyteen
pyrkivä etsijäsielu. Rauha Sinulle! 1934: 72.
Rooma, roomalaiset
ks Mens sana 1905: 144—145,
roomalaisten oli tapana viettää suuria Brumalia-juhlallisuuksia
Bakkuksen
kunniaksi
[*25 p. jouluk.] ks Joulu 1906:273—275,
Historiantutkija Gibbon sanoo teoksessaan
”Rooman valtakunnan häviö”: ”Roomalaiset
kristityt, jotka olivat yhtä tietämättömiä kuin
heidän veljensä Kristuksen todellisen syntymän päivämäärästä, määräsivät ks Joulusymboliikkaa 1911:356—361,
Rooman piispaa ks paavi 1912: 143,
Kuvaako Ilmestyskirjan — — lohikäärme
Rooman valtiollista valtaa ks Ilmestyskirja
1912: 192,
Rooman Vatikaanin kirjastossa, ks Salaisen
Opin ”Maailmansynty” 1914:52—59,
”Kaikki tiet vievät lopulta Roomaan” merkitsee meidän kielellämme, että ks teosofia
art Veljeyden toteuttaminen ja T. S. 1916:
388—391,
vanhat roomalaiset eivät suvainneet kolmeatoista henkeä samassa huoneessa, ks Tietäjä 1916: 433,
[*”tämän
maailman
ruhtinas”]
noudattaa
vanhojen
roomalaisten
valtaherrain
viisasta
ohjetta: divide et impera — ”pirstoa ja hallitse”, ks Walléen, C. A. 1921: 130,
monet tiet vievät Roomaan — — Veljet,
älkäämme koskaan unohtako, mitä vanhat
roomalaiset sanoivat: conoordia res parvae
crescunt ks teosofia art T. S :n tehtävä 1921:
330—334,
pitäneet Rooman paavia antikristuksen ruumistumana. ks apostolit 1924:245—247,
että Rooman valtakunta, jossa vallitsi täydellinen uskonvapaus — — että Rooman valtakunta noin äärettömästi vainosi yhtä uskonnonmuotoa — — Roomalaiset nauraisivat
vielä tänä päivänä, jos — — Mikä sitten oli
syynä, että Rooman viisaat valtiomiehet vainosivat kristityitä? Tämä asia selviää meille,
kun — — Siinä yksinkertainen syy, miksi
Rooman valtakunta heitä vainosi. — — Rooman virkamiehet ja sotaherrat pitivät kristillistä lahkoa vaarallisena, koska kristityt
eivät olleet valmiit tekemään lippuvalaa. — —
Nyt olemme samassa asemassa kuin puolitoista vuosituhatta sitten, yhä elämme keskellä Rooman valtakuntaa ja yhä ks Kristinusko ja maailmanrauha 1927: 391—394,
Rooman palo (64 j.Kr.) ks Poika 1929:
412—416,
”Roomaan, jota sinä pakenet”, vastasi Herra, ks moraali 1930: 95,
ks Paavali 1932: 203—207,
Ehkä silloin voisin tuntea niinkuin vanha
roomalainen, etten ole turhaan elänyt, ks uskonpuhdistus 1933: 200,
ks Totuus 1934:285—286.
Roomalaiskatolinen
Paavin
roomalais-katolinen
kirkko
lienee
kuitenkin loistanut poissaolollaan? ks onni
1925:258—259,
ks stigmat 1927: 329—330,

Roos, Anna Maria

T: Matkustajissa on paljon tyyppejä. Toverini väittää, että naiset läpeensä ovat maalattuja.
Täällä
on
suomalais-amerikkalainen
vanha pastori, joka kävi kotimaassaan Turun
pappiskokouksessa ja jonka kanssa olemme
hieman keskustelleet. Myös täällä on roomalaiskatolinen pappi, joka piti messun sunnuntai-aamuna. Olimme hänen jumalanpalveluksessaan. Ei tietysti ollut laulua eikä musiikkia. Pappi mutisi yksin rukouksensa alttarin
edessä
erittäin
nopealla,
mutta englanninvoittoisella latinan kielellä, selkä seurakuntaan päin, joten minulla ainakaan ei ollut
hajuakaan
koko
tekstistä.
Välistä
kääntyi
meihin päin sanoen in no-mine Patris et Filii
et spiritus sancti tai in saecula saeculorum
ja tehden ristinmerkin, mutta se olikin ainoa,
minkä
ymmärsin
toimituksesta.
Kuitenkin
pidin hänestä. Hän oli samalla veitikkamaisen
ja vakavan näköinen ruusunpunaisessa selkänutussaan, jossa oli iso risti keskellä ja jonka
alta näkyi valkoinen viitta. Selvisikin sitten,
että tällä reverendillä oli pieni seurakunta
naisia ja miehiä mukanaan, jotka söivät samassa pöydässä. Pappi on nähtävästi suuri
leikinlaskija ja taitava kaskujenkertoja, koska
heidän pöydästään aina on kuulunut remuavan iloista naurua.
[*Ote Toimittajalta] 1933:246—247.
Roos, Anna Maria
Niinpä ruotsalainen kirjailijatar Anna Maria Roos, joka kävi saarella, uskalsi hieman
arvostella
näkemiänsä.
Anna
Maria
Roos
tutustui teosofiaan jo 1880-luvulla ja on teoksissaan
kannattanut
jälleensyntymistä,
karmaa, j.n.e, liittymättä kuitenkaan varsinaisesti teosofiseen liikkeeseen. Häntä loukkasi
ks Tingley, K. 1913:309—310,
T: Ruotsissa ilmestyi jouluksi kirja, joka
lienee herättänyt jonkun verran huomiota,
nyt kun taas on puhuttu teosofiasta ja T. T:sta
maailman sanomalehdistössä. Kirja on nimeltään Teosofi och teosofer (teosofiaa ja teosofeja) ja sen on kirjottanut neiti Anna Maria Roos, jonka kynä kirjallisella ja sanomalehtialalla on ennestään tuttu. Kirjassaan hän
arvostelee teosofiaa maailmankatsomuksena ja
T.S:n johtavia henkilöitä tämän maailmankatsomuksen edustajina, mutta työhönsä hän
nähtävästi
on
ryhtynyt
vakaumuksella
ja
epäilemättä vilpittömällä mielellä, joten on
luultavaa, että hänen kirjastaan voi joillekuille olla positivistakin hyötyä.
Tekijän oma henkinen kanta on jokseenkin
seuraava: jälleensyntyminen on aivan oikea
oppi, vieläpä kristillinen (tekijä on uskovainen kristitty), karma samaten; ihmisellä on
varmasti psyykkisiä ja yliaistillisia kykyjä,
selvänäköisyyttä y.m., jotka eivät vielä ole
kaikissa puhjenneet, ja luonnossa on paljon
salaisia ja vielä tutkimattomia lakeja: mutta
Mestareita ei ole. Jeesus Kristus on kaikki
kaikessa. Teosofinen Seura, joka perustuu
Mestarein olemassaoloon, lepää täten valheen
pohjalla, ja luonnollista on sentähden, että
kaikki Seuran johtajat ovat olleet ja ovat
pettureita tai petetyitä tai kumpaakin.
Neiti Roos koskettelee kertomuksia Madame
Blavatskystä ja pitää todistettuna, että hän
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oli humbugi. Eversti Olcott oli kyllä kunnon
mies, mutta tietysti hieman tyhmä ja itserakas. Mrs. Besant, jonka vilpittömyyttä ja
nerokkuutta ei ennen saattanut epäillä on
nyttemmin
Alcyone-jutussa
näyttänyt,
että
hänkin on horjahtanut entisestä siveellisestä
tasapainostaan. Neiti Roosin kannalta katsoen
on miltei ilahduttavaa, että tällä tavalla tulee
ilmi, miten löyhällä pohjalla teosofiset totuudet lepäävät. Hänen loppupäätöksensä onkin,
että Teosofisen Seuran työ on suuresti vahingoittanut ja vaikeuttanut semmoisten järkähtämättömien totuuksien kuin esim. jälleensyntymisen leviämistä maailmassa!
Luin kirjaa jännityksellä ja uteliaisuudella.
Se on verrattain etevästi kirjotettu ja muutamia
vääriä
tiedonantoja
lukuunottamatta
yleensä asiallinen. Mutta lopetettuani lukuni
teki mieleni kysyä: ”neiti Roos, jos muut
teosofiset perusopit ovat tosia, minkätähden
oppi Mestareista on tuulesta temmattu?” ja:
”neiti Roos, kuka eli mikä liike olisi viimeisen 30 vuoden aikana tehnyt esim. jälleensyntymisopin tutuksi maailmassa ja selvittänyt
ja esittänyt saman opin niin luonnolliseksi,
että tekin kristittynä sen hyväksytte, ellei
Teosofinen Seura olisi sitä tehnyt? Missä siis
on
T.S:n
vahingollinen
vaikutus?
Teidän
mielestänne
teosofiset
johtohenkilöt
eivät
täytä mittaansa, mutta kymmeniä tuhansia
ihmisiä on, jotka eivät arvostele noita henkilöitä omien mittapuittensa mukaan, vaan yksinomaan iloitsevat siitä, että he ovat työskennelleet ja yhä työskentelevät maailman
hyväksi, vaikkei maailma heitä tunne... Ja
eikö maailma ole aina sillä tavalla kohdellut
prof eettojaan?”
Toimittajalta 1914: 3—4.
Roosevelt, presidentti
ks epäilys 1910: 291—293.
Ropo
Ulkonaiset esteet taas — — voitetaan ainoastaan
siten,
että
velvollisuus
täytetään
viimeiseen ropoon asti. ks henki 1910:227—
228,
meidän täytyy viimeiseen ropoon saakka
täyttää ne velvollisuudet, mitkä olemme päällemme ottaneet, ks Tolstoin oppi ja teosofia
1910: 409—411,
Luonnonlaki on järkähtämätön. Se antaa
ihmislapsen maksaa viimeisenkin roponsa velastaan elämälle, ks Titanic 1912:204,
leskenropona ks R-R 1928: 211—213,
Lesken ropo painaa vaa’assa paljon, ks R-R
1930: 186—187.
Rosenbergin matkastipendi
ks yliopisto 1912: 103,
yliopisto 1915:463.
Rosendal, M.
M. Rosendal: Suomen herännäisyyden historia XIX:nnellä vuosisadalla. Tätä teosta
on ilmestynyt I osa ja II osan ensimäinen
vihko. Se on erittäin mieltäkiinnittävä teos.
Levein ja samalla yksityiskohtaisesti tarkoin
piirtein
kuvaa
tekijä
herännäisyysliikkeen
vaiheita
viime
vuosisadan
alkupuoliskolla.
Elävinä astuvat silmiemme eteen sen liikkeen
varsinaiset edustajat, Ruotsalainen, Renqvist,
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J. F. Bergh, J. Lagus, N. K. Malmberg, Lauri
Stenbäck, J. J. Östring, J. I. Bergh, F. G.
Hedberg, F. O. Durchman y.m., mutta myös
monet vähemmin tunnetut kansan miehet ja
naiset, jotka palavalla rakkaudella työskentelivät
syvemmän
kristillisen
uskonelämän
puolesta. Heidän kokemuksistaan ja elämänvaiheistaan on paljon oppimista sille, joka
tahtoo
tehdä
työtä
Jumalan
valtakunnan
eteen, vaikkakin hänen ulkonaiset muotonsa
ovat toisenlaiset kuin heränneiden. ”Salattu
elämä Jumalassa” on kaikkialla ja kaikkina
aikoina sama, ja aina ihminen, joka elävää
totuutta etsii, löytää sen aarteen omasta hengestään ja sydämestään.
Kirjoja, vanhoja ja uusia 1906: 282.
Rosenkreuz, Christian
ks Tietäjä 1913: 108,
Christian Rosenkreuz, art. ks R-R 1921:
17―22
ks R-R 1924: 175,
ks H.P.B. 1925: 8.
Rosenkreutsiläisyys, -nen
[*Steiner] on rosenkreutsiläinen ja mystikko, ks Steiner 1907: 275,
Kuten tunnettu edustaa toht. Steiner teosofian rosenkreutsiläistä (siis kristittyä) haaraa ks Steiner 1909: 262,
[*Steiner] edustaa todellista, salaista rosenkreutsiläisyyttä, s.o. valmistusta ja vihkimystä
Salaiseen
Veljeskuntaan
kristillistä
tietä käyden ja kristittyä (rosenkreutsiläistä)
menettelytapaa
noudattamalla,
ks
Steiner
1910:84,
Kys. Mistä voisi saada tietoja rosenkreutsiläisten veljeskunnasta?
Vast. Historiallisia tietoja voi saada esim.
A. E. Waiten kirjasta ”The Real History of
the Rosicrucians”, Sedirin kirjasta ”Histoire
des Rose-Croix” y.m. 1912: 498,
Helsingissä kävi äsken luennoimassa eräs
innokas rosenkreutsiläinen, Steinerin oppilas
paroni C. A. Walléen ks evankeliumit 1913:
57—60,
Olen eri kirjoituksessa ”Ruusu-Risti” kertonut rosenkreutsiläisyyden synnystä ja rosenkreutsiläisistä seuroista. — — on muistettava, että antroposofit — varsinkin takavuosina — usein puhuivat rosenkreutsiläisyydestä ja nimittivät itseään rosenkreutsiläisiksi ks R-R 1921: 5,
Eräs
rosenkreutsiläinen
manifesti
v:lta
1623 — —
Ensimmäiset rosenkreutsiläiset kirjat —
—
Christian Rosenkreuz — —
[*Nämä artikkelit sisältyvät sarjaan RUUSU-RISTI] ks Ruusu-Risti 1921:14—22,
Harvat kristityt tietänevät vieläkään, mikä
ero on tehtävä ”Jeesus” ja ”Kristus” nimien
välillä; ne jotka tietävät, ovat joko teosofeja
tai rosenkreutsiläisiä, ks Jeesus 1921: 65—67,
Max
Heindelin
rosenkreutsiläinen
toverikunta ks teosofia art T.S:n tehtävä 1921:
459—463,
ks Hartmann: Seikkailu rosenkreutsiläisten
luona 1922: 160,
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ks Heindel, Max: ”Rosenkreuziläinen maailmankatsomus” 1922:226—227,
kuka olisi julkisesti kertonut meille — —
rosenkreutsiläisten viisaudesta, ellei H. P. B.
ensin olisi tuonut meille valoa idästä? ks Mea
culpa 1922: 261—264,
T: Eräs Italiaan muuttanut jäsenemme on
kirjoittanut
muutamalle
ystävälleen
kotimaassa sisältörikkaan kirjeen Torinosta; julkaisemme siitä seuraavan otteen:
”Niinkuin luonasi ennen lähtöäni oli puhe,
olen yrittänyt ja onnistunutkin päästä yhteyteen Ruusu-Risti-liikkeen kanssa täällä Italiassa. Ennen kaikkea täytyy minun kuitenkin sanoa, ettei täällä koko maassa ole minkäänlaista järjestöä eikä looshiakaan (vaikkakin teosofisia loosheja on jo yksistään Torinossakin kahdeksan); vain muutamat yksityiset henkilöt, jotka kuuluvat jäseninä Rosicrucian F ellowship-( California) -veljeskuntaan,
jonka perustaja Max Heindel oli, harrastavat ja levittävät tätä liikettä. Innokkain ja
luultavasti vanhimpia näistä jäsenistä sekä
myöskin niinkuin johtajan asemassa täällä
on Signor Giovanni Martines Palermosta,
jonka kanssa juuri olenkin kirjevaihdossa.
Häneltä olen saanut muutamia pieniä vihkosia, joita hän painattaa omalla kustannuksellaan ja jakelee henkilöille, jotka tuntevat
harrastusta näihin asioihin, samoin myöskin
lähetti hän minulle Max Heindelin Rosicrucian Fellouishipiin pyrkijän, käsikirjan Italian
kielelle käännettynä.
”Näistä olen päässyt selville, että tämä
liike täällä kulkee enemmän filosofian nimellä, vaikeatajuisena tavalliselle yleisölle, ja
ovatkin tätä harrastavat henkilöt enimmäkseen oppineita ja yliopiston miehiä. Myöskin
vaatimukset ovat paljon ankarammat kuin
meillä Suomessa. Luulen, että heidän on ainakin pari vuotta tutkittava tätä filosofiaa ja
syvennyttävä sen salaisuuksiin, sitten vasta
tulee heistä oppilaita, jotka pyrkivät kelpaaviksi palvelukseen. Silloin on heidän tehtävä
sopimus Päämajan kanssa, että viiden vuoden aikana tekevät määrättyjä konsentrerausharjoituksia ja antavat joka kuukausi kirjallisen
selonteon
kokemuksistaan
Päämajalle.
Tämän tarkoitus on osoittaa pyrkijän kestävyyttä ja mielen vakavuutta. Senjälkeen voivat he päästä opetuslapsiksi ja saavat yksityiskohtaista
opetusta
Vanhemmilta
veljiltä.
Jo heti alusta aikain on absoluuttinen pidättyväisyys ja liharuokien hylkääminen välttämätöntä.
”Olen todella ihmetellyt, että juuri Siciliassa tämä liike on saanut jalansijaa. Tämä
kaunis maa, loistavine aurinkoineen ja iloisine ihmisineen, taideaarteineen ja musiikkeineen tekee elämän liian kevyeksi, niin,
että itsensä kieltäminen käy vaikeammaksi
kuin Suomessa”.
Toimittajalta 1923:9—10,
Okkultinen
sanoma
maailmalle
pukeutui
silloin siihen niin sanoaksemme enemmän länsimaalaiseen eli rosenkreutsilaiseen muotoon,
jota madame Blavatskyn ensimäinen suurteos
Isis Unveiled edusti, ks Mestarikirjeet 1924:
43—45,

Rotu

[*RR:n] nimi viittaa siihen, että se on
sukulaisuus-suhteissa
—
—
länsimaalaiseen
rosenkreutsilaiseen liikkeeseen. — — [*H. P.
B:n] työkin oli rosenkreutsiläistä sanan varsinaisessa merkityksessä — — rosenkreutsiläisyys länsimailla — — Europassa ja Amerikassa — — seuroja, jotka nimittävät itseään rosenkreutsiläisiksi — — sanovat polveutuvansa
jostain
vanhasta
rosenkreutsiläisestä yhtymästä ks H. P. B. 1925: 6—8,
Anna Kingsford oli länsimaalainen okkultisti, joka saavutti ”rosenkreutsiläisen” vihkimyksen ks veri 1925: 52,
[* Steiner] nimitti teosofiaansa välistä rosenkreutsiläisyydeksi ks Steiner 1925: 154—
156,
Tri ”Westcott oli Englannin rosenkreutsiläisen seuran jäsen ks Saint-Germain 1926: 101—
103,
Topelius — — olisi ollut aikansa suurimpia
rosenkreutsiläisiä — — Hän oli ajatellut alkemistein
kullantekoa
ja
rosenkreutsiläisten
elonnestettä ks Topelius, Z. 1926:311—312,
ruusuristiläinen on suomennos sanasta rosenkreuziläinen, ja rosenkreuziläinen on vuosisatoja vanha nimi, tarkoittaen länsimaalaista
salatieteilijää, joka ottaa lukuun Kristuksenkin työn ja opetuksen ks R-R 1927: 160,
eräs rosenkreutsiläinen Veljeni ks Lapuan
liike 1930: 226—227,
ks Doyle, Arthur Conan 1931:290,
Goethe oli vapaamuurari ja rosenkreutsiläinen ks Goethe 1932: 70—71,
Rosenkreutsiläisessä
Maailmankatsomuksessa sanotaan ks neitsyt 1932: 100.
Rotu ks myös juurirotu
Rotujen historian kannalta ks tahto art
Mitä on ”vapaa tahto”? 1907:196—197,
[*Hanish] sanoo olevansa lähetetty alkamaan uutta rotua ks Hanish, Otoman Zaradusht 1909: 209,
”Salaisen Opin” mukaan elämme nyt neljännessä pyörässä. Kun kaikki tämän pyörän
seitsemän rotua ovat eläneet ja senjälkeen
ollut pralaya eli yö, alkaa viides, jossa ratkaisu tapahtuu. Suom. 1909:222 muist.,
piti uusi rotu alkaman, ks Lasten kysymyksiä 1910: 47—48,
2: Että lähestymme merkillistä käännekohtaa
kansojen
elämässä,
todistaa
uutteruus,
millä nykyään puuhataan rauhanaatteen puolesta. Niinpä äsken sain Suomen T.S:lle osotetun kutsun ottaa osaa ensimäiseen yleiseen
rotukokoukseen, joka pidetään Lontoossa heinäkuun 26—29 p:nä tänä vuonna. (Premier
congres
universel
des
Races).
Kokouksen
luennot ja keskustelut on jaettu 6 ryhmään,
joissa
pohditaan
kaikenlaisia
kysymyksiä,
mitkä ovat omiansa lähentämään rotuja ja
kansoja toisiinsa. 20 eri sivistystä edustetaan
virallisesti. Kaikki toimeenpanijat ovat valtiomiehiä,
ministereitä,
senaattoreita,
kansanedustajia j.n.e, j.n.e.
Toimittajalta 1911: 56,
suuressa
181—182,

rotukongressissa

ks

A.

B.

1911:
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atlantilainen rotu kukoisti noin miljoona
vuotta sitten ks planeetta 1918: 192,
ks yhteiskunta 1919: 227—229,
”uskotteko todella veljeyteen — kansojen
ja rotujenkin veljeyteen?” ks marttyyrit 1920:
4—6,
Näitä perustotuuksia ilmoitettiin kolmannen
rodun
ihmiskunnalle
alkuperäisenä
viisaususkontona, ks Mea culpa 1922:263—264,
seitsemännen alarodun aikana ks R-R 1926:
68—71,
Indiassa laskettiin perusta uuden rodun
sivistykselle ks vuorisaarna 1927: 246,
rodun
alkuperäisten
tietäjien
jumalallisiin
ilmoituksiin ks hindulainen 1927:247—248.
Rousseau, Jean Jaques
ks Lähde, Vihtori: J. J. Rousseaun kasvatus-mietteitä ja huomautuksia niiden johdosta.
1907: 80,
Eikö Rousseaun kasvatus-suunnitelma johda
materialismiin ks kasvatus 1907: 81.
Routavuodet ks myös suurlakko
routavuodet Suomessa ks pyrstötähti 1910: 53.
Rouva
Voiko olla rouva — vaikka ei ole rouva?
nimisessä julkaisussa ehdotetaan, että kaikkia
naisia ruvettaisiin nimittämään rouviksi eikä
kuten nykyään naimattomia ”pikku rouviksi”
(Fräuiein, fröken, mademoiselle, Miss, Signorina j.n.e.) ; suomalainen neiti-sanakin muistuttaa liian paljon kehittymätöntä tyttölasta
sopiakseen aikuiselle puhuttelusanaksi. Onhan
asia hyvä. Kun päästään onnellisesti ohi ensimäisten
naurunkohtausten,
tulee
rouvasanasta oivallinen nimitys kaikille kauniin
sukupuolen edustajille.
Tien varrelta 1925: 288.
Row, J. Srinivasa
ks ravinto 1912: 205.
Ruin, Valdemar
ks Psyykkinen seura, Helsinki 1907: 114.
Ruhtinas, ruhtinaallinen
sotaonnea
rukoilevat
Jumalalta,
jota on
kutsuttu rauhan ruhtinaaksi, ks rauha 1910:
328,
”tämän maailman ruhtinaaksi” ks Walléen,
C. A. 1921: 130,
Ja silloin rauhan ruhtinas oli astunut luoksemme ks Joulun Ruusu-Risti 1921: 581—583,
”tämän maailman ruhtinaiden” ks Valon
ja varjon veljet 1922: 102—104,
Semmoinen sävelten ruhtinas kuin Oskar
Merikanto ei tosiaankaan ole turhaan elänyt,
ks Merikanto, Oskar 1924: 84—85,
[*H. P. B:n] äidinäiti ruhtinatar Helena Dolgoruki. ks H.P.B. 1931:106—107,
Buddha jätti ruhtinaallisen kotinsa ks Teosofia ja sosialismi 1934:249—257.
Rukhmini Devi
Rouva Arundale tunnetaan nyt Rukhmini
Devi-nimellä.
(Peevi
merkitsee
jumalatar.)
ks A. B. 1928: 254,
A. B. viime keväänä pani alulle Maailmanäiti-palvonnan,
Rukhmini
Arundale
tämän
Neitsyt Maarian edustajana maan päällä, ks
A. B. ”1929: 20.

Rukous

Rukous, rukoileminen
Kys. Jos kerran ”rukous kuollettaa itseluottamuksen”,
kuten
kirjassa
”Teosofian
avain” (siv. 71) sanotaan, miksi siis Kristus
opetuslapsilleen opetti tuon yhden ainoankaan
rukouksen ”Isä meidän?” Eikö teosofin siis
tule rukoilla?
Vast. Jos rukouksessa käännymme ulkonaisen jumalan puoleen, silloin rukous epäilemättä kuolettaa itseluottamuksemme. Mutta
itseluottamuksemme kasvaa ja voimistuu, jos
rukoilemme sisäistä jumalaamme, ”Isää, joka
on taivaissa”. Jeesuksen esoterinen rukous
”Isä meidän” on erinomainen tämmöisen sisäisen mietiskelyn kaava. Jos joka päivä käymme hengessä ja totuudessa läpi Jeesuksen
rukouksen (kts. ”Salainen Oppi ja muita kirjotuksia”, art. Jeesuksen rukous) ja toimimme
ja elämme sen hengen mukaisesti, silloin
meistä pian katoaa kaikki pelko ja tulemme
tietoisiksi siitä jumalallisesta rakkaudesta ja
voimasta, joka ihmisessä voi ilmetä. Muuten
mielestäni H. P. Blavatskyn selitys siv. 65—74
on sangen täydellinen, vaikka meidän aina
tulee muistaa, että kukin teosofinen kirjailija
itse vastaa sanoistaan eikä suinkaan soisi,
että häntä pidettäisiin erehtymättömänä auktoritetina. 1907: 113—114,
ks maailmanloppu 1907: 183,
Se ihminen, joka pyrkii jumalan tuntoon,
hän ei rukoile mitään aineellista; aineellinen
rukous kasvattaa itsekkyyttä. Kuitenkin henkisen ihmisen koko elämä voi olla ”rukousta”
ks jumala 1908: 29,
”rukouselämää
jumalassa”
ks
Montonen,
Arvid 1908:309,
Jos hän välistä väsyy, silloin levätköön ja
rukoilkoon uutta voimaa ja uutta intoa, ks
veljeys 1909:206—208,
ks Kristus art Salainen Kristus 1909 joulu! : 4,
Surkeasti pettyvät ne, jotka uskovat, että
Jumala pitäisi heistä huolta, kun he istuisivat kädet ristissä rukoilemassa, ks jumala
1910:81—83,
sotaonnea rukoilevat ks rauha 1910: 328,
Pietarin rukous ks näkijä 1910: 366,
Joulu on kaikille suosiollinen aika — —
mutta rukoilijalle ja mietiskelijälle se on
pyhä hetki, ks joulu 1910: 397—399,
Kys. Ketä ja mitä se rukoilee, joka on
häntä itseään? Miksi sanottaisiin sitä todellista kerjäläistä, joka pyytäisi itselleen jokapäiväistä leipää. Eikö rukoilija ole mielenköyhä?
Vast. Rukous on kahta lajia: 1) jonkin
hyvän pyytämistä itselleen tai toisille, 2)
mietiskely-rukous.
Edellisessä
merkityksessä
ihminen ei voi eikä hänen tarvitse rukoilla
sitä Jumalaa, josta hän itse on lähtenyt;
mutta toisilta ihmisiltä ja kaikenlaisilta henkiolennoilta hän voi pyytää ja saada apua.
Jos taas rukouksella tarkotetaan sielun ja
mielen voimakasta kääntymistä Jumalan puoleen — kutsuttakoon Jumalaa eri nimillä:
Kristukseksi, totuudeksi, elämäksi j.n.e. —
siinä tarkotuksessa, että ihminen tajunnassaan pääsisi osalliseksi Jumalasta, elämästä,
totuudesta, silloin on Ikuinen, Ääretön ja
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Ainoa Jumaluus se ainoa, jonka puoleen ihminen voi kääntyä. 1911:249—250,
Niin, jos totta puhun, rukoilen tällä hetkellä
jumalaltani voimaa ja kykyä, että saisin suoritetuksi erään työn, joka sydämelläni lepää
ja josta uskon, että kansalleni olisi apua. ks
sosialismi 1912: 6,
Ymmärretäänhän kirkoissa ja lahkoissakin
yhteisen rukouksen suurta voimaa! ks esoterismi 1912:312,
ks Marjatan rengas 1914:412,
Tunsin, että minulla nyt oli liian vähän tietoa mitään puhuakseni. Ehkä minun ainiaaksi
piti jäädä mykäksi. ”Enemmän, enemmän tietoa täytyy sinun minulle antaa, jumalani, jos
tahdot, että minä sinun totuutesi puolesta
työskentelen!”
Rukoukseni tuli kuulluksi. [*Ote ”P. E:n
teos. muistelmista] 1915: 367,
”Mahtava on rukouksen voima ja voittamaton on rakkauden luottamus!” — — Nostan
minäkin sieluni ja rukoilen: rauhaa, rauhaa,
rauhaa.” ks Tietäjä 1916: 1—2,
Jos ihminen rukoilisi jumalaa: varjele minua kärsimyksiltä ks Mysteriot I 1916: 65—67,
He voivat vaipua syvään rukoukseen ja silloin kuulla esim. mestari Jeesuksen puhuvan
tai nähdä hänet, ks Mysteiiot II 1916: 111—
115,
enkä saata muuta kuin rukoilla Karman
herroja, että ks P. E. XII alkulause 1916: 151,
Enkä saata muuta kuin rukoilla ja rukoilla,
ettei ks Suomi 1917:152—157,
Taistelevat armeijat rukoilevat molemmin
puolin Jumalaa avukseen, ks sota 1917: 199—
201,
Onko ihme, jos kansamme siellä täällä rukoilee: viekää ihmisyyden nimessä pois nämä
joukot! ks Venäjä 1917:296,
Älkää antako päivän mennä mailleen —
älkää kertaakaan, — ilman että hartaassa
rukouksessa kuiskaatte itsellenne ja jumalallenne, että te rakastatte isänmaatanne ja sen
kansaa ja toivotte onnen, itsenäisyyden ja
vapauden aamun sille koittavan. — — Kuitenkaan ei kukaan teistä ole niin köyhä ja
niin pieni, ettei hän kykenisi isänmaataan
rakastamaan ja siunaamaan ja sen kansan
puolesta rukoilemaan. — — Tämä on todella
kansa, joka kaipaa ja rukoilee rakkautta, ks
Suomi 1917: 446—451,
ks rauha 1919: 5,
Konttinen, Helena 1919: 232,
Oi te ylhäiset Imatran haltiat, tähän toistan teidän rukouksenne ks Imatra 1919: 232,
ks kehitys 1920: 100—101,
Valon ja varjon veljet 1922:101—105,
rukoillaan ja mietiskellään, ks laki 1923:
370,
elämän tien kulkijat saavat aina rukoilla ja
valvoa, etteivät kompastuisi varjon veljien
asettamiin ansoihin, ks Garver, Will R. 1926:
31,

Nuo kotimme ovat kuin kouluja ja rukouspaikkoja, ks Temppelirahasto 1927: 170,
[*temppeli] rukoilijoille ks uni 1927: 251,
rukoilin: ettekö, rakkaani, valoa näe? ks
Suomi 1927: 294—295,

Runeberg, Hjalmar (Nino)

Jeesuksen entinen astraalinen käyttöväline,
vastaa hartaan uskovaisen rukouksiin koskettamalla hänen sieluruumiiseensa, ks stigmat
1927: 330,
Hän [*H. P. B.] oli niiden Veljien lähettämä, jotka alituisesti rukoilevat maailman rauhan puolesta ks joulu 1927: 377—379,
Pandoran lipas [*voi] rukouksissa muuttua
runsauden sarveksi ks Europa 1928: 13.
[*ensimäiset kristityt] siunasivat vihamiehiään ja rukoilivat niiden puolesta ks bolshevismi 1929: 3,
rukoilee totuuden pyhää henkeä ks moraali
1930: 94—95,
rukouksen tie. Rukoilen: Jeesus Kristus!
Tee minut osalliseksi ylösnousemuksestasi ks
ylösnousemus 1930: 207,
Rukoilla apua korkeammilta olennoilta, kehittyneemmiltä ihmisiltä on todella velvoittavaa, ks auttaminen 1930: 226,
Oman työni suhteen rukoilen vain, että se
voisi valmistaa tietä tulevalle, ks uskonpuhdistus 1930: 330—331,
ks Karadja, Mary 1931:41,
rukoillen auttaisivat ks Paavali 1932: 204—
207,
ks Lasten Ruusu-Risti 1934:183,
Tolstoi sanoo rukouksesta ks Tolstoin opin
teosofia II 1935:25—28.
Runeberg, Hjalmar (Nino)
toht. Runebergin puhe ruotsiksi ks P. E.
VII 1907: 252,
tohtori Hj. Runeberg (runoilija Alceste) ks
P. E. VII 1907: 274,
lukijamme saavat tutustua aivan uusiinkin
avustajiin,
joista
tahdomme
mainita
toht.
Nino Runeberg’m (runoilija Alceste’n). ks
Tietäjä 1908: 1—2,
ks P. E. VIII 1908: 128,
Uusi
teosofinen
alkuteos
ruotsinkielellä.
Tohtori Nino Runeberg (runoilija Alceste)
on kirjottanut kirjan nimeltä ”Alkemi, planetmystik och symboler”, joka syksyn ajalla
ilmestynee
Teosofisen
Kustannusliikkeen
ja
Teosofiska Bokförlagefin (Stockholm) yhteisellä kustannuksella.
Tien varrelta 1909:263,
ks P. E. VII 1910: 178,
Kauan odotettu teos. Nino Runebergin (runoilija ”Alceste”) teos ”Alkemi, planetmystik
och symboler” on vihdoin valmistunut painosta. Se käsittää kolme erinomaisen sujuvasti ja mieltäkiinnittävästi kirjotettua vihkoa: I. Forntida och medeltida alkemi och
planetmystik. II. Nägra symboler och allegorier. III. Makrokosmos och mikrokosmos.
Koko teoksen hinta on Smk. 2: 35, postivapaasti 2: 60.
Tien varrelta 1910: 224, 288,
Bhagavad Gita ruotsin kielellä. Tunnettu
runoilija teosofi Nino Runeberg on kääntänyt
ihanan intialaisen viisauskirjan ruotsin kielelle runomitalla. Käännös on erinomaisesti
tehty, sujuva, selvän asiallinen ja kaunis. Se
on nähtävästi yhtä paljon teosofisen mietiskelyn kuin taitavan kääntäjäkyvyn tuote.
Tien varrelta 1910: 431.
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Tohtori Nino Runeberg, tunnettu teosofinen
kirjailija ja runoilija, joka m.m. on suorittanut erittäin ansiokkaan Bhagavad-Gitan käännöksen, kuoli t.k. [*helmik.] 15 p:nä [*1934].
Ensi numerossamme julkaisemme erään Nino
Runebergin Ruusu-Ristiä varten kirjoittaman
artikkelin.
Tien varrelta 1934: 72.
Runeberg, Johan Ludvig
ks Suomi 1914: 97—98,
MISSÄ MIELESSÄ JOHAN LUDVIG
RUNEBERG OLI TEOSOFI?
Kaksitoista vuotta sitten piti Ruusu-Ristin
johtaja Pekka Ervast esitelmän, jonka nimenä
oli tämä ylläoleva otsikkomme. Valitettavasti
ei hänen luentojaan vielä siihen aikaan Pikakirjoitettu, mutta allekirjoittaneella on joitakin muistiinpanoja, jotka ainakin osoittavat,
mihin suuntaan hän puhui. Niistä käy ilmi,
että P. E. erikoisesti tähdensi Runebergin
käsitystä karmasta. Runebergin eräät runoelmat, kuten esim. ”Salamiin kuninkaat” ja
varsinkin
”Kuningas
Fjalar”
askartelevat
syyllisyys- ja kohtaloprobleemeissa. Kuningas
Fjalar, mahtava viikinki, uskoo tahdollaan ja
voimallaan
kykenevänsä
määräämään
kaikki
tämän maan päällä. Lopuksi hänen on kuitenkin
tunnustettava
voimattomuutensa
ja
kykenemättömyytensä
hallitsemaan
kohtaloa.
Viisaitten
ennustukset
käyvät
järkkymättömästi toteen, yrittipä kuningas Fjalar kuinka
paljon tahansa asettua poikkiteloin. P. E. huomauttaa, että Runeberg tässä osoittaa, miten
ihmisen vielä epäpuhdas tahto ei voi kohota
jumalien yläpuolelle, kohtalon ja karman herrojen valtiaaksi. Runeberg itse nimenomaan
huomauttaa
vastoin
”Saimaan”
arvostelua,
että tässä on Fjalarin tahto kyllä käsitettävä
voimakkaaksi, mutta hänen viisautensa puutteelliseksi, josta johtuu, että hän tahtoo jotakin toista kuin jumalat. Tämä konflikti tuo
mukanaan tragedian, sitä suuremman, kuta
voimakkaampia ihmiset ovat. Itse asiassa R.
on ratkaissut probleemin, kuten kaikki suuret
nerot, ja kuten myös teosofia on sen ratkaissut. Ihminen ei voi asettua karman herraksi.
Samaan suuntaan puhuu myöskin seuraava
mietelmä:
”Laki on monelle kyllin raskas itsessään,
ilman että sitä tarvitsee raskaasti käyttää.
Jalointa elämässä on, että lakia käsitellään
lempeästi. — Sen lain, jota vain tarvitsee
käyttää1 oikeudenmukaisesti, kirjoittaa Jumala
yksin”. )
Vaikkakin Runeberg selvästi puolustaa Karman lakia, ei hän tietääksemme missään puhu
jälleensyntymisestä.
Tässä
yhteydessä
on
muistettava, ettei hänestä voi puhua teosofina
uudenaikaisen
teosofisen
liikkeen
tietoisena
kannattajana tai edes sen tuntijana. Hänen
teosofiansa on kenties ymmärrettävä kahden
virtauksen, nim. klassillisen, lähinnä platonistisen
sekä kristillisen mystiikan
pohjalta.
1

) Johan Ludvig Runebergs Efterlemnade
Skrifter, Viborg 1879. I, Reflexioner, s. 260.
”Myytin
luonteesta”
(Om mythens natur),2)

Runni

Edellistä hän esim. käsittelee kirjoituksessaan
jossa hän m.m. puhuu ”maailmansielusta,
korkeimpana ja yleisimpänä ideana. Ideojen
maailma on ylimaallinen todellisuus. ”Rikas
ylimaallinen ideojen suoni kulkee (maailmassa) amalgamoiden meidät joka hetki. Siitä
johtuu hyvin erilaisten ja toisistaan
erillään
olevien yksilöjen tulosten samanlaisuus”.3)
Jälkimmäisen
yhteydessä
on
huomattava
Runebergin
suhtautuminen
Emmanuel
Swedenborgiin, ainoaan hänen nimeltään mainitsemaansa
varsinaiseen
mystikkoon.
Kirjeessään 4Bernhard v. Beskowille toukokuun 1 p:ltä
1959, ) hän kertoo mitä hän ajattelee ja ymmärtää Swedenborgista. Tämä kohta on aiheutunut Beskowin vasta kirjoittaman Svedenborgin
muistokirjoituksen
johdosta,
ja
tässä R. myöskin hyvin omalaatuisella tavalla selittää selvänäköisyyden mahdollisuutta
ja siis puolustaa teosofista tieto-oppia. — —
P. E. puhui jo mainitsemassani esitelmässä
siitä, että kaikkiallisen täydellisyyden havaitseminen johtaa Runebergin käsitykseen, että
rumuudessakin voidaan nähdä kauneutta ja
että päinvastoin kaikkiallisen kauneuden näkeminen vie koko olemassaolon täydellisyyden
tunnustamiseen.
Rumuuden
relatiivisuus
on
siinä, että näköpiirimme ei ole kyllin avara,
että näemme jotakin vain joltakin määrätyltä
kannalta.
[*Otteita Eino Krohnin artikkelista] 1934:
217—222.
Runni
T: Rasittuneena Mikkelin työstä1) — olin
seitsemässä
päivässä
esiintynyt
seitsemäntoista kertaa — etsin ja sain lepoa Runnilla,
Pohjois-Savon
tunnetulla
terveyslähteellä. Kaksi viikkoa siellä sai veren taas iloisena suonissani juoksemaan. Runnilla oli paljon kylpyvieraita. Kansa ympäristöllä on ainakin toista sataa vuotta käyttänyt lähdettä
Betesdanaan ja juonut sen rauta- ja radiumpitoista vettä. Reumatismin runtelemina, usein
kainalosauvojen varassa sairaat sinne saapuvat, ja aikansa ihmevettä nautittuaan lähtevät
terveinä pois. Katolilaiset olisivat varmaan
asettaneet jonkun ihmeitä tekevän pyhimyskuvan lähteen partaalle ja pystyttäneet kappelin sen suojaksi. Meidän kansamme ”kiskoo” vettänsä, keinuen juontituvassa kahden
pölkyn varaan asetetuilla hirsillä ja laulaen
milloin reippaita, milloin kaihoisia kansanlauluja. Vanhat ihmiset kävelevät ryypätessään edes takaisin lattialla ja jotkut huonommat istuvat hiljaa kuistin penkillä juodessaan. Vesi pysyy aina 4° lämpöisenä (eli kylmänä), imetään lasista pillin kautta, etteivät
hampaat pilaantuisi, ja synnyttää ”kovan nälän”. Sekä vesi että ilma ovat siksi voimakkaita, että vieraat yleensä alussa parhaasta
päästä nukkuvat, lepäävät ja syövät. Paitsi
ympäristön kansaa käy Runnilla paljon säätyläisvieraita muualta Suomesta. Heitä varten
on hotelli
olemassa ja sauna, jossa tarjotaan
2

) Efterlemnade Skrifter, I, s. 274.
) Sama, I, s. 254.
Sama II, 279—280.
1
) [*ks P. E. VII 1915:259—261]

3

4)

Runous, -llinen, runoilija

— 64 —

paitsi tavallisia suola-, hiilihappo- y.m. kylpyjä myös Runnille ominaisia ruostekylpyjä.
Vieraiden joukossa näkyi Suomen arkkipiispa ja joukko muita pappeja. Arvatenkin
sen johdosta, että meitä teosofeja oli Runnilla
kymmenkunta,
katsoivat
kirkonmiehet
velvollisuudekseen iltaisin pitämissään ulkoilmasaarnoissa varottaa kuulijoitaan teosofian
villityksestä,
erittäinkin
huomauttamalla
—
mikäli minulle kerrottiin — siitä kauheasta
harhaopista, että teosofit uskovat ihmisen
voivan kehittyä täydelliseksi. Kyllähän toiselta taholta minuakin pyydettiin puhumaan
julkisesti, mutta kieltäydyin, koska en tahtonut saattaa suurempaa pahennusta aikaan.
Sitä vastoin juttelin yksityisessä kokouksessa
niiden maalaisten kanssa, jotka halusivat minuun tutustua. Ja hauska oli taas todeta,
kuinka ajattelevaa ja älykästä meidän kansamme on.
Iisalmen looshi pani toimeen looshikokouksen Runnilla meidän siellä ollessa. Kokoukseen saapui Kajaanistakin teosofeja, ja lähemmä neljä tuntia kestävässä kokouksessa
keskusteltiin — kahvit ensin juotua — eli
paremmin sanoen lausuttiin mielipiteitä Marjatan renkaan työstä ja tehtävästä. Paljon
siinä selveni tämän toistaiseksi näkyväisesti
melkein olemattoman liiton suhteen.
Paluumatkalla käytiin Savonlinnassa, jonka
vieraanvaraiset ja ystävälliset teosofit valmistivat matkakumppanilleni ja minulle sangen hupaisia hetkiä. Opettavaista oli käydä
Savonlinnan
tuomiokapitulin
uudessa
kivitalossa ja nähdä kuinka hyvin järjestetty kirkon virkavalta on. Unohtumaton oli monesta
syystä
automobiilimatka
Punkaharjulle
kapteeni S:n koneella. Olin myös tilaisuudessa
johtamaan Savonlinnan teosofisen lukupiirin
viikkokokousta.
Toimittajalta 1915: 2G1—262.
Runous, -llinen, runoilija
runollinen usko ks jälleensynt 1907: 49,
Muuan runoilija ks P. E. X Tuonelan tuvilla 1908: 53—58, 126,
Eivät runoilijat turhaan ylistä rakkautta.
Parempia ihmistuntijoita he ylipäänsä ovat
kuin kaikennäköiset filosofit, ks rakkaus 1909:
308,
suomalaiset olivat enemmän runoili joita kuin
ajattelijoita. — — Ei filosofia ole ainoa jumalallinen viisauden ilmaisutapa. Monen mielestä runous on korkeampaa viisauden ilmennystä. Filosofia näet vetoo alempaan järkeemme,
runous
vertauskuvillaan
korkeampaan, ks Kalevala 1912: 414—415,
runoilijan lennokkaan nerokkuuden, ks Kristus 1913:5—6,
T: Viisitoista vuotta sitten kuoli kaksi runoilijaamme, Tavastsjerna ja Topelius. Heidän
äidinkielensä oli ruotsi, ja ruotsin kielellä he
runonsa sepittivät. Mutta jokainen suomalainen, vanha ja nuori, tuntee ainakin Zacharias
Topeliuksen nimen ja tietää sydämensä koko
vakaumuksella, että hän — Z. T. — rakasti
Suomea, sen maata ja kansaa. Tuskin oli
vuosi kulunut hänen kuolemastaan maaliskuussa 1898, kun n.k. helmikuun manifesti
uhkaavana
pyrstötähtenä
ilmestyi
maamme

Runous, -llinen, runoilija

valtiolliselle
ja
yhteiskunnalliselle
taivaalle.
Tämä pyrstötähti pyyhkäisi mennessään ylimielisen kiihkon kansamme ruotsinkielisestä
aineksesta ja valmisti ruotsalaista uudestisyntymistä maassamme: ylpeyden ja ahdasmielisyyden asemasta kasvaa nyt suvaitsevaisuus, veljeys ja kunnioitus suomenkieltä puhuvia kohtaan. Missä on muutoksen salaisuus?
Suuret runoilijamme ja isänmaanrakastajamme, edellämainitut ja ennen heitä kuolleet,
ovat ”toisella puolen” tehneet voimakasta
työtä kansamme herättämiseksi.
Tänä vuonna on kuollut kolme runoilijasielua, jotka suomen kielellä lauloivat: Pietari
Päivärinta, Paavo Cajander ja Johannes Linnankoski. Kolme sielua, jotka sydämensä voimalla rakastivat tätä maata ja tätä kansaa,
jotka paljon sisässään taistelivat, paljon voittivat ja paljon ihanaa näkivät rakkaudesta
Suomenmaahan!
Mikä nyt on edessämme lähinnä tulevana
aikana? Mikä vaara uhkaa suomenkieltä ja
suomalaisuutta?
Tietäkäämme:
mitä
suomalaisuudessa
on
totta, se ei häviä eikä mistään kärsi. Työntekijöiden
joukko
toisessa
maailmassa
on
lisääntynyt kolmella hehkuvalla sielulla. Henkensä tarmolla he antautuvat työhön suomalaisen kulttuurin puolesta! Oma uskomme
Suomen tulevaisuuteen lujittuu ja vahvistuu,
kun näemme, että jumalien mahtava palvelija
Tuoni korjaa työmiehet oikealla ajalla siihen
maahan, jossa heidän vaikutusvaltansa kansallishaltian auttajina on tuntuvin.
Toimittajalta 1913: 317,
ks Salaisen Opin ”Maailmansynty” 1914:
52—59.
Suomi 1914: 97—98,
autobiografia 1915: 3—4,
[*Strindberg] runoilija ”jumalan armosta”
ks näyttämö 1915: 150—151,
Ovathan suurimmat runoilijat vedonneet yliaistilliseen. — — Suurten runoilijain ja tietäjien taito on juuri siinä, että ne pukevat syvimmän viisautensa vertauskuvan muotoon ks
Atra, Kaarlo 1916:52—53,
Teosofit voivat löytää paljon tuttua ja kotoista hänen [*A. Kiven] — kuten kaikkien
suurten runoilijoiden — maailmankatsomuksesta ks Kivi, Aleksis 1916: 146—149,
runoilijoistamme ensimäinen, Eino Leino, jo
on kirjottautunut T.S:n jäseneksi, ks P. E.
VIII 1916:429,
Onhan tieteellinen katsantokanta, joka pitää
Kalevalaa ja Suomen kansan vanhoja runoja
yleensä osaksi esteettisinä todistuskappaleina
kansamme
runollisuudesta,
osaksi
historiallisina muistomerkkeinä kansamme menneisyydestä. — — Onhan sitten toinen, jokapäiväinen katsantokanta, joka arvostelee Suomen
kansan vanhaa runoutta kristityllä silmällä.
— — Mutta on olemassa kolmas näkökanta
Suomen kansan runouden ja muinaisuuden
suhteen ks Kalevala, kristinusko ja Suomen
kansa 1917: 158—163,
ks teosofia art Mitä on teosofia? 1917:
444—446,
Toivokaamme, ettei kuuluisan runoilijamme
[*Eino Leinon] teosofinen työ liioin mene
hukkaan, ks Leino, Eino 1917: 452,
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runoilijan korkeata inspiratsionia, ks Suomi
1919: 8,
[*en] Kalevalasta ole etsinyt itse viisautta,
vaan runoudessa säilyneitä todistuksia viisaudesta, jonka tiesin olevan. — — On vielä
ilmestyvä
runoilija-tietäjä,
joka
mahtavalla
intuitsionilla luo uuden, kolmannen Kalevalan,
joka uskollisesti perustuu kansan omiin runoihin, mutta samalla epäämättömästi uudessa
runollisessa synteesissä paljastaa niiden salaisen viisauden, ks P. E. XII Kalevalan Avain
1919: 87—88,
Runolliset tunnelmat puolustavat paikkansa
kevyempänä lukemisena vakavassakin julkaisussa, ja miksei jälleensyntymisusko synnyttäisi runollisia tunnelmia?
Toim. 1919: 95,
[* Tietäjän] aputoimittajaksi liittynyt runoilija, maisteri Aarni Kouta ks Tietäjä 1919:
290—291,
ks Hemmer, Jarl 1920: 105,
Kouta, Aarni 1921:57—59,
musiikki 1921: 319,
P. E. III syntymäp. 1924: 5,
runo on ”unessa kirjoitettu” — — astraalinen runoilija, ks Somnambulismi 1924: 89—90,
vaikutti
Kristus-kohtaus
minuun
voimakkaan runollisesti, ks Karjalainen, Vilhelmiina
1925: 251—252,
Suomen suuri runoilija [*Eino Leino] on
muuttanut majaa — — runoilija Jumalan
armosta ks Leino, Eino 1926: 13—14,
Yhä vielä hänen runonsa liikuttavat minua
kyyneliin ks Topelius, Z. 1926: 311—312,
lentolaivassa Helsingistä Tukholmaan. Tämä
oli minulle uuden uutukainen elämys, mahtavan runollinen ja korkealle kohottava, ks
Suomi 1927:293—295,
kansamme usko haltioihin [*tulee] näkyviin
vanhoissa
suomalaisissa
runoissa,
ks
Suomen tulevaisuus 1928:204—208,
nuoren runoilijan debyytti ks Snellman,
Jussi 1930: 53,
Todellisuusarvoa on mielikuvituksella vain
siinä tapauksessa, että kuvittelija on todellinen runoilija, täynnä rakkautta kaikkea elämää kohtaan, ks C. W. L. 1932:74,
Harvoin syntyy suuria runoilijoita ks täydellisyys 1932: 243.
Runsauden sarvi
luonnon aarreaittaan, jonka runsauden sarvi
ei koskaan tyhjenny! ks Tietäjä 1914: 1,
Olkoon uusi [*vuosi] onnekas ja rikas kuin
runsauden sarvi! ks R-R 1927:373—374,
Pandoran lipas — — runsauden sarveksi
ks Europa 1928: 13,
Auringon valoa ja lämpöä on vuotanut
maan yli kuin runsauden sarvesta ks vesimies 1932: 169—172.
Runsten, Eva
1929:143, 1930:203, 1931:108,111, 1932:
113, 1933: 194,195.
Ruohonen, Kaino Maria 1913: 464.
Ruoka, ks myös ravinto; myös vegetarismi
korkeamman
minän
”ruokana”
ks
veri
1907: 140,
”Uusi
ruokajärjestelmä”
niminen
jatkuva
kirjotus tulee varmaan herättämään ihastusta
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monessa Tietäjän lukijassa. — — teosofista
ruokajärjestelmää ei ole olemassa ks Hanish,
Otoman Zaradusht 1909: 208—209,
ks syöminen 1910: 87,
ks viisi leipää 1910: 173,
Päämajassa 1911:29—32,
ks ravinto 1912: 205,
”ruoka on puolet ravinnosta” ks teosofia
art Yleiseuroppalainen 1913:286—292,
Huomio ei ole kiinnitettävä yksinomaan
ruokaan; esim. jos kasvissyönti nostetaan
evankeliumiksi, pysähtyy kehitys siihen, ks
Dunlop, D. N. 1916: 195—196,
hautaan pantujen ruoka-aineiden ks kuolema 1917:243,
”ruokkia sikoja päärlyillä” ks veri 1925:
50—52,
ks ristiretki art Teosofinen ristiretki 1932:
158—160.
Ruoska
ks itsekkyys 1909: 133,
Synti on ruoska, joka ajaa meitä eteenpäin, ks ilo 1909: 266.
Ruotsalainen, Armas, tohtori
ks Kulmakoulu 1928:96, 1929:316, 362.
Ruotsalainen, Paavo
ks Aho, Juhani 1906:281, 1928:361.
Ruotsi, ruotsalainen
ks myös P. E. VI Göteborg, Saltsjöbaden,
Sundsvall, Tukholma,
P. E :n ruotsinkieliset esitelmät ks P. E. VIII,
Huomautus ruotsia taitaville lukijoillemme.
Teosofinen
Kirjakauppa
ja
Kustannusliike
myy kaikkea ruotsinkielistä teosofista kirjallisuutta. Uutten kirjain joukosta tahdomme
mainita Annie Besantin Det högre lifvets
lagar (hinta 1: 50) ja C. W. Leadbeaterin
Andra sidan döden (ruotsintanut Pekka Ervast, hinta 9: —). Myöskin olkoon mainittu
Suomessa
vähän
tunnettu
Pekka
Ervastin
Framtidens religion (hinta 2:25).
Tien varrelta 1906: 140,
Teosofisk litteratur pä svenska och danska.
— — Pekka Ervast: Framtidens religion;
Teosofisk uppslags bok. — — Elia [*P. E:n
nimim.] Detallmänna broderskapet. — Det
gifves ingen religion högre än sanningen.
Döden. 1906: 206—207,
Mrs. Besantilla [*oli] audienssi Ruotsin
kuninkaan [*Oscar II] luona ks A. B. Tukholmassa 1907:240—241,
ks Oskar II 1907:275,
kreivitär Constance tuli ”Ruotsin valtakunnan rouvaksi”, ks Wachtmeister, Constance
1910: 368—369,
Tämä pyrstötähti pyyhkäisi mennessään ylimielisen kiihkon kansamme ruotsinkielisestä
aineksesta ja valmisti ruotsalaista uudestisyntymistä maassamme ks runoilija 1913: 317,
Kun neljätoista vuotta sitten ehdotin tämänsuuntaisia asioita Ruotsissa, en lainkaan saanut samaa ymmärtämystä osakseni, ks veljeys 1916:436,
ks Busch, Oscar 1917: 9,
Suomen kansa oli unohtanut vanhan emämaansa Ruotsin ks Venäjä 1917: 294—296,
ks Johansson, Axel 1917: 339—340,
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työskentelin Ruotsin T. T:ssa ks Teosofisk
Tidskrift 1917: 346,
Ruotsi on vapaa maa ks Suomi 1918: 127—
128,
(Olihan äidinkieleni ruotsi) ks P. E. XII
Kalevalan Avain 1919: 87—88,
Ruotsin Teosofinen Seura pitää vuosikokouksensa tänä vuonna helluntaina Geflen
kaupungissa. Säännöt uudistetaan kokonaan,
ja muutosehdotuksissa huomataan m.m., että
ylisihteeri-nimitys
muutetaan
kansallispresidentiksi ja että hallituksen jäsenet valitaan
kolmeksi vuodeksi.
Tien
varrelta
1919:
96.
ks oikeinkirjoitus 1922:67—68, 151,
Ruotsin Teosofisen Seuran ylisihteeri, insinööri Erik Cronvall vierailee tätä kirjoitettaessa Helsingissä, pitäen luentoja ja kokouksia ruotsinkielellä. Koska hänellä on aikomus
neuvotella
erinäisistä
asioista
Ruusu-Ristin
Johtajan kanssa, on lehtemme toivottavasti
tilaisuudessa kertomaan neuvottelujen tuloksista ensi numerossaan.
Tien varrelta 1923: 157,
ks Cronvall, Erik 1923:163—164,
Ruotsin kuninkaan vierailut ks onni 1925:
258—259,
ks Tingley, Katherine 1928:217,
emämaa Ruotsi hylkäsi Suomen ks Janson,
Ture 1929: 19,
Ruotsin Teosofinen Seura aikoo rakentaa
itselleen oman päämajan ja on tähän mennessä sitä varten saanut kokoon osakkeita
myymällä noin pari sataa tuhatta Suomen
markkaa, kertoo Teosofisk Tidskrift.
Tien varrelta 1930: 224.
Russak-Hotchner, Marie
ks teosofia 1913: 220,
Tällainen ihana personallisuus esiintyi Tukholman kongressissa, nim. Mrs. Russak. ks
teosofia art Yleiseuroppalainen 1913: 291—292,
ks teosofia 1930: 92,
H.P.B. 1930:225—226,
teosofia 1930: 265—267.
Russel, C. T., russelilaisuus
ks myös Harteva, Kaarlo,
ks ennustus 1914: 364—367, 509—510,
raamattu 1921: 124,
Jokipii 1932:38—39.
Rutanen, (Vaivanne), Elina
1914:512, 1919: 102.
Ruukki, A. 1917: 483.
Ruumis
ks myös fyysillinen; eetteri; astraali,
Mediumi on ihminen, jonka fyysillinen ruumis on niin sanoaksemme löysästi kokoonpantu. Fyysillinen ruumis on ks mediumismi
1905: 118—119,
”Terve mieli terveessä ruumiissa” ks Mens
sana 1905: 144—145,
syyruumiissaan,
korkeammassa
älyruumiissaan — — kirkastettu taivaallinen ruumis
— — fyysilliseen ruumiiseensa — — ruumiimme lukemattomat atomit — — muu fyysillinen ruumis on rakennettu kuin temppeli
pyhätön eli alttarin ympäri, ks ylösnousemus
1905:214—215,
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Aikain viisaus — — todistaa, että ihminen
ei ole ruumis, vaan sielu; että hän on henkinen ja sukupuoleton olento, jonka elämä on
fyysillisestä
ruumiista
riippumaton,
ei
ala
syntymästä eikä lopu kuolemaan, ks Sukupuoliasia teosofian valossa 1906: 13—17,
Kys. Pitääkö paikkansa raamatun uuden
testamentin kertomus, että Jesus Natsarealainen sikisi pyhästä hengestä, vaikka usea vapaa ajattelija sanoo: Jesus oli Jumalan poika
ainoastaan valistuneen järkensä avulla?
Vast. Z. Kysyjä on itse vastannut kysymykseensä. Miksi Jesuksen inhimillinen ruumis olisi syntynyt muulla tavalla kuin muitten ihmisten? Ei ruumis ole Jumalan poika,
vaan henkinen järki. 1906: 30,
saa samalla fyysillisen ruumiin, johon paheen siemen on kätkettynä, ks astraalitaso
1907:48,
ruumis ja kaikki itsekkäät tunteet ks Lähde.
Vihtori 1907: 80,
peritystä
fyysillisestä
ruumiista
riippuvaa
ks ihminen 1907: 166,
Mielenvikaisuuden karma on siinä, että ihminen — — on niin perin pohjin turmellut
oman ruumiinsa (esim. nautintojen kautta)
tai jonkun toisen ruumiin, että kaikki kehittyminen siinä ruumiissa on ehkäisty, ks mielisairaus 1907: 184,
[*Logoksen] ”ruumis”. Tämä ruumis on rakennettu, kuten kaikki luonnossa, tahdon ja
ajatuksen ja rakkauden voiman avulla, ks
P. E. XII Enkelein lankeemus 1907:250,
Sielu on hengen ja ruumiin side. ks luku
1908: 62,
balsamoidulla ruumiillaan ks ruumiinpoltto
1908: 91,
Ihminen
voi
päästä
ruumiinsa
herraksi,
mutta hän ei voi vapautua niistä luonnonlaeista, joiden nojalla ruumis on mitä se on.
— — Astraliruumis esim. ei syö eikä väsy.
ks
mestari
1908:
92,
astraali 1908:92,
”kuollessaan” Jeesus jätti fyysillisen ruumiinsa ks ylösnousemus 1908: 93,
ks ”hopea lanka” 1908: 93,
Kys. Mikä on teosofian suhde urheiluun ja
voimisteluun? Eikö terveessä ruumiissa asu
terve, siveellinen sielu?
Vast. Ruumis ei ole oleva herra eikä orja,
vaan palvelija. Sairas ruumis pääsee helposti
sielun herraksi, sairas sielu kohtelee tavallisesti ruumista orjanaan. Jos sielu on terve,
silloin se pitää ruumista palvelijanaan ja antaa sille, mitä se tarvitsee. Ja sen tarpeisiin
kuuluu epäilemättä liikunto (voimistelu, urheilu, ruumiillinen työ). Henkisen työn tekijöille ja mietiskelyn harjottajille on voimistelu välttämätön. 1908: 123,
Nautitaanko
todella
Kristuksen
ruumista
ks sakramentti 1908: 123,
ks eidolon 1908: 124,
[*Jeesuksen ruumiin] kohtalo, ks Miten
Jeesus kuoli 1908: 181,
ks astraali 1908: 184,
jälleensynt 1908: 184,
[*Jumalanpoikain] ruumis varmasti luotiin
”luonnollisella” tavalla, ks neitsyt 1908: 250,
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ks A. B.: Ihminen ja hänen ruumiinsa 1908:
309,
Mammonan palvelija luottaa ruumiinsa ja
aivojensa voimiin ks Usko ja teot 1908: 323—
324,
korkeamman minän ruumiiseen. Tähän soikeaan
puolipyöreään
ruumiiseen
painautuu
kuvia kaikesta, minkä kanssa olemme tekemisissä. — — Fyysillisessä ruumiissamme
emme pääse pois maan pinnalta. Emme myöskään pääse astraliruumiissa. ks karma art
Mitä on karma? 1908: 331—337,
Sivistys
käsittää
kaikkia
kolminaismaailman ruumiita, ks sivistys 1908: 346,
Kys. Voiko ihmisten ruumiselämä pidetä,
kun he kehittyvät eläimellisyydestä pois? Eikö
terveys kulje henkisten voimain mukana?
Vast.
Epäilemättä.
Mestareista
kerrotaan,
että he useita satoja vuosia elävät samassa
fyysillisessä ruumiissa. 1909: 133,
Oliko Jeesus ruumiselämänsä aikana vapaa
kaikesta itsekkyydestä? ks itsekkyys 1909:
133,
Hänen
[*Jeesuksen]
fyysillinen
ruumiinsa
hävisi
tietysti
”kemiallisesti”,
ks
astraali
1909: 134,
Kys. Onko ehkä raamatun tarkotuksena
johtaa lukijaa jollakin tapaa harhaan siinä,
että se — tosin kuvaannollisesti, lukemattomien vertausten muodossa — yleensä vanhassa, osaksi uudessa testamentissa kokee
terottaa mieleen ravinnon laatua ja järjestystä, puhtautta y.m. sellaisia materialistiseen käsityskantaan kuuluvia asioita, joinakin erittäin tärkeinä tekijöinä elämälle, vai
ovatko todellakin eräät ravintoaineet fyysilliselle ruumiille ja sielulle muuttumisen ehtoina
henkien ihaniin maailmoihin, sillä kokemukseen nojautuvat todistukset ovat liian monilukuisia ja sitovia ollakseen väärinkäsityksiä
niistä seikoista?
Vast. Ihmisen eri käyttövälineet — fyysillinen, astralinen ja mentalinen ruumis —
ovat semmoisessa vuorovaikutuksessa toisiinsa
nähden ja siihen määrään toisistaan riippuvia, että toisen tai toisen epäpuhdas tai sairaaloinen tila ehdottomasti vaikuttaa toiseenkin. Jos ihminen tahtoo herättää itsessään
uinuvia yliaistillisia (ei suorastaan henkisiä,
vaan n.k. psyykillisiä, s.o. astralisia ja mentalisia) kykyjä, silloin hänen täytyy alottaa
puhdistamalla
eri
käyttövälineitään,
etteivät
ne ole toistensa kehityksen tiellä. Mentali- eli
älyruumista on totutettava jaloon ja epäitsekkääseen ajatteluun, astrali- eli tunneruumista
on muovailtava taiteitten avulla puhtaaseen
ja
epäitsekkääseen
tuntemiseen,
fyysillistä
ruumista taas puhdistettava vieraista aineksista ja rakennettava uudelleen ainehiukkasista, jotka eivät pyri alaspäin eläintä kohti,
vaan ovat omiansa auttamaan ihmistä hänen
pyrkiessään henkimaailmoihin. 1909: 201,
kohtelemalla
omaa
fyysillistä
ruumistaan
tärkeänä ja kunnioitettavana palvelijana (ei
orjana niinkuin itsensä kiduttajat tekevät)
ks puhtaus 1909: 261,
A. B:n mainiosta käsikirjasta ”Ihminen ja
hänen ruumiinsa”. ihmisiä, joilla yhteys eetterisen
ja
fyysillisen
ruumiin
välillä
on

Ruumis

niin höllä, että edellinen helposti erkanee jälkimäisestä ks eetteri 1909:267—269,
ruumiin nukkuessa ks uni 1909: 301,
ks nainen 1910: 76,
unielämä 1910:76,
musiikki 1910: 76,
Suurten Profetain ruumiit ks lapsi 1910: 77,
[*tunteet ja ajatukset] objektiivisia ”ruumiita” ks itsehillintä 1910: 130—131,
ks eetteriruumis 1910: 172,
unielämä 1910: 173,
mielikuvituksen
valta
fyysillisen
ruumiin
yh ks stigmat 1910: 282,
jos ylenmäärin kurittaisi ruumistaan? ks
asketismi 1910: 359,
Maahengen tajunta, joka talven aikana on
fyysillisestä ruumiistaan kohonnut maapallon
astraliruumiiseen, alkaa taas kevään tullen
laskeutua tunteiden piiristä toiminnan maailmaan, ks vuosi 1911:1,
ks Päämajassa 1911:28—32,
Kuinka me kaikki voimme tietää, milloin ja
missä ruumiissa Mestari tulee? ks Kristus
1911: 288—289,
Ruumis on perinnöllisten lakien alainen ja
valitaan sentähden karman mukaisesti, ks
nero 1911: 396,
ruumiin puhdistus ks unielämä 1912: 46,
ihmisellä kerran erottuaan fyysillisestä ja
eetterisestä ruumiista ei enää ole mitään tekemistä niiden kanssa, ks Shirakava 1912:
192,
Jos tekin vain pidätte silmällä ruumiinne
elättämisen ks nuoriso 1912:455—456,
Ihmisen henkiminä oli ”Jumalan helmassa”
kunnes se yksilöityi ruumiiseen, ks P. E. XII
Enkelein lankeemus 1912:495—496,
[* Mestarit] heidän ruumiinsa elää niin tavattoman kauan verrattuna meihin ja meidän
ruumiiseemme, ks Jerusalem 1912: 497,
ks viisaus 1913:468—471,
kirkastettuun ruumiiseen ks ylösnousemus
1914: 191,
ks tunne 1914: 195—196,
Mutta uni selvästi todistaa, että ihmisessä
piilee alitajunta, joka voi toimia ruumiin nukkuessa,
vieläpä
ottaa
vastaan
vaikutelmia
ruumiilta
herkällä
tarkkuudella,
johon
ei
päivätajunta kykene, ks unielämä 1914: 201,
Ruumista vahingoittavat ks mietiskely 1915:
40—41,
ks tajunta 1915:52,
hupaisa hetki, joka on päästänyt valloilleen
huumorin voimat ruumiissani ks näyttämötaide 1915: 149—151,
ks Humu, Martti 1915: 313—316,
karma 1915: 357,
unielämä 1915: 502,
Opetukset, jotka ovat mysterioista saadut,
on ihminen — — kutonut ruumiiseensa — —
[*Mediumit] ovat ihmisiä jotka ruumiinrakenteensa takia joutuvat tekemisiin kuolemanjälkeisen elämän kanssa. — — Tällä en tarkota,
ettei pitäisi luvallisin keinoin parantaa ruumistaan, ks Mysteriot I 1916: 63—67,
Missä tilassa on ihminen, kun hänellä ei ole
fyysillistä ruumista? Hän on puettuna astraliseen
käyttövälineeseen,
sanotaan.
Tämä
”astraliruumis”
ei
ole
aineellinen niinkuin
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karkea ruumis. Ero kuvastuu esim. seuraavasta seikasta. Fyysillisessä ruumiissa ihmisellä on viisi aistia, mutta astraliruumiissa
ei ole samanlaisia aistimia. — — Fyysillinen
ruumis yksin on olemukseltaan siksi maagillinen käyttöväline, että se antaa meidän olla
subjektiivisia ja objektiivisia samalla kertaa,
ks Mysteriot II 1916:112—115,
Silmämääränä on oleva terve ja eläimellisesti voimakas ruumis, vaikka se sitten lihaakin nauttisi, ks Dunlop 1916: 195—196,
Ruumiissa
kyllä
näkyvät
mediumisuuden,
psyykkisen herkkyyden ja maagillisten taipumusten merkit, ks poppamiehet 1916: 286,
Kys. Viimeisessä Tietäjän numerossa on
sivulla 195 näin kuuluva lause: ”silmämääränä on oleva terve ja eläimellisesti voimakas 1 ruumis, vaikka se sitten lihaakin nauttisi.” ) Tarkotetaanko siinä sanoilla ”eläimelmellisesti voimakas” eläimellisyyden, s.o. viettien kasvattamista?
Vast. Minulla ei ole nyt käsilläni Mr. Dunlopin kirjaa, mutta voin ainakin sanoa, mitä
itse semmoisella lausetavalla tarkotan. Fyysillinen ruumis on elävä koneisto, lyhyesti
sanoen eläin ja koska se on käyttövälineemme
nykyisessä maailmassa, riippuu olemisemme,
työmme ja kaikki kykymme siitä, missä kunnossa tuo eläin on. Me voimme sitä piiskata
ja piinata, heikontaa sitä ja pakottaa sitä
työhön, kunnes se kaatuu, esiintyen siten
tyranneina. Me voimme myös pitää siitä huolta niinkuin paraimmasta hevosestamme, kohdella sitä hyvin, hoitaa ja ruokkia sitä ja
teettää sillä säännöllisesti työtä, käyttäytyen
täten hyvinä isäntinä ainakin. Kokemus osottaa, että aikaa voittaen on enemmän hyötyä
hyvin pidellystä eläimestä. Asketismilla voimme kyllä herättää joitakin psyykkisiä kykyjä,
mutta ne ovat vähäpätöisiä ja arvottomia
verrattuina siihen ajatuksen selvyyteen, mielenrauhaan ja sisäiseen onneen, joka seuraa
terveestä, voimakkaasta ja hyvin hallitusta
ruumiista.
Jos
”eläimellisesti
voimakkaan”
ruumiin vietit ihmistä hallitsevat, silloin ruumis itse asiassa on sairas. Minä olen puhunut
terveestä ja eläimellisesti voimakkaasta ruumiista. Enkä puhu kokemattomana, sillä aikoinani olen harjottanut ankaraa asketismia.
1916: 286—287,
ks London, Jack: Pakkopaita 1917: 98—99,
astrologia 1917:243,
astraali 1917: 243,
eetteri 1917:244,
koko hänen [*ihmisen] sieluelämänsä ilmenee ruumiin välityksellä ja avulla. — — tuskin on luultavaa, että ruumis lakkaisi ajattelemasta tai tahtomasta, jos sillä valtaa
olisi. — — voinko minä tajuisena olentona
hävitä ruumiini kuollessa? ks teosofia art
Mitä on teosofia? 1917:442—446,
Ilman fyysillisen ruumiin elävää koneistoa
ei ihmisen henki saavuttaisi itsetajuntaa ks
fyysillinen 1918: 192,
ennen Kristusta logos eli maailmanjärki ei
ollut saanut haltuunsa yhdenkään
ihmisen
l

) [*ks Dunlop 1916:195—196]
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koko ruumista, ainoastaan hänen korkeampia
käyttövälineitään, joidenka elämä sitten ilmeni
ruumiissa aivojen, sydämen y.m. elinten välityksellä. Kristuksessa sitä vastoin koko ruumis oli pyhitetty logokselle eli maailmanjärjelle. Kristuksen ruumiissa ei ollut pienintäkään kohtaa, joka ei olisi ollut jumalallisen
järjen läpäisemä ja kirkastama. Sentähden
ks Jeesus art Oliko Jeesus Jumala? 1918:
233—235,
Mutta Minä en ole ruumis, ks V. H. V.
1919: 105—106,
Rauha ihmisen persoonallisuudessa on sitä,
ettei hänen ruumiistaan — — nouse mitään
esteitä rauhaa häiritsemään, ks joulu 1919:
293—294,
Kun vanha ruumis hylkää, on luotava uusi.
ks R-R 1920: 343—348,
Mestarin [*C. R:n] ruumista sitä vastoin
ei löytynyt mistään. — — Christian Rosenkreuz — — adepti, joka elää yhä vielä, joskin toisessa ruumiissa, ks R-R 1921:18—22,
”sielun ravitseminen on vaikeampi kuin
ruumiin” — — En ole koskaan tiennytkään,
että Teosofisen Seuran tehtäviin on kuulunut
ihmisten ruumiiden ravitseminen, ks teosofia
art T.S:n tehtävä 1921:458—463,
Mestarit
elävät
fyysillisessä
ruumiissa,
mutta Kristus ei. Koko maapallo ja sen elämä
on Kristuksen fyysillinen ruumis. Joka ihmisestä voi tulla solu Kristuksen ruumiissa, ks
Kristus ja teosofinen liike. 1922: 38—40,
valta aineellisen ruumiin yli ks telepatia
1923 • 37
ks’c. W. L. 1923:47,
”Ei”, ajattelin, ”mieluummin sitten syön
lihaa, vaikkei se ruumiilleni niin edullista
olisikaan, kuin että näennäisestikään kuuluisin niiden vegetariaanein joukkoon, jotka hyväksyvät ihmisen tappamisen, ks vegetarismi
1924: 8—9,
ihminen on sielu, ennenkuin hän on ruumis,
ja ruumis on vain osa hänen olemuksestaan.
— — työskentely ruumiin ylläpitämiseksi ks
henki 1924: 10,
ruumiinsa nukkuu ks Somnambulismi 1924:
89—90,
Hän jää olemaan entisenä itsenään erottuaan fyysillisestä ruumiistaan, ks itsemurha
1924: 207—209,
ja lopulta on henki osannut luoda itselleen
ruumiin, joka päässään kantaa elämän kruunun, jonka jäsenissä asuu vapahtaja, jonka
silmistä ks teosofia art Teosofian joulusanoma
1925: 372—374,
He vaihtavat fyysillistä ruumista, mutta
heidän itsetajuinen minuutensa ei vaihdu ks
teosofia 1926: 8—10,
Palestinassa eläneen vapahtajan uudestaan
ilmestymistä
Krishnamurtin
ruumiissa,
ks
I.T.J. 1926:34—37,
ks Sairas sielu 1926: 228—232,
kuolematon käyttöväline eli ruumis. Tämä
ruumis luodaan materiasta ja sen luominen
kestää pitkiä aikakausia ks Panacea 1927: 79,
Nuoruudestani saakka tiesin, että Jeesus
ei tule uudestaan fyysillisessä ruumiissa maan
päälle, koska hän näkymättömässä kirkastetussa ruumiissaan on aina maailmassa ja
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tulee, kuten hän itse on sanonut, kerran vain
taivaan pilvessä, ks R-R 1927:167—169,
ks stigmat 1927: 330,
[*ihminen] uudestaan ja uudestaan pukeutuu näkyväiseen ruumiiseen oppiakseen ja
viisastuakseen ks R-R-teosofia 1928: 2,
Ruumis ei heittänyt henkeä ulos. — —
Ylösnousemusruumiin ks Toll, Hugo 1928: 95,
Tulkaamme hengen, sielun ja ruumiin sivistyksessä onnelliseksi kansaksi ks Suomen
tulevaisuus 1928: 208,
ruumis Pyhän Hengen temppelinä — —
ylösnousemusruumista ks ylösnousemus 1928:
251,
Ihminen oli ennen häntä [*Jeesusta] saavuttanut
personallisen
itsetietoisuuden
fyysillisen ruumiin ulkopuolella, mutta se ei
vielä ollut kuoleman voittamista. — — Jeesus Kristus voitti kuoleman ruumiissaan —
— Hänen fyysillisestä ruumiistaan, jossa oli
kärsimyksen
mahdollisuus,
syntyi
ihmeellisellä tavalla uusi ruumis, muodostuen eetteriatoomeista ja suuresta osasta fyysillisiä atoomeja sekä irtautuen fyysillisestä ruumiista.
ks ylösnousemus 1929: 143—144,
Sairaus on ilmiönä fyysillisessä ruumiissa,
mutta todellisuutena astraaliruumiissa. — —
Köyhyys taas on varsinaisesti fyysillisessä
ruumiissa. — — Jos fyysillisessä ruumiissamme olemme laiskoja, on se köyhyyttä, jos
olemme ahkeria, rikkautta, ks jättiläinen 1929:
146—147,
Ruumiimmekin
kylpee
autuuden
lauteilla,
ks Jumala 1929: 366,
ks psykologinen laki 1929: 440,
kuolemattoman ruumiin, ks atomi 1930: 42,
ihmisen
ruumis
jaetaan
eläinradan
mukaan ks astrologia 1930: 132—133,
On tapahtuva sekä ruumiin että sielun ylösnousemus — — Ruusun tie vie ruumiimme
ylösnousemukseen, ks ylösnousemus 1930: 207,
Mutta kuinka avuton tämä sielukas ruumis
olisikaan, ellei ks Mestari 1931: 109—110,
Ruumiini ei väsy. ks Jouluyö 1931: 338—
339,
Muistakaa, että me ihmiset olemme henkiolentoja, jotka olemme ruumiisiin puetut. —
— ja sitten ajatelkaa ruumiinne tarpeita, ks
R-R 1932:72,
Ihmisen tajunta tulee toiseen maailmaan,
vaikka se asuu ruumiissa. Ihminen irtautuu
ruumiistaan ja saa kuin toisen ruumiin, joka
ei ole haamu — — vaan joka on uusi tila.
— — Kaikki on itse asiassa Jumalan Pojan
ruumista. — — Kristuksen ruumis kaikkialla
------ hänen verensä ja ruumiinsa välityksellä
otamme hänen väreilynsä kosmoksessa itseemme, ks Paavali 1932: 204—207,
ks täydellisyys 1932:242—243,
Ruumiini rakastaa lämpöä, se elävöityy
kesäisestä auringosta ks Jouluna 1933:267—
268,
Muistakaamme nytkin, ettemme ole tämä
ruumis ks henki 1934: 178,
Hän
[*Paavali]
on
syntynyt
uudelleen,
hänellä on uusi ruumis, mutta hän on kuitenkin sama Paavali, ks Paavali 1934:181—182,
sielu, joka on pukeutunut ruumiiseen. — —
Ja tämän heräymyksen itsetietoisuuteen, hen-

Ruumiinpoltto

kiseen elämään, on tapahduttava täällä ruumiissa; sen vuoksi on ruumis meille annettu,
ks Teosofia ja sosialismi 1934: 248—257,
kuolemattoman
ruumiin
rakentaminen,
ks
veri 1934: 344—345.
Ruumiinpoltto
Kys. Kuinka on ruumiinpoltto teosofiselta
kannalta arvosteltava?
Vast.
Teosofia
puolustaa
ruumiinpolttoa.
Ruumiinpoltto ensiksikin noudattaa luonnollisen
terveydenhoidon
vaatimuksia.
Hautausmaat mätänevine lihoineen ja lumeen ovat
todellisia tarttuvien tautien pesiä, jotka veden
ja ilman myrkyttävät. Toiseksi vainajan sielu
vapautuu siitä vetovoimasta, mikä, valitettavasti kyllä, hänen haudassa makaavalla tai
balsamoidulla ruumiillaan välistä on häneen
itseensä nähden ja joka vetovoima hidastuttaa
hänen
kulkuaan
taivaallista
lepotilaa
kohti.
Kolmanneksi
ruumiinpoltto
vapauttaa
eräät fyysillisesti elävät ihmiset kiusauksesta
käyttää kuollutta ruumista inhottaviin mustanmaagillisiin tekoihin. Muita syitä mainitsematta. 1908: 90—91,
Ruumiinpoltto.
Kaikesta
ennakkoluuloisten
ihmisten
vastustuksesta
huolimatta
näytään
lähestyvän sitä aikaa, että maassamme on
säännöllisesti
toimimassa
ruumiinpolttolaitos.
Silloin saadaan jälleen vuosituhansien päästä
käytäntöön tuo ihanteellisempi tapa päästä
eroon fyysillisestä ruumiista, silloin kun se
on jäänyt vaille omistajaa. Pelkkää taikauskoa on ollut huolenpito kuolleesta ruumiista.
Se on jokseenkin samaa kuin tallettaa likaisia, loppuunkuluneita vaatteita, vieläpä terveydellisesti pahempaa.
Maahanpanemisen
uskonnollinen
pyhyys
perustuu väärinkäsitettyyn tietoon jälleensyntymisestä. Ihmiset luulevat vielä tänä päivänä egyptiläisten lailla, että uusi ruumis
rakennetaan vanhan ruumiin aineksista, ja
siksi tahtovat sitä arkussa säilyttää ylösnousemukseen
asti.
Mutta
Paavali kutsuu
tätä uskoa tomppelimaisuudeksi, sillä ei uusi
kasvi ole milloinkaan riippuvainen vanhan
kohtalosta, vaan ainoastaan siemen jää jälelle
ja siinä talletetaan kasvin näkymätön aate,
mutta ei sen ainekset.
Kirjailija Maeterlinck on hyvin kauniisti
puhunut ruumiinpoltosta, kutsuen sitä ”kuolemattomaksi
syntymäksi
liekkien
kehdosta”.
Hän sanoo: ”Tämän ovat historian viisaimmat ja onnellisimmat kansat käsittäneet. Se,
mikä haudoissa tapahtuu, saastuttaa ajatuksiamme samalla kuin ilmapiiriämme. Käsitys
kuolemasta riippuu ihmisten yleisessä kuvittelussa suureksi osaksi siitä tavasta, miten
ruumis poistetaan . . . toisessa tapauksessa se
synnyttää rauhaa, toisessa epätoivoa.” ”Kuolema vie ihmisen sielun pois sellaiseen paikkaan, jota me emme tunne.”
Tien varrelta 1913:262,
Kys. Kumpi salatieteelliseltä kannalta on
suotavampi:
hautaaminen
vaiko
ruumiinpoltto? Teosofisissa piireissä oltanee yleensä
ruumiinpolton
kannalla,
mutta
olen
myös
kuullut sanottavan, että vainaja kärsii sanomattomia tuskia, kun tuli äkkiä hävittää hänen fyysillisen käyttövälineensä.
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Vast.
Jotka
semmoista
väittävät,
ovat
luultavasti
hankkineet
viisautensa
spiritistisistä istunnoista, mutta eivät ole tutkineet
asiaa okkultiselta kannalta. Niin pian kuin
eetteriruumis on erkaantunut karkeasta fyysillisestä
ruumiista
—
mikä
säännöllisesti
tapahtuu parin vuorokauden sisällä, — on
sen hienoin ja korkein osa liittynyt astraaliruumiiseen
ja
samalla
eronnut
alemmasta
puolestaan. Tämä alempi eetteriruumis, joka
pysyy
fyysillisen
lähettyvillä ja hajaantuu
yhdessä sen kanssa, on — samoinkuin fyysillinen käyttöväline — omalla tavallaan hämärästi tajuinen, mutta sen tajuntaa ei ole
sekoitettava ihmissielun minätajuntaan. Kuoleva ihminen näyttää välistä kärsivän ankaria fyysillisiä tuskia, joista hän itse sieluna
ei tiedä mitään. Samoin alempi eetteriruumis
voi näennäisesti kärsiä, jos fyysillinen esim.
poltetaan, ja galvanisoituna henkiin spiritistisessä istunnossa, saattaa se vilkkain värein
kuvata omaa helvettiään. Mutta ihminen itse,
vainaja, ei tiedä siitä mitään. Mitä muuten
ruumiinpolttoon yleensä tulee verrattuna hautaamiseen, ovat sen edut tämän rinnalla niin
silmiinpistäviä sekä eläville että kuolleille,
että tulevaisuudessa luultavasti tullaan käyttämään yksinomaan ruumiinpolttoa.
1926: 25—26,
Ruumiinpolttolaitos (Krematoriumi) on vihdoin valmistunut Helsingissä. 1926: 96,
[*01in
hautajaisissa]
ruumiinpolttokappelissa. ks hautajaiset 1931:209—210.
Ruumiillinen, ks myös ruumis
Tasa-arvoisuus on osaksi henkistä, osaksi
ruumiillista; se perustuu henkiseen ja ruumiilliseen
yhtäläisyyteen,
ks
tasa-arvoisuus
1905: 98,
[*jooga-kouluissa] aina on pantu suurta
painoa ruumiilliselle puhtaudelle ks Mens
sana 1905: 145,
”ruumiillisesta ylösnousemuksesta” ks ylösnousemus 1905: 214—215,
kunnioituksen tunne — — suuren uskonnonopettajan — — pyhiä ruumiillisia jäännöksiään kohtaan ks psykometria 1906: 94,
kirjailijoita, jotka ovat lausuneet halveksumisensa ruumiillista työtä kohtaan — — ruumiillisen työn määrä vähenee. — — Mutta
ruumiillinen lepo ei meistä ole samaa kuin
henkinen laiskuus. — — Vapaus ruumiillisesta työstä on oikeutettu ainoastaan silloin,
kun työ on siirtynyt fyysilliseltä tasolta toiselle. Meidän päämäärämme on siis oleva
asteettain
suureneva
vapaus
ruumiillisesta
työstä, jotta meillä olisi yhä enemmän ja
enemmän
aikaa
henkiseen
toimintaan,
ks
Lafargue, Paul 1907: 137,
Hyvän ja pahan tiedon puu on ruumiillinen
elämä kolminaismaailmassa, ks hyvä 1907:
202,
Teosofinen veljeysoppi — — ei perustu
siihen, että ihmiset ruumiillisesti ovat samanarvoisia, vaan siihen, että ihmiset ovat hengessä yhtä. — — ruumiilliset ominaisuudet
ovat niin äärettömän monenlaiset ihmiskunnassa, ks Kehityksen kulku 1907: 269—271,
ruumiillinen työ ks ruumis 1908: 123,
ks Uusi elämä 1908: 321—324,
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Mediumistiset ilmiöt ovat miltei aina yhteydessä
jonkinlaisten
ruumiillisten
muutosten, ahdistusten, kivun tunteiden, hermopuuskien, hermokiihtymisten y.m. kanssa — —
suuri ruumiillinen tuska ks eetteri 1909:
268—269,
ruumiillinen työ ks Tolstoin oppi ja teosofia 1910:411,
Omasta puolestani en liioin paljon ehtinyt
ajatella ruumiillista hyvinvointia ks teosofia
art Yleiseuroppalainen 1913:286—292,
Fyysillinen taso on varsinainen ruumiillinen
maailma, ks salatiede 1914: 198—199,
ruumiillisen elämän taakka ks pyhiinvaellus
1914:314—315,
Ruumiillinen liike on tietysti vaistomainen
jäljittely tai symboli, ks suru 1914:413,
[*puutarhaviljelys]
tärkeimpiä
ammatteja
ruumiillisen työn alalla, ks puut 1914:414,
Kun tuossa seisoin ja veistelin veistokoulussa, valtasi minut vastustamaton halu lähteä kotiin kirjottamaan. Tiesin, että nyt osaisin kirjottaa. Tiesin, että nyt olin löytämässä
takaisin omaa työalaani. Ja minua rupesi
epäilyttämään
koko
ruumiillinen
työntekoni.
Mikä takasi, että sillä osaisin henkeäni elättää? Kunnolliseksi puusepäksi tulisin vasta
aikojen kuluttua. Ja jos ihanteeni oli päästä
rengiksi maalle saatoinko edes toivoa, että
siihen työhön kunnollisesti pystyisin? Eikö
lapsena taittunut selkäni itse asiassa tuominnut minua ruumiillisesti helpompaan työhön — räätälin, suutarin tai korkeintaan
puusepän työhön?
Ja kun tähän umpisokkeloon olin joutunut,
ajattelin: mitä varten koko ruumiillinen työ?
sitäkö varten vain, etten ”ottaisi leipää toisen suusta”, että saisin tuntea tyytyväisenä:
olen puhdas olento, enkä mitään vääryyttä
tee? — Ei, pois kaikki turhamaisuus, ajattelin, minä lähden kotiin ja alan kirjottaa.
Järnefelt olisi ehkä kutsunut tätä ”kiusauksiin lankeemiseksi”. Minulle se kuitenkin
oli suurempaan selvyyteen pääsemistä itsestäni.
[*Ote P. E:n teos. muist.] 1915:266—267,
Jokaista
kansalaista
harjotetaan
ruumiilliseenkin työhön, ks Unelma 1917: 151—152,
ruumiillisissa
nautinnoissa,
ks
Kalevala,
kristinusko ja Suomen kansa 1917: 160—163,
ei tyydy ajattelemaan vain ruumiillisen elämän asioita, ks teosofia art Mitä on teosofia?
1917: 443—446,
Nuorempana pidin ruumiillista työtä korkeimpana,
pyhimpänä,
välttämättömimpänä
— luulin, että kaikki ruumiillisen työn tekijät olivat erikoisesti siveellisiä, hyviä ja rauhaa rakastavia ihmisiä. Nyt en enää erehdy
semmoista luulemaan. Nyt näen selvän selvästi, että ihmiskunta olisi hukassa ilman
niitä korkeammalle kehittyneitä sieluja, jotka
osaavat tehdä muutakin luovaa työtä kuin
paljasta ruumiillista, ks sota 1918: 196,
Jeesuksen Kristuksen tarjoama apu jumalalle oli — — ruumiillisesti okkultisempi. ks
Jeesus art Oliko Jeesus Jumala? 1918:234—
235,
Sodassa kaatuneet — — ovat tarvinneet
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suorastaan ruumiillista hoivaa henkielämänsä
ensi aikoina, ks vainaja 1919: 62—63,
Nyt Paavali epäilemättä olisi suuri puhuja
ja suuri kirjailija, matkustaisi paljon eikä
ehtisi ajatellakaan ruumiillista työntekoa, ks
Paavali 1919: 215,
ks veljeys 1919: 288,
Tietysti hän [*ihminen] ymmärtää, ettei
hänen
nykyinen
personallisuutensa,
hänen
nykyinen
ruumiillinen
olemuksensa
saata
muistaa semmoista, jota se ei ole kokenut:
sillä eihän se ollut olemassa ennen, edellisissä
ruumistuksissa, ks jälleensynt 1919: 295—296,
hänen oma ruumiillinen olemuksensa — tulee onnelliseksi, ks kehitys 1920: 99—101,
ks sukupuolielämä 1920: 151—154,
musikaalisuus 1921:318—319,
yhteiskunta 1922:291—292,
Urheilu
kasvattaa
taas
sankareita
ruumiillisten ponnistusten ja sielullisen kestävyyden alalla, ks Olympialaiset 1924: 209—
210,
ruumiillista työtä tekevät tarvitsevat paljon pitemmän lepo-ajan. ks Uni ja unennäkö
1924: 292—301,
[*H. P. B:n] omituinen mediumistis-psyykkinen ruumiillinen [*rakenne] ks auktoriteetti
1925: 150—151,
veljeys ei perustunut ainoastaan ruumiilliseen samankaltaisuuteen ks teosofia 1926:
3—10,
Jeesus
Kristuksen
ruumiillinenkin
olemus
on kuolematon ks I. T. J. 1926:34—37,
ks Sairas sielu 1926:226—232,
ruumiillisen heikkouteni takia kesällä ks
Toll, Hugo 1928:95,
Ja huomautan — lisäsi Johtaja [*P.E.]
—, että tämä uhri tapahtuu suuressa määrässä minunkin työni tukemiseksi, minunkin
ruumiillisen
temppelini
rakentamiseksi
ja
ylläpitämiseksi, ks R-R 1928: 211,
Tässä ruumiillisessa elämässä on hengen
lunastettava sielu, joka tapahtuu jälleensyntymisen avulla, ks kesäkurssit 1928: 232,
[*Tolstoin oppi] ruumiillisesta työstä. — —
[*hän sanoi]: ”Ja piru vieköön koko ruumiillisen työn, jos ks Tolstoi, Leo 1928: 252—
253,
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,
ks jättiläinen 1929: 146—147,
ellei Jeesus Kristus koskaan olisi ruumiillisesti elänyt? ks Poika 1929:412—416,
ks Tolstoin opin teosofia 1934: 295—299,
ruumiillinen työ ei milloinkaan vaadi sitä
huomiota, sitä keskittyneisyyttä, sitä sielullista ponnistusta, sitä henkistä voimaa, kuin
tuottava henkinen työ. Toisin sanoin: ruumiillista työtä tekevä ihminen ei milloinkaan
voi kuluttaa niin paljon elinvoimaa, olla niin
ahkera, kuin kulttuurityöntekijä, ks Tolstoin
opin teosofia 1934: 336, ja 1935: 17—28.
Ruumistus, -minen
ks myös jälleensyntyminen
Ihmisen jokainen ruumistus on kyllä edellisen jatkoa, mutta — — vanhan juurirodun
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jäännöksiä, jotka
taantumuksessaan joutuvat
raakalaiskannalle, tarjoten siten ruumistumismahdollisuutta
vähimmin
kehittyneille
sieluille, ks juurirodut 1906: 90,
jumalalliset opettajat ruumistuivat ks Venus
1906: 142,
Samalla tavalla vaikuttavat meihin joka
ruumistuksessamme saman ruumistuksen lapsuuden muistot, mikäli ne ovat olleet onnellisia ja sopusointuisia, ks Kaita tie 1907:
56—61,
Ruumistuneiden luku ks ihminen 1907: 166,
ruumistukset ovat kuin eri päiviä alemman
tajunnan elämänkirjassa, ks jälleensynt art
Ulkonaisia 1907:180—181,
Ruumistusten tehtävä on kehittää ihmisen
vapaata tahtoa, ks tahto art Mitä on ”vapaa
tahto”? 1907:195—197,
Korkeampi minä on se itsemme, joka kehittyy ruumistusten kuluessa, elämien vieriessä,
ks omatunto 1908: 28,
Milloinka ihmisen ei enää tarvitse ruumistua? ks lapsi 1909: 100,
että Jumala aina 600 vuoden perästä ruumistuu maan päälle, ks jumala 1909: 107—108,
Kuinka monta kertaa Jeesus on ruumistunut
sen jälkeen kun oli Jeesuksena? ks lapsi
1909: 200,
ruumistuivat
nykyisessä
maaketjussa
ks
kuuketju 1909: 301,
Nyt on ruumistunut paljon sieluja, jotka
viime elämässään olivat oppineita gnostikoita
y.m., paljon myös noita samoja keskiajan
kerettiläisiä, ks Fransiskus 1909: 335,
ennemmin tai myöhemmin — vaikkapa
vasta jossain tulevassa ruumistuksessa —
tulee äkkiä ilmi, mitä ihminen on salassa
sisässään hautonut, ks itsehillintä 1910: 130—
131,
Milloin ihminen varhemmassa ruumistuksessa on oppinut hengen kuiskeita kuulemaan,
silloin hän nykyisessä jo lapsena osottautuu
omituiseksi ja lahjakkaaksi olennoksi, joka
ks henki 1910:225—228,
viime ruumistuksessanne ks riemu 1910:
358,
sieluja on monta vertaa enemmän kuin
ruumistuneita ihmisiä ks jälleensynt 1911:
177,
Monen monta ruumistusta, mittaamattomia
aikoja ehkä kuluisi meiltä, ennenkuin saavuttaisimme sen huipun, jolla hän [*Kristus]
seisoi. — — Tästä käy selville, että Kristuksen ruumistuminen oli ainoa laatuaan. — —
Mutta nimi ”Kristus” ei silloin ilmaise mitään
henkilökohtaista
tämän
Kristusihmisen
entisistä
ruumistuksista,
ks
Kristus
1911:
286—289,
ks kynnyksenvartija 1914: 191,
”Missä kristuslapsi ruumistuu, siellä rauha
loistaa ks Kristus 1915: 357,
Minkätähden
olisi
vastenmielisempää
tai
hullumpaa uskoa uuteen ruumistumiseen kuin
vain haudantakaiseen kehitykseen? ks ”kristitty” 1917:5—6,
Jokin yksilö näyttää ensin tuon ihanteen
ruumistuneena,
personallistuttaa
aatteen,
ja
kun hän on poistunut elämän näyttämöltä,
lisäävät jälkeläiset piirteitä ja voimia hänen
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kuvaamalleen henkiselle todellisuudelle. Näin
syntyvät ks Kalevala, kristinusko ja Suomen
kansa 1917: 162—163,
Kysymys on nyt siitä, pidänkö minä Jeesusta
jumalana,
ymmärränkö
minä
kirkon
tavalla väitettä, että Jeesus Kristus on logoksen personallinen ilmennys eli ruumistuma
(inkarnatsioni). Mitä tähän vastaan. — —
Buddha ei enää ruumistu, Kristus ei liioin,
ks Jeesus art Oliko Jeesus jumala? 1918:
232—235,
Kun sanot: ‘Buddha ei enää ruumistu, Kristus ei liioin’ — — Mutta toiselta puolelta
pidät mahdollisena, että logos vielä voisi ruumistua — — Tuleeko Jeesus ruumistumaan
vai onko hän ruumistunut Kristus-ruumistuksensa perästä? — — Mutta ruumistuessaan
ihmisminä synnyttää uuden, alemman minän
— — Kun vihityssä ihmisessä ihmisminä on
personoitunut ja saavuttanut itsetietoisen kuolemattomuuden, silloin samalla on syntynyt
jumala ihmisessä (eli Kristus) ja logoksen
ruumistumis-prosessi on alkanut, ks Jeesus
vaiko Kristus 1919: 15—18,
ks jälleensyntyminen 1919: 294—296,
Monet kehittyneet ja viisaat sielut ruumistuvat sen perästä ihmisten kesken ks raamattu 1921: 124,
että saisi jotain mukaansa tulevan ruumistuksen varalle, ks musiikki 1921: 319,
jossain
egyptiläisessä
ruumistuksessa
ks
Sinnett 1921: 322,
ks Valon ja varjon veljet 1922: 103—105,
sallimus 1924:121—123,
Antakaa
viivytys
minulle
anteeksi,
niin
lisääntyy teidän hyvä karmanne tulevien ruumistuksien varalle, kuten buddhalainen sanoo,
ks P. E. II käännekohtia 1924:125,
antikristuksen
ruumistumana.
ks
apostolit
1924:245—247,
[*Jeesus] hän oli aikoja sitten — edellisissä ruumistuksissaan — oppinut pahan tuntemaan ks Mestarikirjeet 1925: 100—101,
minkälainen väliaika on ollut omien ruumistustenne
välillä,
ks
auktoriteetti
1925:
150—151,
Jeesuksen
menneistä
ruumistuksista
ks
Apollonios 1925: 189—190,
Mrs. Besant näet julistaa, että tässä todella
on kysymys Kristuksen toisesta fyysillisestä
ruumistumasta, ks I. T. J. 1926:34—37,
Jeesus Kristus oli kosmillisen Kristuksen
ruumistuma,
ei
mikään
”maailmanopettaja”.
Jeesus Kristus ei ruumistu enään. — — Jeesus Kristus ei ruumistu uudestaan. — —
Jeesus Kristus on kosmillisen elämän ruumistuma, ks I. T. J. 1926:242—247,
ei muista edellisiä ruumistuksiaan ja niiden
luomaa kuormaa, ks helvetti 1926: 330,
Sana tuli lihaksi — — Sen kautta, että
eräs
ihminen monen
monen
ruumistuksen
aikana oli valmistanut itsensä ja oman ruumiinsa Jumalan temppeliksi. Me tunnemme
hänet
viimeisessä
ruumistuksessaan
Jeesus
Natsarealaisen nimellä, ks R-R-teosofia 1928: 2,
ks Söderberg, Hjalmar 1929:18,
Uusi ruumistus on vanhojen jatkoa, ks politiikka 1929: 53,
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ruumistumalla
kerta
toisensa
perästä
ks
elämänpuu 1929: 124,
Joka ruumistus tarjoaa ihmiselle onnen ja
menestyksen mahdollisuudet, kun hän työskentelee niiden puolesta, ks vanhemmat 1930:
79—80,
Voi olla ihmisen kohtalo semmoinen jossain
ruumistuksessa, että häntä aina vain moititaan, ks panettelu 1930: 132,
ks synti 1930: 379,
Shankaraatshaarja
[*kuoli
vapaaehtoisesti]
hänen täytyi jossain seuraavassa ruumistuksessaan suorittaa tuo karmansa ks H. P. B:n
itämaalaisuus 1931:124—129,
ks täydellisyys 1932:242—243,
mutta ”sitten” jäi tulevaan ruumistukseen,
ks Leino, Eino 1933: 3,
ks Tolstoin opin teosofia 1934: 296—299, ja
330—336.
Ruupalooka
astraalis-mentaalisella
tasolla
(ruupalooka,
kuten vanhat indialaiset sanovat) ks C. W. L.
1932: 73—74.
Ruuskanen, Hanna
1908: 189,
Teosofia maaseudulla. Väsymätön työntekijämme, rouva Ruuskanen, joka taas puoli
kolmatta
kuukautta
on
liikkunut
ympäri
maaseudulla
(Viitasaarella,
Korpilahdella,
Korkeakoskella,
Porin
ympäristöllä)
kirjallisuutta
myymässä
ja
esitelmiä
pitämässä,
usein suurillekin joukoille, kirjottaa meille
m.m.: — —
Tien varrelta 1913:214,312,
Suomalainen teosofinen työntekijä Norjassa.
Rouva Hanna Ruuskanen, tuttu suomalaisille
ystävillemme
teosofisten
kirjojen
levittäjänä
ja teosofisena puhujanakin, on nyt lähes
kolme
kuukautta
tehnyt
samanlaista
työtä
Norjassa, jonne hän lähti helmikuun alussa
Norjan T.S:n ylisihteerin, neiti Eva Blyttin
hartaasta
pyynnöstä.
Hänellä
on
työssään
ollut menestystä ja hänen oma mielensä on
monella kokemuksella ja ajatuksella rikastunut.
Tien varrelta 1915: 256.
Ruusu
ruusunhohtoisen auran, ks Tietäjä 1910:
2-3,
nautinnon ruusun alta ks tunne 1911:183,
Ei missään ihminen vaella ruusuilla, ks aate
1912:256,
Särkyneiden
epäjumalain
soraläjästä
puhkeaa monivärinen ruusu, jos kyynelillä maata
kostutamme. Ruusun nimi on rakkaus, punainen ja valkoinen, kultainen ja violetti. Rakkauden ruusu on elämän ja kuoleman salaisuus. Se puhkeaa ks epäjumala 1913:218,
puhkeaa meidän sydämessämme rakkauden
ruusu sitä ihmistä kohtaan, jota Jumala käski
meidän auttaa, ks pyhiinvaellus 1914: 315,
silloin on kulkuni oleva kuin tanssia ruusuilla — — sirotan ruusuja jalkojenne eteen.
ks R-R art Tietäjästä R-R:ksi 1921: 1—2,
pystyttäneet ruusuihin puhkeavan ristin —
— Ruusu on elämän ja ilon, onnen ja rakkauden vertauskuva — — silloin ristissä
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puhkeaa ruusu, rakkauden ruusu — — Ruusu
on silloin muodostunut hänen sydänverestään.
ks Ruusu-Risti 1921:14—22,
Ilmestyköön Ruusu-Ristinkin puolesta taaja
kimppu hohtavia astraalisia ruusuja hänen
[*A. B:n] auraansa, kun hän syntymäpäivänään ajattelee maailman teosofeja! ks R-R
1921:394—396,
Ruususta tuli joulumme symbooli — — Ah,
nyt kun ruusu oli puhjennut ristiimme, nyt
uskoimme hyvään ks Joulun R-R 1921: 582—
583,
elämäni ei näennäisesti ole ollut ruusuilla
kulkemista ks sota 1924: 4,
ristissä puhkeaa ruusut, ks vuosi 1925: 3,
eikä todellisuus enää peittynyt ruusunhohteiseen harsoon, ks Suomi 1927: 294—295,
Ruusut ja liljat ympäröivät minua ks P. E.
III syntymäpäiviä 1930:2—3,
Auramme muuttuu kuin ruusuksi, joka
ottaa vastaan taivaallista valoa. — — Ruusun
tie ks ylösnousemus 1930: 207,
Ruusu-Risti
lyhennettynä R-R
[*Tässä kohdassa voi seurata Suomen teosofisen liikkeen historiaa v:sta 1920; sitä
edeltänyttä jaksoa luettava P. E. VII:stä.]
Ruusu-Ristin
Kannatusliitto
ja
RuusuRistin Ompeluryhmä ks Kannatusliitto
RUUSU-RISTI,
Suomen
Salatieteellinen
Tutkimus-Seura
(ruotsiksi:
ROSEN-KORSET, Samfundet för oekult forskning i Finland)
Ruusu-Risti,
ruusuristiläisyys,
Ruusu-Ristilehti, -seura jne
Suomen Teosofisen Seuran 13 :s vuosikokous
pidetään
juhannuksena
Seuran
päämajassa
Pakinkylässä.
Tien varrelta 1920: 240,
2: Olen monta kertaa pahoitellut sitä seikkaa, että tohtori Steiner kannattajineen aikoinaan eroitettiin Teosofisesta Seurasta ja että
he sitten muodostivat oman Antroposofisen
Seuransa. Oli mielestäni köyhyyden todistus,
ettei T.S:n seinien sisälle mahtunut erilaisia
näkökantoja
ja
erilaisia opettajia
seuraajineen: henkinen elämänvoima oli vähenemässä
samassa määrin kuin sille piti etsiä rajoituksia ja opinkappaleita; totuus viihtyi vapaudessa.
Lakkasin
kuitenkin
pahoittelemasta,
kun
muistin, että oli tehtävä ero Teosofisen Seuran ja teosofisen liikkeen välillä. Teosofisen
liikkeen ovat Mestarit panneet alulle, se sisältää ja kuvastaa Heidän korkeata ja laajaa
inspiratsioniaan. Teosofinen Seura sitä vastoin on semmoinen, jommoiseksi ihmiset sen
tekevät. Teosofisen liikkeen inspiratsioni etsii
itselleen useampia ilmennyksiä, joista yksi on
Teosofinen
Seura,
toinen
Antroposofinen
Seura j.n.e. Nämä ilmennykset ovat samassa
suhteessa teosofiseen liikkeeseen kuin yksityiset hedelmäpuut ovat siihen maaperään, jossa
ne itävät ja kasvavat. Näin ollen useamman
seuran synty ei todista teosofisen liikkeen
köyhyyttä, vaan sen rikkautta, hedelmällisyyttä ja henkistä voimaa. Tosin samalla tulee
todistetuksi, että kukin yksityinen seura
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on ihmistekoa, joka ei vastaa liikkeen ihannetta sen koko laajuudessa ja korkeudessa.
Tänä kesänä sain kuitenkin syytä sydämelliseen iloon siitä vapaamielisestä ja aito teosofisesta hengestä, joka kaikesta huolimatta
vallitsee Teosofisessa Seurassa. Kuten tämänkin lehden lukijat tietävät ja muistavat, olen
erinäisissä kysymyksissä ollut toista mieltä
kuin T.S:n nykyinen presidentti, Mrs. Annie
Besant. Useat meikäläiset teosofit ovat siitä
olleet huolissaan, ovatpa menneet niinkin pitkälle, että ovat epäilleet teosofisuuttani ja
sopivaisuuttani T.S:n jäsenenä. Nyt on kysymys ratkaistu, ja huolestuneet ovat tilaisuudessa
täydellisesti
vapautumaan
huolistaan,
sillä Mrs. Besant on itse kirjoittanut, vastaukseksi hänelle tekemääni kysymykseen, ihmettelevänsä sitä, että kukaan pitää minua
hänen ”vastustajanaan”, ja iloitsevansa siitä,
että kuljen omaa tietäni ja teen omaa työtäni,
sillä ”maailma kaipaa apua kaikkiin suuntiin,
eikä suinkaan loppumattomia toisintoja.”
Samalla on myös ilahduttavalla tavalla tullut todetuksi Teosofisen Seuran vapaus ja sen
johdon
joustavuus.
Olimme
—
muutamat
T.S:n ystävät — kääntyneet T.S:n presidentin puoleen asiassa, joka painoi mieltämme
ja huolestutti meitä. Asia oli seuraava: 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 teosofisessa
työohjelmassa, tahtoen säilyttää teosofista liikettä puhtaasti henkisenä liikkeenä. Väli näiden ”puolueiden” välillä on aikaa myöten kehittynyt yhä kireämmäksi, suureksi osaksi
siitä syystä, että ”yhteiskunnallinen puolue”
on uskonut kulkevansa presidentin jäljissä ja
noudattavansa hänen uusia työsuunnitelmiaan,
jonka tähden se on katsonut velvollisuudekseen arvostella ”henkistä puoluetta” vanhoilliseksi ja epäteosofiseksi. Kirjeessä presidentille olimme kuten sanottu esittäneet näitä
seikkoja ja kysyneet hänen neuvoaan, samalla
ehdottaen ratkaisua, joka mielestämme oli
ainoa mahdollinen oikeuden ja veljeyden kannalta. Presidentti on nyt vastauksessaan tosiasiallisesti hyväksynyt tekemämme ehdotuksen.
Mrs. Besantin vastauskirje julkiluettiin Suomen Teosofisen Seuran vuosikokouksessa Tuonenkylässä kesäkuun 25 p:nä. Sen mukaan
Suomen Teosofinen Seura voi jakautua kahteen itsenäiseen osastoon, joilla kummallakin
on omat työtapansa, omat taloutensa ja omat
hallituksensa; ylisihteeri vain on yhtenäinen
molemmille osastoille, välittäen yhteyden Teosofisen Seuran Päämajan ja presidentin kanssa
sekä allekirjoittaen Suomen T.S:n kaikki asiapaperit.
Vaikka tämä presidentinkin taholta tehty
ehdotus ei vuosikokouksessa herättänyt vastakaikua ”yhteiskunnallisessa puolueessa”, liittyivät kuitenkin läsnäolevat ”henkisen puolueen” jäsenet osastoksi, jonka nimeksi valittiin ”Suomen Teosofisen Seuran Okkultinen
Osasto”. Yleisen äänestyksen avulla Seuran
jäsenten kesken päätettiin tiedustella, ketkä
kaikki tahtovat tähän Okkultiseen osastoon
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liittyä. Sitä varten on lähetetty painettu kiertokirje
ja
äänestyslippu
Seuran
jäsenille,
jonka lisäksi Suomen T. S:n perustaja-ylisihteeri — toisin sanoen allekirjoittanut — kesän aikana on käynyt tervehtimässä kaikkia
Seuramme loosheja. Kun on saatu selville,
millä tavalla Seuran jäsenet ovat jakautuneet,
pidetään syksyn kuluessa Helsingissä Okkultisen Osaston perustava kokous, jonka jälkeen
varsinainen teosofinen toiminta uusissa merkeissä alkaa.
Näin otettu askel ei missään suhteessa jää
merkityksettömäksi,
sillä
Teosofisen
Seuran
historiassa on nyt ensi kerran virallisesti ratkaistu ja vahvistettu, että erilaiset käsitykset
teosofisista velvollisuuksista ja T.S:n tehtävästä mahtuvat rinnatusten toimimaan saman
seuran katon alle. Ennen on aina muodostunut uusi seura, kun on ilmaantunut poikkeavia
käsityksiä teosofisesta työstä ja tehtävästä;
sillä tavalla syntyi Judgen seura Amerikassa
v. 1896, Mrs. Tingley’n ”Yleinen Veljeys” v.
1898 ja Antroposofinen Seura v. 1912. Nyt on
tämmöinen
harha-askel
vältettävissä
siten,
että Suomen T. S. jakautuu kahteen yhtä oikeutettuun osastoon, jotka kumpikin edustavat Teosofista Seuraa ja Teosofiaa. Seuratkoon Mestarin pyhä siunaus kaikkien meidän
työtämme!
Seuramme kahtiajaon johdosta on etevä ja
uuttera työntekijämme J. R. Hannula kirjoittanut yhteisen kirjeen T.S:n jäsenille ja lähettänyt kirjeensä minulle julkaistavaksi jossain
kiertokirjeessä
tai
jäsenlehden
tapaisessa. Rohkenen kuitenkin painattaa suurimman osan siitä tähän, koska se ei ole vailla
intressiä teosofeille yleensä. Herra Hannula
kirjoittaa:
”Kun allekirjoittanut puolestansa on liittynyt siihen osastoon, jossa Perustajaylisihteerimme on keskuksena, niin voitaisiin kenties
kysyä: miksi olen sen tehnyt?
Vastaukseni voisi olla hyvin lyhyt: teosofinen työni on minut sinne vienyt.
Mutta sellainen vastaus kaivannee joitakin
selventäviä perusteluja. Koetan niitä antaa.
Ensiksikin: Olen vuosien vieriessä yhä selvemmin ymmärtänyt, että Suomen kansan on
itsenäistymisensä ohella luotava jotakin itsenäistä henkisen kulttuurin alalla. Sen kautta
saavutettu voitto, olkoon se pieni tai suuri,
kyllä sitten sellaisenaan tulee koko ihmiskunnan hyväksi. Toiseksi: Olen myös —
osaksi vaikeittenkin ristiriitojen ja kamppailujen kautta — tullut huomaamaan, että P. E.
on erityisemmällä ja syvällisemmällä tavalla
vastuullinen sen tehtävän edessä, jota Suomen
kansa on kutsuttu suorittamaan. Ainakin hän
kykenee
tuntemaan
vastuunalaisuutensa
syvemmin kuin kenties kukaan toinen suomalainen. Siksi koetan häntä tukea, koetan työlläni auttaa ja palvella. Sillä kyllähän Te,
ystävät ja veljet, käsitätte, että työ se on,
joka meitä kutsuu, työ se meitä odottaa. Meidän täytyy osata antautua sellaiseksi toiminnan kanavaksi, jonka kautta uusi aalto henkisestä maailmasta voi löytää ilmentymismahdollisuutta täällä alhaalla.
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Yksi sellainen aalto on rauhanaatteen käytännöllistyttäminen.
Onhan m.m. sanottu, ettei Suuri Opettaja
voisi ilmentyä, ellei sota tulisi poistetuksi
maailmasta. Mutta kuinka sota tulisi poistetuksi, elleivät ihmiset ala ensin ymmärtää,
kuinka sota on perin pohjin väärä? Ihmisten
täytyy tulla käsittämään, että tappaminen,
tehköön sitä yksi ihminen tai monta ihmistä
yhdessä, aina on väärä, on rikos elämän lakia
vastaan.
On todella turhaa sanoa esim. lihansyöjälle:
Sinun kätesi ovat verellä tahritut yksin sillä,
että sinä syöt lihaa, vaikket sinä itse eläimiä
tappaisikaan. Sillä hän voi meille syystä sanoa: Sinun omat kätesi ovat tahritut ihmisen
verellä, antaessasi jollain tavalla apuasi sodalle, odottaessasi siitä jotakin voittoa, vaikket
olisikaan itse suorastaan mukana sodassa. Ja
onko sitten pienempi asia tahria kätensä ihmisen kuin eläimen verellä?
Niin lihansyöjä saattaa meille syystä huomauttaa.
Jos sallitte niin paljastan hyvin harvoilla
sanoilla ihmiskunnan nykyisen räikeän tilan:
Fyysillisellä tasolla ei ole juriidista elämisen
oikeutta muilla kuin murhaajilla.
Odottakaahan.
Kellään ihmisellä Europan sivistysvaltioissa
ei ole ehdotonta elämisen oikeutta, ellei hän
tunnusta tappamista jostakin syystä oikeutetuksi, ja ellei hän tunnusta ihmisten tappamista jostakin syystä oikeutetuksi, ja ellei
hän käskettäessä ryhdy suoranaiseen toimintaan ihmisten tappamiseksi. Ihmisellä on silloin valittavana vain kaksi mahdollisuutta:
joko ryhtyy toisia tappamaan tai tulee itse
tapetuksi. Sillä ellei ihminen, joka kieltäytyy
sodasta, kieltäytyy tahrimasta käsiään ihmisverellä, ellei hän tule vangituksi ja tapetuksi,
niin se ei johdu siitä, että hänellä olisi senjälkeen juriidista oikeutta elämiseen, vaan se
johtuu joko Korkeimman suojeluksesta, sallimasta tai Karmasta, tai viranomaisten armosta,
välinpitämättömyydestä
tai
virkavelvollisuuksiensa
suoranaisesta
kieltämisestä.
Ihminen, joka ehdottomasti alistuu Jumalan
käskylle: ”älä tapa”, hän on kuin henkipatto
tämän maan päällä.
Sellaisessa kauhistuttavassa tilassa ja puristuksessa ihmiskunta vieläkin elää. Siinä ei
ollenkaan tapahdu Isän Jumalan hyvä tahto,
vaan Isän Saatanan paha ja väkivaltainen
tahto.
Nyt on selvää, että jos ihmiskunta koskaan
tahtoo päästä tästä verisestä tilasta, jos se
koskaan tulee edes ymmärtämään sodan ja
väkivallan pahaksi ja omasta tahdostaan kieltäytyy siitä, täytyy syntyä edes joku hapattava siemen, joku henkinen keskus, jossa selvästi ymmärretään ja omaksutaan se totuus,
ettei väkivallalla maailmaa paranneta, ettei
pahaa pahalla voiteta, ettei ihmisen tappaminen ole missään asiassa paikallaan.
Yksin tämä seikka on niin tärkeä ja suuriarvoinen, että se jo velvoittaa Suomen Teosofisen Seuran, tuon yleisen veljeyden ytimen,
kulkemaan sisäisen uudestisyntymisen kautta
uuteen ilmentymismuotoon.
Lopetan
tämän
kirjeeni
lisäämällä,
että
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vaikken
ole
ryhtynyt
kirjoittamaan
Teille
yksityisesti — niinkuin ensin oli aikomukseni,
saadessani sysäyksen tähän tehtävääni — niin
Te, ystävät ja veljet, voitte jokainen lukea
tämän niinkuin yksityisen ystävän kirjeen,
joka yksin vastaa sanoistaan. Voittehan sitäpaitsi yhteisesti keskustella ja neuvotella jossakin kokouksessanne, tai muussa tilaisuudessa. Olkoon se ikäänkuin pohjustuksena
asialle. Sillä tietenkin jokaisen on syventyvän
mietiskelyn avulla ratkaistava kantansa, on
päästävä selville siitä, tahtooko hän olla mukana tukemassa Suomen kansaa sille erikoisesti
uskotussa
tehtävässään.
Sievissä, 2. 7. 1920.
Veljellisellä tervehdyksellä
J. R. Hannula.
Ystäväni J. R. Hannula on edelläolevassa
kirjeessään
kosketellut
näkökantaa,
jonka
kannattajaksi minäkin olen asettunut esim.
tämän
aikakauskirjan
palstoilla.
Minustakin
henkisen elämän ehtoihin kuuluu aseettomuus,
ja ovathan sitä henkistä elämää edustaneet
sekä Kristus että Buddha. Olen vain painostanut, että se on yksilöllistä, esoteerista laatua. Se ei ole poliittinen näkökanta eikä joukkoilmiö, vaan on oleva jokaisen ihmissielun
yksilöllinen vakaumus.
Senpätähden
on
tunnustettava
suoraan,
ettei sitä voi asettaa vaatimukseksi esim. Teosofisen Seuran jäsenyydelle. Aseettomuus on
luonnollista, kun veljeys on tullut eläväksi
henkiseksi voimaksi ihmisen sielussa, mutta
Teosofisen Seuran jäsenyys on avoinna kaikille, jotka tunnustavat ihmisten veljeyden
periaatteessa ja käytännössä ainakin sitoutuvat olemaan suvaitsevaisia toisilleen eikä tuomitsemaan toinen toisensa vakaumuksia. Teosofiseen Seuraan pyrkijät ovat totuudenetsijöitä eikä ole oletettavissa, että henkisen elämän totuus olisi kaikille kirkastunut.
Toista on n.s. esoteristein. Nämähän ovat
alkaneet elää henkistä elämää, ainakin vakavasti siihen päin pyrkiä, ja Kristuksen, Buddhan y.m. Mestareiden viitoittamaan suuntaan
johdettuina he saattaisivat kylläkin joutua
sisäiseen kosketukseen henkisen elämän ehtojen ja vaatimusten kanssa. Ja koska esoteristit muodostavat Teosofisen Seuran sielun,
koska he H. P. B :n sanoja käyttäen toteuttavat T.S:n alkuperäistä tarkoitusta, on luonnollista, että heidän esimerkkinsä ja vaikutuksensa on painava T.S:n toisillekin jäsenille. Esoteeriselta osastolta olisi voinut odottaa, että se maailmansotakysymyksessä olisi
asettunut sille veljeyden kannalle, 1 josta puhuin Tietäjän maaliskuun vihossa. ) Ja jos
kerran esoteristit olisivat esimerkkiä näyttäneet, olisi aseettomuuden ihanne pian tullut
Teosofisen Seuran yleiseksi mielipiteeksi, ja
silloin Teosofinen Seura olisi itse asiassa
näinä mullistusten raskaina aikoina seisonut
lujana kuin kallio henkisen elämän, totuuden
ja veljevden julistajana maailmassa.
Toimittajalta 1920:241—247,
Suomen T. S :n perustaja-ylisihteeri kävi
kesällä — ei kaikissa, vaan useimmissa —
1

) [*ks sota 1920: 101—105]
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teosofisissa loosheissa puhuttelemassa jäseniä
n.s.
kahtiajaon
johdosta.
Lukuunottamatta
Mikkelin loosheja, jotka eivät pitäneet mitään
kokousta,
olivat
maaseutulooshien
jäsenet
miltei
yksimielisesti
”Okkultisen
Osaston”
puolella. Useat jäsenet lausuivat sydämellisen ilonsa siitä, että vihdoin oli toivoa teosofisen työskentelyn jatkamisesta rauhassa ja
sovussa, kun ei osastojaon toimeenpanemisen
jälkeen enää olisi syytä hankauksiin. Jotkut
olivat kyllä ihmeissään siitä, etteivät teosofitkaan osanneet olla ja elää veljinä keskenään,
mutta pitivät sovinnollista eroa parempana
kuin riitaista yhdessäoloa. Olihan mahdollista ja toivottavaa, että kahtiajako oli ohimenevä ilmiö ja että tulevaisuudessa taas paremmin ymmärrettäisiin toinen toisiamme.
T.S:n kahtiajako. Suomalaiset ovat päätöksissään ja toimissaan hitaita. Tämä vanha
sana osoittautui taas todeksi, kun Okkultiseen
Osastoon
ilmoittautuneiden
jäsenten
äänet
syyskuun 1 p:nä laskettiin. Niitä ei ollut
täyttä kolmea sataa — Seuramme jäseniä on
seitsemättäsataa! Eivät siis puoletkaan jäsenistämme osanneet ajoissa päättää, tahtovatko
he kannattaa Pekka Ervastia ja hänen työtään Suomessa vaiko hyväksyä nykyistä riitaista henkeä Suomen T. S:ssa. Jonkun verran hämminkiä oli tietysti saanut aikaan ylisihteerin ja useiden hallituksen jäsenten julkaisema kiertokirje, jossa kehoitettiin teosofeja pysymään rauhallisina ja yksinkertaisesti T.S:n jäseninä mitään osastoja muodostamatta, — ikäänkuin Okkultiseen Osastoon
liittyminen olisi muuttanut kenenkään asemaa Teosofisessa Seurassa! Näyttää siltä,
ettei ole käsitetty kahtiajaon periaatteellista
ja siveellistä merkitystä edes niiden puolelta,
jotka muuten kannattavat P. E:tä. Onko niin
ollen ihmeteltävää, että ”toispuoleiset” ovat
jyrkästi jakoa vastaan ja ilmoittavat, etteivät
halua muodostaa mitään osastoja ja ettei
heitä voi siihen pakottaa?
Okkultinen
Osasto
pitää
avajaisjuhlansa
Helsingissä marraskuun 14 p:nä. Ohjelmasta
ilmoitetaan
tarkemmin
lokakuun
Tietäjässä
tai muulla tavalla. Mahdollisesti Pekka Ervastin luennot alkavat jo varhemmin Helsingissä.
Tien varrelta 1920: 334,
RUUSU-RISTI 1921.
Tietäjän seitsemästoista vuosikerta!
Muutoksia ja uudistuksia sekä nimeen, ulkoasuun että sisältöön nähden! Tietäjä on
palvellut aikansa ja syntyy uudestaan toisella
nimellä!
Lukekaa näistä seikoista ”Toimittajalta” 1)
osastossa tässä numerossa!
Vuosikerran hinta Smk. 50:—, puolivuosikerran Smk. 25:—, Amerikassa dollaria 4:—
ja 2:—, maksettuna Amerikan rahassa.
Tilatkaa ja levittäkää!
Asiamiehille 10 % alennus. Lähettäkää
1
)
[*ks
seuraavaa
R-R 1920: 338—348]
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tilauksenne, jos mahdollista, ennen tammikuun 14 p:ää, että osaamme määrätä painoksen suuruuden. Ruusu-Risti ilmestyy kuukauden 21 p:nä.
RUUSU-RISTIN Toimitus.
P e k k a E r v a s t . Helsinki.
1920: 337,
T: Alottaessani näitä pätkiäni kaksitoista
vuotta sitten pyrin niiden avulla lähempään
kosketukseen Tietäjän lukijoiden kanssa. Tuntui siltä kuin olisin istunut ystäväpiirin keskellä ja kuin minua olisi pyydetty ja kehoitettu
puhumaan
suoraan
ja
peittelemättä,
mitä sydämessäni liikkui. Elin vuosikausia
tässä onnellisessa mielentilassa. Uskoin, että
lukijani
mielihyvällä
kerran
kuukaudessa
kuuntelivat,
mitä
”toimittajalla”
oli
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
avomielisyys kävi yhä vaikeammaksi, kuta
mahdottomampi — ulkonaisista syistä — oli
kosketella rehellisesti niitä päivän kysymyksiä, jotka sydäntä polttivat. Oli varsinkin yksi
asia, joka tuotti minulle tuskaa. Niistä niukoista tiedonannoista päättäen, mitkä Tietäjän
toimitukselle ulkomailta saapuivat, olivat Teosofisen Seuran johtavat auktoriteetit asettuneet
sotakysymyksessä
jyrkästi
englantilaiselle kannalle, tuomiten saksalaisia ihmiskunnan vihollisiksi sekä edistyksen ja vapauden
vastustajiksi.
En
puhu
siitä
ennustuksesta,
että englantilaiset liittolaisineen tulisivat sodassa voittamaan. Semmoistahan saattoi ennustaa puolueeton, jopa saksalainenkin. Itsehän olin Tietäjässä syksyllä 1914 julkaissut
muutamia
omia
kokeilujani
kamariennustuksessa.1) Ja samana syksynä 1914 kuulin
eräältä
täkäläiseltä
antroposofilta,
että
tohtori Steiner Saksassa oli sanonut Saksan kyllä
tulevan sodassa häviämään, mutta henkisesti
paljon
voittamaan
tappiostaan.
Englantilaisten teosofien ennustukset semmoisinaan osuivat siis oikeaan, eikä minulla ollut mitään
niitä vastaan väitettävänä. Sydäntäni kirveli
vain se, että saksalaisia leimattiin moraalisesti niin ala-arvoisiksi.
Minun olisi tietysti tehnyt mieli julkaista
Tietäjässä näitä englantilaisia lausuntoja, ja
perästäpäin kuulin moitteita siitä, etten ollut
saattanut Tietäjän lukijain (ja samalla Suomen T.S:n jäsenten) tietoon, mitä T.S:n johtavat
henkilöt
päivän
kysymyksistä
olivat
tuumineet.
Mutta
kuinka
sitä
omantuntoni
edessä olisin voinut tehdä? Jos olisin julkaissut
englantilaisten
salatieteilijäin
liittolaisystävällisiä
lausuntoja,
olisin
puolueettomana
välttämättä myös tahtonut ainakin itse kirjoittaa
jotakin
saksalaisten
puolustamiseksi.
Sillä puolueeton olin, puolueeton tunsin koko
sydämestäni
olevani.
En mitenkään voinut
1

) [*ks ennustus 1914: 418—422]

Ruusu-Risti

uskoa sodan siunauksiin. Minusta tuntui, että
ihmiskunta äkkiä oli syössyt satoja vuosia
taaksepäin kehityksessä ja että kauan kestäisi, ennenkuin sodan tuottamat haavat saataisiin parannetuiksi. Ei pahalla hyvää synny!
Kurjuutta,
raakuutta,
itsekkyyttä,
hirmuvaltaa ja moraalittomuutta seuraisi maailmansotaa — ei mitään muuta, niin minusta tuntui. Sentähden olisin hehkuvin sanoin tahtonut
protesteerata
sotaa
hyväksyvää
kantaa
vastaan, ja hehkuvin sanoin olisin tahtonut
näyttää,
kuinka
onnetonta
ja
kunniatonta
kaikki sodankäynti oli.
Teinhän sitä luennoissani, kokouksissa ja
Tietäjässäkin silloin tällöin niin paljon kuin
luulin voivani sitä tehdä viemättä ja sekoittamatta teosofista työtä ja liikettä suoranaiseen politiikkaan. Mutta ylen varovainen piti
minun olla, jollen tahtonut vahingoittaa Teosofista Seuraa, sillä sodan alusta lähtien olin
venäläisten
santarmien
valvonnan
alaisena.
Olihan Suomi pakosta liittolaisten puolella.
Saksa oli Suomen vihollinen. Liittolaisystävällisiä kirjoituksia olisin hyvinkin saanut julkaista Tietäjässä, mutta en omia vastaväitteitäni. Mitä niin ollen saatoin tehdä? Pidin
parempana kokonaan vaieta. ”Puhua on hopeata, mutta vaieta on kultaa.” Kun en saanut puolustaa saksalaisia, en puolueettomana
sallinut niitä vastaan hyökättävän.
Täten
syntyi
ensimäinen
väärinymmärrys
minun ja ainakin joidenkuiden T.S:n jäsenten
välillä, enkä kyennyt mitään tekemään sen
poistamiseksi.
Ihmiselle itselleenkin on vahingoksi, jos
hän
on
pakoitettu
sulkemaan
sydämeensä,
mistä hänen suunsa haluaisi puhua, — sitä
enemmän, kuta avomielisempi hän on luonteeltaan. Pelkään, että katkeruuden vedet alkoivat huuhtoa sieluani.
Tuli sitten punainen vallankumous meillä
Suomessa ja kaikki ne ikävät tapahtumat
Teosofisessa
Seurassamme,
jotka
vallankumousta ovat seuranneet. Olin ennen uskonut,
että teosofinen uranaukaisija-työni oli voittanut minulle sijan kaikkein meikäläisten teosofein sydämissä; olen luottanut siihen, että
kaikki poikkeuksetta pitäisivät työtäni edelleen yhtä tärkeänä Teosofiselle Seuralle ja
teosofisen liikkeen menestykselle kuin ennenkin. Oli melkoinen nöyryytys minulle nähdä,
että niin ei ollut laita. Olin ajatellut liian
suurta itsestäni. Silminnähtävästi oli teosofeja, jotka pitivät työtäni ja vaikutustani,
jollei suorastaan vahingollisena, ainakin tarpeettomana ja mitättömänä.
Kaikki tämä oli omiansa vaikeuttamaan ja
estämään vilpitöntä esiintymistäni näissä toimittajan 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 ponnistuksista 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 . . .

*
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Olen saapunut merkilliseen käännekohtaan
elämässäni. Voin melkein sanoa Hamletin tavalla: ”olla vai eikö, siitä onkin kysymys”.
Kyseenalaista tuntuu todella olevan voinko
edelleen jatkaa tätä teosofis-okkultista työtäni Suomessa vai onko minun siirryttävä
muille markkinoille, — kyseenalaista sekä aineellisessa että henkisessä suhteessa. Pystyykö aineellisesti katsoen teosofinen työni
minua elättämään sillä arvokkaalla tavalla,
minkä
pitäisi
kuulua
kulttuurityöntekijälle,
joka — ehkä suurimman — osan päivätyöstään jo on suorittanut? Tarvitaanko henkisesti katsoen Suomessa miestä, joka ikuisen
elämän asioissa seisoo omilla jaloillaan ja
jonka välityksellä henkimaailmalla on oma,
muista riippumaton sanoma sanottavanaan?
Jos ei näihin kysymyksiin voida vastata
myöntävästi, silloin olen kuin ”maurilainen,
joka on tehtävänsä suorittanut ja saa mennä.”

*

Kohtalo on nähtävästi odottanut minulta
suurta henkistä uhrausta.
Olin runsaasti puolentoista vuotta harrastanut teosofiaa ja tuntenut olevani teosofinen
totuudenetsijä sydänjuuriani myöten, kun lokakuussa 1895 liityin Teosofiseen Seuraan
(sen skandinavilaiseen osastoon). Seuraavana
vuonna (1896) tulin esoteerisen osaston jäseneksi ja sain tutustua Madame Blavatskyn
aikuiseen ja häneltä perittyyn esoteeriseen
itsekasvatusjärjestelmään.
Lokakuussa
tänä
vuonna oli kulunut umpeen 25 vuotta jäseneksi liittymisestäni, ja olen siis niin sanoakseni viettänyt hopeahäitäni Teosofisen Seuran
kanssa.
Tämä pitkä ja vaiherikas yhdessäolo oli
luonnollisesti
kasvattanut
minussa
vaistomaista
yhteenkuuluvaisuuden
tunnetta.
Olin
miltei identifioinut oman itseni — en ainoastaan teosofian, vaan myös Teosofisen Seuran
kanssa. Ja koska tärkeänä tekijänä olin mukana luomassa Suomen Teosofista Seuraa,
oli tämäkin toimenpide omiansa kasvattamaan
minussa
identiteettitunnetta
T.S:n
kanssa.
Ehken liioin niin suuresti erehdy, jos otaksun,
että yleinen mielipide oli jokseenkin samalla
kannalla. Yleisö oli havainnut, että uskollisesti ja itsepintaisesti olin läpi elämäni palvellut teosofista asiaa, ja sekin oli tottunut
eroittamattomasti
liittämään
minun
nimeeni
enemmän tai vähemmän hämäräperäisen käsityksensä teosofiasta.
Oliko siis ihmeteltävää, että olin puolestani
tottunut esiintymään niin sanoakseni Teosofisen Seuran nimessä ja teosofisen maailmankatsomuksen tunnustettuna tulkitsijana? Olinhan vilpittömästi etsinyt totuutta ja uskonut
jotakin löytäneeni, olinhan mielestäni omilla
okkultisilla havainnoilla ja kokemuksilla päässyt
varmuuteen
teosofian
perusopeista,
ja
olinhan tietääkseni Mestarin omasta suusta
saanut tehtäväkseni teosofisen elämänymmärryksen levittämisen.
Oliko ihmeteltävää, että tämä kaikki oli
käynyt minulle rakkaaksi ja että nuoruudesta
saakka kuvittelin kerran kuolevani Teosofisen
Seuran uskollisena palvelijana? Ja nyt Karma
pyysi
minulta
odottamatonta
uhria,
pyysi,
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että luopuisin Teosofisesta Seurasta ja alottaisin teosofisen elämäntyöni uudelleen alusta.
Miksi niin? Siitä yksinkertaisesta syystä,
että sillä käsityksellä teosofiasta ja Teosofisen Seuran tehtävästä, joka minulla on ja
jota monet, monet muutkin sekä Suomessa
että ulkomailla kannattavat, ei sittenkään näkynyt olevan sijaa Suomen Teosofisessa Seurassa.
Olen useita kertoja Tietäjässäkin kosketellut tätä käsitystäni teosofiasta, eikä ole tarvis sitä tässä toistaa. Lyhyesti sanoen se
tähtää siihen, että teosofinen liike on puhtaasti henkinen liike ja että Teosofisella Seurallakin on puhtaasti henkinen, kasvattava ja
valistava tarkoitus.
Lähemmä kolmesataa T.S:n jäsentä Suomessa liittyi viime kesänä yhteen n.s. okkultiseksi
osastoksi
kannattamaan
yllämainittua
käsitystä teosofiasta. Kysymys on sittemmin
vain ollut heidän asemansa virallistuttamisesta Suomen Teosofisessa Seurassa. Mrs.
Besant T.S:n presidenttinä lausui kesällä tunnetussa kirjeessään minulle hyväksyvänsä aatteen kahden autonomisen osaston muodostamisesta, kunhan näillä vain oli yhteinen ylisihteeri. Mitä muuta puuttui siis, kuin että Suomen T. S. olisi jakautunut kahtia!
Sillä tavalla molemmat käsityskannat, sekä
”maailmaa parantava” että ”Okkultinen”, olisivat päässeet oikeuksiinsa; kumpikin olisi
omalla tavallaan, mutta täysin pätevästi ja
auktoritatiivisesti edustanut teosofiaa ja Teosofista Seuraa. Olisiko sen puolueettomampaa
ja oikeudenmukaisempaa ratkaisua ollut ajateltavissa?
Ystäväni ymmärsivät heti paremmin kuin
minä, että tämä oli välttämätöntä minunkin
työlleni. Jos vain toinen kanta oli edustettuna
virallisesti Teosofisessa Seurassa, jäi meikäläinen
jonkinlaiseksi
yksityisharrastukseksi.
Itse en tätä kohtaa heti älynnyt. Mielestäni
ei mikään saattanut estää personallista teosofista työtäni, — olinhan vapaa kirjoittamaan ja puhumaan omassa nimessäni mitä
katsoin oikeaksi ja todeksi! Vasta tänä syksynä selvisi minulle, että yhteisen työmme
arvokkuudelle
oli
todellakin
välttämätöntä,
ettei minunkaan työlläni ollut nurkkaharrastuksen leimaa Teosofisessa Seurassa. Ja kun
nyt olen tutkinut itseäni, olen huomannut —
kuten äsken mainitsin — teosofian kasvaneen
vereeni niin, että aina vaistomaisesti olen puhunut ja aina suunnitellut vastedes puhuvani,
jos en suorastaan teosofian eli ikuisen viisauden nimessä, niin ainakin Teosofisen Seuran
täysin pätevänä edustajana.
Osastojakoajatus ei kuitenkaan saanut kannatusta toisella taholla. ”Emme tahdo muodostaa mitään osastoa, pysymme vain yksinkertaisesti Teosofisena Seurana kuten tähänkin saakka,” selitettiin siltä taholta. Ja koska
he olivat enemmistössä, olivat he tietysti nykyisen käsityskannan mukaan — oikeassa..
Enemmistöllä on valta, ja onhan valta sittenkin käytännössä sama kuin oikeus: sentähden
enemmistöllä on oikein. Me, jotka olimme
vähemmistössä, olimme väärässä.
Meillä ei siis ollut oikeutta esiintyä Suomen Teosofisen Seuran nimessä! Minä, joka
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olin palvellut teosofista asiaa neljännesvuosisadan, en ollut enää oikeutettu edustamaan
Teosofista Seuraa!
Näin ollen ei ollut muuta kuin yksi mahdollisuus jälellä: lakata Teasofisen Seuran välityksellä palvelemasta teosofiaa ja etsiä teosofialle uusi väline, synnyttää teosofinen työ
uudestaan uudessa muodossa. Kun vanha ruumis hylkää, on luotava uusi. Ehkä se sanoma,
joka meikäläisten kautta pyrkii esille, onkin
täynnä niin uutta henkistä viiniä, ettei sitä
enää käynyt kaataminen vanhoihin leileihin!
Senpätähden kutsuin, noudattaen siinä monen T.S:n jäsenen kehoitusta, kaikkia niitä
totuudenetsijöitä,
Okkultisen
osaston
teosofeja, jotka minun kanssani tahtoivat jatkaa
henkistä valistus- ja kasvatustyötä uusissa
uomissa, liittymään kanssani seuraksi, jonka
nimeksi ehdotin:
RUUSU-RISTI,
Suomen
Salatieteellinen
Tutkimus-Seura
(ruotsiksi:
ROSEN-KORSET,
Samfundet för ockult forskning i Finland),
ja jonka perustava kokous pidettiin Helsingissä marraskuun 14 p:nä.
Tämän
perustavan
kokouksen
tuloksesta
kerrotaan ”Tien varrelta” osastossa.

*

Minun ei tarvitse pitää pitkiä puheita
Ruusu-Risti-seuran
tehtävästä
ja
tarkoituksesta. Se selviää itse nimestä ja on elävästi
kirjoitettuna kaikkien niiden sydämiin, jotka
ylinnä kaikkea elämässä kaipaavat totuutta
ja totuuden Jumalaa.
Nimi ”Ruusu-Risti” viittaa uuden seuran
uskonnolliseen tehtävään: se tutkii kaikkia
uskontoja ja mytologioja, saapuu tutkimuksissaan Jeesuksen Kristuksen mysterioihin ja
koettaa elää niiden hengessä. Se elvyttää siis
kristinuskonkin varsinaisen hengen ja auttaa
länsimaisia kirkkoja ymmärtämään opinkappaltensa vertauskuvallista, mystillistä ja salatieteellistä merkitystä. Hengen elävänä virtana se puhdistaa ja uudistaa uskovaisten
sisäistä ja ulkonaista elämää.
Nimi ”Salatieteellinen tutkimus-seura” viittaa siihen, että seuran jäsenet ovat läpeensä
totuuden etsijöitä, tutkijoita ja löytäjiä, jotka
tieteellisyyden
periaatetta
noudattaen
ovat
suvaitsevaisia kaikkia ihmisiä kohtaan, olkoon
näiden uskonnollinen tai siveellinen vakaumus
mikä tahansa. Se myös selvästi osoittaa, että
seura ei rajoita tutkimuksiaan n.s. luonnontietoihin, eipä edes tavallisiin uskonnollisiin,
filosofisiin tai historiallisiin tutkimusaloihin,
vaan käsittää sen ohella ja ehkä etupäässä
kaikkia niitä n.s. salaisia tieteitä, joilta
virallinen
tutkimus
kieltää
tieteen
arvon,
kuten magiaa, astrologiaa, spiritismiä j.n.e.
Sanalla sanoen seura koettaa voimiensa ja
kykyjensä takaa tutkia ei ainoastaan näkyväistä, vaan myös näkymätöntä maailmaa
ynnä sen monenlaatuisia ilmiöitä ja voimia.
Tarvinneeko minun edes mainita, että yhtenä
tärkeänä
tutkimushaarana,
johon
nimi
”Suomen” viittaa, on ajateltu oman kansamme kalevalaisen menneisyyden, sen muinaisen viisauden ja tiedon elävä tutkiminen,
samoinkuin
tutustuminen
sen
nykyaikaisiin
tietäjiin, niiden kykyihin ja oppeihin?
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Tämä Ruusu-Risti on siis se yhtymä, jonka
turvissa
henkinen,
teosofis-okkultinen
työni
tulee jatkumaan. Siinä ovat ne ystävät, jotka
haluavat kuulla, mitä henkivalloilla mahdollisesti on sanottavana minun kauttani, —
seikka, joka ei suinkaan merkitse, että seura
olisi perustettu minua varten! Jos työskentelyni
on
merkityksestä
Suomen
kansalle
(edes muutamille kansan yksilöille), kyllä se
uomansa olisi löytänyt toisiinkin suuntiin.
Jos se taas on merkityksetön, olisi turha
sitä pönkittää. Olen nuoresta saakka ollut
hengessäni täysin vapaa. Olen valmis millä
hetkellä tahansa jättämään tämän maallisen
elämän, jos ei minua täällä tarvita, ja uskon
varmasti, että Karma minut kyllä täältä korjaakin, jos käyn hyödyttömäksi. Mutta olen
myös valmis työtä tekemään, ponnistamaan
ja kärsimään yhä edelleen, jos Mestari sanoo,
että minun vähäpätöisestä ja puutteellisesta
persoonastani on pienintäkään hyötyä Hänen
suuressa ja ihanassa työssään.
Sentähden on selvää, että Ruusu-Ristillä on
tarkoitus, joka tähtää kauas yli personallisuuksien. Uskon, että me näkyväiset ihmiset
olemmekin korkeampien voimien ohjattavina
ja
käytettävinä.
Uskon,
että
Ruusu-Ristiseura on pantu alulle näkymättömässä maailmassa ja että se vain löytää tällä fyysillisellä
tasolla
näkyväisen
ilmaisumuotonsa
meidän kauttamme. Uskon, että se on siemen, elävä siemen, josta on kasvava ”iso
tammi”. Uskon, että sen vaikutus tulee siunauksellisena ulottumaan laajalle ja kauas,
ulkopuolelle Suomen rajojenkin. Uskon, —niin, mitä en uskokaan? Mutta usko näyttäytyy teoissa eikä vain sanoissa.

Tietäjän elämässä on nyt alkava uusi
ajanjakso, kun se ensi vuonna astuu seitsemännelletoista
vuositaipaleelleen.
Se
syntyy
uudestaan uudella nimellä. Niinkuin Omatunto aikoinaan muuttui Tietäjäksi, niin Tietäjä nyt muuttuu Ruusu-Ristiksi. Samoin sen
ulkoasu on muuttuva ja sen sisältö. Ei kuten
tänä vuonna, jolloin voittamattomat vaikeudet tekivät paperin huonommaksi kuin mitä
olin uskonut ja kuvitellut, vaan todellisesti
hienommaksi, aistikkaammaksi ja paremmaksi.
Paperin on paino jo hankkinut ensi vuotta
varten,
ja
painettavaksi
Ruusu-Risti
tulee
Helsingissä. Sen ilmestyminen säännöllisesti
on myös taattu, ja mitä postitukseen tulee,
aion itse sitä valvoa tammikuusta lähtien.
Olemme nyt eläneet niin poikkeuksellisissa
oloissa — varsinkin tänä syksynä, mitä
itseeni tulee, — että semmoista ei Tietäjän
historiassa ole sattunut sitte vuoden 1908.
Mitä lienevätkään lukijat ja tilaajat ajatelleet, kun syyskuun numero ilmestyi vasta
lokakuussa ja kun vuoden viimeiset numerot
ilmestyvät
vasta
tämmöisenä
kolmoisnumerona! Toivon kuitenkin, että kaikki ovat ymmärtäneet, että minun puoleltani on ollut
vakavammat syyt kuin leväperäisyys, laiskuus tai saamattomuus: uskallanhan vedota
monivuotiseen, omalta puoleltani säntilliseen
työhöni.
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Tahdon siis kertoa ensi vuoden RuusuRististä, että sen paperi tulee hyvää, valkoista ja mieluisaa. Koko tulee hieman pienempää, tavallisen kirjan malliin, mutta jos
tilaajamäärä pysyy entisellään, tulee jokainen numero sen sijaan käsittämään 64 sivua,
mikä tekee tekstin tosiasiallisesti entistään
laajemmaksi. Siinä asussaan Ruusu-Risti tulee mieluisammaksi säilyttää, ja vuosinide
muodostaa paksun kirjan.
Mitä sisältöön tulee, on muutos myös oleva
ytimiin käypä. Tärkeänä piirteenä on ensinnäkin mainittava se, että Ruusu-Risti tulee
julkaisemaan viime talvena kirjoittamani tutkimuksen
Väinämöisestä
Suomen
kansallishaltiana ja sitten jatkuvasti toisia teoksiani.
Kustannusliikkeemme ei näet toistaiseksi kykene kustantamaan uusia kirjoja, mutta sen
sijaan olen suunnitellut tämän välimuodon,
että
kirjoittaisin
yksinomaan
Ruusu-Ristiä
varten, jolloin eivät laajemmatkaan käsikirjoitukseni jäisi laatikkoon makaamaan. Tästä
eivät ystäväni pahastune, sillä jos RuusuRistin
tilaushinta
jollakulla
markalla
sen
nojalla
kohoaa,
ovat
Ruusu-Ristin
tilaajat
samalla sekä ensimäiset että toistaiseksi ainoat,
jotka
uusimpaan kirjalliseen
tuotantooni saavat tutustua.
Toiseksi on mainittava, että Ruusu-Risti
tulee julkaisemaan arvokkaita suomennoksia
salatieteellisen
kirjallisuuden
alalta.
Niinpä
aion tutustuttaa suomalaista yleisöä erääseen
viime
vuosisadan
ranskalaiseen
okkultistiin,
josta
Madame
Blavatsky
alinomaa
puhuu
”Salaisessa Opissaan” ja joka käytti salanimeä Eliphas Levy. Hän on nerokkaimpia
ja
säkenöivimpiä
okkultisti-kirjailijoita
mitä
tunnen, ja hänen teoksiaan pidetään yleisesti suorastaan perustavina laadultaan.
Kolmanneksi on mainittava, että RuusuRisti edelleen tulee julkaisemaan kirjoituksia
ja runoja maamme etevimmiltä kirjailijoilta,
jotka kaikki eivät vielä tänä vuonna ole ehtineet lupauksiaan täyttää.
Neljänneksi on mainittava, että RuusuRisti
huolellisesti
toimitetuissa
katsauksissa
(”Mitä muualla tiedetään”, ”Tien varrelta”)
tulee seuraamaan uiko- ja kotimaan tapahtumia teosofisilla, salatieteellisillä ja sen sukuisilla aloilla.
Viidenneksi
on
mainittava,
että
tietysti
”Toimittajalta” pätkät, ”Kysymyksiä ja vastauksia”, ”Kirjeitä toimitukselle” y.m. osastot tulevat edelleen jatkumaan.
Kuudenneksi on mainittava, että RuusuRisti tulee entistä enemmän omistamaan huomiota suomalaiselle salatieteelle. Niinpä aion
julkaista kertomuksia ja selontekoja kotimaisista tietäjistä, heidän kyvyistään ja opeistaan.
Seitsemänneksi on mainittava, että runoilija
Aarni
Kouta
toimitussihteerinä
tulee
huolehtimaan Ruusu-Ristin kielellisestä asusta, jonka suhteen tähän saakka on kylläkin
ollut moittimisen varaa.
Tarvitseeko minun lisätä, että omalle työlleni ja elämälleni on välttämätöntä, että
Ruusu-Risti menestyy? Ystäväni sen ymmärtävät, ja he tekevät pyytämättäni voitavansa
Ruusu-Ristin eteen. Muistakoot ja pitäkööt
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rohkaisevana
momenttina
mielessään,
että
yksin painokustannukset tulevat ensi vuonna
nousemaan
viiteenà
kuuteenkymmeneen
tuhanteen!
Voidaksemme perinpohjin tutustua suomalaiseen okkultismiin, on välttämätöntä, että
keräämme tietoja nykyajan sekä elävistä että
kuolleista ”tietäjistä” ja ”noidista”. Suomen
salomailla elää vielä siellä täällä — tai on
äsken
elänyt
—
arki-ihmisiä
viisaampia
”poppamiehiä”,
joiden
voimatoista
kulkee
kaskuja kansan suussa. Nämä kaskut, nämä
useinkin niukat tiedot eivät saa jäädä unohduksiin. Kotiseutututkimus on tässä suhteessa
tehnyt paljon työtä ja saavuttanut kauniita
voittoja,
mutta
kelle
varsinaisesti
kuuluu
salatieteellisten
asioitten,
salaperäisten
ja
yliaistillisten
tapahtumain
unohduksista
pelastaminen ellei meikäläisille tutkijoille, jotka
juuri olemme kääntäneet huomiomme niihin
asioihin ja jotka suuremmilla edellytyksillä
kuin tavalliset runojen ja tarujen kerääjät
saatamme ymmärtää, mitä niissä on arvokasta.
Ensi vuonna tulee Ruusu-Risti sisältämään
kertomuksia
suomalaisista
(ja
lappalaisista)
tietäjistä. Aion ensin julkaista otteita kirjallisuudesta, vanhoista aikakauskirjoista y.m.,
jotta lukijat perehtyisivät aineeseen, mutta
pyydän samalla, että varsinkin kaikki RuusuRistin jäsenet tekisivät tässä suhteessa voitavansa, keräisivät asianomaisia tietoja, kirjoittaisivat muistiin ja lähettäisivät minulle.
Tämä olisi heidän puoleltaan vakavaa työtä
suomalaisen kulttuurin ja suomalaisen salatieteen hyväksi.
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. Ulkonainen työskentely näyttää kyllä
”käytännölliseltä” ja lupaavalta, jota vastoin
puhtaasti henkinen työ tuntuu niin kiittämättömältä ja hedelmättömältä, että moni
väsyy siihen ja heittäytyy epätoivossaan yhteiskuntapolitiikan syliin. Mutta se, joka kesken väsyy, on unohtanut henkisen elämän ja
itsekasvatuksen
ensimäisiä
sääntöjä:
älä
työskentele tuloksien takia.
Tietysti en tällä tarkoita, ettei henkinen
ihminen saisi pohtia yhteiskunnallisia kysymyksiä ja luoda itselleen ratkaisuja niistä.
Päinvastoin, jos ne kiinnittävät hänen mieltään, on hänellä sekä oikeus että velvollisuus
niitä mietiskellä. Kukaties hän löytää ratkaisun, jota toistenkin kannattaa pohtia! Suuressa hiljaisuudessa syntyvät suuret aatteet.
Onhan
meillä
esimerkkinä
tästä
tohtori
Steiner Saksassa. Hän on herättänyt melko
suuren
huomion
esittäessään
yhteiskunnallisen kolmijako-oppinsa. Vaikka hänen aatteensa eivät ole suorastaan uusia sille, joka
on tuntenut ranskalaista okkultismia, varsinkin Saint-Yves d’Alveydre’n koulua, on hän
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ensimäisenä
osannut
antaa
näille
aatteille
sen suppean, käytännöllisen muodon, joka on
herättänyt mieliä ja saanut joukkoja liikkeelle. Saksassa on syntynyt erikoinen kolmijakoliike, johon kymmeniä tuhansia jo taitaa
lukeutua.
Kuinka
edullista
tämä
tavallaan
poliittinen puuha
on
antroposofiselle
liikkeelle, on toinen kysymys. Monet antroposofit
kuuluvatkin
paheksuvan
kolmijakoinnostusta.
Joka
tapauksessa
kolmijakoaate
perustuu
todellisuuteen. Yhteiskunta on itsessään kolmijakoinen, vaikka yhteiskunnan yksilöt eivät
ole siitä selvillä. Tämä ihmisten tietämättömyys luonnon laista se aiheuttaa kärsimystä
ja vaivaa. Jos elävät ihmiset kasvaisivat tietoisiksi kolmijaosta, koettaisivat he sitä elämässä ja oloissa toteuttaa, ja silloin varmasti paljon tuskaa poistuisi maailmasta.
Olen toisessa kohdassa Tietäjää kyhännyt
esityksen kolmijakoaatteesta.1)

*
Onnea, onnea kaikille jouluksi!
Toimittajalta 1920:338—348.
Ruusu-Risti. Marraskuun 14 päivä oli sangen merkittävä päivä Suomen teosofisen liikkeen historiassa. Klo 11 a.p. oli Pohjalaisen
Osakunnan juhlasali Museokadun 10:ssä kokoontunut täpö täyteen hartaasti odottavaa
yleisöä, ja klo 11.10 astui lavalle säveltäjä,
professori
Erkki
Melartin
avaamaan
matineaa pianon ääressä. Hänen soittaessaan alkoi
selvästi tuntua, että mahtavat henkiset voimat olivat liikkeellä. Tunnelma kävi juhlalliseksi ja niin sanoaksemme näkymättömään
johtoon
luottavaiseksi.
Ja
kun
Teosofisen
Seuran
perustaja-ylisihteeri,
kirjailija
Pekka
Ervast nousi puhumaan nykyisen ajan levottomuudesta, sen onnen ja hengen kaipuusta
sekä siitä nykyajalle uudesta elämänymmärryksestä, siitä uudesta ja kuitenkin ikivanhasta
suhtautumisesta
olemassaoloon,
minkä
uusi aika toisi mukanaan ja mistä RuusuRisti oli vertauskuvana, silloin tunnelma kohoutuessaan sai itsetietoisen sisällön ja varmat ääriviivat, ja monet salissa ajattelivat,
että kaikkien aikain viisasten ja tietäjäin
tuoma teosofinen elämänkatsomus todella oli
ainoa varma ja ikuinen totuus. Tässä tunnelmassa yleisö ihastuneena ja kiitollisena
kuunteli viulutaiteilija Heikki Halosen esittämiä suomalaisia sävelmiä, ja ylimmilleen
kohosi tunnelma, kun suoritettiin matinean
loistonumero: Salainen Saari, tilaisuutta varten sepitetty melodraama. Ihanat runosanat
oli kirjoittanut näyttelijä Jussi Snellman ja
musiikin
oli
säveltänyt
professori
Erkki
Melartin. Sanat lausui vaikuttavalla taidollaan
näyttelijätär
rouva
Hilda
Pihlajamäki
ja
lumoavan
kauniin
soitto-osan
suoritti
säveltäjä.
Matinea päättyi ja suurin osa yleisöä sai
poistua salista. Kahviloman jälkeen kokoontuivat uudestaan saliin ne Helsingissä olevat
1
) [*P.E. tarkoittanee art.sarja ”Miten on
luotava onnellinen yhteiskunta?”; sitä ei julk.
tässä teoksessa; ks P.E. X alkulause]
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ja maaseudulta saapuneet Okkultisen Osaston
jäsenet
ynnä
jotkut
Ruusu-Ristin
ystävät,
jotka olivat saaneet kutsun saapua RuusuRistin perustavaan kokoukseen. Läsnä oli
täten
seitsemänkymmentä
henkeä.
Kokous
alkoi Pekka Ervastin puheella. Puhuja teki
ensin selkoa niistä syistä, jotka lähimmin
olivat
aiheuttaneet
uuden
seuran
perustamista, mutta siirtyi sitten puhumaan RuusuRistin sisäisestä merkityksestä kansallemme,
sen tulevasta työstä ja tarkoituksesta. Ylevän
juhlallinen oli puheen loppupuolella se hetki,
jolloin
näkymättömässä
mailmassa
pystytettiin Suomeen Ruusu-Risti, ja tälle hetkelle —
1,50 — tehty horoskooppi on mitä kuvaavin
ja
tyypillisin
okkultiselle
uudistusliikkeelle.
Kun puheen jälkeen Pekka Ervast kysyi,
perustetaanko
Ruusu-Risti
fyysillisenä
seurana Suomeen, oli kaikkien yksimielinen vastaus myöntävä. Täten tuli siis Ruusu-Risti,
Suomen Salatieteellinen tutkimusseura, perustetuksi marraskuun 14 p:nä 1920 Helsingin
kaupungissa.
Pekka
Ervastin
toimiessa
puheenjohtajana
ja Jussi Snellmanin pitäessä pöytäkirjaa, alkoi
nyt varsinainen kokous. Kun kaikkien läsnäolevien perustajain nimet oli merkitty kirjaan, luettiin useihin kymmeniin nousevat
maaseudulta saapuneet sähkösanomat ja kirjelmät ja päätettiin, että ne maaseutulaiset,
jotka
täten
olivat
ilmoittautuneet
RuusuRistin jäseneksi, pidettäisiin niinikään perustavina jäseninä.
Ensimäinen päätös, mikä tehtiin, koski Teosofisen Seuran presidentin Mrs. Annie Besantin
kutsumista
Ruusu-Ristin
ensimäiseksi
kunniajäseneksi, toinen veljellisen tervehdyksen lähettämistä Suomen Teosofiselle Seuralle. Kolmas päätös koski Ruusu-Risti-seuran
organisatsionia ja johtoa, jossa tulee toteutettavaksi n.s. hierarkinen periaate. Seuran
kaikkia asioita tulee täten hoitamaan ja johtamaan 12-henkinen Neuvosto, joka kerran
valittuna myöhemmin itse täydentää itsensä.
Neljäs päätös määräsi, että kaikki maksut
Ruusu-Ristille ovat vapaaehtoisia, joita uhrina alttarille kannetaan.
Kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti ja
niiden nojalla voidaan vastedeskin kokouksissa välttää turhia äänestyksiä ja agitatsionia. Kokous loppui klo 4 tienoissa ja
läsnäolijat poistuivat tyytyväisinä, suuri ilo
ja rauha mielessä.
Neuvoston työ on parhaillaan käynnissä.
Ruusu-Ristille
laaditaan
tarpeelliset
säännöt,
jotta seura voidaan rekisteröidä, suunnitellaan vastaista työtä yksityiskohdittain y.m.
Kaikille entisen Okkultisen Osaston jäsenille
lähetetään aikoinaan kiertokirje, jossa heille
tarjotaan tilaisuus liittyä Ruusu-Ristiin.
Ruusu-Risti-luennot.
Pekka
Ervastin
suomenkieliset luennot jatkuvat Helsingissä joka
sunnuntai
klo
12
päivällä
Ostrobotnialla,
Pohjalaisen Osakunnan talolla, Museokatu 10.
Tien varrelta 1920:382—384,
olen ostanut aikakauskirja Tietäjän takaisin itselleni ja — — se ensi vuodesta alkaen
ilmestyy
Ruusu-Ristin
nimellä
ks
Tietäjä
1920: 384,

R-R: Tietäjästä Ruusu-Ristiksi
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Ent. ”TIETÄJÄ”, Perust. 1905
Toimittaja
PEKKA ERVAST
Seitsemästoista vuosikerta
1921
HELSINKI 1921

K e s k u s k i r j a p a i n o Osakeyhtiö
[*Ruusu-Risti-lehden kansilehti 1921]
TIETÄJÄSTÄ RUUSU-RISTIKSI
Kolmen vuoden aikana oli nimeni Omatunto; silloin olin pieni lapsi ja ääneni
heikko, mutta herättävä kuin omantunnon
ääni. Kolmentoista seuraavan vuoden aikana
oli nimeni Tietäjä, ja silloin kasvoin elämän
koulussa nuorukaiseksi, opin viisauttakin vähän ja sain paljon ystäviä; ääneni alkoi jo
kuulua elävän ihmisen äänenä, ja yritin
puhua viisaasti ja kauniisti, vaikka ääneni
kai välistä kaikui katkeralta ja alakuloiselta
kuin ihmisen ääni ainakin. Nyt olen kolmannen kerran muuttanut nimeni, ja nyt olen
Ruiisu-Risti. Jos nyt saan kulkea suorana
kuin risti, pää pystyssä, katse kohti totuuden
aurinkoa, syli avoinna koko maailmaa rakastamaan, silloin on kulkuni oleva kuin tanssia
ruusuilla eikä onnestani ole mitään puuttuva.
Sanon ”jos saan”, sillä jolleivät ystäväni
ole minua tukemassa, kuinka silloin pää pystyssä osaisin kulkea? Mutta ettehän te, rakkaat ystävät, minua hylkää? Tietäjänä teidät voitin ja teidän sydämenne, miksi nyt
kääntäisitte kasvonne minusta pois? Olen nyt
Ruusu-Risti, mutta katsokaa minuun! Katsokaa minua suoraan silmiin! Eivätkö silmäni
ole entistä kirkkaammat, syvemmät ja sinisemmät? Enkö rakasta teitä ihmisinä ja yksilöinä enemmän kuin ennen? Enkö tahtoisi
teitä palvella monipuolisemmilla ja perusteellisemmilla tiedoilla kuin ennen? Enkö tahtoisi välttää pienimpiäkin soraääniä huolellisemmin kuin ennen? Varmaan, varmaan!
Ja sentähden kuiskaan teille: pysykää yhä
ystävinäni! Kolkutan sydämenne ovelle, laulan teille, tanssin teille ja sirotan ruusuja
jalkojenne eteen. Luottakaa minuun, ottakaa
minua kädestä, ja teidän oma elämänne kirkastuu: suru ei teitä peloita eikä ilo teitä
sokaise, kun yhdessä vaellamme.
Siis sanon teille: tilatkaa minut ja tilatkaa heti, että tiedän säännöllisesti tanssia
luoksenne. Hankkikaa minulle uusia ystäviäkin! Jokainen uusi tuo lisää voimia, voimia
meille kaikille yhteisesti.
Tilata voidaan minua — Ruusu-Ristiä —
postin kautta, asiamiehiltä ja suoraan RuusuRistin toimitukselta, os. Helsinki.
Hintani on vuodessa Smk. 50:—, Amerikassa ja ulkomailla 4 dollaria (Amerikan
rahassa), puolelta vuodelta Smk. 25:—, ulkomailla 2 dollaria (Amerikan rahassa).
Ilmestyn kuukauden 21 p:nä, lukuunottamatta kesä- ja heinäkuuta.
Tarjoan
teille
veljenkäteni
ja
tervehdin
teitä omalla Ruusu-Risti-tervehdykselläni!
Näkemiin.
1921: 1—2,
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T: Uusi vuosi on alkanut, uuden toiminnan
vuosi. Sen kabbalistinen merkki on: vaali
lasta, joka rakkaudessa syntyy!
Meille on syntynyt rakkautemme lapsi:
Ruusu-Risti. Pitkin viime vuotta kannoimme
sitä lasta sydämemme alla ja kärsimme kovia
tuskia sen tähden, kunnes lapsi syntyi marraskuun 14 p:nä. Ja nyt on edessämme
vaaliminen
ja
huolenpito,
vastasyntyneen
ruokkiminen ja hoitaminen. Lasta on vaaroilta suojeltava!
Ennen
maailmassa
lapselle
aina
asetettiin
horoskooppi. Jokaisella kuninkaalla ja ruhtinaalla oli oma hovi-astrologinsa. Ruusu-Risti
on elvyttänyt vanhan tavan. Sen korkeimmalla Neuvostolla on oma astrologi-jäsenensä.
Kun Ruusu-Risti pystytettiin Suomeen marraskuun 14 p:nä 1920, katsoi astrologi kelloa.
Kello oli 1,50 j.p.p. Sille hetkelle tehtiin
horoskooppi, ja horoskooppi on näin kuuluva:
”Vesimies
nousevana,
Uranus
l:ssä
huoneessa ja Aurinko Skorpionissa, omassa 8:ssa
huoneessaan, viittaavat selvästi tämän hetken
okkultiseen merkitykseen. Ne osoittavat, että
on alkamassa aikakausi, jolloin syvennytään
mystiikkaan ja salatieteelliseen tutkimukseen,
jolloin uutta luodaan ja uusia henkisiä virtauksia syntyy. Vesimies yhdessä Skorpionin
kanssa kuvaa tieteen tosi henkeä, joka tunkee asioiden ytimeen ja puolueettomasti tutkii tosiseikkoja ja yksityiskohtia, samalla pitäen kiinni kaiken-yhteisyys-ajatuksesta.
”Keskitaivaalla on Venus Jousimiehen merkissä. Seuran toiminta on oleva uudistavaa
ja puhdistavaa laatua, inspiroitua ja intuitiivistä. Se on kulkeva rauhan merkissä, ja
musiikki y.m. kaunotiede on oleva sen palveluksessa.
”Auringolla on vain hyviä aspekteja, ja
yleensä olosuhteet näkyvät olevan suosiollisia.
Auringon
aspektit
Marsiin,
Jupiteriin
ja
Saturnukseen
maamerkeistä
osoittavat
fyysillisellä tasolla saavutettavia tuloksia. Että
seura on esiintyvä tekijänä ulkonaisessa elämässä, näkyy siitäkin, että kaikki planeetat
ovat
horoskoopin
yläpuoliskossa
päiväpuolella, paitsi okkultiset Uranus ja Neptunus.
”Venus
neliössä
Saturnukseen
7:stä
huoneesta on ainoa epäsuotuisa aspekti ja osoittaa taistelua pimeitä valtoja vastaan, jotka
yrittävät vahingoittaa seuran toimintaa, —
ennen kaikkea materialistiselta taholta. Mutta
koska Venus on korkeimmalla keskitaivaalla
ja Auringolla on suotuisia aspekteja eivät
pimeät vallat paljoakaan saata vahingoittaa.
”Kuu
Kauriissa
ll:ssä
huoneessa
osoittaa,
että
juhlallisuuksilla
ja
muotomenoilla
on
oleva määrätty merkityksensä seuran kokouksissa ja juhlissa.
”Yleisvaikutelmana horoskoopista on sanottava, että seura on alkanut toimintansa onnellisena hetkenä. Uskon, että korkeita henkiolentoja on sen takansa, sitä suojelemassa.
”Helsingissä, marraskuun 20 p:nä 1920.
L. Krohn.”
Taivaan
merkeistä
päättäen
jumalat
siis
suosivat lastamme: emmehän toki me ihmiset sitä hylki ja heitä?

*
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Olen
eri
kirjoituksessa
”Ruusu-Risti”
kertonut
rosenkreutsiläisyyden
synnystä
ja
rosenkreutsiläisistä seuroista. En ole siinä
yhteydessä maininnut teosofisen liikkeen saksalaista haarautumaa, n.s. antroposofista seuraa ja sen kuulua johtajaa, tohtori Rudolf
Steineriä, koska kirjoituksessani olen maininnut vain muutamia seuroja, jotka nimenomaan käyttävät ruusuristi-nimeä. Mutta tietysti on muistettava, että antroposofit —
varsinkin
takavuosina
—
usein
puhuivat
rosenkreutsiläisyydestä
ja
nimittivät
itseään
rosenkreutsiläisiksi sekä katsoivat ja väittivät johtajansa olevan läheisissä okkultisissa
suhteissa rosenkreutsiläisyyden salaisiin auktoriteetteihin.
Toimittajalta 1921: 3—5,
RUUSU-RISTI
Uusi seura on syntynyt Suomeen: RuusuRisti, Suomen Salatieteellinen tutkimusseura.
Onko tämä seura ensimäinen laatuaan, onko
se vailla edeltäjiä? Onko sen nimi ”RuusuRisti” suomalainen keksintö?
Useimmat lukijamme tietänevät, ettei niin
ole. Ruusu-Risti-seuroja on muuallakin maailmassa, Ruusu-Risti-nimi ei ole alkuperältään
suomalainen, vaan suomennos saksankielisestä
nimestä eli sanasta ”Rosen-Kreutz”. Rosenkreutsiläisten salaisesta ja salaperäisestä veljeskunnasta
on
moni
kuullut
puhuttavan,
samaten
kuin
heidän
viisaudestaan,
elonnesteestään
ja
alkemiallisista
taidoistaan.
Emme
tahtoneet
säilyttää
saksalaista
—
enimmin
tunnettua
—
nimitystä,
koska
muuallakin sitä on käännetty maan kielille
ja koska alussa oikeastaan oli tapana käyttää latinankielistä nimeä Rosx tai Rosea
Crux ja puhua veljistä nimellä Fratres Roseie
Crucis. Koska nyt Suomeen olemme perustaneet haaran tätä vanhaa rosenkreutsiläistä
puuta ja pystyttäneet ruusuihin puhkeavan
ristin tänne kaukaiseen pohjolaan, lienee paikallaan luoda lyhyt silmäys rosenkreutsiläisyyden alkuperään sekä historiallisesti että
mystillisesti ja myös lausua pari sanaa ruusuristi-symboolin merkityksestä.
ERÄS ROSENKREUTSILÄINEN MANIFESTI V:LTA 1623
Keväällä 1623 oli Parisin kaduilla talojen
seiniin
kiinnitettynä
luettavana
seuraava
kummallinen julistus:
”Me, ruusu-risti-veljien lähetit, vierailemme
tässä kaupungissa, näkyväisesti ja näkymättömästi, Korkeimman armosta, jonka puoleen
viisaiden sydämet kääntyvät; opetamme ilman
ulkonaisia välineitä puhumaan niiden maiden
kieliä, joissa asumme, ja nostamme ihmisiä,
kaltaisiamme, pelon ja kuoleman vallasta.
”Jos ken haluaa paljaasta uteliaisuudesta
meitä nähdä, ei hän koskaan pääse kosketukseen kanssamme; mutta jos hänen tahtonsa
todella on kirjoittautua veljistömme jäseneksi,
annamme me, jotka arvostelemme ajatuksia,
hänen kyllä nähdä lupaustemme totuuden, ja
siinä
määrin,
ettemme
ollenkaan
ilmaise
asuinpaikkaamme,
koska
ajatus,
yhtyneenä
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lukijan vakavaan tahtoon, kykenee tekemään
meidät tunnetuksi hänelle ja hänet meille.”
Yleinen mielipide askarteli silloin tässä
salaperäisessä ilmoituksessa, ja jos joku sattui ääneen kysymään, mitä nuo ruusuristiveljet mahtoivat olla, tapahtui usein, että
tuntematon henkilö veti kysyjän syrjään ja
selitti hänelle vakavasti:
”Ennakolta määrättyinä ottamaan osaa siihen uudistukseen, joka pian on tapahtuva
koko maailmassa, ovat ruusuristiläiset korkeimman viisauden tallettajia, ja koska he
ovat
kaikkien
luonnonantimien
rauhallisia
omistajia, voivat he niitä käyttää mielensä
mukaan.
”Olivatpa missä paikassa tahansa, he paremmin
tietävät,
mitä
kaikkea
tapahtuu
muualla maailmassa, kuin jos itse olisivat
tapahtumain keskellä; he eivät ole nälän
eivätkä janon alaisia, eikä heidän tarvitse
pelätä vanhuutta eikä tauteja.
”He voivat hallita henkiä ja mahtavimpia
haltioita.
”Jumala on käärinyt heidät pilveen suojellakseen heitä vihollisilta, eikä heitä saata
nähdä, elleivät itse tahdo sitä, vaikka olisi
silmät tarkemmat kuin kotkan.
”He pitävät yleisiä kokouksiaan Egyptin
pyramiideissä.
”Mutta nämä pyramiidit ovat heille niinkuin kallio, josta pulppusi Mooseksen lähde,
ne kulkevat heidän kanssansa erämaassa ja
seuraavat heitä siihen
saakka, kunnes astuvat luvattuun maahan.” x)
ENSIMÄISET ROSENKREUTSILÄISET
KIRJAT
Muutamia vuosia ennen tuota Parisin manifestia olivat painosta ilmestyneet ensimäiset
kirjoitukset, jotka Europassa julkisesti puhuivat Ruusu-Risti-veljeskunnasta ja sen viisaudesta. Nämä olivat:
1. Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz armo 14.59. (Kristian Rosenkreuzin
kemialliset häät vuonna 1459.)
2. Allgemeine und General-Reformation der
ganeen Welt. (Koko maailman yleinen ja
pää-uudistus.)
3. Fama
Fraternitatis
oder
Entdeckung
der Bruderschaft des hochlöbl. Ordens des
Rosen-Creutzes. (Fama Fraternitatis eli korkeasti
kiitettävän
Ruusu-Risti-järjestön
veljeskunnan löytö.)
4. Confessio Fraternitatis oder Bekenntnis
der
löbl.
Bruderschaft
des
hochgeehrten
Rosen-Creutzes.
(Confessio
Fraternitatis
eli
korkeasti
kunnioitetun
Ruusu-Ristin
kiitettävän veljeskunnan tunnustus.)
Kirjat eli kirjoitelmat — sillä ne eivät
olleet suuria teoksia — ilmestyivät painosta
vuosina 1614—1617, herättivät paljon huomiota, saivat osakseen sekä ihailua että pilkkaa. Vuonna 1617 ilmestyi Leydenissa englantilaisen teosofin ja tiedemiehen Robert
Fludd’in teos Apologia, jossa hän suurella
kunnioituksella,
hartaudella ja
tietorikkau1
) Eliphas Lévi, Histoire de la Magie, ss.
371—373.
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della
puhuu
rosenkreutsiläisestä
veljeskunnasta, puolustaen ja kiittäen sitä ja sen
viisautta.
Hän
sanoo
olevansa
vakuutettu
siitä, että veljeskunta oli löytänyt ”viisaiden
kiven”, joka soi omistajalleen terveyttä ja
pitkää ikää, ja hän puhuu innokkaasti rosenkreutsiläisten
veljien
salaisen
perintätiedon
suuresta siveellisestä arvosta.
Mitä nyt nämä ensimäiset kirjat kertoivat
rosenkreutsiläisen
veljeskunnan
synnystä
ja
alkuperästä?
CHRISTIAN ROSENKREUZ
Ne sanoivat, että Ruusu-Risti-veljeskunnan
perustaja oli saksalainen aatelismies Christian
Rosenkreuz, joka syntyi v. 1378.
Hän joutui nuorena orvoksi ja kasvatettiin
luostarissa, jonka hän jätti kuusitoista vuotiaana. Sammumaton tiedonhalu sai hänet
samoilemaan maita ja mantereita sekä etsimään idän viisaita heidän lymypaikoistaan.
Kuuden vuoden aikana hän matkusti Vähässä
Aasiassa, Arabiassa, Egyptissä ja Marokossa,
sai nähdä paljon ja oppia paljon. Hän sai
matkoillaan käsiinsä merkillisen kirjan, n.s.
Liber
Mundi
(Maailman
Kirjan),
jonka
avulla hän perehtyi luomisen ja ihmisen syvimpiin
salaisuuksiin.
Palattuaan
kotimaahansa hän ensin työskenteli yksin kolmetoista vuotta, mutta ryhtyi sitten muutamia
ystäviä opettamaan. Tämä tapahtui v. 1413,
jonka tähden sitä vuotta pidetään rosenkreutsiläisen veljeskunnan perustamisvuotena.
Vielä kerrottiin Christian Rosenkreutzistä,
että hän saavutti ”Kultaisen Taljan” eli
vietti ”kemialliset häänsä” v. 1459, että hän
kauan eli yksinäisyydessä ja salaperäisessä
työssä sekä kuoli v. 1484. Hänen hautansa
eli luolansa löysivät jotkut veljet ”sattumalta” v. 1604, ja siinä oli monenlaisia seiniin ja kiviin hakattuja mietelauseita. M.m.
oli lause: post CXX annos patebo, ”tulen
ilmi sadankahdenkymmenen vuoden kuluttua”.
Mestarin ruumista sitä vastoin ei löytynyt
mistään.
Kirjat
kertoivat
myös,
että
Christian
Rosenkreuzin opetuslapset ja seuraajat olivat saaneet yhdeksi säännökseen ”pysyä salassa sata vuotta”, toisin sanoen olla sadan
vuoden aikana kertomatta mitään maailmalle
koko
Ruusu-Risti-veljeskunnasta.
Tämä
lupaus oli pidetty pyhänä, ja sentähden maailma
ei
tiennyt
rosenkreutsiläisistä
mitään
ennenkuin nyt 1600-luvun alussa.
Historian tutkijat ovat, kuten arvata sopii,
yleensä sitä mieltä, että Christian Rosenkreuziä ei ole ollut olemassa, että koko kertomus hänestä on paljasta legendaa eli tarua.
Samaa
oppineet
kuitenkin ovat
väittäneet
myös Buddhasta ja Jeesuksesta, puhumattakaan esim. Troijan sodasta, kunnes epäämättömät löydöt ja tosiseikat ovat todistaneet
”tarun” historiallisesti vankan pohjan. Salatieteilijät ja teosofit ovat tietysti taas sillä
kannalla, että Christian Rosenkreuz on historiallinen henkilö, joka eli vv. 1378—1484,
vieläpä, että hän on korkea adepti, joka elää
yhä vielä, joskin toisessa ruumiissa.
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RUUSU-RISTIN VELJESKUNTA
Asian todellisilla tuntijoilla onkin selvä
käsitys siitä, mitä rosenkreutsiläinen veljeskunta on ollut ja on.
Christian Rosenkreuz oli mies, joka syvästi perehtyi ikivanhaan itämaalaiseen viisauteen ja tuli vihityksi sen salaisiin mysterioihin. Hän oli yliaistillisilla kyvyillä varustettu tutkija, joka kykeni itse lukemaan
Liber Mimdi-kirjaa eli, kuten nykyään sanomme, akaashisia aikakirjoja. Hän oli saanut kasvatuksensa kristityssä maassa ja tutustunut
kristinuskon
oppeihin
ja
perustajaan. Luonnollista oli sentähden, että hän
syvällisiin
itämailla
saavuttamiinsa
tietoihin
lisäsi tiedon siitä sysäyksestä, minkä ihmiskunnan
kehitys
oli
saavuttanut
Jeesuksen
Kristuksen
kautta.
Rosenkreuz
tuli
täten
edustaneeksi
länsimaista
viisautta
ja
salatiedettä, jonka tähden vielä tänä päivänä
rosenkreutsiläisyydellä tarkoitetaan sitä ikuisen viisauden ilmennystä eli muotoa, joka
ottaa lukuun myöskin Jeesuksen Kristuksen
tuoman uuden lisän vanhoihin mysterioihin.
Silti ei ole sanottu, että Christian Rosenkreuz oli ensimäinen henkisesti ”länsimaalainen”
salatieteilijä.
Rosenkreutsiläisyydestä
puhuttiin mahdollisesti varhemminkin. Ainakin saksalainen oppinut okkultismin historioitsija Karl Kiesetvetter kertoo, että hänen
hallussaan on eräs hänen isoisänsä isoisän
omistama käsikirjoitus vuodelta 1374, jossa
mainitaan
”rosenkreutsiläisen
seuran
imperator’ma” eli käskynhaltijana eräs kreivi von
Falkenstein.
Joka tapauksessa voimme siis sanoa Ruusu-Ristin varsinaisesta, alkuperäisestä veljeskunnasta, että se on Suuren Valkoisen Veljeskunnan länsimaalainen haara eli osasto.
Semmoisenaan se oli ja on yhä olemassa
näkymättömässä
henkimaailmassa,
oli
sillä
sitten
näkyväisessä
maailmassa
tunnettuja
edustajia tai ei.
Missä suhteessa nyt fyysillisen maailman
ruusuristi-seurat ovat tähän todelliseen rosenkreutsilaiseen
veljeskuntaan,
siihen
vastatkoon kukin seura itse.
MONENLAISIA RUUSURISTI-SEUROJA
Ruusuristi-seuroja on useissa maissa.
Vuodesta 1860 lähtien toimii Englannissa
seura nimeltä The Rosicrucian Society, johon
otetaan
jäseniksi
ainoastaan
mestariarvon
saavuttaneita
vapaamuurareita,
vaikka
seura
muuten on vapaamuurariudesta riippumaton.
Tähän
rosenkreutsilaiseen
seuraan
kuului
m.m. tunnettu kaunokirjailija Edward Lytton
Bulwer, jonka suomalaiselle yleisölle tuttu
romaani Zanoni on sepitetty puhtaasti rosenkreutsiläiselle aiheelle. Seuran yhtenä sihteerinä oli 80-luvulle oppinut kabbalisti Mac
Gregor Mathers, josta madame Blavatsky
mainitsee Salaisessa Opissaan ja joka oli
hyvissä
väleissä
mad. Blavatskyn kanssa,
samoinkuin koko The Rosicrucian Society oli
ystävällisissä suhteissa Teosofiseen Seuraan.
Bostonissa Yhdysvalloissa toimi viime vuosisadan lopulla eräs Societas Rosicruciana ja
nykyään vaikuttaa Amerikassa Max Hein-
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delin
perustama
rosenkreutsiläinen
seura
(The Rosicrucian Society), jonka päämaja
Mount Ecclesia on Kaliforniassa. Max Heindel, joka kuoli maailmansodan aikana, oli
syntyperältään saksalainen ja oli ennen ollut
tohtori Steinerin oppilas Saksassa. Hän on
kirjoittanut
useampia
teoksia,
joista
The
Rosicrucian
Cosmo-Conception
(saksalaisena
käännöksenä
julkaistu
nimellä
Rosenkreuzerische Unterrichtsbriefe) lienee enimmin tunnettu.
Heindelin
seuralla
on
haaraosasto
Saksassa.
Ranskassa toimii Vordre Kabbalistique de
la Rose-Croix, jonka presidenttinä viime vuosisadan loppupuolella oli nerokas Salatieteellinen kirjailija Stanislas de Guaita; hänen
jälkeensä olivat järjestön johdossa kuuluisat
okkultistit ja kirjailijat F. Ch. Barlet ja tohtori Papus, jotka aikoinaan olivat olleet Teosofisen Seuran jäseniä. Vuonna 1890 eräs
järjestön korkeimman neuvoston jäsen Josephin Peladan erosi kabbalistisesta RuusuRististä ja perusti oman seuran, joka läheni
katolista kirkkoa ja joka sai nimekseen
Vordre de la Rose-Croix Gatholique. Sar
Peladan oli kuuluisa kirjailija ja sai paljon
kannattajia varsinkin taiteellisissa piireissä.
On olemassa vielä toisia, salaisempia rosenkreutsiläisiä seuroja, jotka eivät ollenkaan
toimi julkisuudessa. Kaikkiin sopii äskeinen
sanamme, että jokainen seura vastatkoon itse
siitä, missä määrin se edustaa todellisia näkymättömiä
rosenkreutsiläisiä
veljiä.
Mitään
”patenttisem~aa” ei ole; jokainen saattaa olla
yhtä ”oikea” ja ”alkuperäinen”. Jos sillä
vain on suhde ja näkymätön side johonkin
rosenkreutsilaiseen
adeptiin
(esim.
mestari
Jeesukseen tai mestari Rakoczyyn, puhumattakaan mestari Rosenkreuzistä), on se autentinen
ja
auktoritatiivinen
rosenkreutsiläinen
seura.
Semmoisessa asemassa on suomalainenkin
Ruusu-Ristimme.
Näyttäköön
se
toiminnallaan, että joku Veljistä on sen takana!
RUUSU-RISTI
SYMBOOLINA
Ruusu on elämän ja ilon, onnen ja rakkauden vertauskuva, jota vastoin risti kuvaa
kuolemaa ja kärsimystä, tuskaa ja taakkaa.
Elämänymmärryksemme on yksipuolinen, jos
se on paljastaan ”maallismielinen”, suruton
ja huoleton, jos se vain etsii aistillisia nautintoja
ja
kammolla
ajattelee
kuolemaa;
mutta se on myös yhtä yksipuolinen, jos se
pitää maallista elämää surun ja murheen
laaksona, vihaa sen viattomia iloja ja vaanii
syntiä sen kauneimmissa tunteissa. Edellisessä tapauksessa se pyytää elämän ruusuja,
mutta ei elämän okaita, jälkimäisessä taas
se ei tahdo nähdä muuta kuin kuolon ristiä
kaikkialla.
Rosenkreutsiläinen
maailmankatsomus
pyrkii yhdistämään kahta äärimmäisyyttä, liittää yhteen ristin ja ruusun, hakee kultaisen
keskitien ilon ja surun rajoilta, nousee ilon
ja surun yli siihen rauhaan, joka maailman
voittaa. Rosenkreutsiläisyys on hengen renessansia. Se ei kannata katolisen kirkon munkki-askeesia, mutta ei liioin maailmanihmisten
materialismia. Se ei etsi iloa eikä pakene
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kärsimystä, mutta tervehtii molempia elämän
luonnollisina antimina.
Esoteerisesti se tulkitsee ruusuristin vertauskuvaa näin: kun ihminen ottaa ristinsä
(sekä ulkonaisen että sisäisen kohtalonsa)
kantaakseen — ja kantaakseen nurkumatta,
jopa ilomielin, silloin ristissä puhkeaa ruusu,
rakkauden ruusu, joka tuo rauhan ja autuuden hänen elämäänsä. Ruusu on silloin muodostunut hänen sydänverestään. Ja veri on
Kristuksen verta, joka on vuotanut hänen
sydämestään, kun risti miekkana on pistetty
siihen.
PEKKA ERVAST
1921: 14—22,
Riennä heti tilaamaan Ruusu-Ristiä, jos et
ole sitä vielä tehnyt!
Tien varrelta 1921: 64,
Mrs. Annie Besant [* Ruusu-Ristin perustamisesta] ks A. B. 1921:196—198,
Ruusu-Ristin ensimäinen vuosikokous pidetään Helsingissä kesäkuun 5—7 p:nä tänä
vuonna. Lauantaina 4 p:nä klo 7 illalla on
jäsenten
tutustumiskokous
Bulevardin
7:ssä.
Sunnuntaina 5 p :nä on aamupäivällä juhlamatinea Ostrobotnialla, Museok. 10, iltapäivällä kokous Bulevardilla. Maanantaina 6 p:nä
on aamupäivällä kokous Bulevardilla, illalla
yhteisvapaamuurarilooshi
samassa
paikassa.
Tiistaina 7 p:nä on aamupäivällä kokous
Bulevardilla, illalla samassa paikassa RuusuRisti-jäsenten
juhlallinen
vastaanotto
seuraan, jolloin jäsenet m.m. saavat diploominsa.
Tien varrelta 1921: 255,
ks J. R. H. 1921: 255,
teosofia 1921: 258—262,
T: Ruusu-Risti-seuramme helsinkiläinen työ
on ollut vilkasta ja innostavaa. Looshikokoukset
joka toinen torstai ovat muodostuneet veljellisiksi juhlahetkiksi. Musiikkia on ollut aina, laulua välistä, esitelmiä monta, keskustelua silloin
tällöin, pari kolme kertaa yhteiset kahvit.
Kodikas ja veljellinen tunnelma oli ylimmillään
siinä
huhtikuun
kokouksessa,
jolloin
Ruusu-Risti-jäsenen
rouva
Esteri
TVeissenbergin maalaama allekirjoittaneen kuva paljastettiin. Ensin ihailtiin E. W:n taidetta ja
juotiin kahvit, ja sitten toinen toisensa jälkeen vanhoista teosofeistamme kertoi muistelmiaan teosofisilta alkuajoiltamme. Siinä oli
vakavaa ja leikkiä sekaisin, ja kaikille oli
ilmeistä,
kuinka
rakas
tämä
teosofiamme
meille on ollut ja on ja tulee olemaan!
Toimittajalta 1921:263,
Ruusu-Risti-seuran
vuosikokous
on
kesäkuun 5—7 p:nä Helsingissä. Kokouksen yhteydessä
on
julkinen
matinee
sunnuntaina
5 p:nä klo 12 päivällä Bulevardin 7:ssä.
Ruusu-Ristin
jäsenet,
jotka
vuosikokouksessa juhlallisesti vastaanotetaan, ovat tilaisuudessa
lunastamaan
itselleen
jäsenmerkin
ä Smk. 35:—.
Tien varrelta 1921: 319,
T:
Ruusu-Ristin,
Suomen
salatieteellisen
tutkimusseuran, ensimäinen vuosikokous vietettiin Helsingissä viime kesäkuun 4—7 p:nä.
Osanotto oli vilkas, sillä 50 % seuran jäse-
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nistä oli läsnä ja tuli asianomaisilla juhlamenoilla
vastaanotetuksi
eli
installoiduksi
Seuran jäsenyyteen.
Vanha tuttu huoneusto Bulevardin 7:ssä oli
kauniisti koristettu köynnöksillä, kukilla ja
ruusuilla, ja läsnäolleiden lausunnoista päättäen vuosikokous oli kaikin puolin onnistunut.
Pienintäkään soraääntä ei kuulunut, kaikki
oli yhtä ainoata, ehyttä ja voimakasta juhlatunnelmaa.
Heti
lauantai-illan
tutustumiskokouksesta näkyi, että täällä oltiin kuin
kotonaan mitä veljellisimmässä yhteisymmärryksessä. Ja pitkin matkaa kaikki näkyivät
tuntevan, että tämä se nyt oli alkuperäinen
Teosofinen
Seura,
joka
uudestisyntyneenä
nimitti
itseään
Ruusu-Ristiksi.
Reseptsionikokous tiistai-iltana 7 p:nä, johon juhlallisuudet loppuivat, vaikutti ehkä hieman yllättävästi muutamiin jäseniin. Olihan se pieni
— ja muuten sangen alkeellinen ja yksinkertainen
—
kokeilu
suomalaisen
magian
eloonherättämisessä,
mutta
useimpien
läsnäolijoiden sieluissa se näkyi heti herättävän
sointuvaa vastakaikua. Tulevaisuus on osoittava, missä määrin sillä tiellä voidaan edetä.
Toimittajalta 1921:322—323,
Mrs. Besant [*R-R-seuran perustamisesta]
ks salatiede 1921:323—324,
[*Tietäjä] kannatti hyvin ja antoi minullekin palkan työstäni. Ruusu-Risti sitä vastoin — — kärsii taloudellista puutetta eikä
tuota minulle mitään. Olenkin vaivannut päätäni
kysymyksellä,
minkälaisiin
toimenpiteihin on ryhdyttävä ks ennustus 1921: 326—327,
£: Ruusu-Risti-seuramme toiminta alkanee
Helsingissä syyskuun loppupuoliskolla, mutta
siitä ilmoitetaan tarkemmin vastedes pääkaupungin lehdissä.
Toimittajalta 1921: 327,
ks teosofia art Teosofisen Seuran tehtävä.
— Avoin kirje kaikille maailman teosofeille.
[*P. E:n Ruusu-Risti-kiertokirje] 1921:328—
334,
Kunnia sille, jolle kunnia tulee. — — RuusuRisti-seuran kiertävälle puhujalle J. R. Hannulalle ks J. R. H. 1921: 383—384,
T:
Ruusu-Ristin,
Suomen
Salatieteellisen
Tutkimusseuran, jäsenissä, jotka melkein järjestään ovat olleet (monet vieläkin ovat)
Suomen Teosofisen Seuran jäseniä, elää järkähtämättömänä se käsitys, että he edustavat alkuperäistä ja varsinaista teosofista liikettä meillä. Jos he ovat muodostaneet erityisen seuran, on tämä tapahtunut ulkonaisten
olosuhteitten
historiallisesta
pakosta,
mutta
ei suinkaan minkäänlaisesta mielentilan tai
suunnan muutoksesta heissä itsessään. He
tuntevat olevansa teosofeja. He tuntevat olevansa madame Blavatskyn henkisiä perillisiä.
He tuntevat seuraavansa niiden jäljissä, jotka
ensimäisinä perustivat Teosofisen Seuran.
Sentähden he lähettivät tuon viime numerossa julkaistun kiertokirjeen 1) kaikille maailman teosofeille, joka kirje nähtävästi vielä
ei ole aikaansaanut mitään tulosta fyysillisessä maailmassa. Sentähden he myös tunte1

) [*ks teosofia art T.S:n tehtävä]
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vat teosofiseksi velvollisuudekseen pitää silmänsä ja korvansa auki, jotta voisivat kiinteästi seurata teosofisen maailman tapahtu-:
mia ja mieli totuuden ja järjen valolla
avoinna lausua julki asiallisen arvostelunsa
tapahtumain johdosta.
Totuuden etsijähän aina seisoo kuin kuoleman kynnyksellä! Niin vakava on hänelle
elämä.

*
Suomen Teosofisen Seuran julkaisema aikakauslehti,
virkaveljemme
”Teosofi”
kertoo
heinä—elokuun
numerossaan
jonkinlaisesta
aatteellisesta
hajautumisesta
Amerikan
Yhdysvaltojen
Teosofisessa
Seurassa.
Mikäli
lyhyestä uutisesta selviää, on siellä olemassa
vähemmistö, jota nimitetään ”Back to H.P.B.”liikkeeksi ja joka pyrkii herättämään jälleen
eloon madame Blavatskyn aikuisen teosofisen
hengen;
tämän
vähemmistön
mielestä
on
arvattavasti
Teosofisen
Seuran
nykyinen
henki ja työsuunta poikennut alkuperäisestä,
perustajien sille antamasta ohjelmasta. Ilmiö
on muuten siksi mielenkiintoinen, että tahtoisimme kaikin mokomin tarkempaa selontekoa
”Back to H.P.B.”-liikkeen ohjelmasta ja päämääristä.
Tällä
kertaa
saamme
kuitenkin
tyytyä siihen arvosteluun, minkä Teosofisen
Seuran presidentti, Mrs. Annie Besant, on
lausunut amerikkalaisen vähemmistön teosofisesta kannasta ja yleensä T.S:n korkeimman johdon suhtautumisesta kansallisissa seuroissa ilmeneviin erimielisyyksiin ja ristiriitoihin.
”Teosofin” mukaan sanoo näet T.S:n presidentti ”Back to H. P. B.”-liikkeestä seuraavaa:
”Tämän liikkeen tarkoituksena on ilmeisesti
ollut arvostella alhaiseksi teosofisten aatteiden myöhempiä ilmauksia, ikäänkuin edistyminen olisi harhaoppia ja haluttaisiin perustaa teosofinen oikeaoppisuus.”
Nämä sanat, jotka näennäisesti ovat niin:
viattomia ja niin järkeen käypiä meikäläisille, jotka uskomme ”kehitykseen”, antavat
paljon ajatuksen aihetta vakavalle totuudenetsijälle. Syrjäyttämällä sen seikan, että olettavat Amerikan teosofisen vähemmistön alhaisen
vaikuttimen
elähyttämäksi,
huomaamme
niihin sisältyvän seuraavat kolme väitettä:
1) teosofisten aatteiden myöhemmät ilmaukset osoittavat edistymistä alkuperäisiin nähden, 2) edistyminen ei voi olla harhaoppia,
ja 3) edistyneet aatteet eivät vie oikeaoppisuuteen.
Mitä nyt ensimäiseen väitteeseen tulee, että
teosofisten
aatteiden
myöhemmät
ilmaukset
osoittavat
edistymistä
alkuperäisiin
nähden,
tekee mielemme kysyä: tarkoitetaanko ilmausten muotoa vaiko niiden henkeä? Jos tarkoitetaan niiden muotoa, silloin saatamme
mielihyvällä
hyväksyä
arvostelussa
esitettyä
näkökantaa. Kukaan ei ryhdy kieltämään Mrs.
Besantin, Mr. Leadbeaterin, Mr. Sinnettin
y.m. suuremmoisia ansioita teosofisten oppien
loogillisessa ja älyllisessä muovailussa ja järjestelyssä. Vasta Mrs. Besantin harjaantunut
äly ja aito englantilainen järjestyskyky, vasta
Mr.
Leadbeaterin
omaperäiset
yliaistilliset
tutkimukset, vasta Mr. Sinnettin taitava kynä
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loivat valoa ”tasojen” ja ”prinsiippien” hämärään itämaalaiseen järjestelmään, loivat kosmoksen niiden alkuperäisestä kaaoksesta, —
mainitaksemme yhden esimerkin. Tosin voitaisiin
huomauttaa
juuri
tämän
esimerkin
yhteydessä, että tasojen ja niiden atoomein
ja prinsiippein positiivinen määrittely ja luokittelu on tehnyt teosofisen maailmankuvan
jonkun verran niin sanoaksemme yliaistillismaterialistiseksi, mutta siitä huolimatta on
tunnustettava,
että
teosofisten
aatteiden
ilmaisussa on tapahtunut huomattava edistys
ja kehitys.
Onko näin ollen luultavaa, että Amerikan
”Back to H. P. B.”-liike on tarkoittanut palaamista joka kohdassa madame Blavatskyn
aikuisiin muotoihin, sanontatapoihin ja termeihin? Emme, kuten sanottu, tunne tätä
liikettä emmekä siis tiedä, mihin pyrkivät;
jos heidän tarkoituksensa olisi palata madame
Blavatskyn
muotoihin,
olkoon
se
heidän
asiansa. Mutta jos he eivät sitä tarkoita, koskee heidän pyrkimyksensä epäilemättä teosofista henkeä. Sillä tuntuu, että Mrs. Besantkin arvostelussaan on heitä käsittänyt.
Jos siis Mrs. Besant ensimäisessä väitteessään ei puhu muodollisista seikoista, vaan
hengestä, sisältää hänen väitteensä seuraavan ajatuksen: teosofisten aatteiden myöhemmät ilmaukset osoittavat edistymistä alkuperäisiin nähden teosofisessa hengessä ja elämässä. Teosofinen henki on syventynyt ja
laajentunut, se on kasvanut ja puhdistunut.
Me ymmärrämme nyt paremmin kuin madame
Blavatskyn aikana, mikä teosofia on ja mikä
teosofinen liike on, — niin, ehkä Mrs. Besant
itse ja Mr. Leadbeater esim. ovat henkevämpiä opettajia kuin H. P. Blavatsky aikoinaan?
Amerikan teosofinen vähemmistö, joka tahtoisi palata madame Blavatskyn henkeen,
harrastaa niin ollen taantumusta.
Tätä Mrs. Besantin väitettä on meillä kuitenkin täysi syy pohtia ja arvostella. Se sotii
näet kaikkea sitä vastaan, mitä me yleensä
olemme teosofiasta oppineet.
Näin olemme nimittäin oppineet: teosofinen
liike on Okkultinen liike, s.o. se on syntyisin
Salaisesta
Veljeskunnasta.
Samalla
tavalla
ovat Salaisesta Veljeskunnasta kotoisin esim.
kaikki suuret uskonnot. Vihitty opettaja on
ensimäisenä pannut jokaisen okkultisen liikkeen alulle. Hän ensimäisenä alkuunpanijana
on ollut liikkeen todellisen hengen läpäisemä
ja elähyttämä. Kuinka hän muuten olisi kestänyt ja voittanut ensimäiset suuret esteet
ja vaikeudet, jotka liikkeen tielle asettuivat?
Kuinka hän muuten olisi kyennyt liikkeelle
antamaan sen suunnan, sen ohjelman, sen
tunnussanat, sen tarkoituksen?
Jos ei niin olisi, minkä tähden esim. puhuisimme
palaamisesta
kristinuskon
alkuperäiseen henkeen? Miksi vetoaisimme ensimäiseen kristittyyn auktoriteettiin ja opettajaan,
Jeesukseen Kristukseen? Onhan kaksi tuhatta
vuotta kulunut Jeesuksen syntymästä: olemmehan siis ehtineet suunnattomasti kehittyä
ja edistyä kristillisessä hengessä ja elämässä!
Voimmehan me tietää paljon paremmin kuin
Jeesus, mikä kristinuskon varsinainen henki
on! Jos myöhempi aika aina on edistynyt
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entiseen verraten, silloin meidän on turha
ottaa selvää kristinuskon alkuperäisestä hengestä ja tutkia Jeesuksen omaa elämänoppia.
Turha on myös silloin teosofinen, vertaileva
uskontotutkimuksemme.
Minkätähden itse asiassa teosofia alusta
lähtien on teroittanut meille, että meidän
pitää tutkia uskontojen alkuperäistä oppia
juuri nähdäksemme, että nuo ensimäiset suuret vihityt viisaat ovat opettaneet samaa
kuin nykyaikainen teosofia? Minkätähden ei
teosofia viitannut yksinkertaisesti nykyaikaisiin uskonnonmuotoihin, jos nämä ovat hengeltään edistyneempiä ja kehittyneempiä?
Siitä syystä — sen me tiedämme, — että
teosofia pitkin matkaa on opettanut, että
henkisen liikkeen alkuunpanija aina on ollut
seuraajiaan viisaampi — jollei muodollisesti,
niin
joka
tapauksessa
henkisesti
katsoen.
Sanoohan H. P. Blavatskykin nimenomaan
”Teosofian Avaimessa” tehneensä työtä —
”ei
omaksi
huviksemme,
vaan
ainoastaan
koska toivomme saavamme kasvattaa muutamia yksilöitä toteuttamaan työtämme ihmiskunnan puolesta alkuperäisen ohjelman mukaan”.
Nyt on tietysti joka uskonnossa ja joka
henkisessä liikkeessä tapahtunut edistystä ja
kehitystä. Onhan liike kasvanut ja laajentunut. Ovathan uskonnot voittaneet puoleensa
kokonaisia kansoja ja valtakuntia. Muodollisesti katsoen edistys ei siis ole harhaa. Mutta
kun Mrs. Besant toisessa väitteessään sanoo,
että ”edistyminen ei voi olla harhaoppia”,
täytyy sitäkin lausetta pohtia ja arvostella
totuudenetsijän vakavuudella.
Se on tietysti tosi, jos se tarkoittaa edistymistä hengessä. Mutta koska semmoista edistystä on muodollisesti nähty? Ja onko semmoinen edistys edes muodollisesti mahdollinen? Eikö henki aina ole sama? Edistyminen
hengessä ei merkitse, että henki muuttuisi,
edistyminen hengessä merkitsee vain, että
ihmisyksilö yhä enemmän ja enemmän täyttyy alkuperäisellä hengellä. Edistyminen kristinuskon hengessä on sitä, että ihminen kasvaa yhä enemmän Kristuksen kaltaiseksi, yhä
enemmän täyttyy Kristuksen hengellä, mutta
ei suinkaan sitä muuta. Edistyminen teosofian
hengessä on sitä, että yhä selvemmin ymmärrämme, mitä madame Blavatsky on opettanut ja tarkoittanut, mihin hän on pyrkinyt
ja tähdännyt (tai Mestarit hänen välityksellään), mutta ei suinkaan sitä, että muuttaisimme H. P. B:n alkuperäistä ohjelmaa. Voimmehan luoda uuden liikkeen, mutta jos tahdomme jatkaa H. P. Blavatskyn teosofista
työtä, on meidän pysyttävä alkuperäisessä
inspiratsionissa.
Tämä alkuperäinen inspiratsioni on joka
henkisessä liikkeessä sitä tärkeämpi, koska
se on ainoa, joka estää oikeaoppisuuden muodostumista. Oikeaoppisuus ei koskaan ole
syntynyt siten, että uskollisesti ollaan seurattu alkuperäisen Mestarin jälkiä. Oikeaoppisuus on aina syntynyt silloin, kun alkuperäisestä
inspiratsionista
ollaan
poikettu.
Mrs. Besantin kolmas väite, että ”edistyminen ei vie oikeaoppisuuteen”, pitää paikkansa ainoastaan siinä tapauksessa, että edis-
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tyminen merkitsee kasvamista alkuperäisessä
hengessä ja alkuperäiseen henkeen. Sillä muuten olemme historiasta nähneet, että edistyminen ja kehitys on joka uskonnossa ja joka
henkisessä liikkeessä johtanut oikeaoppisuuteen. Kehitys on tuonut mukanaan kirkon —
ja kirkko on oikeaoppisuuden tyyssija.
Olemme täten joka kohdassa joutuneet katsantokantaan, joka on suoranaisessa ristiriidassa Mrs. Besantin arvostelun kanssa. Sillä
emme
tietenkään
ole
tahtoneet
puolustaa
Amerikan teosofista vähemmistöä, jonka näkökantoja emme tunne. Olemme puhuneet puhtaasti periaatteellisesti.
Äänemme ei tosin kauas kuulu emmekä
puheellamme
paljoakaan
aikaansaa.
Mutta
olemmepahan sanoneet sanottavamme.

Saman ”Teosofin” uutisen mukaan Mrs.
Besant myöskin määrittelee, kuten mainitsemme, millä tavalla Teosofisen Seuran korkein johto suhtautuu kansallisissa seuroissa
ilmeneviin eripuraisuuksiin, ja lisää ”Teosofi” presidentin erikoisesti toivovan, että
sitä asiaa koskevat kohdat hänen kirjelmästään tulisivat myöskin Suomen ”T.S:n jäsenten tietoon”.
Emme tässä toista noita kohtia kokonaisuudessaan.
Tyydymme
mainitsemaan
seuraavat lauseet, jotka sisältävät ydin ajatuksen:
”En
löydä
säännöissä
mitään
sellaista
kohtaa, joka sallisi kansallisen seuran eripuraisen
vähemmistön
valittaa
pääneuvostolle . .. Vähemmistöllä, joka taistelee enemmistöä
vastaan
kansanvaltaisesti
muodostuneessa seurassa, on ainoastaan vaihtoehtona
joko yhtyä enemmistöön tai, jos se näkee
mahdottomaksi sietää enemmistöä, erota siitä.
Se ei voi pyytää avukseen ketään seuran
ulkopuolelta
polkeakseen
jalkoihinsa
enemmistön päätöksen seuran sisäisissä asioissa.”
Semmoinen on siis Teosofisen Seuran veljeysohjelma. Katsokaamme nyt, mitä väitteitä
llä oleviin lauseihin sisältyy.
Näissä todella edellytetään, että ”kansan
ääni on Jumalan ääni” (vox populi, vox Dei),
ei kukaan voi kieltää niiden demokraattista
luonnetta. Enemmistöllä on valta käsissään
ja vähemmistön täytyy muitta mutkitta alistua. No niin, sehän on parlamentaarinen
menettelytapa eikä monikaan kieltäne sen
oikeutta. Onhan luonnollista, että missä eripuraisia haluja esiintyy, useimpien yhteinen
halu ja tahto voittaa.
Mutta on siinä heikkokin kohta. Minkätähden näet on kansallisilla seuroilla niin
suuri valta koko seuraan nähden? Minkätähden ovat siinä määrin itsenäisiä, että jos
enemmistö tekee päätöksen, ei vähemmistön
valitus kuulu pääneuvostolle eikä pääneuvosto kykene mitään korjaamaan? Eikö siis
Teosofinen
Seura
olekaan
kansainvälinen
seura? Eikö sen kansainvälisyys mitään merkitse? Eikö se ole yhtenäinen elimistö, joka
edustaa ja kuvaa ihmiskunnan yhteyttä? Eikö
ihmiskunta ja ihmisyys ole korkeampi kansallisuutta?
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Mutta jos Teosofinen Seura tahtoo olla
ihmiskunnan ykseyden symboolina, silloin kai
sen suhde kansallisiin osastoihinsa pitäisi olla
kuin äidin lapsiinsa, kuin rungon oksiinsa,
kuin pään ruumiin muihin jäseniin.
Tietysti on olemassa paikallisia asioita ja
kysymyksiä,
joita
paikallisesti
ratkaistaan.
Semmoiset ovat useat käytännölliset ja taloudelliset kysymykset. Mutta eivätkö Teosofisen
Seuran jäsenet koskaan tee mitään päätöksiä
periaatteelliseen suuntaan? Eivätkö he koskaan yhdessä pohdi ja päätä niistä asioista,
joita varten sanotaan, että Teosofinen Seura
on perustettu: esim. totuuden etsimistä ja
veljeyden toteuttamista koskevista seikoista?
Ja jos heidän päätöksensä koskisivat tämmöisiä kysymyksiä, jos ne siis olisivat periaatteellista laatua, eivätkö ne samalla olisi
yleisiä, eivätkö ne kiinnittäisi kaikkien mieltä,
eivätkö ne kuuluisi koko seuralle?
Jos
tuommoisessa
periaatteellisessa
kysymyksessä kansallisen seuran enemmistö tekisi
— sanokaamme — tyhmän päätöksen, olisi
vähemmistö ensinnäkin voimaton, mutta toiseksi koko kansainvälisen seuran suuri enemmistökin, sillä ”vähemmistön valitus ei kuuluisi” eikä pääneuvosto kykenisi sekottamaan
koko
seuraa
yhden
kansallisen
osaston
asioihin.
Mutta lähtökohta onkin nähtävästi toinen:
enemmistö ei voi tehdä tyhmiä päätöksiä.
Enemmistö ei voi olla väärässä. Enemmistöllä on aina oikeus ja totuus puolellaan.
Sentähden sillä on valtakin!
Kumma vain, että enemmistö aina on oleva
kansallinen eikä — kansainvälinen. Vaikkakin
Teosofinen Seura on kansainvälinen.
T.S:n presidentin toivomus on, että mekin
suomalaiset teosofit erikoisesti painaisimme
mieleemme nämä seikat. Miksikä ei?

*

Nyt sanon aivan suoraan, että yllä oleva
kritiikkini on asiallinen eikä personallinen.
Älköön kukaan lukijoistani ajatelko, että olen
tahtonut ”hyökätä Mrs. Besantin kimppuun”
tai
vähimmässäkään
määrässä
”halventaa”
häntä. Semmoinen ei koskaan voisi olla tarkoitukseni, koska se olisi kerrassaan vastoin
sekä
periaatteitani
että
tapojani.
Vaikka
Ruusu-Risti onkin Teosofisesta Seurasta erillinen seura, on vanha sisäinen suhteeni Teosofiseen Seuraan muuttumaton. Rakastan sitä
ja harrastan sen parasta, vaikka se on minut
hyljännytkin. Olen samassa asemassa kuin
Mr. A. P. Sinnett, joka ystävineen v. 1907
erosi Teosofisesta Seurasta ja perusti oman
seuransa
(The
Eleusinian
Society),
mutta
silti tunsi itsensä teosofiksi; ja vaikka Mr.
Sinnett palasi takaisin — neljän vuoden kuluttua — Teosofiseen Seuraan, ei hän koskaan ollut täysin tyytyväinen T. S.’n taktiikkaan, ja ”politiikkaan”. Niin on minunkin
sydämeni uskollisesti kiinni teosofiassa ja
Teosofisessa Seurassa, vaikka tulen aina puolustamaan ja käytännössä toteuttamaan teosofin luonnollista oikeutta ja velvollisuutta
asialliseen arvosteluun ja kritiikkiin, kohdatkoon se ketä ”auktoriteettia” tahansa.

— 88 —

Ruusu-Risti

Mutta suuresti on sydämeni iloinnut nytkin
siitä huomiosta ja menestyksestä, mikä vasta
kuluneena kesänä tuli Mrs. Besantin osaksi
hänen Europan-matkallaan sekä Englannissa
että mannermaalla. Loistavasti joka paikassa
vastaanotettiin hänen
loistava
personallisuutensa — Lontoossa niin hyvin kuin Parisissa, Belgiassa yhtä hyvin kuin Skottlannissa. Kunniansa ja menestyksensä hän on
täydellisesti ansainnut — harvat ihmiset ovat
suorittaneet semmoisen elämäntyön kuin hän.
Kun hän nyt lokakuun 1 p:nä tänä vuonna
täyttää 74 vuotta, ajattelevat häntä rakkaudella ja kiitollisuudella kymmeniin tuhansiin
nousevat
ystäväjoukot.
Ilmestyköön
RuusuRistinkin
puolesta
taaja
kimppu
hohtavia
astraalisia ruusuja hänen auraansa, kun hän
syntymäpäivänään
ajattelee
maailman
teosofeja!

*
”Hädässä ystävä tunnetaan”, tietää vanha
sananlasku, ja paikkansa tuo sana pitää.
Suuri ja iloinen oli yllätykseni, kun veli J. R.
Hannulan kaunis kiertokirje joutui käsiini.
Hannula kävi luonani Helsingissä kesällä ja
puheen kääntyessä Ruusu-Ristiin hän tiedusteli aikakauskirjan taloudellista asemaa. Selitin hänelle, että se oli arveluttava. Painatusja jakokustannukset olivat siksi suuret, että
ne nielevät enemmän kuin tilaukset tuottivat
— pieni kalkyyli tämän heti osoitti: ensimäinen puoli vuosikerta maksoi minulle Smk.
26,359:23 (painos 1,200 kappaletta); jos tilaajia olisi tuhat kappaletta, tekisi niiden tuottama netto tulo Smk. 45,000:— eli puolelta
vuodelta Smk. 22,500:—, siis melkein neljä
tuhatta markkaa alle menojen. Nyt on koko
vuoden tilaajia todellisuudessa vain vähän yli
800 (netto siis noin Smk. 36,000:—), mutta
puolen vuoden tilaajia oli pari sataa lisää, ja
vaikka useimmat eivät ole tilaustaan uudistaneet, saattaa tämä vielä tapahtua. Voimme
siis laskea, että Ruusu-Ristillä on noin tuhat
tilaajaa ympäri vuoden. Mutta silloinkin tappio tekee 7 ä 8 tuhatta markkaa. Ilmoituksista kertyy tosin vähäsen ja Amerikan tilaukset (4 dollaria) tekevät Suomen rahassa verrattain paljon, mutta kumpiakin on niin vähäsen! Sodan jälkeen ei aikakauskirjamme ole
päässyt
minkäänlaiseen
vauhtiin
Amerikan
suomalaisten kesken. Välistä haaveilen, että
jos amerikkalaiset veljemme oikein sankoissa
joukoissa tilaisivat Ruusu-Ristiä, nyt kun dollari on niin suuressa arvossa, niin oi, kuinka
pian Ruusu-Ristin taloudellinen asema paranisi!
Ja eräs kohta, joka minulle personallisesti
on vakava, on se, että saan antaa aikani ja
työni Ruusu-Ristin hyväksi mitään aineellista
hyvitystä itse siitä nauttimatta. Tämä on kerrassaan luonnotonta taloudellisesti näin kireänä aikana. Eihän siihen kukaan ole syyssä,
olot ovat vaikeat itsessään, mutta meidän teosofein tunnussanamme nykyään on: pääsemmekö kunnialla tämän materialistisen aikakauden ohi? Ainakin meidän pitäisi yrittää!
Ja luulen, ettei se yrityskään käy päinsä
muuten kuin yhteisvoimin!
Ensimäinen pieni avustus (Smk. 50:—) saa-
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pui Ruusu-Ristille heti Hannulan kiertokirjeen ilmestyttyä. Tässä yhteydessä tahdon
myös kiitollisuudella mainita eräästä suuresta
amerikkalaisesta
avustuksesta,
joka
saapui
luokseni jo viime vuonna, vaikka vasta tänä
vuonna pääsin selville rahojen käyttämisestä
(alkuperäinen kirje oli postissa joutunut hukkaan). Muutamat ystävät Clevelandissa, Ohio,
olivat keränneet ja lähettäneet minulle Mr.
Nicholas Johnsonin välityksellä 100 dollaria,
joka silloisen kurssin mukaan teki Smk.
2,406:25. Nämä rahat olivat minun personallisen työni edistämiseksi ja merkitsin ne heti
Ruusu-Ristin tiliin. Ollapa nyt paljon semmoisia ystäviä Atlantin tuolla puolen!
Julkaisen toisessa kohden muutamia vastauksia viime numerossa asettamaani kysymykseen, mitä olisi tehtävä Ruusu-Ristin hyväksi. Olen nyt itsekin sitä mieltä, että osakeyhtiö ei ole hyvä ehdotus. Sitä vastoin jonkunlainen kannatusliitto saattaa olla paikallaan.
Tilaushintaa en missään tapauksessa tahtoisi
korottaa, mieluummin sitten muuttaa RuusuRistin ulkoasua ja kokoa. Mutta tulkoon päätös minkälainen tahansa, se ei estä ystäviä
nyt jo Hannulan ehdotuksen mukaan ojentamasta auttavaa kättänsä ei ainoastaan RuusuRistille, vaan minullekin.
Ensi vuonna on saatava tilaajien lukumäärä
kolminkertaiseksi! Vai eikö Ruusu-Risti ole
lukijoitaan tyydyttänyt? Eikö sen puolesta
kannata ponnistaa?
Toimittajalta 1921:387—396,
Mitä on tehtävä Ruusu-Ristin hyväksi?
[*kirj E. K. ja Iikka] 1921:436—437,
ks P. E. VIII 1921: 448,
RUUSU-RISTI
1922
Arvoisat
Ruusu-Ristin
tilaajat
ja
lukijat
Ruusu-Risti-seuran
Neuvosto,
kuultuaan,
että aikakauskirja Ruusu-Risti tänä vuonna
ei kannata, on kokouksissaan syyskuun 16 ja
18 p:nä sekä lokakuun 2 p:nä keskustellut
asiasta ja sen johdosta tehnyt seuraavan päätöksen, jonka Neuvosto toivoo tyydyttävän
kaikkia Ruusu-Ristin ystäviä:
Koska aikakauskirja, joka menestyksellä on
toiminut kohta 17 vuotta, vastaa todellista
Suomen kansan tarvetta, olisi sen — tärkeän
kulttuuritekijän
—
lakkauttaminen
laiminlyönti ei ainoastaan nykyisiä lukijoita kohtaan, vaan mitäkin, kuten uskomme, yhä
lisääntyviä, joukkoja kohtaan, jotka vastaisuudessa voivat siitä totuuden etsiskelyssään
ja
henkisissä
itsekasvatuspyrinnöissään
hyötyä; sentähden semmoinen ratkaisu nykyisissä vaikeuksissa ei saa tulla kysymykseen.
Mutta koska Ruusu-Ristin vastaava julkaisija
ja toimittaja, joka monivuotisten uhrausten
jälkeen vihdoin oli saanut aikakauskirjansa
(silloisen Tietäjän) kannattavaksi, vieläpä siihen kuntoon, että hänellä siitä oli säännöllinen vuositulo, ei nykyisissä olosuhteissa enää
kykene yksin kantamaan tappioita eikä tekemään huolta ja aikaa vaativaa työtä palkattomasti, on Neuvoston mielestä yhteisvoimin pyrittävä takaisin entiseen asiaintilaan,
jolloin aikakauskirja kukoisti ja kannatti. Tämän ei pitäisi olla mahdotonta, eipä edes vai-
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keatakaan,
sillä
Ruusu-Ristin
tämänvuotinen
alhainen tilaajamäärä (tuskin tuhat kappaletta) on varmasti ohimenevä ilmiö, joka suurimmaksi osaksi on aiheutunut äkillisestä, joskin välttämättömästä hinnan noususta. Ovathan olojen pakosta kaikki lehdet ja aikakauskirjat viime aikoina ennen kuulumattomasti
kallistuneet, eikä Ruusu-Risti 50:kään markan hintaisena ole sisältöönsä, ulkoasuunsa ja
kokoonsa nähden suinkaan luettava kalliimpien joukkoon. Neuvosto vetoaa sentähden
aikakauskirjamme ystäviin, joihin se luottamuksella lukee kaikki Ruusu-Ristin tilaajat
ja lukijat, ja kysyy suoraan ja teeskentelemättä: eikö yhteisvoimin ole toimittava siihen suuntaan, että Ruusu-Risti vuonna 1922
loistavasti kannattaa ja taasen jaksaa palkata työntekijänsä?
Neuvosto ei luota osakeyhtiöihin eikä tilapäisiin rahalahjoituksiin, vaan työhön ja säännölliseen uhrautumiseen. Paha on poistettava
juurineen, ja paha piilee tässä tapauksessa
tilaajamäärän vähyydessä. Sentähden tilaajamäärä on saatettava kohoamaan ainakin Tietäjän entiseen määrään eli kahteen tuhanteen.
Ja miten semmoinen kävisi päinsä? Yksinkertaisimmin tietysti siten, että nykyiset tilaajat — paitsi että miehissä tilaisivat RuusuRistin itselleen ensikin vuodeksi — koettaisivat jokainen puolestaan hankkia yhden tai
pari uutta tilaajaa lisää! Mutta koska Neuvosto ei millään tavalla saata velvoittaa kaikkia nykyisiä tilaajia edes uudistamaan tilaustansa, vielä vähemmin uhrauksiin sitoutumaan, on se laatinut suunnitelmansa RuusuRistin tukemiseksi ja avustamiseksi seuraavanlaatuiseksi:
1. Niitä nykyisiä tilaajia, jotka eivät ensi
vuodeksi aio uudistaa tilaustaan, pyydetään
kohteliaimmin
ilmoittamaan
peruutuksensa
postikortilla
Ruusu-Ristin
toimitukselle,
os.
Åggelby. Neuvosto toivoo, että he tekevät
tämän palveluksen asialle, sillä kaikkia niitä
tilaajia, jotka eivät mitään ilmoita, katsotaan
haluavan uudistaa Ruusu-Ristin tilaus vuodeksi 1922, ja heille lähetetään tammikuun
numero, 52 markan jälkivaatimuksella, elleivät ennen sitä ole tilaustaan uudistaneet.
Tätä
tapaa
käyttävät
useat
aikakauskirjat,
ja Tietäjä ennen noudatti samaa menettelyä.
2. Kaikkia niitä tilaajia, jotka haluavat
tehdä voitavansa Ruusu-Ristin hyväksi, pyydetään allekirjoittamaan ja palauttamaan toimitukselle tämän numeron mukana seuraava
sitoumus, jossa lupaavat hankkia vähintäin
yhden, kaksi tai kolme u u t t a tilaajaa RuusuRistille; ja koska jotkut mieluummin lähettävät rahasumman, koskee sitoumus yhtä hyvin vastaavan määrän rahaa; tilauksista saadaan laskea 10 % alennus, mutta raha-avustus on ilman alennusta.
3. Yllämainitulla tavalla syntynyt asiamiesjoukko muodostaa vapaaehtoisen RuusuRistin Kannatusliiton, jonka toiminnan ei tarvitse rajoittua ensi vuoteen, vaan josta Neuvosto päinvastoin toivoo muodostuvan vakituisen ja pysyväisen, alati laaifmevan ja kasvavan Ruusu-Ristin Kannatusliiton.
Sen lisäksi Neuvosto pyytää huomauttaa
tärkeästä
seikasta:
aikakauskirjallamme
on
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liian vähän ilmoituksia. Muutamat teosofisen
työn ystävät — enimmäkseen helsinkiläisiä
liikkeitä — ovat uskollisesti ilmoittaneet Tietäjässä ja nyttemmin Ruusu-Ristissä. Mutta
sen sijaan, että niiden lukumäärä vuosi vuodelta olisi kasvanut, on se pikemmin vähentynyt. Emmekö voisi odottaa ja toivoa muutosta tässä suhteessa? Varmaan on muuallakin Suomessa liikkeitä ja liikemiehiä, jotka
voisivat Ruusu-Ristissä ilmoittaa. Eikö RuusuRistin ystävien joukossa ole niitä, jotka tämmöisiä
ilmoituksia
kykenevät
toimittamaan?
Toimitus puolestaan on vastedes niinkuin tähänkin saakka tekevä parhaansa, ja siltä saadaan myös asianomaiset tiedot ilmoitusten
hinnoista.
Selitykseksi, miksi Neuvosto haluaa noita
yllämainittuja
ennakkotietoja
kaikilta
tilaajilta, sanottakoon, että Ruusu-Ristin tilaushintaa ei tulla nostamaan, mutta että RuusuRistin ulkoasu ja koko myös mielellään säilytetään entisellään. Kun nyt ennakkotiedustelulla saadaan varmennetuksi, montako tilaajaa vähintäin on ensi vuonna odotettavissa,
voidaan tehdä laskelmia ensi vuoden tulojen
ja menojen suhteen ja ryhtyä toisenlaisiin
toimenpiteihin mahdollisen vajauksen varalta.
Toivoen, että tässä kirjelmässä esiintuotu
kehoitus saavuttaa Ruusu-Ristin lukijain ymmärtäväisen myötätunnon, merkitsee suurimmalla kunnioituksella
Ruusu-Ristin, Suomen Salatieteellisen Tutkimusseuran
NEUVOSTO.
1921:449—451,
Ruusu-Risti-seuramme.
”Minkätähden
se
perustettiin?
Minkätähden
hylättiin
Teosofinen Seura?” — — Mahdotonta on siis ajatella, että minä ja me kaikki, jotka sydän
verta vuotaen jätimme T.S:n perustaaksemme
Ruusu-Ristin, ”hylkäsimme” T.S:n! ks salatiede 1921:454—456,
minkälainen
on
meidän
Ruusu-Ristimme
henki ja — — miksi ei keskusteltu meidän
Ruusu-Risti-kirjeemme
selvästi
määritellystä
ehdotuksesta? — — Ruusu-Risti-puumme toinen hedelmä ei siis herättänyt mitään ihmettelyä — — Ruusu-Risti-ehdotuksestamme, ks
teosofia art T.S:n tehtävä 1921:456—463,
T: Olen saanut useampia ystävällisiä kirjeitä vastaukseksi kysymykseen, mitä RuusuRistin hyväksi olisi tehtävä. Ei yksikään ole
ehdottanut
aikakauskirjan
lakkauttamista,
vaan kaikki ovat puhuneet sen tärkeydestä
ja
välttämättömyydestä.
En
enää
julkaise
näitä kirjeitä, koska asia saa toivoakseni onnellisen käänteen Ruusu-Risti-seuran Neuvoston kiertokirjeen kautta, joka tässä numerossa ensimäisenä julkaistaan.
Toimittajalta 1921:465,
ks P. E. VIII 1921: 511,
itsepuolustus 1921: 513,
Ruusu-Ristin-kiertokirjeeseemme ks teosofia
art T. S :n tehtävä 1921: 513—516,
Mitä Ruusu-Ristin muut lukijat Amerikassa
arvelevat? ks P. E. VIII 1921: 518,
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T: Toivottavasti Ruusu-Ristin tämän vuotiset asiamiehet eivät käsittäneet Neuvoston
kiertokirjettä sillä tavalla, ettei heidän myötävaikutustaan enää tarvittaisi. Se on päinvastoin yhtä arvokas kuin ennen. Kaikille nykyisille tilaajille lähetetään tosin ensi vuoden
n:o postietuannilla, mutta ainoastaan niille
tietysti, jotka eivät sitä ennen jo ole tilaustaan uudistaneet. Tämä uudistaminen taas
saattaa kuten ennenkin tapahtua asiamiesten
välityksellä.
Toimittajalta 1921:518,
Suunnitelmamme — — johonkin määrin ovat
toteutuneet
Ruusu-Risti-seuran
kautta
ks
Marjattaseura 1921:531,
Ruusu-Risti-seuran jäsenille ja ystäville!
— — R.-R :n Ompeluryhmä ks Kannatusliitto
1921: 573,
RUUSU-RISTI 1922
Ruusu-Ristin tammikuun numero lähetetään
postietuannilla
kaikille
nykyisille
tilaajille,
jotka eivät ole ennen tämän kuun viimeistä
päivää ilmoittaneet, etteivät halua RuusuRistiä ensi vuonna; mutta tietysti ne, jotka
ennen tammikuun 15 päivää ovat tilanneet
Ruusu-Ristin joko suoraan toimitukselta tai
postin tai asiamiesten kautta, saavat tammikuun numeron ilman etuantia.
Asiamiehiä pyydetään sentähden toimimaan
ripeästi, jotta heidän tilauksensa saapuisivat
toimitukselle ennen tammikuun 15 päivää.
Suotava on, että tilausraha lähetetään samalla, mutta taatuille ja tunnetuille asiamiehille myönnetään kuten tähänkin asti luottoa.
Niitä nykyisiä tilaajia, jotka ovat ennakkotilauksessa ilmoittaneet hankkivansa niin ja
niin monta uutta tilaajaa, pyydetään kohteliaimmin myös ennen tammikuun 15 päivää
lähettämään toimitukselle tilaajiensa nimet ja
osoitteet sekä tilausrahat.
Kaikki voivat paraiten käyttää hyväkseen
viime numeron mukana jaettua tilauslistaa.
Ruusu-Ristin hinta on Suomessa koko vuodelta Smk. 50:—, puolelta vuodelta Smk.
26:—, Amerikassa dollaria 4:— ja 2:—.
Meillä on jälellä muutamia tämän vuoden
koko vuosikertoja. Niiden hinta on tästä lähtien Smk. 100:—, Amerikkaan lähetettynä
doll. 5:—.
Ruusu-Ristin toimitus
Aggelby (Finland)
1921: 577,
2: Kun kysyn itseltäni, mikä on ruusu-ristiliikkeen raison d’etre ja elämän työ, mikä sen
merkitys monien teosofisten seurojen keskellä
ja rinnalla, ei ole minun vaikea löytää vastausta. Ruusu-risti-liikkeen tehtävä on korkealle kohottaa ja puhtaana pitää henkisen
totuuden taivaallista lippua!
Mikä on henkinen totuus? Se mikä koskee
ikuista elämää.
Jeesus opetti: On olemassa kaksi valtakuntaa, valon ja pimeyden, Jumalan ja mammonan, ikuisen elämän ja ajallisen kadotuksen.
Ja hän sanoi: kahta herraa ette voi palvella.
Ikuisen elämän alaan kuuluu uskonto ja
henkinen kehitys, tositieteellinen totuuden etsintä,
tositaiteellinen
kauneudenkaipuu,
—
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kaikki, mikä on ilman maallisia tarkoitusperiä, kaikki, mikä rakastaa hyvyyttä, totuutta, oikeutta, kauneutta niiden itsensä takia.
Ajallisen elämän ja katoavaisuuden alaan
kuuluu politiikka ja aineellinen vaurastuminen, tieteellinen järki-ylpeys ja taiteellinen
prameudenhalu, — kaikki, mikä palvelee maallisia tarkoitusperiä ja rakastaa henkisiä arvoja ainoastaan niiden ajallisen ja aineellisen
käyttökelpoisuuden mukaan.
Ikuinen elämä koskee ensi kädessä yksilöitä
ja vasta toisessa kädessä, siis välillisesti joukkoja, kansoja ja valtakuntia; ajallinen elämä
sitä vastoin ensi kädessä valtakuntia, kansoja
ja joukkoja ja vasta toisessa kädessä, välillisesti, yksilöitä.
Henkinen totuus puhuu niin muodoin yksilöille, ajallinen harha eli näennäinen totuus
kansoille ja yksilöille määrättyjen kokonaisuuksien osina. Mutta ajallinen politiikka palvelee aina tietämättään, jopa tahtomattaankin, henkisen totuuden uskontoa.
Ihminen sanoo itselleen esim. näin: Minä
olen suomalainen ja Suomen kansalainen.
Suomi on isänmaani ja yksilönä olen Suomen
tasavallan alamainen. Olen uskonnoltani kristitty ja kirkoltani evankelisluterilainen protestantti. Olen ammatiltani suutari ja perheolojeni puolesta kolmen lapsen isä.
Tuo kaikki on totta näennäisesti, sillä se
on samalla ajallista harhaa. Jos ihminen todella uskoo olevansa tuota kaikkea, vaeltaa
hän pimeydessä, eikä ole tietoa siitä, koska
hän totuuteen herää. Ja tuossa pimeyden
tilassa ollen hän puhuu: korkein ja hartain
harrastukseni on, että Suomen tasavallan ja
sitten myös koko maailman valtiolliset ja
yhteiskunnalliset olot tulisivat niin onnellisiksi ja oikeudenmukaisiksi kuin mahdollista.
Tämä tapahtuu politiikan avulla ja velvollisuuteni kansalaisena on sentähden ottaa osaa
politiikkaan ja sitä kaikella mielelläni ja sielullani harrastaa.
Mutta jos ihminen herää ajattelemaan ja
tutkii itseään, täytyy hänen sanoa näin: vaikka olen suomalainen, j.n.e, olen sittenkin vain
ihminen. Tiedän, että on lukemattoman paljon
samankaltaisia olentoja kuin minä, vaikka vain
pieni osa niistä on suomalaisia; saksalaiset
ja englantilaiset, venäläiset ja ranskalaiset
ovat myös ihmisiä, niin, keltaiset kiinalaiset,
tummat indiaanit, mustat neekerit ovat myös
ihmisiä, ja kaikki yhdessä muodostamme suuren veljesryhmän, jota nimitetään ihmiskunnaksi, sillä kaikki poikkeamme ihmisinä suuresti eläimistä, kasveista ja kivistä. Ja vaikka
olen kristitty ja luterilainen, olen sittenkin
pimeässä hapuileva ihminen, joka en tiedä,
mitä elämä on ja mikä kuolemassa odottaa;
ja vaikka monet miljoonat ihmisistä ovat kristityitä, on toisia miljooneja, jotka ovat muhamettilaisia, ja toisia, jotka ovat buddhalaisia tai hinduja, ja toisia, jotka ovat ”luonnonpalvelijoita”, — ja kaikki nämä ovat yhtäkaikki ihmisiä, jotka eivät mitään tiedä elämästä ja kuolemasta, vaan niinkuin minäkin
hapuilevat pimeässä. Ja vaikka minä elätän
perhettäni kenkiä tekemällä ja vaikka toiset
tekevät mitkä mitäkin työtä, olemme kuitenkin kaikki ihmisiä, jotka emme oikeastaan
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tiedä, minkätähden meidän pitää ponnistaa ja
raataa, minkätähden syödä ja nukkua, minkätähden naida ja jatkaa sukua.
Kaikki on vain näennäistä, kaikki on vain
harhaa, sillä todellisuudessa olemme eläviä
sieluja, jotka huudamme elävää totuutta ja
elävää Jumalaa.
Ja jos Jumala on, täytyy hänen olla puolueeton. Hänen täytyy antaa aurinkonsa nousta
sekä hyville että pahoille. Hän ei eroita yksilöitä joukkoihin. Hän ei sano: nyt annan suomalaisille piiskaa. Hän ei sano: nyt nostan
englantilaiset
yhdessä
indialaisten
kanssa
maailman herroiksi. Mitä hänen silmissään
merkitsevät maalliset olot ja ajalliset harhat?
Miksi hän iloitsisi ranskalaisten voitoista tai
saksalaisten häviöstä? Miksi hän loukkaantuisi venäläisten julmuuksista? Kaikki nuo
ovat luonnollisia asioita, karmallisia seikkoja,
historiallisia tapahtumia, jotka tottelevat aineellisessa
maailmassa
vallitsevia
luonnonlakeja. Jos Jumala on, on hän Isä, joka huolehtii ihmisistä elävinä sieluina, katselee heitä
totuuden etsijöinä, rientää heidän luokseen,
kun he henkisesti heräävät. Jos Jumala on,
ei hän tiedä meistä, niin kauan kuin emme
häntä etsi, sillä karma pitää meistä kyllä
huolen ja antaa meille elämän myllyssä mitä
meille tuleman pitää. Mutta jos Jumala on,
on hän meidän vapahtajamme pahasta ja synnistä ja kärsimyksestä, meidän pelastajamme
tietämättömyyden tuskasta, joka ei meitä ahdista eikä vaivaa, ennenkuin itse alamme totuutta etsiä. Vasta kun oma tahtomme kääntyy totuuden ja Jumalan puoleen, vasta silloin meidän Isämme taivaissa hymyilee meille
ja ottaa meidät pojikseen.
Älkää siis sanoko älkääkä opettako minulle,
että Jumalalla on semmoinen tai semmoinen
”suunnitelma”, ikäänkuin Jumala olisi suuri
poliitikko ja diplomaatti. Älkää yrittäkö todistaa, että Jumala on määrännyt Englannin
maailmanvallaksi ja Indian ihmiskunnan opettajaksi. Jotkut jumalat ovat ehkä sen määränneet, mammona on ehkä niin säätänyt, kansojen karma on sen ehkä aikaansaava. Ja jos
ette väitäkään, että Jumala sen on säätänyt,
niin miksikä sitten tahdotte palvella ja edistää sen asian täyttymistä? Ja kun te tämmöistä maallista asiaa tahdotte edistää, miksikä nimitätte itseänne totuuden ja Jumalan
etsijöiksi ja viisauden tavoittelijoiksi? Ettekö
sittenkin ole vain mammonan eli karman palvelijoita?
Ah, jos Jumalalla on ”suunnitelma”, koskee
se vain kaikkien inhimillisten sielujen pelastusta tietämättömyydestä ja pahasta! Hänen
suunnitelmansa koskee vain yksilöitä, kutakin
elävää ihmistä erikseen, sinua ja minua!
Ja sitä suunnitelmaa palvelee Ruusu-Risti.
Toimittajalta 1921:578—580,
ks JOULUN RUUSU-RISTI 1921:581—
Ruusu-Ristin iltama ynnä myyjäiset joulukuun 8 p:nä klo puoli 8 illalla — — ks Kannatusliitto 1921:636,
T: ”Onpa Ruusu-Risti nyt tullut ohueksi!”
huudahtavat lukijat, saadessaan käsiinsä tämän tammikuun numeron. ”Tämmöisenäkö se
nyt aikoo ilmestyä tänä vuonna?”
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Niin, rakkaat ystävät, vastaan kysymykseenne, tämmöisenä se nyt ainakin toistaiseksi
tulee ilmestymään. En voi antautua samaan
seikkailuun kuin viime vuonna, en uskalla
enää tehdä niin haaveellisia laskelmia kuin
syksyllä 1920, jolloin kuvittelin, että RuusuRisti v. 1921 saisi vähintäin kaksi tuhatta
tilaajaa, mutta mahdollisesti kolme tuhatta!
Ja Ruusu-Ristin ilmestyminen viime vuonna
64-sivuisena olisi hyvin kannattanut vasta
kolmella tuhannella tilaajalla. Nyt täytyy minun alottaa toisesta päästä: Ruusu-Risti toivottavasti saa edelleenkin pitää ne yhdeksän
sataa ä tuhat tilaajaa, mitkä sillä viime vuonna oli, ja niiden turvissa kannattaa painattaa
Ruusu-Risti tämän kokoisena. Mutta sen kyllä
voin luvata, että jos tilaajamäärä nousee edes
kahteen tuhanteen, tulee Ruusu-Ristikin ilmestymään sitä paksumpana. Muutamat tilaajat
ovat ystävällisesti maksaneet vuositilauksestaan kaksi ja kolmekin kertaa enemmän kuin
mitä Ruusu-Ristin hinnaksi on määrätty, ja
heidän avustuksensa otan kyllä laskuissani
lukuun. En siis tahdo painaa sitä kiintoajatusta lukijain ja tilaajain mieliin, että RuusuRistin koko kerta kaikkiaan on määrätty:
päinvastoin se voi suureta ja kasvaa, jos
tilaajamäärä nousee.
Mutta eihän paperimäärä ja painomuste ole
ainoa vastike, minkä aikakauskirjan tilaajat
toivovat ja odottavat rahoilleen: totta kai he
ennen kaikkea asettavat toivomuksia ja vaatimuksia sille sisällölle, joka tuohon paperimassaan niin sanoaksemme ruumistuu. Tässä suhteessa taas tahtoisin parhaimman kykyni mukaan palvella sitä ystäväpiiriä, joksi aina lukijoitani kuvittelen.
Ehken sittenkään olisi uskaltanut ajatella
semmoista ohjelmaa tämän vuoden RuusuRistille, jommoisen toteuttamista olen pannut
alulle jo tässä numerossa, jolleivät lukuisat
tilaajat
olisi
ilmaisseet
minulle
seuraavaa
mielipidettään: ”anna
Ruusu-Ristin
ilmestyä
pienempänä — kuinka pienenä tahansa —
mutta kirjoita itse enemmän! Kirjoita muutakin kuin Toimittajalta! Anna aikakauskirjan
olla sinun puhetorvenasi!”
Tähän kehoitukseen nojaten aion nyt todella
—- mikäli minulla aikaa ja voimia riittää —
”kirjoittaa enemmän”. On minulla useampia
kirjoitussarjoja
mielessä,
joista
toistaiseksi
panen paperille joitakuita muistelmiani menneiltä vuosilta ja pienen esoteeris-kristillisen
katekismusluonnoksen. Tervetulleita — ovat
monet lukijat väittäneet — olisivat myös seikkaperäiset
selonteot
Helsingin-luennoistani;
ehkä siihenkin asiaan tulevaisuudessa voidaan
palata.
Tietysti en aio täyttää koko Ruusu-Ristiä
omilla kirjoituksillani. Kryshanovskajan mieltäkiinnittävä
kertomus
”Supramatin
vierailusta kaukaisessa tähdessä” jatketaan loppuun, niin ikään ”tibettiläisten mestarein tuttavalliset tiedonannot.” Sitä vastoin saa Levin
”Suurten mysterioiden avain” odottaa vuoroaan, kunnes Ruusu-Risti mahdollisesti kasvaa kokonsa puolesta: ei näet vastaisi tarkoitustaan julkaista tuosta kirjasta kovin pieniä
paloja kerrallaan. Mutta kirjeenvaihto jälleensyntymisestä ja henkimaailmasta on saava
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sijaa lehden palstoilla, kuten viime joulukuussa ilmoitin, mikäli lukijoilla riittää kertomista niistä asioista.
Ja niin lähetän nyt maailmalle tämän tammikuun numeron 1922, toivoen sille suosiollista vastaanottoa lukijain taholta, ja toivottaen kaikille Ruusu-Ristin lukijoille ja ystäville paljon, paljon onnea ja hyvää äsken
alkaneelle uudelle vuodelle.
Toimittajalta 1922: 1—2,
Ruusu-Ristiä ajatellaan. Clevelandin kaupungissa, Ohio, U.S.A., panivat muutamat
aatteemme ystävät joulukuun 18 p:nä toimeen julkisen konsertin Eaittiusseuran Haalilla Ruusu-Risti-lehtemme hyväksi. Konsertissa esiintyivät rouva Kurikka-Salmu, neidit
Laina ja Katri Lehtinen sekä herrat Väinö
Mäki ja Henning Naukler. Tästä y.m. lahjoista teemme tiliä helmikuun numerossa.
Ruusu-Ristin
iltamasta
ja
myyjäisistä
jouluk. 8 pnä kertyneet tulot olivat Smk
4865:20. Sanomalehti-ilmoituksiin y.m. meni
Smk 196:—, joten puhdas tulo oli Smk
4669:20. Tästä siirrettiin Ruusu-Ristin kassaan Smk 3000:—, ja loppumäärä, Smk
1669:20, jäi R.R:n ompeluryhmälle sen vastaisen työn tukemiseksi. Kaikille niille, jotka
tavalla tai toisella ovat avustaneet näitä myyjäisiä, pyytää R.R:n ompeluryhmä lausua sydämelliset kiitoksensa.
Tien varrelta 1922: 32,
Teosofi, Yhteisvapaamuurari ja Ruusu-Risti.
— — ”Tietäjä” tuli ”Ruusu-Risti” nimiseksi
Ruusu-Risti-järjestön äänenkannattajaksi. —
— Haluaisinpa vielä kuulla, mikä tehtävä sitten on Ruusu-Ristillä? ks aikakauskirja 1922:
33—36,
Avustuksia aikakauskirjamme hyväksi. —
— 1922: 64,
2: Suu vetäytyy surunvoittoiseen hymyyn,
kun lukee, mitä Ruusu-Risti-etuantien palauttajat merkitsevät palautuksen syyksi. Suurimmalla omantunnon rauhalla, viattomin elein
he kirjoittavat etuantikortin takapuolelle: ”ei
ole tilattu”, ”ei ole tilattukaan”, ”en ole tilannut enkä huoli”, ”en huoli”, ”en välitä”, —
aivankuin toimitus mitään ilmoittamatta, mitään kysymättä olisi tehnyt noin häpeämättömän hyökkäyksen toisten ihmisten kukkaroa
kohti. Koska ei sovi ajatella, että palauttajat
tahallaan tarkoittaisivat pahaa, täytyy vain
nöyryytettynä tunnustaa itselleen, että nuo
entiset tilaajat eivät ole aikakauskirjaa avanneet, ei ainakaan lukeneet. Sillä muuten he
tietäisivät, että toimituksen silmällä katsoen
he juuri ovat tilanneet lehden! Sentähden on
heille etuanti lähetetty. Jos eivät halunneet
tilata, olisivat vain kortilla ilmoittaneet siitä
toimitukselle. Niin ovat monet tehneet, ja silloin olemme molemminpuolin tyytyväisiä. Olihan
joulukuun
Ruusu-Ristissä
ensimäisellä
sivulla ilmoitus, että etuanti lähetetään kaikille niille, jotka eivät ennen määräpäivää
peruuta tilaustaan.
Emme ole Suomessa vielä tottuneet kohteliaisuuden lakeihin. Tuottaahan etuantien lähetys
toimitukselle sekä lisätyötä että lisämenoja,
ja tahtoohan toimitus sillä tavalla palvella
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yleisöäkin, — ei se nyt vain omaa kukkaroaan
ajattele. Sitäpaitsi tämmöinen menettely on
käytännössä ulkomaillakin, eikä kukaan ajattele sitä rikokseksi tai hävyttömyydeksi. Jos
edes
palauttajat
kirjoittaisivat
takasivulle:
”anteeksi huomaamattomuuteni, mutta en aikonut tilata” tai jotain semmoista, tuntuisi
se paljon inhimillisemmältä ja — aatteellisten asiain harrastajien kesken — veljellisemmältä. Eihän ketään pakoiteta tilaamaan, eikä
mitään pahaa siinä ole, ettei halua enää tilaustaan jatkaa! Kysymys on vain tavoista.
Tällä en ole tahtonut sanoa, että olisin tyytymätön etuantilähetyksen tuloksiin. Kaukana
siitä. Ilolla mainitsen, että suurin osa on rientänyt lunastamaan etuantinsa, ja että RuusuRistillä nyt jo on enemmän tilaajia kuin viime
vuonna. Sitäpaitsi olivat useimmat tilaajat jo
ennen tammikuun numeron ilmestymistä uudistaneet tilauksensa, ja ne monet ystävät, jotka
olivat luvanneet hankkia uusia tilaajia, olivat
senkin
sitoumuksensa
kunnialla
täyttäneet.
Tunnen kuin Pehr Brahe muinoin, että olen
”tyytyväinen kansaani”, ja harras toivoni on,
että ”kansa” — tässä tapauksessa RuusuRistin rakkaat lukijat — puolestaan voisi olla
tyytyväinen minuun.
Ehkä toivoni ei ole turha, koska olen saanut
useita sekä suullisia että kirjallisia rohkaisuja. Eräs ystävä sanoi: ”Ruusu-Risti tuntuu
nyt niin kotoiselta. Ei tee mitään, että se on
pieni, — vaikka mielelläni lukisi enemmänkin
tätä sorttia.”
Eräs toinen kirjoitti: Toivon sydämestäni,
että Ruusu-Risti saisi yhä laajemman lukijapiirin ja että rakastettavalla toimittajalla riittäisi sitkeyttä ja toimintatarmoa vielä joku
vuosi eteenpäin Ruusu-Ristiä ”vaaliessa ja
kasvattaessa”, sillä ”ei ole ahdasta ain’, niinkuin on nyt; Jupiter, hänpä antavi sateet ja
tuulet, niinpä myös keväänkin.”
Kolmas kirjoitti: Viimeisessä Ruusu-Ristin
numerossa oli, että tilaajat olivat lausuneet
toivomuksenaan, että itse kirjoittaisitte mahdollisimman paljon. Yhdyn heihin ja toivotan
hyvää
jatkoa
Ruusu-Risti-Katekismukselle
sekä että Ruusu-Ristissä olisi aina pääkirjoitus Jeesuksen Kristuksen opista ja kirjoittaisitte sen itse. Sillä siitä vasta henki saa tyydytystä. Henkemme on tyytyväinen vasta silloin, kun se saa tietää ja noudattaa taivaallisen isämme tahtoa.
Neljäs
kirjoitti:
mitä
sitte
Ruusu-Ristin
sisältöön muuten tulee, niin olen minäkin
sitä mieltä, että Teidän omia kirjoituksianne
ei siinä koskaan ole liiaksi . . . Minäkin olen
erityisesti kaivannut Ruusu-Ristissä Helsingin
luentojanne. Olisin lukenut ne mielelläni siitä
sanasta sanaan. Sillä tavalla olisi täältäkin
saanut olla niissä mukana.
Toimittajalta 1922: 65—67, 96,
T: Ruusu-Risti-seuran vuosikokous on tänä
vuonna päätetty pitää helluntaina kesäkuun
alkupäivinä täällä Tuonenkylässä. Ensimäinen
kokoontuminen tapahtuisi perjantai-iltana kesäkuun 2 p:nä ja yhdessäoloa kestäisi luultavasti 7 tai 8 p:ään, sillä olemme ajatePeet
järjestää opintokurssit vuosikokouksen yhteyteen. Kursseissa pohdittaisiin ja tutkittaisiin
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teosofeille, ennen kaikkea Ruusu-Risti-jäsenille
tärkeitä aatteellisia ja taloudellisia kysymyksiä. Olisi sentähden suotava, että maaseutujäsenemme
mahdollisimman
taajoissa
joukoissa saapuisivat kokoukseen. Ohjelmasta ja
kokouspaikasta
ilmoitetaan
lähemmin
ensi
Ruusu-Ristissä.
Toimittajalta 1922: 100,
Ruusu-Ristissä
käsitimme
Kristuksen
olevan sotaa vastaan ks Tingley, Katherine 1922:
125—126, 128,
T: Saksalainen professori, tohtori Robert
Liefmann on äskettäin julkaissut broshyyrin
nimeltä Die kommunistischen Gemeinden in
Nordamerika
(”kommunistiset
yhdyskunnat
Pohjois-Amerikassa”). Tämä on korjattu ja
lisätty jälkipainos hänen v. 1908 kirjoittamastaan kuvauksesta, joka silloin painettiin Jahrbiicher fiir Nationalökonomie und Statistik
nimisen
kansantaloudellisen
ja
tilastollisen
vuosikirjasarjan 91:ssä niteessä.
Koska Ruusu-Risti viime numerossaan puhui Mrs.
Tingleystä ja ”Yleisestä Veljeydestä”,1) saattaa lukijoille ehkä olla opiksi
ja huviksi kuulla, mitä saksalaisella professorilla on sanottavana tuosta samasta teosofisen
liikkeen haaraantumasta, jonka tähden suomennan tähän hänen kuvauksensa ja arvostelunsa.
Prof. Liefmann kirjoittaa:
”Uudemmista
uskonnollisista
yhdyskunnista
näkyy ainoastaan yksi saavuttaneen suurempaa yleistä merkitystä. Tämä on Homestead
in Point Loma etelä Kaliforniassa, Yleisen
Veljeyden ja Teosofisen Seuran keskus. Tätä
omalaatuista seurakuntaa, joka on sijoittunut
eräälle Kalifornian mitä kauniimmalle kohdalle,
kuvattakoon
tässä
vähän
laajemmin,
koska sillä kaikista uudemmista kommunistisista yhdyskunnista epäilemättä on suurimmat
pysyväisyysja
kehittymismahdollisuudet
ja
koska se samalla esittää erikoista kommunismin muotoa. Se on venäläisen H. P. Blavatskyn
tunnettu
uskonnollis-okkultistinen
yhdyskunta,
jonka nykyinen, yleisesti tunnustettu johtaja
on Mrs. Katherine Tingley. Veljeskunta, joka
perustettiin v. 1875, kuuluu tätä nykyä käsittävän koko maailmassa yli 100,000 jäsentä.2)
Sen nykyinen organisatsioni, Point Loman
keskus ja siinä elävä seurakunta on kokonaan
Mrs. Tingleyn työtä, ja hän, kuten jäsenet
itse
sanovat,
hallitsee yhdyskuntaa
rajattomilla
valtuuksilla.
Seuran koko
melkoinen
omaisuus on merkitty kirjoihin hänen nimellään. Suuria rahamääriä on hänen käytettävissään, monet rikkaat henkilöt ovat liittyneet yhdyskuntaan. Jäsenet eivät kuitenkaan
1
)
2

[*ks
Tingley,
K.
1922:123—126]
) Jos tämä hämmästyttävä luku pitää paikkansa, on ”Yleinen veljeys” kieltämättä suurin
ja voimakkain kaikista teosofisista yhdistyksistä. Mrs. Besantin johtaman Teosofisen Seuran jäsenluku nousee vain 50,000 :een. Idän
Tähdellä sanotaan olevan 70,000 jäsentä. Antroposofisella Seuralla on tietenkin paljon vähemmän jäseniä. P. E.
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ole velvolliset jättämään yksityisomaisuuttaan
yhdyskunnalle, he voivat elää siellä maksutta,
jos ei heillä ole varallisuutta. Mutta monet
maksavat ylöspidostaan tahi ovat asettaneet
suurempia
rahavaroja
seuran
käytettäviksi.
Point Loman laitosten
arvo ei liene arvioitava
1
alle miljoonan dollaria. )
”Seura täten ei ole kommunistinen lainopilliselta,
vaan
ainoastaan
taloudelliselta
kannalta; Point Loman jäsenet muodostavat
talousyhdyskunnan,
joka
perustuu
palkattomuudelle, ”veljeydelle”, kuten teosofit sanovat. 200 aikaihmistä ja 300 lasta elää siellä
yhdessä.
Lasten
kasvattaminen
teosofisten
periaatteiden mukaan on yhä enemmän käynyt v. 1900 perustetun yhdyskunnan päämääräksi. Kaikki jäsenet suorittavat tehtävänsä
ilmaiseksi. Tämä ei paljoakaan merkitsisi, jos
sen ohella käytettäisiin vieraita, maksettuja
työvoimia, mihin seura epäilemättä kykenisi,
koska sillä, kuten sanottu, on suuria rahavaroja käytettävänään; Point Loman suurenmoisten laitosten pystyttäminen onkin tapahtunut tällä tavalla. Mutta minun käydessäni
siellä toimittivat jäsenet itse kaikki taloustehtävät ilmaiseksi, vaikkakin useimmat niistä
kuuluvat korkeampiin yhteiskuntaluokkiin. Jäsen, joka minun siellä ollessani toimi portinvahtina, kuuluu olevan tunnettu viuluniekka,
— hän harjoitteli pienessä vahtituvassa. Toiset työskentelivät maataloudessa, naiset kotitaloudessa, lasten kasvatuksessa j.n.e. Seurakuntaan
kuului
pittsburgilainen
miljonääri
tyttärineen,
entinen
kenraali
perheineen,
useampia
kirjailijoita
ja
taiteilijoita”.
(Ss.
23—25.).
Puhuessaan siitä, kuinka kommunistiset yhdyskunnat onnistuvat ja melkein poikkeuksetta pysyvät pystyssä vain sen aikaa, kuin
niillä on sopivia ja kykeneviä johtajia, jommoisia taas on harvassa ihmisten kesken, sanoo prof. Liefmann:
”. . . Mrs. Tingleyllä lienee nämä ominaisuudet. Mutta heidän täytyy toiselta puolen kohdata henkilöitä, jotka täydellisesti alistuvat
heidän johdettavikseen, jotka uskovat heidän
jumalalliseen tehtäväänsä tai muutoin erinomaiseen tärkeyteensä. Niin on esim. laita
Mrs. Tingleyn kannattajien, joita Point Lomassa opin tuntemaan. He itse myöntävät
kokonaan alistuvansa hänen tahdolleen ja antavansa hänen itsevaltiaasti hallita. Tosin on
ihmisiä, jotka aina ovat valmiit antautumaan
vieraan tahdon ohjattaviksi, mutta niitä ei ole
kosolta, eikä semmoista ”Veljeyden” ihannetta
kaikkialla
tunnustettaisi.
Vaikeasti
tajuttavissa on näin ollen teosofein lyhytnäköisyys,
kun he, ottamatta oppia lukemattomista esimerkeistä uskonnollisten lahkojen ja yhdyskuntien historiasta, uskovat, että heidän ihmisystävälliselle
pohjalle
perustetun
yhteiselämänsä erittäin epäselvä ihanne olisi toteutettavissa yltympäri koko maailman. He eivät
käsitä, etteivät kaikki ihmiset tunne halua
alistumaan yhden ainoan johdettaviksi eivätkä
1
) Huom. Kirjoitettu 1908. Mrs. Tingleyn
omien sanojen mukaan on niiden arvo nykyään kaksi miljoonaa dollaria. (Kts. RuusuRisti, s. 124.) P. E.
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siitä löydä tyydytystään. Ainoastaan yhdessä
kohdassa he ovat laajanäköisempiä kuin toiset; he ymmärtävät, että vain toisten yli kohoutuva johtaja kykenee pitämään koossa senlaatuisia yhdyskuntia, ja sentähden he toiselta puolen koettavat kasvattaa jäseniään
lapsesta pitäen ihmisrakkauteen, toiselta puolen uskovat voivansa aina valmistaa itselleen
päteviä johtajia. Mutta kun he sen yhteydessä
viittaavat
tähänastisiin
kolmeen
johtajaansa,
jotka toisiaan seurasivat, nim. H. P. Blavatskyyn, W. Q. Judge’iin ja Katherine Tingley’in, niin eivät he sillä mitään todista; sillä
vasta viimeisen johtajansa aikana on seura
laajemmalle levinnyt, ja ilman Mrs. Tingleyn
voimakasta vaikutusta olisi koko liike helposti tuhoutunut, kun toisen johtajan kuoleman jälkeen Mrs. A. Besant aikaansai lohkeutumisen (jonka oikeutusta emme tässä aio
pohtia)”. (Ss. 86—87.)

*

Parallelli:
Yleisellä Veljeydellä on herttainen tapa puhua kolmesta suuresta teosofisesta johtajastaan, jotka ovat H. P. Blavatsky, W. Q.
Judge ja Katherine Tingley. Ensimäinen niistä
”perusti Teosofisen Seuran”. He eivät sanallakaan muista eversti H. S. Olcottia, joka kuitenkin oli T.S:n varsinainen perustaja, sen
perustamisen ehdottaja ja sen tehtävien ja
sääntöjen laatija. Mrs. Besantia taas muistetaan useinkin, mutta aina luopiona.
Teosofisella Seuralla on yhtä herttainen
tapa lukea H. P. Blavatskyn, H. S. Olcottin
ja Annie Besantin kolmeksi suureksi johtajakseen, mutta pitää W. Q. Judge’ia luopiona
ja samaten tohtori Steineriä. Mrs. Tingley
taas on vain intrigantti ja vallanhimoinen nainen, joka ei paljonkaan ole edistänyt teosofian
asiaa.
Antroposofinen Seura on niinikään sangen
herttainen halutessaan todistaa, etteivät Blavatsky y.m. ole osanneet tuoda todellista totuuden sanomaa maailmalle, sillä siihen on
kyennyt vain tohtori Steiner, joka ei ole missään kiitollisuuden velassa edeltäjilleen, koska
hänen antroposofiallaan ei ole mitään tekemistä teosofian kanssa.
Kenen
puoleen
nyt
kallistuvat
Viisauden
Mestarit? He ovat sanoneet edistävänsä ja
auttavansa kaikkea hyvää, missä tahansa se
ilmenee, yhdistyksistä ja yksilöistä riippumatta. Ehkä saamme uskoa, että he kaukonäköisessä viisaudessaan löytävät hyvää sieltäkin missä heitä tunnustetaan ja nimeltä
mainitaan, vaikka kerran eli yksi, joka ei rakastanut, että hänen nimeänsä huudettiin, —
että he siis katsovat olevan syytä ottaa sydämellään ja mielellään osaa jokaisen yllämainitun seuran työhön!

*

Entä meidän Ruusu-Ristimme, meidän pieni
”Salatieteellinen
tutkimusseuramme”
Suomessa? Missä suhteessa se on Viisauden
Mestareihin ja missä suhteessa toisiin teosofisiin seuroihin?
Mitä nyt tulee Ruusu-Ristin suhteeseen Viisauden Mestareihin, ei kannata hetkeksikään
olla siitä epätietoinen tai epävarma. Mikäli
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pyrkimyksemme ovat vilpittömiä, mikäli etsimme totuutta, mikäli kansaamme ja ihmiskuntaa tahdomme palvella niillä tiedoilla ja
kyvyillä, mitä meillä on, sikäli me ikäänkuin
siveellisesti
pakotamme
Mestareita
olemaan
työssämme mukana, sitä siunaamaan ja kirkastamaan. Siitä saamme olla vakuutetut.
Ja mitä taas tulee suhteeseemme toisiin
teosofisiin seuroihin, älkäämme koskaan unohtako, että olemme niiden kanssa yhdenveroinen sisarseura! Jos joku niistä ei tahtoisi
meitä tunnustaa — tai jos he tunnustaisivat
meidät hieman ylimielisesti jonkinlaisiksi teosofisiksi kerettiläisiksi, — muistakaamme, että
erehdys silloin on heidän puolellaan! Se on
varmasti heidän puolellaan, sillä jokaisen seuran historia jo näyttää, ettei sillä henkisesti
katsoen ole oikeutta pitää itseään oikeaoppisena ja ainoana. Kaikki he kuuluvat osina
siihen suureen teosofiseen liikkeeseen, jonka
herättäjä ja alkuunpanija oli madame Blavatsky ja johon Ruusu-Ristikin oleellisena
osana kuuluu. Vaikka Ruusu-Risti vielä on
pieni seura, voisi sekin sanoa olevansa ainoa
oikea teosofinen seura, ainoa, joka välittömästi jatkaa H. P. Blavatskyn työtä, — ja
keksiä kylläkin päteviä syitä tähän väitteeseensä, jos sillä semmoiseen olisi taipumusta.
Mutta Ruusu-Risti ei sitä halua. Se ei ummista silmiään historiallisilta tosiasioilta. Se
tunnustaa kaikki edeltäjänsä, se pitää arvossa kaikkia toisia seuroja ja kaikkia teosofisen liikkeen työntekijöitä, olivat ne suuria tai pieniä, tietäen, että kaikki ovat parastaan yrittäneet, että jokainen on kortensa
kantanut yhteiseen kekoon. Jos sillä olisi erikoista sympatiaa jotakuta teosofista työntekijää kohtaan, olisi se madame Blavatskyä
kohtaan. Hän se kuitenkin oli ensimäinen,
joka astui keskelle sokeata ja vihamielistä
maailmaa. Hän se ensimäisenä kajahutti vanhan ja unohdetun viisauden suloista sanomaa. Häntä ensimäisenä kohtasi maailman
pilkkanauru, viha ja vaino. Hän oli ensimäinen — ja senkin takia toistaiseksi suurin,
voimakkain, kyvykkäin ja ihmeellisin. Mutta
sokeaan
auktoriteetti-palvelukseen
RuusuRisti ei antaudu. Sentähden se rakastaa ia
kunnioittaa kaikkia teosofisen liikkeen palvelijoita, jotka hyvää tekevät ja hyvää aikaansaavat.
Ruusu-Risti-seuramme
vuosikokous,
aiottiin
ensin pitää Teosofisen Seuran päämajalla,
jonka temppeli auliisti oli asetettu sen käytettäväksi; käytännöllisten esteiden takia se
kuitenkin nyt on siirretty Helsinkiin. Kokous
alkaa lauvantaina kesäkuun 3 p:n illalla ja
kestää tiistain iltaan. Se on aiottu yksinomaan jäseniä varten eikä sen juhlatilaisuuksiinkaan ole yleisöllä pääsyä. Kutsumus
kokoukseen on lähetetty kaikille Ruusu-Ristin
jäsenille.
Toimittajalta 1922: 129—134,
Ruusu-Ristin
vuosikokoukseksi
helluntaina
ilmestyy
suomennos
tohtori
Franz
Hartmannin
mieltäkiinnittävästä
salatieteellisestä
kertomuksesta
Seikkailu
rosenkreutsiläisten
luona, hinta Smk. 25:—. Paitsi Kustannus-
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osakeyhtiö Tietäjältä, os. Viipuri, voidaan
kirjaa tilata myös Ruusu-Ristin toimitukselta,
os. Åggelby. Tarkoitus on säännöllisesti ruveta
julkaisemaan
suomenkielellä
teosofisrosenkreutsiläistä
kirjallisuutta
Ruusu-Ristiseuran toimesta.
Tien varrelta 1922: 160,
T:
Ruusu-Risti-seuran
viimetalvinen
työkausi päättyi helluntaina kesäkuun 3—6 p:nä
pidettyyn
toiseen
vuosikokoukseen.
Juhlallisuutta viettämään oli ympäri maata kokoontunut lähes pari sataa jäsentä; niistä 55 uutta
asetettiin tällä kertaa oikeuksiinsa ja velvollisuuksiinsa (”vihittiin”).
Koko aika lauantai-illasta klo 7 tiistaiiltaan klo 9 oli niin täynnä ohjelmaa, kokouksia ja juhlia, että osanotto kaikkiin epäilemättä kysyi voimia ja kestävyyttä, vaikka
henkevä, kohottava ja veljellinen tunnelma
saattoi sielun unohtamaan, että sillä on fyysillinenkin ruumis.
Ohjelmassa oli kaksi huippukohtaa. Toinen
oli näyttämöesitys ”Magdalan talossa” maanantaina. Tunnettujen näyttelijäimme käsissä
tämä muodostui korkeaksi taiteelliseksi saavutukseksi. Se olikin psykologisesti katsoen
vaikea
esitys,
johon
teosofiseen
elämänymmärrykseen perehtymättömät tuskin olisivat pystyneet, sillä siinä esiintyivät päähenkilöinä natsarealainen mestari, Maria Magdalena ja opetuslapsi Johannes. Vuoropuhelut
näiden historiallisten merkkihenkilöiden kesken vaikuttivat valtavasti, niinkuin ne nyt
esitettiin. Lieneekö yhdenkään katsojan silmä
jäänyt
kuivaksi?
Eiköhän
koko
näytelmä
ollut kuin repäisty monen, monen sydämestä.
Toinen
huippukohta
juhlallisuuksissa
oli
”vihkimyskokous”
sunnuntai-iltana.
Tällöin
noudatettiin ensimäisen vuosikokouksen traditsionia: tavoiteltiin taas maagillista saavutusta. Toivottavasti uudet vihittävät tunsivat
vaikutuksen; selvänäköisten jäsentemme lausunnoista päättäen yritys ei ollut turha.
Tuommoisen juhlan tarkoitus on sakramentaalinen, ja sakramentti, oikein toimitettuna,
painaa siveellisen opetuksen ja tunnelman
voimakkaana elämyksenä syvälle sieluun, puhdistettuaan tätä edes hetkeksi itsekkyydestä
ja
synnistä.
Sakramentin
synnyttämä
tunnelma jää muistona sieluun ja voi semmoisena elämän varrella uudistua rohkaisevana,
lohduttavana, auttavana. Niin oli ennenaikaan
n.s. vähemmissä mysterioissa esim. vanhassa
Toimittajalta 1922:161—162,
ks Kustannustyö 1922:165—166,
T: Jos emme me Ruusu-Ristin jäsenet
ennen ole tienneet, minkätähden olemme jättäneet Teosofisen Seuran, voin minä sen nyt
ilmoittaa: meidät on ”seulottu” ulos.
Näin kirjoittaa nimittäin muuan suomalainen kirjeenvaihtaja Adyar Bulletin lehdelle,
joka
toimitetaan
T.S:n
päämajasta
Indiassa: ”Monta seulomista on tapahtunut
(Suomen Teosofisessa Seurassa) ja monet
ovat siirtyneet tohtori Steinerin puolelle tai
herra Pekka Ervastin, joka on eräs (sie!)
entinen ylisihteeri. Yleinen mielipide on, että
Pekka (sie!) jätti T.S:n, koska hänen mie-
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lestään sen piti rajoittua okkultiseen ja filosofiseen tutkimukseen eikä käsitellä yhteiskunnallisia tai poliittisia kysymyksiä. Hän on
perustanut oman seuransa, jonka hän väittää olevan Oikean Seuran.”
Olen kiitollinen asioihin perehtyneelle kirjeenvaihtajalle
hänen
loistavista
tiedonannoistaan, jotka epäilemättä perustuvat aito
teosofiseen
selvänäköisyyteen.
Turvautumalla
tavallisiin inhimillisiin kykyihin osasin toukokuun Ruusu-Ristissä kirjoittaa vain seuraavasti: ”Vaikka Ruusu-Risti vielä on pieni
seura, voisi sekin sanoa olevansa ainoa oikea
teosofinen seura, . . . jos sillä semmoiseen olisi
taipumusta. Mutta Ruusu-Risti ei sitä halua.”
Teosofisen Seuran jäseniä täytyy onnitella
siitä, että ovat niin hyvissä väleissä Jumalan
tai paremmin sanoen Mestarein kanssa, ettei
heitä ole tarvittu seuloa ulos niinkuin esim.
noita
ruusuristiläisraukkoja.
Ennen
sanottiin
tosin
fariseuksiksi
ja
valehurskaiksi
niitä,
jotka Korkeimman edessä löivät rintoihinsa
ja säälien vilkaisivat lähimäiseensä. Mutta
kaikkihan nykyaikana kehittyy ja muuttuu,
yksin ikuinen viisauskin.

*

Kun tässä kerran on puhe T. S:sta luopumisesta, tahdon mainita kolme huomattavampaa
tapausta,
jotka
ovat
sattuneet
tänä
vuonna: Mr. D. N. Dunlopin, Mr. J. I. Wedgwoodin ja Mr. B. P. Wadian. [*ks näitä]
Toimittajalta 1922: 193—194,
kirjoitukseni Ruusu-Ristissä, ennen kaikkea
artikkelisarja ”Olemmeko käsittäneet oikein?”
on hämmästyttänyt ja — — Jos sanotaan,
että Ruusu-Risti olisi voinut säästyä näistä
minun huomioistani ja — — Meidän RuusuRisti-seuramme on vielä aivan nuori. — —
Onhan Ruusu-Risti teosofisen liikkeen hedelmä, onhan se teosofisen seura-aatteen jälleensyntymä, onhan — — tilatkaa Ruusu-Risti
— — Kuinka kiitollinen olen kaikille, jotka
ovat tehneet työtä Ruusu-Ristin leviämiseksi
ks Mea culpa 1922:257—264,288,
RUUSU-RISTI 1923
1923 on entisen Tietäjämme 19:s ja nykyisen Ruusu-Ristimme 3:s vuosi. Oletko sinä,
rakas lukija, ensi vuonnakin mukana? Jos
olet, niin tilaa ja tilaa ennen tammikuun
10 p:ää tai odota, kunnes tammikuun vihko
saapuu luoksesi 52 markan etuannilla. Mutta
jos et ole, niin tahdotko olla ystävällinen ja
ilmoittaa ajoissa — mieluimmin ennen joulukuun viimeistä päivää, — ettet halua RuusuRistiä v. 1923? Säästät silloin huomaavaisuudellasi toimituksen sekä aikaa ja vaivaa että
rahaa.
Noudatamme näet samaa menetelmää kuin
tänä vuonna: lähetämme tammikuun vihkon
postietuannilla
kaikille
nykyisille
tilaajille,
jotka eivät ennen tammikuun 10 p:ää ole
uudistaneet tilaustaan tai ilmoittaneet meille,
etteivät tilaa Ruusu-Ristiä 1923.
Mutta jos tahdot olla mukana Ruusu-Ristin
työtä auttamassa ja edistämässä, niin käytä
viime numeron mukana jaettua tilauslistaa
ja hanki lehdellemme oikein paljon uusia
tilaajia!

Ruusu-Risti-seura
Ruusu-Ristin hinta on Suomessa koko vuodelta Smk. 50:—, puolelta vuodelta Smk.
26:—, Amerikassa ja ulkomailla dollaria 2:—
ja 1:— (Smk. 80:— ja 40:—).
Tämän vuoden Ruusu-Ristin koko vuosikertoja myymme postivapaasti ä Smk. 50:—.
doll. 2:—.
Ruusu-Ristin toimitus.
Åggelby (Finland).
1922:289,
oletteko pitäneet Ruusu-Rististä tänä vuonna? Onko se ollut mielestänne lukemisen
arvoinen? ks toimittaja 1922:290—291,
RUUSU-RISTI-SEURA
Ruusu-Risti, Suomen Salatieteellinen tutkimusseura,
perustettiin
Helsingissä
marraskuun 14 p:nä 1920. Sen tarkoitus selviää seuraavasta ohjelmasta:
1) Ruusu-Risti on totuuden etsijäin seura,
jonka jäsenet tunnustaen kaikkien ihmisten
veljeyden katsomatta rotuun, väriin, kansallisuuteen,
uskontunnustukseen,
yhteiskunnalliseen asemaan, sukupuoleen tai muihin ulkonaisiin rajoituksiin, osoittavat toisilleen mitä
suurinta
suvaitsevaisuutta
ja
ymmärtämystä
sekä pitävät totuutta korkeampana kaikkia
uskontoja;
2) Ruusu-Risti on vapaan ajattelun pyhäkkö, jonka jäsenet etsivät totuuden ydintä,
salaista jumalviisaita, mikä piilee kaikkien
aikain uskonnoissa, mytologioissa, filosofisissa
ja tieteellisissä järjestelmissä;
3) Ruusu-Risti on renkaana ihmisten näkymättömässä
veljeskunnassa
ja
sen
jäsenet
etsivät ikuiseen elämään vievää tietä, joka
kasvattaa
ja
kehittää
ihmisessä
veljeyden
henkeä.
Kuten näkyy, ei ohjelma ole uusi keksintö.
Se on Teosofisen Seuran vanha ohjelma lausuttu osaksi toisilla sanoilla. Kolmaskin pykälä, jonka sanamuoto on kokonaan toinen
kuin T.S:n vastaava ohjelmapykälä, on hengeltään ja sisällöltään silti sama. Se vain
painostaa sitä H. P. Blavatskynkin tarkoittamaa todellista salatiedettä, joka ei eksy paljaan
järjen
kannalta,
tieteellisellä
tavalla
yksin,
tutkimaan
”tuntemattomia
luonnonlakeja ja ihmisessä piileviä salaisia kykyjä”,
vaan silmälläpitäen ”sydämen oppia” sydämen intuitiivisella viisaudella etsii luonnon ja
hengen salatuita maailmoita, — niitä, joissa
Tiedon ja Rakkauden Mestarit elävät ja
toimivat.
Ruusu-Ristin jäsenluku on kahden toimintavuoden aikana noussut lähelle kolmesataa;
mitään
varsinaista
propagandatyötä
seuran
puolesta ei ole tehty, koska toiminta vielä
on vasta organisoitumassa. Paikallisia ryhmiä seuralla kuitenkin jo on — paitsi Helsingissä — Viipurissa, Oulussa, Varkaudella,
Tampereella, Lahdessa, Mikkelissä ja Jyväskylässä.
Ruusu-Ristin
jäseneksi
saattaa
jokainen
pyrkiä, jolla on kahden jäsenen suositus.
Pyrkijäksi
ilmoittautuminen
tapahtuu
joko
paikallisryhmän
tai
Ruusu-Ristin
Johtajan
välityksellä Ruusu-Ristin Neuvostolle. Milloin
pyrkijä ei tunne ketään jäsentä, voi hän
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kääntyä suoraan Johtajan puoleen. RuusuRistin Johtaja on kirjailija Pekka, Ervast,
os. Åggelby.
Ruusu-Ristin jäsenmaksut ovat vapaaehtoisia.
Jäsenten
toivotaan
tuovan
antimensa
kolme kertaa vuodessa: maalis- ja lokakuun
ensimäisen viikon kuluessa sekä vuosikokouksen aikana.
Vuosikokous
pidetään
kesäkuussa;
siinä
uudet
jäsenet
juhlallisesti
vastaanotetaan,
vihitään, sekä asetetaan oikeuksiinsa ja velvollisuuksiinsa (installoidaan).
Vuosijuhlassa
installoidut
jäsenet,
jotka
voimiensa ja kykyjensä takaa ovat osoittaneet henkisesti ja aineellisesti kannattavansa
Ruusu-Ristin
työtä,
voivat
pyrkiä
seuran
sisäiseen piiriin saadakseen oppia ja opastusta henkisen elämän ja itsekasvatuksen kaidalla tiellä, joista asioista jäsenille tarkemmin ilmoitetaan. 1922:319—320,
Ruusu-Risti-matinea
Helsingissä
marraskuun 19 p:nä oli voimakkaan ehyttunnelmallinen ja mukaansa tempaava. Mahtava alkusoitto uruilla kohotti heti läsnäolijain mielet
”toiselle rannalle” ja siinä ne pysyivät laulujen, soittojen, runolausuntojen ja puheiden
aikana.
”Unohtumaton
tilaisuus”,
kuiskasi
moni itsekseen poistuessaan Suomalaisen Normaalilyseon juhlasalista.
Tien varrelta 1922: 320,
Ruusuristiläiset,
muistakaa,
että
ystävillenne ostatte joululahjaksi teosofisen kirjan,
jonka
saa
Kustannusosakeyhtiö
Tietäjältä,
Viipuri. 1922:320,
RUUSU-RISTI
Okkultinen Aikakauskirja
Teosofisen liikkeen ja Suomen Salatieteellisen
Tutkimusseuran äänenkannattaja
RUUSU-RISTI
toimitetaan
teosofisen
eli,
niinkuin sitä länsimailla myös nimitetään,
rosenkreutsiläisen
elämänymmärryksen
hengessä ja on sen maailmankatsomuksen omaperäinen
äänenkannattaja
Suomessa.
Tämän
maailmankatsomuksen
mukaisesti
totuus
on
korkeampi ja kallisarvoisempi kuin uskonnolliset
opinkappaleet,
yhteiskunnalliset
ennakkoluulot
ja
omakohtaiset
mielipiteet;
sen
mukaan ihmisten sisäinen, henkinen veljeys
on korkeampi ja kallisarvoisempi kuin heidän
sielussaan
ja
ruumiissaan
sekä
ajallisessa
ympäristössään piilevät esteet ja eroavaisuudet, korkeampi siis kuin rotu ja kansallisuus,
uskontunnustus ja poliittinen väri, yhteiskunnallinen asema ja varallisuus, ikä ja sukupuoli j.n.e. RUUSU-RISTI etsii sentähden
totuutta kaikkien suurten profeettain ja vihittyjen opetuksista, jokapäiväisen elämän yliaistillisista
kokemuksista
ja
jumalallisten
haltiohetkien ylevistä näkemyksistä.
RUUSU-RISTIN kirjoituksilla ei ole oikeauskoisen auktoriteettiuden leimaa, vaan vastaa kustakin allekirjoitetusta artikkelista, runosta j.n.e, asianomainen tekijä itse, allekirjoittamattomista taas toimitus. Mikään teosofinen tai ruusuristiläinen seura ei missään
tapauksessa
ole
vastuunalainen
Ruusu-Ristissä
esitetyistä
mietteistä
ja
mielipiteistä.
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RUUSU-RISTI
ilmestyy
kerran
kuukaudessa, paitsi kesä- ja heinäkuussa sisältäen
vuoden aikana vähintäin 320 sivua.
RUUSU-RISTIN toimitukselle tulevat kirjoitukset, kysymykset, uutiset y.m. ovat lähetettävät
toimittajalle,
kirjailija
Pekka
Ervastille Åggelby.
RUUSU-RISTIN
kirjoituksia
saa
lainata
sillä ehdolla, että lähde tarkasti mainitaan.
Sarjakirjoituksia ei saa lainata.
RUUSU-RISTIN tilaushinta on koko vuodelta Smk. 50:—, Amerikassa doll. 2:—, puolelta vuodelta Suomessa Smk. 26:—, Amerikassa doll. 1:—. Yksityisnumeron hinta on
Smk. 6:—, Amerikassa 30 C.
RUUSU-RISTI tilataan postin kautta, asiamiehiltä ja suoraan toimitukselta os. Äggelby.
Asiamiehille myönnetään 10 %, kun vähintään kolme tilausta tehdään. Tilausraha on
maksettava etukäteen.
Ryhtykää tilauksia keräämään! Jos tahdotte olla mukana siinä teosofisessa työssä,
jota Ruusu-Risti edustaa, tilatkaa lehti, lukekaa ja tutkikaa sitä, sekä tehkää voitavanne
sen
levittämiseksi
niin
laajoihin
piireihin
kuin mahdollista. 1923: kansilehti,
ks Uusi vuosi 1923: 1,
Efimof f, Nikolai 1923: 5—6,
rosenkreutsiläisyys 1923: 9—10,
Rakas lukija! Jos Ruusu-Risti miellyttää
Sinua, koeta tehdä iotakin sen hyväksi.
1923:41,
ks seurakunta 1923: 47—49,
Ruusu-Ristin
kiertävä
puhuja
Rickard
Hannula ks J. R. H. 1923: 77,
T:
Ruusu-Risti-seuran
vuosikokous
tulee
tänä vuonna luultavasti pidettäväksi toukokuulla, helluntaipyhinä. 1923: 86,
ks teosofia 1923: 117,
Ruusu-Risti.
Teosofisen
Seuran
mahtaviin
numeroihin verraten meidän Ruusu-Ristimme
häipyy vallan mitättömäksi, ellemme ota huomioon, että se on vastasyntynyt teosofisen
liikkeen haarautuma. Kun ajattelemme, että
se on semmoisenaan toiminut vähän kolmatta vuotta, ei senkään jäsenluku, joka on
noussut neljännelle sadalle, ole suhteellisesti
niinkään arvoton. Lisääntyi sekin toimintansa
toisena vuonna 50 jäsenellä ja kolmas toimintavuosi, joka päättyy ensi vuosikokoukseen, näkyy tulevan esittämään vielä suuremman numeron.
Tien varrelta 1923: 118,
Aikakauskirjamme
laajentamisrahasto.
ks
rahasto 1923: 118,
Jäsenmaksut
seuralle.
Ruusu-Ristin
jäsenille, jotka mahdollisesti eivät vielä ole tulleet ajatelleeksi maaliskuun uhria, huomautetaan täten, että maksuja yhä vastaanottaa
Johtaja.
Tien varrelta 1923: 118,
Muistuivat mieleen menneet ajat ja RuusuRistin suunnitelmat kaksi vuotta takaperin
ks teosofia art T. S :n tehtävä 1923: 123—124,
Lasken
asianharrastajain
sydämelle
mitä
ystävämme J. S:n — puhuu kirjoituksessaan
”Ruusu-Ristin
sanoma”.
ks
kustannustyö
1923: 129,

Ruusu-Ristin
sanoma,
kirj
J.
1923:130—131,
ks Ruotsi 1923: 157,
Cronvall, Erik 1923:163—164,
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Snellman

T: Ruusu-Risti-seuramme vuosikokous pidetään helluntaina t.k. 19—21 p:nä. Kutsu lähetettiin
huhtikuun
lopulla
seuran
jäsenille.
1923: 167,
ks Kouta, Aarni 1923: 198,
Ruusu-Risti-seuran
vuosikokous
Helsingissä
ks kustannustyö 1923: 203,
VAIKUTELMIA RUUSU-RISTIN
VUOSIJUHLILTA
Kirj. Kyllikki Ignatius
[*Otteita]
Eräässä
Omatunto-nimisen
aikakauskirjan
1906-vuoden numerossa on nimimerkki ”Elia
Veran”
kirjoittama
kertomus
”Salatieteilijän
puheilla”. Siinä mainitaan nuoresta miehestä,
joka kauan oli etsinyt totuutta maailman valheiden keskestä ja tällä etsimisen tiellään
joutunut vieraalle maalle, pienelle saarelle
keskellä norjalaista vuonoa. Täällä hän oli
kuullut erään salatieteilijän asuvan. Nuorukainen pääsi hänen puheilleen. — —
Keskustelun loputtua tuntui etsijän mielestä, että huone oli täynnä valoa ja rauhaa
ja iloa ja että koko elämä oli ruusujen ja
liljojen tuoksua. Hänkin tahtoi kulkea samaa
tietä. — —
Nuorukainen palasi kotimaahansa ja rupesi lietsomaan tulta, joka hänessä oli syttynyt. Laajalle sinkoilivat hänen rakkautensa
kipinät
ja
sytyttivät
kaikkialla
Suomessa
sydämiä, jotka jo olivat olleet sammumaisillaan ”pakkasessa ja pimeässä ja myrskyssä”.
Tätä tulen lietsomista on jatkunut hetkestä
hetkeen, päivästä päivään ja vuodesta vuoteen ja tuskin on Suomessa nyt enää sitä
maan kolkkaa, johon ei kipinöitä hänen ahjostaan olisi lentänyt.
Kerran vuodessa kokoaa hän ympärilleen
kaikki ne, jotka ovat saaneet sydämiinsä
sytyttävän
kipinän
hänen
tulensa
ahjosta.
Kerran vuodessa tekevät vaellusmatkan hänen
luokseen kiitostaan uhraamaan kaikki, jotka
suinkin matkalle kykenevät. Mutta he tulevat samalla saamaan uutta virikettä omalle
tulelleen, jotta he taas vuorostaan saattaisivat ympäristöään valaista. Niinpä oli helluntaipyhinä toukokuun 19—21 päivänä kokoontunut Ruusu-Ristin jäseniä Helsinkiin suurissa joukoissa. Juhlapäivien ohjelman oli
Ruusu-Ristin neuvosto jo edeltäpäin lähettänyt jäsenille. — —
Erkki Melartinin esittämän alkusoiton jälkeen lausui Ruusu-Ristin johtaja jäsenet tervetulleiksi vuosijuhlille. — —
Sunnuntaina klo 12 päivällä oli julkinen
juhlamme
Kansallisteatterissa
ja
iloksemme
oli koko katsomo väkeä täynnä. — — Johtaja puhui sitten ”hengenvuodatuksesta” muistuttaen mieleen apostolien helluntaikokemusta
ja huomauttaen, kuinka tuo tapahtuma sellaisenaan kuuluu hengen elämään ja on aikanaan meidän jokaisen koettavissa, jos seuraamme
Jeesus
Kristuksen viitoittamaa tietä.
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Ohjelman loppunumerona oli näytelmäkappale
”Magdalan talossa”. — —
Matinean jälkeen puhui J. R. Hannula Normaalilyseolla.
Tunnetulla
syvämietteisellä
ja
sydämellisellä tavallaan tämä kokenut hengen mies antoi meidän aavistaa, mitä näköaloja avautuu sille totuuden etsijälle, joka
kaidalla tiellä kulkee.
Viimeisen
juhlatilaisuuden
olivat
RuusuRistin lapset sekä heidän vanhemmat ystävänsä
järjestäneet
maanantai-illaksi.
Ahkerasti olivat he työskennelleet juhlavalmistuksissaan ja paljon he olivatkin saaneet aikaan.
Laulua ja soittoa esittivät pienet taiteilijat
itse ja suuren työn tuloksena oli sanomalehti
lukuisine
kirjoituksineen,
joita
pienokaiset
vuorotellen
lukivat.
Ruusu-Ristin
lastenkerhon uusi kaunis lippu vihittiin juhlallisesti
lasten marssiessa ympäri suuren juhlasalin
kynttilät käsissä. Näiden juhlien mielenkiintoa lisäsi lasten ystävien lauluesitykset, jotka
tarjosivat monipuolista taidenautintoa. — —
Sanottiin, että missä Marjatta-emo käyskentelee lapsi sylissään, siellä jumalpojan
henkäyksestä kasvaa kaunis lehtimetsä synkkien kuusien ja petäjien keskelle. Minusta
tuntuu, että maailman synkkään kuusikkokorpeen kasvoi näinä päivinä tuollainen valoisa lehtimetsä ihanaksi keitaaksi ja että
juuri sen samaisen jumallapsen henkäykset
lehahtivat yllämme. Ehkäpä ei ollut sattuma,
että lastenjuhla lopetti kokouksemme. Neuvoston laatiman ohjelman mukaan oli tarkoitus lopettajaisiksi yksiäänisesti laulaa vanha
virsi ”sun haltuus, rakas Isäni”, vaikka
useimpien jäsenien ollessa pakoitettuja hajaantumaan koteihinsa tai junille ennen viimeisen esitelmän loppua, tämä ajatus tällä
tasolla jäikin täyttymättä. Luulen kuitenkin,
että veljien mieliin jäi juuri tuo sama tunnelma, minkä ”virsi, jota lapsena laulettiin”
jättää mieleen. Vasta kun sydän on puhdistunut
lapsensydämen
kaltaiseksi,
pääsemme
taivasten
valtakuntaan.
Uskon
että
jumallapsen kuva ja hänen kätensä kosketus sydämissämme loi meihin aavistuksen tästä taivasten valtakunnasta ja että se oli sisin
muisto, minkä veimme mukanamme RuusuRistin helluntaijuhlilta. 1923:224—232,
Pekka Ervastin luennot — — pikakirjoituksella muistiin — — tuli sitten RuusuRisti-Neuvostonkin pohdittavaksi, ks P. E. VIII
1923:276,
Olin ajatellut, että Mr. Jinarajadasa olisi
tahtonut
kuulla
tarkempia
tietoja
RuusuRisti-seuran synnystä ja suhteesta Suomen
T. S:aan ks Jinarajadasa 1923:283—285,
Ruusu-Risti-seuralla
on
joitakuita
jäseniä
ulkomailla ks kirjeenvaihto 1923:287—288,
Uusia
Ruusu-Ristin
maaseuturyhmiä
on
muodostunut Kuopioon ja Turkuun. Kuopion
ryhmän
puheenjohtaja
on
musiikkikauppias
H. Keinänen ja Turun ryhmän puheenjohtajana toimii rouva Lyyli Kolkkala.
Tien varrelta 1923:317,
Aikakauskirjamme uusi vuosikerta lähenee
suurin askelin ja eräiltä tahoilta on lausuttu
se mielipide ja toivomus, että Ruusu-Risti
ensi vuodesta lähtien olisi saatettava yhteis-
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voimin
leviämään
mahdollisimman
laajoihin
piireihin.
Tien varrelta 1923: 317,
kun Ruusu-Ristin toimittajana tähtään katseeni eteenpäin — — Levittäkäämme RuusuRisti-aatteita,
Ruusu-Risti-elämää
ja
RuusuRisti-kirjallisuutta,
tehkäämme
voitavamme
Ruusu-Risti-lehtemme leviämiseksi ks kristosofia 1923: 323—324,
Ruusu-Risti-seura ei sentähden aseta jäsenilleen mitään ehtoja tai vaatimuksia ruoan
ja ravinnon suhteen, vaan jättää sen asian
jokaisen yksilön vapaasti harkittavaksi. RuusuRisti-seura tähtää vain jäsentensä siihen henkiseen uudestasyntymiseen, joka on kaiken
sisäisen kehityksen ensimäinen ehto ja alku.
ks vegetarismi 1923:327,
Ruusu-Risti-merkkejä
on
taas
saatavana.
Jäsenet voivat tilata johtajalta.
Tien varrelta 1923: 357,
Ruusu-Risti-aikakauskirjamme
maksaa
vuodessa Smk. 50:—. Se ei ole kallista, kun
ajattelemme: sivu maksaa 12% penniä!
Tien varrelta 1923: 358,
Sydämestäni
kiitän
Ruusu-Ristin
kaikkia
ystäviä — — uskollisina Ruusu-Ristille ks
P. E. XII alkulause 1923: 363—365,
amerikkalaisen ruusu-ristiläisen kirjailijan
ks Tucker, Pr. 1923: 368,
1924
Uusi vuosi, tämän aikakauskirjamme 20 :s!
Oi Ruusu-Risti, nuoruusvuotesi loppuvat, pian
olet täysi-ikäinen. Oletko miettinyt, miksi
olet olemassa, oletko aina pitänyt ihanteesi
silmiesi edessä, oletko aina ollut tietoinen
tehtävästäsi?
Älä, rakas, koskaan unohda, että olet antautunut ihmiskunnan ja sen yksilöiden palvelukseen, että ihanteesi ja päämääräsi on
totuus, että tehtäväsi on sen työn edistäminen, jota Viisauden Mestarit H. P. B :n välityksellä panivat alulle vuonna 1875, — älä
sitä unohda, sillä se yksin tekee sinut voittamattomaksi lukuisien lehtien ja julkaisujen
kilpailussa!
Ole aina Totuuden uskalias ilmoittaja ja
pelkäämätön
puolustaja,
paljasta
erehdykset
ja harhat, älä sääli sokeata uskoa; älä hemmoittele ihmisten heikkouksia, älä arkaile
kenenkään auktoriteettia, etsi aina asiallinen
totuus ja muista, että Totuus on kaikkia
lempiteorioja ja uskontoja korkeampi!
Näin valmistuneena lähde uudelle taipaleellesi, Ruusu-Risti. 1924: 1,
ruusuristiläiset — — [*meidän kirjamme
ovat] hyvinkin rahansa arvoiset, ks henki
1924: 9—10,
T: Koska tämä numero sisältää paljon
muuta hyvää, en tässä vielä aloita muistelmiani Suomen teosofisen liikkeen historiasta.
Tämän tammikuun vihkon lähetän kaikille
entisille
amerikkalaisille
tilaajille,
niillekin,
jotka eivät vielä ole tilaustaan uudistaneet.
Toivon, että he sen pian tekevät ja silloin
lähettävät
maksun
dollareissa
vaihtamatta
niitä siellä Suomen rahaksi. 1924: 10,
Toimittajalta 1924: 10,
Ajan merkkejä kaikki, niinkuin Suomessa
Ruusu-Risti.
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Mutta Ruusu-Ristissä emme ole huomanneet mitään haittaa koituvan siitä, että ovet
ovat vapaasti auki Teosofisenkin Seuran jäsenille, ks H. B. P.-yhtymiä: Blavatsky-Association 1924: 47,
Mitä sanotte — — Ruusu-Ristin nykyisestä kansilehdestä? — — soisin, että RuusuRisti olisi kultainen rakkauden side ks kultainen 1924: 51,
”Onko R-R:n toimitus sitä mieltä, että
esim. Suomessa sotaväki ja suojeluskunta
ovat turhia?” — — R-R:n toimitus ei sekaannu politiikkaan. — — R-R tahtoisi kasvattaa lukijoitaan itsenäisesti ajatteleviksi ja
arvosteleviksi ihmisiksi ks aseet 1924: 81—82,
muuttui
lopputaipaleellaan
ruusuristiläiseksi mystikoksi — — Kun Tietäjästä tuli
Ruusu-Risti — — Aarni Kouta oli yhtenä
päätekijänä
mukana
Ruusu-Risti-seuraa
luomassa, ks Kouta, Aarni 1924: 86—88,
ks Somnambulismi 1924: 89—90,
R-R kultaisena siteenä ks kultainen 1924:
91,
Ruusu-Risti-seuran
vuosikokous
pidetään
tänä vuonna Helsingissä pääsiäisenä huhtikuun 16—20 p:nä.
Tien varrelta 1924: 118,
Ruusu-Risti-seuramme vuosikokous on pääsiäisenä ja sekin puolestaan lisää minun kiireitäni, ks P. E. II käännekohtia 1924: 125,
Pääsiäisenä
viettävät
Helsingissä
vuosikokouksensa sekä Ruusu-Risti että Suomen
Teosofinen Seura.
Tien varrelta 1924: 159,
Ruusu-Risti-seuramme
neljäs
vuosikokous
kuuluu muistojen joukkoon, ks kustannustyö
1924: 161,
SE: Pyydän huomauttaa Ruusu-Ristin arvoisille lukijoille, että tämä toukokuun numero
on edellisen vuosipuoliskon viimeinen. Seuraava numero, joka samalla alkaa uutta
vuosipuoliskoa, ilmestyy elokuussa. Ne, jotka
ovat
tilanneet
lehden
ainoastaan
puoleksi
vuotta, ovat siis nyt tilaisuudessa uudistamaan tilauksensa.
Toivotan
kaikille
lukijoille
virkistävää
kesää!
Toimittajalta 1924: 165,
VUOSIKOKOUSVAIKUTELMIA
Kirj. Lyyli Kolkkala
[*Otteita]
Meillä on taas ollut vuosikokouksemme.
Johtajamme itse oli lausumassa meidät kädestä pitäen tervetulleiksi torstai-iltana normaalilyseolla. Millä ilolla täyttyikään sydämeni hänen huudahtaessaan: ”Mutta tuossahan hän onkin”. — —
Johtajamme puhui siitä, että ennen olemme pitäneet vuosikokouksemme helluntaina,
ja on se ollut ikäänkuin Pyhän Hengen merkeissä vietetty. Tällä kertaa olemme kokoontuneet juhlimaan pääsiäisenä, joka on kuoleman
ja
ylösnousemuksenjuhla
rakkaudessa.
Tunnustan itseni aivan kykenemättömäksi sitä
tässä selostamaan. Niillä, jotka sen kuulivat,
on se kätkettynä sydämissään, sääli vain
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niitä, jotka eivät päässeet siitä samoin kuin
muistakaan juhlien aikana osaksemme tulleista Elämän sanoista osallisiksi. — —
Seuraavana päivänä, pitkänäperjantaina, oli
sitten varsinainen vuosikokouspäivä tileineen
ja vuosikertomuksineen. — — Ajatelkaamme,
että kuluu taas pitkä, pitkä vuosi, ennenkuin
saamme jälleen kokoontua yhdessä Mestarin
eteen,
kuten
johtajamme
tervehdyspuheessaan niin kauniisti sanoi.
Vuosikertomuksen
ja
tilien
esittäminen
kävi niin hauskasti, että me kaikki seurasimme
sitä
kuin
mitäkin
jännittävää
ja
meille erikoisen mielenkiintoista esitystä. Niin
sen pitää käydä, silloin kuivatkin asiat muuttuvat kuin taikasauvan kosketuksesta eläviksi.
Johtajalla oli kaksi paperilappua, toinen toisessa kädessä, toinen toisessa. Niistä hän
sitten hauskasti kertoili meille, minkäverran
on ollut tuloja tänä vuonna, minkä verran
viime vuonna. Samoin menoja. Ja tultiinpa
siihen ilahduttavaan tulokseen, että tämä kulunut vuosi on ollut kaikin puolin parempi
edellistä. Jäseniäkin on jo yli neljäsataa henkeä, eikä seuramme ole vielä täyttänyt neljättä ikävuottaan.
Kustannustoiminnan
käsittelyyn
päästyämme kertoili johtajamme meille sen vaiheista
ennen muinoin T.S:n aikoina. Kertoili siitä,
miten vaikeaa oli ollut ja miten ahtaalle se
oli joutunut, ja kuinka hän velaton mies,
jonka olisi ollut helpompi kuolla nälkään
kuin tehdä velkaa, otti kantaakseen 20.00.0
markan suuruisen velkataakan, kun ei löytynyt muuta pelastuksen mahdollisuutta silloiselle kustannusliikkeelle. Tuo 20.000 mrk.
oli suuri summa ennen sotaa. Ja ne, jotka
vähänkin ovat perehtyneet vekseleihin, ymmärtävät ehkä monen harmaan hiuksen historian hänen päässään. Sillä juuri vekseleihin on hänen täytynyt monesti turvautua
hädän
tullen,
kuten
taas
nytkin
aivan
äskettäin.
Tapahtui näet niin, että eräs suuri helsinkiläinen liike romahti, eikä uskoisi, että jonkun
tuollaisen suuren liikkeen romahduksella voisi
olla niin käänteitätekevä vaikutus pieneen
Ruusu-Risti-seuraamme.
Johtaja
näet
kertoi
muun muassa, että eräs jäsenemme, joka oli
hyvyydessään lainannut 30.000 mrk. kustannusliikkeellemme
pääomaksi,
oli
pakoitettu
joku aika sitten kirjoittamaan hänelle ja
pyytämään rahansa takaisin mahdollisimman
pian. Tämän vaikutti tuon yllämainitun suurliikkeen konkurssi. Ja mikä siinä oli muu
neuvona kuin turvautua taas tuohon hirveään
vekseliin ja lähettää 10.000 sillä tavoin ensi
hätään.
Mutta miettiessään, mistä nyt saisimme
uuden
pääoman,
johtui
johtajalle
mieleen
ajatuT: emmeköhän yksin tein voisi koettaa
hommata vähän suurempaa pääomaa. Ja samalla, kun hän tätä mietiskeli, tuntui hänestä,
että tuo suurempi summa myöskin tulisi —
jostakin.
Eräänä päivänä saapuikin hänen luokseen
muuan jäsenemme tarjoten lainaksi rahansa
— noin 50.000 mrk., jotka kesällä joutuisivat hänen käytettäväkseen. Sekin asia oli siis
hyvällä alulla.
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Lopuksi kertoi hän tyytyväisin mielin siitä,
kuinka hyviä tuloksia oli viime vuonna vuosikokouksessa
perustettu
asiamiesliitto
saanut
aikaan, ja miten kirjojen menekki oli sen
avulla saatu paljon suuremmaksi.
Ymmärrämme hyvin, että juuri kustannustoiminta ja kirjojen menekki on johtajamme
mielestä hyvin tärkeä seikka, sillä onhan se
melkein ainoa keino, millä näitä aatteita voidaan levittää ihmisten keskuuteen. Ja varmasti myöskin paras keino. Mutta on ihan
merkillistä kuinka meitä jäseniä ikäänkuin
sitoo ja kahlehtii jokin kummallinen mahdottomuus levittää noita kirjoja. Meistä tuntuu —- tahi me emme ikäänkuin rohkene —
pelkäämme
tyrkyttävämme
omia
aatteitamme. Ja kumminkin on moni, moni meistä
itse kukin ollut kiitollinen kerran aikoinaan
sille, joka on tarjonnut hänelle tällaisen
kirjan.
Pitkäperjantai päättyi uusien jäsenten vastaanottojuhlaan. — — Tunsimme taas ja
olimme siitä vakuutettuja, että Ruusu-Ristiseuran takana ja sitä johtamassa ovat korkeat ja voimakkaat Olennot. Emme ole yksin,
vain ihmisvoimin kulkemassa. Turvallisesti on
kätemme laskettu auttaviin käsiin.
Pääsiäislauantaina — — Mikä kaunis näky
— —: Korokkeella tuolillansa istui johtaja
ja hänen luokseen istahti aina hetkiseksi yksi
ja toinen — niin monikin, jolla oli jotain
tärkeää sydämellään. Ja vaikka ei olisi ollut
niin
tärkeääkään
sydämellä,
niin
tärkeintä
oli se, että moni, varsinkin kaukaa maalta
oleva sanoisinko — paastottuaan pitkän, pitkän vuoden ehkä aivan yksiksensä, ei tahtonut lähteä takaisin saamatta kuulla edes
muutaman lämpimän sanan henkilökohtaisesti
hänen suustaan ja puristaa kiitollisena hänen
kättään. — —
Samana iltana oli sitten keskustelukokous
juhlamenoista.
Johtaja
alusti
kysymyksen
lyhyesti, sillä — huomautti hän — ei keskustelusta ehkä tulisi mitään, jos aiheen alustaisi tyhjentävästi. Ihmiset, kertoi hän, noudattavat oikeastaan pitkin päivää seremonioja.
Sillä mitäpä muuta olisivat ateriamme, mitkä
sivistynyt ihminen toimittaa paljon juhlallisemmin kuin aivan alkeellisella tasolla oleva.
Samoin
peseytymisemme
puhumattakaan
jumalanpalveluksistamme. Kaikki ne ovat seremonioja, joskin toiset muoto- toiset juhlamenoja.
Syntyi kokolailla vilkas ajatusten vaihto
— —
Rientäessämme
pääsiäissunnuntaina
Kansallisteatteriin juhlaan — — Aurinkokin
säteili taas. — —
Johtajamme juhla-esitelmä, joka mukaansa
tempaavalla tavalla kosketteli ylösnousemusmysteriota
sen
syvimmässä
merkityksessä,
mystikon kohoamista ylös taivaallisen Isän
yhteyteen, oli kokonaan ympäröity musiikilla. — —
Näytelmäkappale Kiven ”Lea” oli kuin jatkoa esitelmään. — — Olimme juuri esitelmässä
saaneet
eläytyä
Kristus-rakkauden
mysterioihin ja tässä näytelmässä tuli kuin
havainnollistettuna
eteemme
sama
rakkaus
ihmeellisine vaikutuksineen. Ei olisi voitu
enää sopivammin valita näytelmäkappaletta.
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— — sunnuntai-illan lastenjuhla, RuusuRisti-lastenjuhla. — — Lapset kulkivat taaskin kynttilöineen ympäri huoneen Erkki Melartinin
soittaessa
säveltämäänsä
parafraasia
lasten mantralle: ”Oi tähtönen pieni mun rinnassaan, sa loistaos kirkkahasti”. Sitten oli
siellä vielä sanomalehti, heidän oma sanomalehtensä, josta kukin vuorostaan luki jotain.
— — Samana iltana, lastenjuhlan jälkeen
lopettajaisiksi lauloimme kaikki yhdessä vanhan tutun virren: ”Sun haltuus, rakas Isäni”.
Ja oli kuin olisimme käsi Hänen kädessään
lähteneet kukin sieltä niin turvallinen tunne
sydämessä kuin ainakin lapsella, jota isä taluttaa kotiin. — —
Maanantai-illalla oli Helsingin Ruusu-Ristiryhmällä kokous, jossa kaikki ne maaseutulaiset, jotka eivät olleet matkustaneet pois,
olivat mukana. Ja tämä kokous pidettiin
Stenmanin Taidepalatsissa. — — Jospa olisitte olleet näkemässä, mikä kaunis näky oli
edessämme. Vahinko ettei se tullut valokuvatuksi. Pekka ylhäällä uponneena pehmeään
tuoliinsa ruusujen ympäröimänä, ja nuoret
istumassa [*ryijy-] matoilla hänen edessään
ja ympärillään. Luuli melkein olevansa itämailla. Ja tiedättekö, mitä varten kaikki
tämä kauneus ja kukkaset ja muut. Siitä
kertoi meille Leo Krohn.
Hän kertoi nimittäin leikkisän viehättävällä
tavalla
huomanneensa
kerran
eräänä
yönä
olevansa
irti
ruumiistaan
ja
liitelevänsä
astraalitasolla. Täällä oli hän kohdannut erään
henkilön, joka oli kuiskannut hänelle: ”Pekka
kaipaa jotakin.” Seuraavana päivänä oli hän
tavannut tämän saman henkilön, ja oli tämä
silloin sanonut hänelle: ”Kuule, Pekka kaipaa
pianoa.”
Ja edelleen kertoi hän, miten oli sitten
syntynyt ajatus antaa Pekalle tupaantuliaislahjaksi piano. Hänhän oli aivan äskettäin
ostanut pienen tilan ja muuttanut sinne. Ja
tuon saman hyvän hengen suosiollisella avulla,
saman, joka ehdotti pianon ostoa, kävikin
päinsä toteuttaa ajatus. ”Ja tässä se nyt
on”, sanoi hän, kääntyen johtajaan ja viitaten nurkassa olevaan uuden uutukaiseen, hienoon pianoon, johon oli kiinnitetty hopealaatta ja siihen upotettu ruusu-risti-merkki.
Johtajamme tuli niin liikutetuksi, ettei hän
kyennyt, kuten sanoi, ei puhumaan eikä kiittämään. ”Mutta hän kiittää minun puolestani”, sanoi hän, ja viittasi pianon ääressä
istuvaan Erkki Melartiniin. Ja kyllä hän kiittikin. — —
Johtajamme puhui vielä kerran meille. Hän
kiitteli ensin talon isäntää siitä ystävällisyydestä, että tämä oli luvannut luovuttaa ensi
syksystä lähtien pari huonetta taidepalatsistaan
Helsingin
Ruusu-Risti-ryhmän
kokouksia varten. Hän kertoi, miten oli oltu aikeissa
hommata oma huoneusto ja sitä varten oli
jo juostu vaikka kuinka monen rakennusmestarin ja komitean puheilla, mutta sitten
tuli Stenman hänen luokseen ja sanoi: ”Mitä
ihmettä te juoksette ja etsitte, kun minulla
on jo valmiit huoneet. Tulkaa ja katsokaa!”
Ja aivan ilman vuokraa saa Ruusu-Risti nyt
pitää
ryhmäkokouksensa
Stenmanin
Taidepalatsissa. Sellaisia jäseniä meillä on. Koko
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Ruusu-Risti on kiitollinen tästä jäsenestään.
Lyhyenä oloaikanaan on hän ehtinyt ilahuttaa niin monen, monen mielen. Tulevaisuus
on sen kerran hänelle runsain mitoin palkitseva. Sitähän ei voi välttää.
Johtaj’a puhui lopuksi meille mestareista,
Rosenkreuzistä ja St. Germainista. Hän kertoi
viimeksimainitun pitävän erikoisesti seremonioista, j’a juuri hän se tahtoi Ruusu-Ristiimme lisättävän seremonioja. Siksi oli johtaja lauantaisessa keskustelukokouksessa seremonioista
halunnut
kuulla jäsenten mielipidettä asiasta.
Kuuntelimme kaikki henkeä pidättäen ja
sisällämme kaikui: Älä lopeta vielä. Mehän
tiesimme, että nyt oli kaikki lopussa. Nyt
oli erottava ja sanottava hyvästit. Pieni
joukko oli käynyt taas vuotuisella pyhiinvaellusmatkallaan hänen luonaan, jonka se
tietää olevan auttajansa korkeampaan elämään. Ja jokainen sydän paisuu rakkaudesta
ja kiitollisuudesta häntä kohtaan, sillä emmehän voi muuta kuin rakastaa häntä, Rakkauden Herran lähettilästä, palkita häntä rakkaudellamme. Mutta vielä suurempi palkinto
johtajalle, sanoo hän itse, on se, että jäsenet
rakastavat toinen toisiaan. 1924: 166—175,
Vuosikokouksemme tunnelmassa. Kirj. J. R.
Hannula 1924: 176—179, [*Lue Kristosofian
Polulla-kirjasta,]
Tervehdys.
Ruusu-Ristin
vuosikokoukselle
päättäjäisjuhlassa.
Kirj.
Linda
Nevalainen.
1924: 180—181,
Eräs historiallinen hautaustilaisuus. — —
Ruusu-Ristin johtaja piti asiallisen ja kauniin puheen ks hautajaiset 1924: 199,
Viime vuosina olen tietysti uneksinut RuusuRisti-opistosta,
joka
voimakkaana
henkisenä
keskuksena
kasvattaisi
Ruusu-Risti-opettajia
ks kansanopisto 1924: 205,
Vaikeudet Suomen T. S:ssa kärjistyivät
huippuunsa v. 1920 ja loppuivat vasta siihen,
että perustettiin Ruusu-Risti, Suomen Salatieteellinen
tutkimusseura,
marraskuun
14
p:nä 1920 ks P. E. VII art Muutamia tietoja
Suomen teosofisen liikkeen historiasta 1924:
230,
Ruusu-Risti-työ maaseudulla, ks J. R. H.
1924: 238,
Ruusu-Risti-ristiäiset.
ks
ristiäiset
1924:
238—239,
T: Vuosi 1924 lähenee loppuaan ja vuonna
1925 alkaa aikakauskirjamme 21:nen vuosikerta. Tietäjä-Ruusu-Risti tulee siis täysikäiseksi ensi vuonna. Jotakin hyvää pitää siis
sen vuoden tuoda mukanaan.
Lukijan
parasta
silmällä
pitäen
RuusuRisti jo suunnitteleekin yhtä ja toista ensi
vuoden varalle. Iloinen yllätys tilaajille —
Ruusu-Risti uskoo, että yllätys on iloinen —
on oleva se, että hinnan pysyessä muuttumattomana aikakauskirja taas laajenee, niin
että luettavaa tekstiä tulee olemaan melkoisen paljon enemmän kuin tähän saakka.
Onko liian rohkeata, jos Ruusu-Risti puolestaan toivoo, että karma soisi tilaajamäärän tuntuvasti kasvaa? Tietysti hyvä karmakin on voimaton, jos ei sillä ole toimeenpanijoita.
Ruusu-Ristin
nykyisistä
ystävistä
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riippuu
siis,
missä
määrin
kaitselmuksen
hyvä tahto Ruusu-Ristin suhteen toteutuu.
Jos jokainen tilaaja hankkisi yhden uuden
tilaajan lisää, silloin Ruusu-Ristin toimituskin voisi suuresti iloita työstään ja siunaten
kiittää työnsä antajia.
Toimittajalta 1924: 286—287,
T: ”Mitä hyötyä olisi liittymisestäni esim.
Ruusu-Risti-seuraan?”
kysyy
välistä
totuuden etsijä, joka on lukenut kirjallisuutta ja
kuunnellut luentoja. ”Voinhan tutkia ja miettiä yksikseni, eikä minusta ole miksikään
teosofiseksi
työntekijäksi
kumminkaan:
minusta ei olisi kellekään hyötyä. Muuten on
luontoni semmoinen, etten ole seuroja rakastanut enkä ole tahtonut rajoittaa vapauttani
minkään seuran säännöillä”.
Jokainen ihminen ja ennen kaikkea vakava
totuudenetsijä menettelee tietysti oman harkintansa ja mielensä mukaan. Luulen kuitenkin, että useimmat niistäkin, jotka ovat liittyneet siihen teosofiseen seuraan, jota nimitämme Ruusu-Ristiksi, ovat olleet vapautta
rakastavia ja yksinäisyydessä, s.o. kirjojen
ääressä ja ajatusten seurassa sangen hyvin
viihtyviä ihmisiä; he varmasti eivät ole suuresti ihailleet lahkoja ja uskonnollisia yhdistyksiä, ja jos olisivat pitäneet Ruusu-Ristiä
uutena lahkona, he tuskin olisivat siihen liittyneet. Mikä heidät sitten on saanut rupeamaan jäseniksi? Onko siitä askeleesta ollut
heidän mielestään jotain hyötyä? On tietenkin, vieläpä monenlaista.
Ensi kädessä he eivät ole ajatelleet suorastaan itseään. He ehkeivät välittömästi ole
ajatelleet toisiakaan ihmisiä, mutta he ovat
ajatelleet työtä. He ovat ymmärtäneet teosofisen
työn
merkityksen,
nähneet
kuinka
tärkeä Ruusu-Risti-työ on. Ovathan he itse
sen työn kautta saaneet valon. He vaelsivat
pimeydessä, etsivät totuutta, heidän sielunsa
oli täynnä ristiriitoja ja epäilyksiä. Mistään
he eivät löytäneet tyydytystä hengelleen, vastauksia kysymyksilleen. Mutta sitten tuli teosofinen
elämänymmärrys
Ruusu-Ristin
muodossa ja Ruusu-Ristin kautta. Kirjat sen toivat, luennot sitä selittivät, lehti sitä elähytti,
— ja vihdoin heidän sielunsa löysi rauhan.
Heidän järkensä sai työtä, mutta se oli ajatuksen luovaa ja rakentavaa toimintaa. Heidän tunteensa sai tyydytystä, heidän siveellinen tahtonsa tuli herätetyksi ja elvytetyksi.
Heidän mielikuvituksensa ei nähnyt rajoja
tiedon ja rakkauden ja onnen edellytyksille.
Kuinka he eivät olisi liittyneet jäseniksi siihen seuraan, jonka työ ja olemassaolo teki
tämän
kaiken
mahdolliseksi?
Eivät
kaikki
jäsenet kirjoittaneet kirjoja eivätkä pitäneet
luentoja. Mutta heidän myötätuntoiset ajatuksensa, heidän lämpöä uhkuva läsnäolonsa,
heidän aineelliset avustuksensa todistivat varsinaisille n työntekijöille, että työtä kaivattiin,
ettei se o ut turhaa.
Sentähden
jäseniksi
liittyjät
ajattelivat,
kukin erikseen: ”jos en muuhun kykene, kykenen ainakin vuotuisilla maksuillani asiaa
edistämään; ja jos sattumalta en aina siihenkään kykenisi, kykenen joka tapauksessa ajatuksillani siunaamaan työtä”.
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Mutta on heillä ollut toisiakin päteviä syitä
liittymiseen,
syitä,
jotka
koskevat
heitä
itseään ja heidän omaa henkistä elämäänsä.
Paraimmassa itsessään ihminen näet ei ole
yksin eläjä. Hän on ihmisten ja kaikkien
olentojen rakastaja ja auttaja. Mutta tie on
pitkä, ennen kuin hän löytää tuon paraimman
ja korkeimman itsensä. Tai jos ei sen löytäminen ole niin vaikea, on siitä kiinni pitäminen, siinä eläminen seikka, jota täytyy
vähitellen oppia, jossa alituiseen täytyy harjaantua. Ja kuinka ihminen yksin ollen oppisi
toisia rakastamaan ja palvelemaan? Elämähän on päinvastoin asettanut, että meitä
täällä
maanpäällä
on
miltei
lukemattomat
joukot yhdessä juuri sitä varten, että oppisimme palvelemaan. Mutta vielä ihmiskunnan
yleinen kehitystaso on sillä kohdalla, että
keskinäinen
rakkaus
ja
palvelus
helposti
unohtuu. Kuinka tärkeät siis ovatkaan semmoiset yhtymät, semmoiset
pienet
veljeskunnat, joiden ilmapiiri vaikuttaa puhdistavasti,
kohottavasti,
lämmittävästi
yksilöön!
Ilman niitä olisi elämä verrattain avuton.
Sen kova kärsimyskoulu ajaisi ihmisiä etsimään itsekkäitä huvituksia ja nautintoja, —
ja he jäisivät siten osattomiksi siitä sielukkaasta ja henkevästä onnesta, joka johtuu
yhteisistä hyvistä pyrkimyksistä ja yhteisen
hyvän asian edistämisestä. Henkiset seurat
ja yhtymät ovat opettajina elämän koulussa.
Heidän paikkansa on korvaamaton. Heidän
avullaan pysyy hengen elämän kipinä yksilöissä vireillä.
Ja mitä nyt erikoisesti Ruusu-Ristiin tulee,
on sen jäseniksi liittyjillä ollut mielessä sekin
seikka, että he sisäjäseniksi tultuaan voivat
päästä osalliseksi siitä ohjauksesta ja opetuksesta,
mitä
annetaan
esoteerisen
piirin
jäsenille. Siten heidän liittymisensä saattaa
koitua välittömäksi hyödyksi heille itselleenkin, kun he tahtovat edistyä teosofisessa elämässään, teosofisissa näkemyksissään ja tiedoissaan. Samaten kuin Ruusu-Risti seurana
palvelee teosofisen liikkeen alkuperäistä ohjelmaa ja tarkoitusta, samoin Ruusu-Ristin esoteerinen työ kulkee H. P. Blavatskyn viitoittamaan suuntaan.
Kaiken loppupäätöksenä on täten seuraava
kehoitus kaikille epäröiville ja ”riippumattomuutta” rakastaville totuuden etsijöille: ”harkitkaa asiaa uudestaan! Ehkä löydätte sydämestänne rakkauden kultaisen avaimen, joka
vallan ihmeellisesti sopii Ruusu-Risti-seuran
vaatimattomaan oveen!”
Toimittajalta 1924: 326—328,
3!: Tämän numeron mukana jaetaan tilaajille ensi vuoden tilauslista.
Ensi vuonna tulee Tietäjä-Ruusu-Risti täysiikäiseksi. Te tiedätte hyvin kaikki, mikä toivomukseni on. Sydämestäni soisin, että tilaajamäärä kasvaisi kaksinkertaiseksi, s.o. semmoiseksi, kuin se oli ennen Tietäjän aikoina.
Koetan
parastani
ansaitakseni
tämmöisen
hyvän karman. Ruusu-Risti, kuten sanottu,
kasvaa suuremmaksi ensi vuonna, ja sillä on
tarjottavana
muutamia
mielenkiintoisia
kirjoituksia v. 1925.
Kuitenkin sanon: totuus ylinnä kaiken!
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Jos ei Ruusu-Risti ole lukemisen arvoinen,
älkää sitä kannattako. Sattuuhan aina artikkeleita, joita ette hyväksy, vaan arvostelukykyisinä lukijoina jätätte ne omaan arvoonsa; se ei vielä tee lehteä arvottomaksi.
Mutta jos koko Ruusu-Risti semmoisenaan on
mielestänne turha, silloin älkää sitä tilatko.
Jos
sitävastoin
Ruusu-Ristin
pyrkimyksiä
hyväksytte, jos kannatatte sen aatteita, jos
rakastatte tätä lehteä, jonka heikkouksia ei
kukaan tunne paremmin kuin toimittaja, silloin tilatkaa sitä, levittäkää sitä, puhukaa
sen puolesta!
Yhteisvoimin saadaan suurta aikaan.
Toimittajalta 1924: 330,
RUUSU-RISTI 1925
Aikoja sitten on ennustettu, että vuosi
1925 tulisi olemaan merkillinen vuosi koko
maailmassa, huomattava vaikutuksiltaan sekä
henkisesti
että
aineellisesti.
Taloudellinen
taakka kevenee ja hengen lintu, joka on
istunut vankina maailmansodan alusta lähtien, pääsee taas siipiään räpyttelemään ja
vapauden ilmaa edes hiukan hengittämään.
Loppuuhan tänä vuonna 1924 teosofisen liikkeen ensimäinen seitsenkertainen seitsenvuotisjakso; se on nyt toiminut maailmassa
49 vuotta, ja v. 1925 alkaa uusi jakso sen
elämässä; teosofinen liike lähtee taas kuin
alusta, ja madame Blavatskyn työn merkitys
tulee kirkastumaan vähitellen kaikille teosofeille.
Ensi vuosi on Ruusu-Risti-lehtemme kahdeskymmenes ensimäinen, jolloin se siis saavuttaa
miehuuden
mittansa.
Tämän
takia
Ruusu-Risti v. 1925 astuu uuteen ja samalla
entiseen asuunsa, tullen uudestaan Tietäjän
näköiseksi ja suuruiseksi.
Ruusu-Risti kasvaa kooltaan v. 1925.
Ruusu-Ristin sivumäärä enenee v. 1925.
Ruusu-Ristin sisältö paranee ja monipuolistuu v. 1925.
Tästä huolimatta Ruusu-Ristin hinta pysyy
ennallaan: koko vk. Suomessa 50:—, ulkomailla doll. 2:—, puoli vk. Smk. 26:—,
doll. 1:—.
Tilatkaa
ajoissa!
Toimikaa
Ruusu-Ristin
asiamiehenä
ja
käyttäkää
viime
numeron
mukana
jaettua
tilauslistaa!
Hankkikaa
Ruusu-Ristille runsaasti uusia tilaajia!
Ruusu-Ristin toimitus
Pilpala (Finland)
1924: 361,
[*Indian
viisaat]
Ruusu-Ristin-työtä
seuraavat mielenkiinnolla ja tarkkuudella, ks
India 1924:367,
ks Palomaa, Veikko 1924:368,
£: Ensi vuonna alkaa taas uusi kausi aikakauskirjamme elämässä, sillä se on nyt tilaisuudessa
pukeutumaan
uudestaan
entiseen
Tietäjä-asuunsa. Sen koko täten laajenee ja
samalla sen sivumäärä nousee ainakin 432:een
vuoden mittaan. Suunnittelenpa vielä, että
joulukuun numero ilmestyisi erikoisen paksuna joulujulkaisuna.
Mitä sisältöön tulee, on minulla mielessä
siinäkin suhteessa parannuksia ja laajennuksia. En kuitenkaan tahdo kehuskella niistä
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etukäteen, vaan toivon voivani tammikuun
numerossa
antaa
jonkunlaisen
käsityksen
siitä, mihin pyrin.
Tammikuun numeroa en tällä kertaa lähetä
postietuannilla. Lähetän sen muuten jokaiselle entiselle tilaajalle ja toivon, että jokainen uudistaa tilauksensa. Ne jotka tahtovat
ystävyydessään auttaa minua, tilaavat RuusuRistin heti sekä itselleen että hankkimilleen
tilaajille odottamatta tammikuun numeroa ja
käyttävät sitä varten viime kuussa lähetettyä
tilauslistaa.
Muistakaa, että Ruusu-Risti 1925 on sopiva
joululahja kelle tahansa! Sen kirjoituksissa
tullaan huoltamaan siitä, että vasta-alkajatkin saavat tietoa Ruusu-Ristin elämänymmärryksestä. Se on siis oleva aatteen levittäjillekin sopiva propagandalehti.

*

Kaikille Ruusu-Ristin ystäville ja lukijoille,
tilaajille,
ilmoittajille,
avustajille
toivotan
sydämestäni mitä onnellisinta ja rauhallisinta
joulua.
Toimittajalta 1924:369—370,
RAKKAAT LUKIJAT!
Tämmöinen se nyt on tämä tammikuun
numero 1925 sisällöltään ja ulkoasultaan. Se
on kaikin puolin kookkaampi viimevuotisia
Ruusu-Ristejä ja artikkelit ovat valikoidut
uuden suunnitelman mukaan. Harras toivomme on, että muutos miellyttäisi lukijoita ja
hankkisi Ruusu-Ristille runsaasti uusia ystäviä. Ohjelma tulee tämänsuuntaisena pysymään sekä tarjoamaan useita odottamattomia uutuuksia. Tarkoitus on, että RuusuRisti olisi kaikin puolin hors concours —
kilpailun yläpuolella — sekä sisällön, koon
että hinnan puolesta, niinkuin se jo on iän
puolesta ensimäinen. Tämä kilpailu on jalo,
sillä ikä siihen velvoittaa, ja Ruusu-Risti toivottaa samalla kaikkea menestystä tovereilleen ja ”kilpailijoilleen”.
Tämä tammikuun numero saapuu tervehdyksenä kaikkien vanhojen tilaajien luo. Jokainen, joka ei tähän mennessä vielä ole
tilannut, rientäköön siis uudistamaan tilauksensa !
Jos ken ei halua Ruusu-Ristiä 1925, olkoon
hän niin ystävällinen, että siitä ilmoittaa
toimitukselle.
Pari
tilaajaa
ovat
sen
jo
tehneet.
Kaikille, jotka eivät helmikuuhun mennessä
ole tilaustaan uudistaneet, lähetetään helmikuun numero 52 markan jälkivaatimuksella.
Vaikka kaikki tilaajamme eivät ole tätä menettelytapaa
täysin
ymmärtäneet
(ulkomailla
se on käytänössä), tahdomme kuitenkin palvella tilaajiamme tälläkin tavalla. Sillä jos
tilaus unohtuisi ja vasta myöhemmin uudistuisi, ei ole takeita siitä, että kaikki numerot
vielä olisivat saatavissa.
Tästä vuodesta lähtien — ja jos tämä
ensimäinen yritys onnistuu — tulee RuusuRisti julkaisemaan joulukuun numeronsa erikoisena joulukalenterina, joka painetaan paremmalle
paperille
ja
myydään
erikseen
10 markan hinnalla. Tilauksia ruvetaan keräämään jo keväällä, ja Ruusu-Ristin koko vuo-
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den tilaajat, joihin tietysti luetaan nekin,
jotka nyt tilaavat puoleksi vuotta ja sitten
heinäkuussa
uudistavat
tilauksensa
toiseksi
puoleksi vuodeksi, saavat tämän joulukalenterin lahjaksi, koska se ilmestyy Ruusu-Ristin
joulukuun numerona.
Jos joku vanha ystävämme ja tilaajamme
ei kykenisi suorittamaan Ruusu-Ristin koko
vuoden tilausmaksua heti, sovimme mielellämme hänen kanssaan maksuehdoista.
Ruusu-Ristin tilaushinta on entinen: Suomessa koko vuodelta 50:—, puolelta vuodelta
26:—, ulkomailla doll. 2:— ja 1:—. Yksityisnumeron hinta on 6:—, joulukuun numeron
10:— eli 40 centiä.
Ruusu-Risti tilataan postin kautta, kirjakaupoista,
asiamiehiltä
ja
suoraan
toimitukselta.
Ruusu-Ristin toimitus
Hyvinkää, Pilpala.
1925: 1—2,
Suomalainen
Ruusu-Risti-seuramme
on
oleellinen osa teosofisesta liikkeestä. Se on
teosofisen liikkeen synnyttämä ja kuuluu sen
haarautumiin, ollen samalla täysin itsenäinen
seura, josta mikään muu seura ei ole vähimmässäkään määrässä vastuunalainen.
Sen nimi viittaa siihen, että — — RuusuRisti-ritarin aste — — vaan elävään yhteyteensä todellisten Ruusu-Risti-veij ien, s.o. tietäjien eli mestarien, Salaisen Veljeskunnan
kanssa. Semmoisia ovat — — Ruusu-Risti
Suomessa ks H. P. B. 1925: 7—8,
ks kirjapaino 1925: 9,
Ruusu-Risti-työ maaseudulla, ks J. R. H.
1925:47—48,
2: Kuten kansilehtemme toisella sivulla
sanotaan, tulee Ruusu-Risti tänä vuonna käsittämään ainakin 432 tekstisivua. On helppo
laskea, että kolmen numeron silloin täytyy
olla vain 32-sivuisia. On kuitenkin luultavaa,
että lopullinen sivumäärä nousee paljon yli
432, koska joulukuun numero kalenterin muotoisena tulee käsittämään 96 tekstisivua. Siltä
varalta aion yhtäkaikki supistaa huhti-, touko-, elo- ja syyskuun n:rot 32-sivuisiksi, jollei
tilaajamäärä nouse melkoisesti entisestään.
Mutta toivokaamme, että se nousee! Olisiko nousu aivan mahdoton? Mitä siitä arvelette, lukijat?
Toimittajalta 1925:56,
Ruusu-Ristin
vuosikokous
pidetään
tänä
vuonna helluntaina, siis toukokuun 30—kesäkuun 2 p:nä.
Tien varrelta 1925: 95,
Kun nyt meikäläinen ruusuristi-teosofi lukee arvostelun sellaisen kuin — — huomaa
iloiseksi hämmästyksekseen — — että hänen
suomalainen
ruusuristi-teosofiansa
on
juuri
sama kuin Mestarein ja H. P. B:n alkuperäinen oppi. — — Ruusu-Ristissä on näet toiselta puolen opetettu, että Kristus — — Ja
Ruusu-Ristissä on niinikään teroitettu mieliin, että Jeesus oli ks Mestarikirjeet 1925:
99—101,
Ruusu-Ristin vuosikokouksessa, joka kuten
tunnettu tänä vuonna pidetään helluntaina,
tulee m.m. esitettäväksi kotimainen näytelmä-
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uutuus, R. R.-jäsenen Akseli Tolan legenda
”Pyhän miehen kukka”.
Tien varrelta 1925: 143,
Ruusu-Ristin toimitus oli kuvitellut, että
tänä vuonna, kun tammikuun numero lähetettiin näytteeksi viime vuoden tilaajille ja
postietuannilla vasta helmikuun numero, että
kaikki entiset tilaajat joko lunastaisivat etuannin tai ajoissa ilmoittaisivat, etteivät halua
lehteä. Mutta kuvittelu jäi kuvitteluksi. Useimmat tietysti lunastivat Ruusu-Ristin itselleen
etuannilla, mutta monet palauttivat etuannin
ilmoittaen, että: ”ei ole tilattu”! Toimituksen uusi keksintö ei siis osoittautunut entistä
kummemmaksi. Saa nähdä, mihin toimenpiteisiin vastedes pitää ryhtyä.
Lukija, oletko Sinä tämän Ruusu-Ristin
tilaaja? Jos et ole, riennä tilaamaan lähimmästä postikonttorista tai suoraan toimitukselta (os. Pilpala) ! Jos taas olet tilannut
Ruusu-Ristin itsellesi, ajattele, minkä palveluksen voit tehdä Ruusu-Ristin asialle ja
aikakauskirjalle, jos hankit lehdelle yhden
uuden tilaajan lisää!
Tien varrelta 1925: 144,
ks vpm 1925: 153—154,
Ruusu-Ristin
vuosikokouksessa
helluntaina
tulee m.m. yhtenä ohjelmanumerona olemaan
R.R.-jäsenen
Annikki
Uimosen
konsertti.
Kokouskutsu lähetetään ajoissa kaikille jäsenille.
Tien varrelta 1925: 191,
T: Tähän numeroon loppuu Ruusu-Ristin
edellinen puolivuosikerta. Puolen vuoden tilaajat ovat siis velvolliset uudistamaan tilauksensa, jos haluavat, että Ruusu-Risti yhä
saapuu heidän luoksensa. He tekevät suuren
palveluksen
toimitukselle,
jos
uudistavat
tilauksensa ennen elokuun numeron ilmestymistä, sillä osoitteet ovat valmiiksi painetut
ja sekaannusta muuten helposti syntyy.
Puolivuoden tilaushinta Smk. 26:— lähetetään Ruusu-Ristin toimitukselle, os. Pilpala,
ellei tilaus tapahdu postin kautta.
Näkemiin siis elokuussa!
Toimittajalta 1925: 206,
ks oppi 1925: 223,
Ruusu-Ristin vuosikokouksessa ei tällä kertaa saadakaan kuulla Annikki Uimosen laulua, sillä rouva Uimoselle tarjoutui odottamaton tilaisuus matkustaa ulkomaille varhemmin kuin hän oli suunnitellut.
Huhtikuun numero myöhästyi niin paljon,
että semmoista ei ole pitkään aikaan tapahtunut. Osaksi oli siihen syynä kirjapainon
muutto toiseen huoneustoon. Tämä toukokuun
numero ilmestyy sitä vastoin hyvissä ajoin
ennen vuosikokousta. Se on nyt vähän pienempi kooltaan, sisältäen 32 tekstisivua.
Ruusu-Ristin
joulukalenteri.
Tammikuussa
ilmoitimme,
että
joulunumeromme
tilauksia
ruvettaisiin
keräämään
jo
keväällä,
mutta
harkittuamme asiaa olemme päättäneet lykätä keräyksen syksyyn, koska muuten tilaajat liian kauan saisivat odottaa kalenteriansa.
Syksy tuo muuten mukanaan uutta työintoa
ja henkistä virkeyttä, jota vastoin ihmisten
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huomio kesällä pikemmin kääntyy ulkonaisiin
ja aineellisiin asioihin.
Tien varrelta 1925 : 224,
Vuosikokoukseemme helluntaina otti osaa
tavanomainen määrä Ruusu-Ristin jäseniä —
— Olen myös kirjoittanut uuden kirjan, joka
koskettelee vapaamuurariutta ja tärkeitä kysymyksiä
Ruusu-Risti-seuramme
ja
yleensä
teosofisen liikkeen yhteydessä, ks P. E. XII
Kadonnut sana 1925:234—235,
VUOSIJUHLA VAIKUTELMIA
Kirj. L. S. [*Otteita]
Helluntaipäivä
aloitettiin
uusien
jäsenten
vastaanottojuhlalla,
tuolla
harvinaisella
ja
unohtumattomalla tilaisuudella.
Klo 1,30 alkoi sitten vuosikokouksemme.
Aluksi orkesteri soitti Wagnerin ihanaa musiikkia, sitten nousi johtajamme pitämään
avauspuheensa. Hän puhui Helluntain johdosta, sen merkityksestä ja pyhän hengen
vuodattamisesta.
Teosofisesta
työstä
sanoi
johtajamme, ettei se kuulu vain tälle ajalle
ja tälle hetkelle, vaan on sitä työtä tehty jo
aikojen alusta. Kun osa ihmiskunnasta on
yhdellä
tähdellä
saavuttanut
täydellisyyden
on se lähettänyt jäseniään toiselle tähdelle
aloittamaan
siellä
valkoisen
veljeskunnan
työtä.
Johtajan siinä puhuessa totesi ruusuristiläinen ilolla hienon, näkymättömän siteen
olemassaolon itsensä ja johtajan välillä, ja
side tuntui ikäänkuin vahvistuvan ja lujittuvan jokaisen uuden puheen kautta, jonka
saimme häneltä kuulla näiden päivien kuluessa. — —
Veli Hannula puhui — — [*ks tätä]
Erittäin lämpimästi ja vakuuttavasti
puhui
turkulainen
tervehdyksentuoja.1)
Hän
sanoi
tuntevansa syvästi sen, että ruusuristityö on
Jumalan työtä ja me, Hänen halvimmat palvelijansa, ilolla ja luottavina teemme tätä
työtä, luottavina, koska meitä ohjataan, sillä
ovathan yläpuolellamme sellaiset tekijät kuin
neuvosto, johtaja, valkoinen veljeskunta ja
huipussa Kristus. Mestarin siunaus lepää ruusuristityön yllä, — sen lujan uskonsa toi hän
julki samoin kuin muutkin puhujat. — —
Johtajan
vuosikertomuksesta
kävi
selville,
että R.R:n jäsenluku sillä hetkellä oli noin
500. Ruusu-Risti ei houkuttele jäseniä, vaan
ne, jotka ovat sinne tulleet, ovat liittyneet
omasta halustaan, ollen jo totuuden etsijöitä
tullessaan. Tämä seikka selvittää jäsenlukumme pienuuden, mutta johtaja ennusti sen olevan viiden vuoden perästä tuhannessa, jonka
hyvin uskomme, sillä ruusuristityö on herättävä
myötätuntoa
totuudenetsijöissä,
jotka
joutuvat R.R:n kanssa kosketuksiin.
Talouskertomuksessa oli johtajalla mainittavana ilahduttavia numeroita. — — Sitten
johtajan
alustus
Ruusu-Risti-työn
merkityksestä. [*ks kirjallisuus] — — Suurella mielenkiinnolla
seurattiin
Ruusu-Ristin
johtajan
juhlaesitelmää. Hän selitti teosofista liikettä,
teosofista työtä ja totuudenetsijän tunnusmerkkejä. [*ks totuus] — —
1

) [*Aino Ristonmaa]
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Klo 3,30 alkoi yhteinen veljesateria. [*ks
veljesateria] — — päättäjäisjuhla. — —
”Ruusu-Ristiseuramme on tarkoitettu kouluksi
kaikille
jäsenilleen”,
puhui
johtaja.
”Ruusuristiritarikunnassa jäsenet oppivat teosofista
elämänymmärrystä
tietopuolisesti
ja
käytännöllisesti”. — — Ruusu-Risti-mestarilooshi on antanut apuansa teosofiselle liikkeelle. — — jokainen Ruusu-Ristin jäsen kutsutaan velvoittavaan työhön. — — [*ks
kansanopisto]
Keskiviikkona emme vieläkään raskinneet
jättää Helsinkiä, sillä Pekka Ervast oli luvannut illalla pitää esitelmän, yhden illan kestäväksi supistettuna, samasta aiheesta, josta
hän oli aikonut puhua kolmena iltana, nimittäin sukupuolikysymyksestä. Olimme kiitollisia hänelle tästä esitelmästä. 1925: 238—245,
Ruusu-Ristin
vuosikokouksessa
luettiin
ääneen J. B:n Amerikasta saapunut kirje,
joka
tässä
numerossa
julkaistaan.
Kirjeen
sisältö [*tärkeä] herätti paljon iloisia toiveita ja kiitollisia riemun tunteita RuusuRistin vuosikokouksessa. — — Ruusu-Ristin
perustamisesta lähtien onkin ratkaisu realistisena
mahdollisuutena
häämöittänyt
silmiini.
— — Kadonnut sana — — Jos kirjassani esitetty työohjelma otettaisiin käytäntöön esim.
omassa
Ruusu-Risti-piirissämme,
muodostuisi
Ruusu-Risti-seura sinään jonkinlaiseksi oppilaitokseksi ja voisi toistaiseksi palvella kansanopistona, kunnes — — Seuran työ ei tietenkään olisi kansanopistotyön tiellä — — rahasumma — — käytettäväkseni kirjallisen
Ruusu-Risti-työn hyväksi ks looshityö 1925:
260—265,
T: Tämän numeron mukana jaetaan RuusuRistin joulunumeron eli joulukalenterin tilauslista. Koska tämä joulukalenteri tulee sisällöltään monipuoliseksi, kiintoisaksi ja arvokkaaksi ja koska sen hinta kokoon nähden on
varsin pieni — Smk 10.— — rohkenen toivoa, että se saavuttaa suuren joukon tilaajia.
Kalenteri tulee ilmestymään joulukuun ensi
päivinä, ja tilausten, jotka on maksettava
etukäteen (vanhoille asiamiehille voin myöntää velaksi), tulee sentähden saapua toimitukselle viimeistään marraskuun 1 p:nä, voidakseni määrätä painoksen suuruuden.
Toimittajalta 1925: 265—266,
JOULUKALENTERI 1925.
Pyydämme vielä kääntää lukijaimme huomion Ruusu-Ristin joulunumeroon eli Joulukalenteriin, joksi sitä nimitämme. Se ilmestyy 96 sivuisena ja kuvitettuna joulukuun
alussa ja lähetetään tietysti tämän vuoden
tilaajille ilman muuta. Tarkoituksemme kuitenkin on, että Joulukalenteri saisi suuremman levikin, koska se julkaistaan teosofisen
liikkeen 50-vuotisjuhlan johdosta ja koska sen
sisältö voi kiinnittää suuremmankin yleisön
huomiota. Kalenterin toimittaa Ruusu-Ristin
Neuvosto ja sen kirjoituksissa puhutaan sekä
nykyisistä että menneistä ajoista, teosofisen
liikkeen
johtohenkilöistä,
teosofian
opeista
j.n.e.; sisällön mielenkiintoa kohottavat laulusävellys,
historiallinen
joulukertomus,
runot
y.m. Toivottavaa olisi, että lukijamme ja
Ruusu-Risti-seuramme
jäsenet
tekisivät
par-
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haansa
Joulukalenterin
levittämiseksi,
esim.
käyttämällä viime numeron mukana jaettua
tilauslistaa. 1925: 335,
Ruusu-Risti-seurassa onkin ehdotukseni herättänyt
paljon
vastakaikua.
Neuvostossa
olemme yksimieliset siitä, että kyseessä oleva
uudistus on paikallaan. Helsingin Ruusu-Risti
piti ensimäisen kokouksensa lokakuun 12p:nä,
jossa tilaisuudessa m.m. veli Hannula piti niin
valaisevan ja innokkaan puheen, että useiden
pyynnöstä julkaisen hänen puheensa tässä
numerossa. — — Hyvä olisi, jos kaikki RuusuRisti-ryhmät ympäri maata koettaisivat ks
P. E. XII Kadonnut Sana 1925:341—342,
T: Koska Joulukalenterissa ei tule olemaan
tavanomaista
”Toimittajalta”
osastoa,
huomautan nyt jo tässä, että uusi vuosikerta pian
alkaa uudistuvine tilausvelvollisuuksineen ja
että
tilauslista jaetaan
kalenterin
mukana.
Pyydän myös samalla ilmoittaa, etten ensi
vuonna
tule
käyttämään
n.s.
postietuantitilausta. Siitä on minulle ylivoimaista vaivaa,
ja vaikka olen sydämestäni kiitollinen niille,
jotka tämän ovat käsittäneet ja rehellisesti
lunastaneet etuannin, pyydän kuitenkin nyt,
että he omasta aloitteestaan tilaisivat RuusuRistin mahdollisimman pian, s.o. mieluimmin
ennen tammikuun 15 p:ää 1926. Sanomattakin
on selvää, että olen suuresti iloinen uusista
tilauksista, joita vanhat tilaajat hankkivat.
Olen myös iloinen, jos tilaukset suorituksineen osoitetaan suoraan minulle, s.o. RuusuRistin toimitukselle, os. Pilpala. Tilauksia
ottavat myös vastaan herra Eino Krohn Helsingissä (Kauppiask. 8 tai luentotilaisuudessa
sunnuntaisin),
Tampereen
Sentraalikirjapaino
Tampereella
(Kyttälänk.
7)
y.m.
lukuisat
asiamiehet, jotka luetellaan joulukalenterissa.
Jos ken ei heti voisi tilaustaan maksaa, on
aina paras sopia asiamiehen tai allekirjoittaneen kanssa jo vuoden alussa, jotta painoksen suuruus voitaisiin määrätä ja osoitteet
painattaa. Teette arvaamattoman palveluksen
toimitukselle, kun tilaatte heti tammikuun
alussa ettekä jätä sitä myöhempiin kuukausiin !
Joulukalenterista tulee ymmärtääkseni iloinen yllätys kaikille. Se esiintyy kuvitettuna,
siinä on musiikkiliite, sen kirjoitukset ovat
arvokkaita, ettei se ole mikään hetken julkaisu, vaan sopii kirjateoksena myytäväksi
koska vain. Se on todellinen lahja RuusuRistin tilaajille, sillä sen kustannukset ovat
paljon suuremmat kuin samankokoisen tavallisen joulukuun numeron olisivat, ja sen hinta
tuleekin tammikuun 1 p:n jälkeen olemaan
Smk. 15:—. Missä määrin yrityksemme onnistuu taloudellisesti, siitä riippuu, uudistuuko
hanke vastedes.
Koko joulukuun aikana voitte siis vielä
tilata ystävillenne Joulukalenterin 10 markan
hinnalla!
Toimittajalta 1925: 342—343,
Ruusuristiläisyydellään ei kukaan ole oikeutettu keinottelemaan, ks auttaminen 1925: 343,
Ruusu-Ristin
jäsenille
lähetettänee
tarkempi selonteko juhlallisuuksista ks P. E. III
syntymäpäiviä 1926: 10,
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T:
Ruusu-Risti-tilaukset
saapuvat
verrattain hitaasti ja annan tämän numeron ilmestyä vasta tammikuun lopulla. Onhan kuitenkin
paikallaan
toivottaa
onnellista
uuden
vuoden jatkoa ja kiittää monista samanlaisista toivotuksista!
Toimittajalta 1926: 13,
Olin pitänyt häntä miltei ruusuristiläisenä
kristittynä ks Sundar Singh 1926:30,
Ruusu-Ristin ystäviä tuskin loukannee intiimimpi ja sydämellisempi äänensävy — —
Ruusu-Ristin joulualbumi — — oli nimenomaan
Ruusu-Ristin
Neuvoston
toimittama
ks kiitos 1926: 37—38,
T: Olen vastaanottanut seuraavan kirjeen:
”Tuntuu
itsestänikin
arveluttavalta
tämä
edesottamiseni, mutta en malta olla kumminkaan sitä tekemättä. Olen seurannut teosofista liikettä noin viisitoista vuotta, muun
muassa olin esitelmässänne Viitasaaren työväentalolla v. 1914, sekä Ruusu-Risti-seuran
perustavassa kokouksessa Helsingissä v. 1920,
sen alussa olleessa esitelmässänne. Sittemmin
olen lueskellut suuren osan suomenkielellä
ilmestyneestä
teosofisesta
kirjallisuudesta.
Suuren
joukon
myöskin
teidän
tuotannostanne, sekä vanhempaa, että nykyistä. Teosofisen Seuran jäsenenä olen ollut neljä
vuotta. Kaikesta tästä huolimatta en ole
päässyt perille, mikä johti teidät perustamaan
Ruusu-Risti-seuranne. En jaksa uskoa, että
tekonne olisi johtunut muutamasta lauseesta,
mikä on lähtenyt Annie Besantin suusta.
Taloudellinen puoli ei myöskään liene asiaan
vaikuttanut. Olisin kiitollinen jos olisitte halukas ja muutoin tilaisuudessa selittämään edes
muutamalla sanalla tätä asiaa siten, että
minäkin sen ymmärtäisin. Ellette voisi tähän
käyttää
Ruusu-Risti-lehden
palstoja,
niin
ettekö
voisi
kirjoittaa
yksityisesti?
Uskon
olevani vilpittömässä mielessä tässä asiassa.
Jään odottamaan vastaustanne”.
Kirjeen arvoisa kirjoittaja olisi ehkä paremmin selvillä asioista, jos hän olisi tarkkaan
seurannut
Ruusu-Risti-lehteämme
kaikkina näinä vuosina. Mutta koska hänen kirjeensä on yleiskiintoinen, en vastaa siihen
yksityisesti, vaan käytän lehtemme palstoja,
jotta kaikki taas saisimme muistutella mieleemme,
minkätähden
Ruusu-Risti-seura
perustettiin; sillä ihmiselle on sangen tärkeätä
silloin tällöin tehdä tiliä itsensä kanssa.
Kirjeen
kysymykseen,
mikä
johti
minut
perustamaan
Ruusu-Risti-seuran,
kiiruhdan
siis heti alussa vastaamaan, että niinkuin ei
yksi pääskynen kesää tee, niin ei yksi ihminen seuraakaan perusta; meitä oli heti RuusuRistiä perustamassa 155 henkeä ja nyt —
viisi vuotta myöhemmin — meitä on 550.
Tekisipä mieleni lisätä, että omasta puolestani olin verrattain pieni tekijä seuran perustamisessa; en yhtä selvästi kuin ystäväni
oitis älynnyt, miksi T. S:stä oli paras erota.
Ja miksi olikaan? kysyy kirjeenvaihtajani.
Niin, siihen ei tietenkään vaikuttanut toinen
tai toinen lause Mrs. Besantin suusta. Tietysti oli ikävä, että Teosofisen Seuran johto
oli
asettunut jyrkästi maailmansodan kan-
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nalle ja liittolaisvaltojen puolelle, tuomiten
Saksan
kansan
mustien
maagikkojen
kätyriksi, — jolla teollaan T.S:n johto kielsi sen
yleisen veljeyden, johon koko T. S. sanoi
uskovansa; tietysti oli ikävä, että sama johto
erikoisesti suosi Idän Tähden liikettä ja sen
pian
tulevaa
”maailmanopettajaa”,
vaikka
H. P. Blavatsky nimenomaan oli sanonut, että
eksoteerinen
ennustus
Maitreeja
Buddhasta,
jonka mukaan hänen piti tulla maailmaan
viisi tuhatta vuotta Buddhan jälkeen (siis
noin vuonna 4500 j.Kr.), esoteerisesti merkitsi, että hän ilmestyisi seitsemännen alarodun aikana (elämme nykyään viidennessä),
ja vaikka H. P. B. niinikään oli vakuuttanut,
että seuraava hänen — H. P. B :n — kaltaisensa lähettiläs esiintyisi vasta vuonna 1975.
Tämä kaikki oli ikävä, mutta eihän se sinään
mitään merkinnyt. 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. Sitä suurempi
syy tietysti niillä oli jäädä seuraan, jotka
arvelivat,
että
seuran
johto
ja
useimmat
jäsenet olivat rikkoneet veljeyttä ja suvaitsevaisuutta vastaan. Niin on esim. tehnyt Canadan T. S., joka yksimielisenä vanhan ylisihteerinsä kanssa on pitkin matkaa esim. Idän
Tähden asiassa ollut jyrkästi toisella kannalla kuin T.S:n johtohenkilöt. Ja jos minun
ääneni olisi kuulunut ympäri Suomen T. S.m
ja herättänyt vastakaikua sen jäsenissä, ei
olisi tullut kysymykseenkään mikään T. T:sta
eroaminen.
Mutta tässäpä oli pulman ydin. Vaikka olin
v. 1920 ollut 25 vuotta T.S:n jäsenenä, vaikka
olin pannut alulle teosofisen liikkeen Suomessa ja tehnyt teosofian tunnetuksi suomenkielellä, vaikka olin Suomen T.S:n ”perustaja-ylisihteeri”,
ei
vaikutusvaltani
tietenkään
ollut rajaton. Olihan sillä seikalla luonnolliset syynsä. En ollut esittänyt Suomen kansalle itseäni, vaan teosofisen liikkeen. ”Minun
oppini ei ollut minun, vaan sen, joka oli
minut lähettänyt.” Olin toimittanut suomenkielelle
suurten
ulkomaalaisten
teosofisten
kirjailijain teoksia. Lähimmät ystäväni olivat
välistä moittineet minua siitä, etten julkaissut omia käsikirjoituksiani, vaan useimmiten
annoin etusijan suomennoksille. Mutta toisella tavalla en oman kantani mukaan olisi
osannut menetellä. Siten olin tehnyt m.m.
Annie Besantin ja C. W. Leadbeaterin tunnetuiksi suomalaiselle yleisölle. Ihmekö siis, jos
nämä
loistavat
teosofiset
kirjailijat
olivat
voittaneet
sijan
suomalaistenkin
teosofein
sydämissä? Siihen olin minäkin tähdännyt,
ja se oli iloni. Kun v. 1906 monet etevät
teosofit, m.m. Annie Besant, personallisista
syistä kävivät C. W, Leadbeaterin kimppuun,
olin
ollut
ensimäisiä
häntä
puolustamassa
sekä hengessä että sanoilla. Ja kun Leadbeater v. 1908 pyydettiin takaisin T. S:aan,
oli äänestys Suomen T. S :ssa yksimielinen
hänen puolestaan (yksi ääni vastaan). Jos
siis nämä ulkomaalaiset olivat käyneet rakkaiksi ja arvovaltaisiksi suomalaisille teosofeille, oli tässä vain toteutunut oma toivomukseni.
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Kun näin ollen myöhempinä vuosina kävi
selville, että minun kantani esim. yllämainituissa kysymyksissä oli toinen kuin T.S:n
suurten johtohenkilöiden, ja kun monet teosofit meillä ajattelivat samaan tapaan kuin
minä, oli luonnollista, että Suomen T. S:aan
muodostui kaksi leiriä: besantilainen hieman
suurempi enemmistö ja allekirjoittanut ystävineen. Tämäkään seikka ei olisi aiheuttanut
mitään eroa, koska T. S:ssa ei sääntöjen mukaan kysytä kenenkään mielipiteitä uskon
asioissa, jos meikäläiselle leirille olisi suotu
yhtä arvokas asema Suomen T. S:ssa kuin
toinen puoli vaati itselleen. Alussa näyttikin
kaikki toivorikkaalta. Mrs. Besantkin T. S.’n
presidenttinä oli hyväksynyt meidän ehdottamaamme jakoa kahteen autonomiseen osastoon, jotka molemmat omalla tavallaan mutta
yhtä suurella auktoriteetilla edustaisivat Teosofista Seuraa. Mutta suomalaiset veljemme
eivät tähän suostuneet. He olivat kuten sanottu
pienessä
enemmistössä
ja
tahtoivat
yksin edustaa Teosofista Seuraa: ”emme halua jakautua osastoihin, olemme vain Suomen
Teosofisena Seurana kuten tähänkin saakka.”
Mitä tehdä? Jos olisimme jääneet, olisi meidän ollut pakko yhtämittaa omassa leirissä,
Suomen T. S:ssa, painostaa poikkeavia näkökantojamme ja siten herättää sisäistä riitaisuutta.
Eripuraisuuksiin
olimme
mekin
jo
kyllästyneet — niitä oli ollut riittävästi vuodesta 1916 lähtien, — muuta emme kaivanneet kuin työnrauhaa. Sitä vaati mielestämme
teosofisen asian oma arvo. Kun ei tätä vapautta
ja
rauhaa
suotu
meille
Suomen
T. S:ssa, erosimme ja päätimme sitä toteuttaa omassa piirissämme.
Kirjeenvaihtajani ajattelee tässä ehkä, että
esitän asiat puolueellisesti omalta kannaltani,
nähden oman ja ystävieni menettelyn kirkkaana ja kauniina ja huomaten vikoja ainoastaan vastapuolueen toimenpiteissä. Siihen en
voi muuta vastata kuin että olen tuonut tosiseikat esille, vieläpä vallan ylimalkaisesti,
menemättä
yksityiskohtiin.
Mitään
katkeruutta Teosofista Seuraa kohtaan ei ole
Ruusu-Ristissä. Olemme viime kuluneena viitenä vuotena koettaneet kasvattaa itseämme
mahdollisimman tietoisiksi teosofisen liikkeen
todellisesta,
alkuperäisestä
tarkoituksesta,
ja
olemme jonkun verran ihmetellen katselleet
Teosofisen Seuran suunnatonta kasvua poispäin
alkuperäisistä
teosofisista
ihanteista,
mutta samalla olemme, vahvasti uskoen totuuden ja hyvän lopulliseen voittoon, rauhallisesti odottaneet ja yhä odotamme sitä
aikaa, jolloin Teosofinen Seura palaa takaisin suuren synnyttäjänsä, H. P. Blavatskyn, ja
hänen suurten Opettajainsa, Mestarein luo.
Tämä ei suinkaan merkitse, että T.S:n tulisi
kieltää
ainoatakaan
etevää
johtajaansa
ja
opettajaansa, — päinvastoin. Mrs. Besantin
suuremmoista
johtajakykyä
ja
Mr.
Leadbeaterin astraalisten tutkimusten sanomatonta
kiintoisuutta ei kukaan totuudenetsijä kiellä.
Kunnia sille, kelle kunnia tulee. Mutta Teosofisen Seuran peruskiven on laskenut madame Blavatsky, — ja muuta perustusta ei
ole Teosofisella Seuralla. Madame Blavatsky
oli Mestarein välitön asiamies — our direct
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agent, kuten Mestari itse sanoi kirjeessä
Olcottille, — ja hän
sentähden välittömästi
tiesi, mikä T. S :n tehtävä ja tarkoitus oli,
hän
paraiten
kykeni
sitä
määrittelemään.
Toimittajalta 1926:67—71,
Ruusu-Risti-seuran
vuosikokous
pidetään
helluntaina toukokuun 22—24 p:nä, johon
vielä liittyy jatkuvia looshikokouksia 25 ja
26 p:nä. Lähemmin ohjelmassa.
Tien varrelta 1926: 128,
ks kansanopisto 1926: 128,
Joka paikassa, missä on Ruusu-Risti-ryhmä
esim., pitäisi olla mahdollista lootuskoulun
syntyä, ks lootuskoulu 1926: 133—135,
Älköön kukaan ajatelko Ruusu-Ristin johtajasta enemmän kuin kestään toisestakaan,
että hän olisi Veljeskunnan virallinen edustaja maailmassa, ks Valk. Veljeskunta 1926:
137—138,
T: Koska huhtikuun Ruusu-Risti joka tapauksessa olisi myöhästynyt, lähetän tässä
huhti- ja toukokuun vihot yhdellä kertaa.
Tämä on siis viimeinen Ruusu-Risti ennen
kesää. Puolen vuoden tilaajat ovat saaneet,
mitä heille tuleman pitää, ja heidän on siis
uudistettava tilauksensa, jos tahtovat jatkuvasti lukea Ruusu-Ristiä. Ensi numero ilmestyy elokuun lopulla.
Näkemiin, rakkaat lukijat.
Toimittajalta 1926: 138,
Ruusu-Risti-seuran
vuosikokous
helluntaina
muodostuu erikoiseksi juhlatilaisuudeksi, kun
siinä pannaan virallisesti alulle uusi menetelmä looshityön alalla. Vuosikokouksen ohjelmasta mainittakoon: virallinen kokous on
lauantaina 22 p:nä klo 11 a.p., uusien jäsenten installatsioni sunnuntaina 23 p:nä klo
10 a.p., johtajan esitelmä klo 2 i.p. ja iltakokous klo 7 i.p., vuosijuhla Kansallisteatterissa lauluineen, soittoineen, esitelmineen ja
näytelmineen klo 12 päivällä maanantaina
24 p:nä. Suljetut looshikokoukset ovat lauantaina klo 6 i.p., maanantaina klo 7 i.p. ja
niin kuin tiistaina ja keskiviikkona. Kokoukset pidetään Suom. Lyseolla, Vladimirink. 8.
Tien varrelta 1926: 159—160,
enkä
koskaan
ole
pitänyt
Ruusu-Ristiä
muuna
kuin
teosofisen
liikkeen
haarautumana, joka palvelee juuri teosofista asiaa.
— — mitään Steiner-eroa enemmän kuin
Ruusu-Risti-eroakaan [*ei] olisi tarvittu! ks
teosofia 1926: 165—169,
Ruusu-Ristin
vuosikokouksesta
helluntaina
on eri kirjoitus tässä numerossa, joten minun
ei tarvitse siinä viivähtää. — — mitä todellinen Ruusu-Risti-opisto voisi olla ks kesäkurssit 1926: 170,
kun Ruusu-Ristin pieni, mutta pirteä kustannushomma liitettiin Mysticaan. ks kustannustyö 1926:170—171,
VUOSIKOKOUS
Kirj. E. K. [*Otteita]
Johtajan
lausuttua
jäsenet
tervetulleiksi
soitti säveltäjä Pohjanmies alkusoiton. Sitten
rakas johtajamme puhui. Hän kiinnitti huomiomme siihen, että nyt vietimme RuusuRistin kuudetta vuosikokousta.
Se niin kuin
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symboolisesti kuvasi niitä kuutta illusionia,
harhaa, jotka salaisen tiedon mukaan kohtaavat totuuden etsijää tiellä, niin kuin harso
on poistunut. Samoin se myös kuvaa kuudetta
eli buddhista, rakkauden tasoa, joka poistaa
harhojen harson ja jonka vaikutuksen alaisena Ruusu-Ristin siis nyt pitäisi toimia.
Sitten
esitti
johtaja
hauskalla
tavallaan
Ruusu-Ristin tilinpäätöksen, joka omalla ilahuttavalla tavallaan osoitti, miten työ oli
edistynyt. Loppusumma oli nim. niin kuin
suurempi kuin vuosi sitten ja samoin puhdas
omaisuus. Johtaja samalla huomautti, miten
Ruusu-Risti
ei
taloudellisesti
tahdo
koota
suuria omaisuuksia, jotka tuottaisivat vain
huolia ja päänvaivaa, vaan on sen pyrkimys
keskittää
kaikki
mahdolliset
aineellisetkin
voimat itse työhön.
Eräs tällainen työmuoto, aatteiden levittäminen kirjallisuuden välityksellä, joka erikoisesti on aineellisen uhrautumisen tarpeessa,
joutuikin tämän jälkeen, niin kuin edellisessäkin vuosikokouksessa, yleisen keskustelun alaiseksi. Lausuttiin yleisenä toivomuksena ja
mielipiteenä,
että
jokaisen
ruusu-ristiläisen
kunnia-asia oli hankkia itselleen kirjallisuutta
varojensa mukaan ja ainakin tilata RuusuRisti lehteä. Monet seuran jäsenet olivat nim.
laiminlyöneet tämänkin velvollisuutensa. Joku
ehdotti, että useammat ruusu-ristiläiset, muutkin kuin asiamiesliittoon kuuluvat, pitäisivät
kirjoja varastossa luonaan voidakseen tilaisuuden sattuessa kaupata niitä ystävilleen ja
tuttavilleen. Veli Pohjanmies esitti hyvänä
keinona aatteiden levittämiseksi kirjojen lähettämistä
kiertomatkalle.
Kirjan
kanteen
olisi vain merkittävä, että se aina oli lähetettävä edelleen, ja ettei se ole kenenkään
oma. Nämä molemmat ehdotukset saavuttivatkin lämmintä kannatusta. Siis tuumasta
toimeen. Johtaja huomautti vielä tässä yhteydessä siitä, miten me ihmiset olemme tottuneet väärin suhtautumaan henkisiin tarpeisiin. Asetamme aina aineelliset tarpeemme
etusijaan ja vain sikäli kuin ne eivät vähimmässäkään
määrin
joudu
rajoitetuiksi
ja
supistetuiksi, voimme uhrata jotain henkisten
tarpeiden
tyydyttämiseksi.
Asianlaita
pitäisi
kuitenkin olla päinvastainen, sillä sanoihan
Jeesuskin:
”Etsikää
ensin
taivasten
valtakuntaa, niin kaikki muu teille annetaan”.
Kuultuamme vielä veli Pohjanmiehen kaunista soittoa, olikin virallinen vuosikokous
päättynyt, jos nyt sellaista sanaa kuin virallinen lainkaan sopii käyttää Ruusu-Rististä
puhuttaessa. Kokouksen jälkeen tarjosi RuusuRisti kahvit, joista huolehtivat jo monien
vuosikokouksien
aikana
alaansa
perehtyneet
toimeliaat ja uhrautuvat emännät. Suuri kiitos heille kaikesta puuhasta.
Sunnuntaina
ensimäisenä
helluntaipäivänä
oli
sitten
vuosikokouksen
tavanmukainen,
unohtumaton
juhlatilaisuus,
uusien
jäsenten
vastaanotto. Sen syvä, kohottava, henkinen
vaikutus on kaikille rakkaassa muistossa ja
siihen nähden pitää paikkansa vanha sananparsi:
”Puhuminen
hopeaa,
vaikeneminen
kultaa”.
Päivällä oli Pekka Ervastin esitelmä. Hän
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puhui tällä kertaa Temppeliherra-ritaristosta,
kertoi sen synnystä ja vaiheista. Joku saattoi ehkä aluksi uskoa, että johtaja vain aikoi
esittää meille historiallisia kertomuksia, mutta
tässä joku huomasi kyllä pian erehtyneensä.
Esitelmässä puhuttiin siitä salaisesta suunnitelmasta, jonka puolesta temppeliherrat olivat työskennelleet, siitä suuremmoisesta kasvatus- ja valtiollisesta ohjelmasta, joka oli
tehnyt tämän ritariston niin pelättäväksi silloisten vallanpitäjien silmissä. Sillä tämän
ohjelman mukaan oli kasvatettava sellainen
valiojoukko, joka voisi ottaa valtiollisen hallitusvallan käsiinsä. Ritaristo oli kyllä langennut ja erehtynyt monessa suhteessa, sillä se
ei ollut osannut puhtaasti seurata Kristusta,
ja niin sen oli pakko sortua, tosin väärien
syytösten nojalla tuomittuna. Mutta sen tehtävä ja ohjelma eli vielä, vuosisatojen kuluessa oli se etsinyt toteutumismahdollisuuksia
erilaisissa salaisissa seuroissa, sanoi johtaja.
ja me tunsimme kaikki, että tämä puhe tähtäsi meihinkin, oman seuramme työhön, joka
parhaillaan oli uudelleen järjestymässä. Jospa
tällä kertaa edeltäjien erehdykset vältettäisiin, jospa Kristuksen opin hengessä, RuusuRistin turvissa voisi kasvaa henkinen valiojoukko pimeään maailmaan. Esitelmä jätti
vakavan, juhlallisen mietiskelytunnelman jokaisen mieleen.
Samana iltana oli vielä päättäjäiset — —
Mutta n.s. päättäjäisten ohjelmassa ei ollut
ainoastaan
korkeisiin
tunnelmiin
kohottavaa
musiikkia, vaan oli huolehdittu myös menttaalisesta puolesta. Johtaja esitti meille kysymyksen — — Olisiko syytä muodostaa RuusuRististä seurakunta [*ks seurakunta] — —
Johtajan
pyynnöstä
kunnioitimme
teosofisen liikkeen suuren perustajan, meille kaikille niin rakkaan madame H. P. Blavatskyn
muistoa hiljaisesti mietiskelemällä hänen elämäntyötään ja jaloa personallisuuttaan. — —
Seuraavana päivänä oli sitten vuosikokouksen toinen merkkitapaus, vuosijuhla Kansallisteatterissa. — — Pekka Ervastin esitelmä.
Hän puhui epäilyksen ja heikkouden Juudasvoimista,
jotka
vaikuttavat
ihmissydämessä,
ja ikäänkuin säestämässä ja havainnollistuttamassa
hänen
rikassisältöistä
ihmishengen
salaisuuksia selvittävää esitelmäänsä, seurasi
sitten
Kyberin
mysteriodraama,
”Yhdeksäs
hetki”, joka juuri kuvasi Juudaksen sieluntuskia huomatessaan, mihin hänen petoksensa
oli johtanut. — —
Niin oli vuosikokous varsinaisesti päättynyt. Mutta vielä oli suuri ja unohtumaton
tilaisuus jälellä. Sitä ympäröi suljetun vapaamuurarikokouksen
läpitunkematon
suojelusmuuri, joten emme siitä voi mitään tarkempaa kertoa, mutta niin paljon olkoon kuitenkin sanottu, että siinä tilaisuudessa lopullisesti laskeutui uuden looshityömme muoto
tälle fyysilliselle tasolle ja saavutti virallisen
vahvistuksensa ja hyväksymisensä. Tilaisuus
vaikutti
maailmanhistorialliselta
tapahtumalta.
Sanomattakin on selvää, että rakas johtajamme tässä kaikessa oli keskushenkilö, niin-
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kuin hän koko vuosikokouksen aikana oli
ollut se aurinko, j’oka oli levittänyt tiedon
valoa ja rakkauden lämpöä meille kaikille,
jotka
kiitollisuudesta
jäämme
sanattomiksi.
1926: 173—178,
Ruusu-Risti-seuran
vuosikokouksessa
helluntaina keskusteltiin seurakunta-aatteesta ja
pohdittiin eri puolilta kysymystä, oliko syytä
ruusuristiläisten
muodostua
uskonnolliseksi
yhdyskunnaksi omine kanslioineen ja ”papinkirjoineen”. ks seurakunta 1926:209—213,
T: Ruusu-Ristin elokuun numero ilmestyi
ikävä kyllä vasta syyskuun alussa. Sen myöhästyminen aiheutui syistä, joihin toimittaja
ei ollut vikapää. Tämä numero ilmestyy sen
sijaan säännölliseen aikaan.
Vielä on vasta syyskuu, mutta vuosi lähenee loppuaan ja uusi tilausvuosi on ovella.
Luonnollisesti lehden toimittaja kysyy itseltään huolestuneena: yhäkö lehti saa tyytyä
näin
pieneen
tilaajamäärän
vai
löytyisikö
keinoja sen kohottamiseksi?
On ikävä ajatella, ettei meidän sanomamme
suuremmalla voimalla leviä. Tosin RuusuRisti-seuramme jäsenluku kasvaa vuosi vuodelta ilahduttavalla tavalla, joka merkinnee,
että teosofisen kantajoukkomme rivit taajenevat ja lujittuvat, mutta samalla tekisi mieli
nähdä, että Ruusu-Ristin teosofinen sanoma
leviäisi yhä laajempiin piireihin tämän aikakauskirjan välityksellä.
Vika
on
luultavasti
aikakauskirjassa
ja
minussa. Minä toimittajana alan ehkä tulla
vanhaksi ja pitkäveteiseksi, — ja se on todella anteeksiantamaton vika.
Toiselta puolen tunnen yhä, kuinka sammumattoman innon nuorekas veri virtaa suonissani, joskin totuuden rakkauteni on tehnyt
minut vanhoina päivinäni paljon kriitillisemmäksi kuin ennen. Tämä taas ei mielestäni
olisi luettava viaksi — ei ainakaan niiden
puolelta, jotka etsivät totuutta ylinnä kaikkea. Olen vielä liian elävä ja liian joustava
sielultani voidakseni kangistua muotoihin, ja
sentähden etsin joka paikassa henkeä ja elämää enkä anna muodon häikäistä silmiäni.
Olen myös liian paljon kokenut ja oppinut
voidakseni
pitää
auktoriteetteinani
muita
kuin Mestareita, niiden joukossa ennen kaikkea Kristusta ja Buddhaa, ja voisinpa sanoa
lopullisena
auktoriteettinani
ainoastaan
Jeesus Kristusta, sillä hän puhuu evankeliumissa
samaa kuin mystillinen Kristus omassatunnossani. Koetan siis voimieni ja kykyjeni
takaa etsiä ja tulkita totuutta, joka on kaikkia personallisia uskonmuotoja ja mielitekoja
ylevämpi, ja kysyn itseltäni, eikö totuus ole
rakas ja kallis nykyajan ihmisille ja etsijöille, niin että he voisivat siihen ihastua,
vaikka sen tulkitsija heidän mielestään olisikin puutteellinen?
Niin, nämä ovat toimittajan tuumailuja,
toimittajan, joka koko sydämestään soisi, että
hänen lehtensä leviäisi ja yhä leviäisi.
Tietysti sopii ottaa lukuun, että aatteen
levittämisessä yksilö ei paljoakaan saa aikaan.
Aatteen levittäminen on aina yhteistyötä, ja
minä olen viimeinen kieltämään, että siinä
suhteessa ystävät ovat saaneet suuria aikaan.
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Kuitenkin aatteen levittäminen on samalla
alati jatkuvaa ja väsymätöntä työtä — niinkuin esim. lehden toimittaminen, — ja sentähden ystävienkään työ ei saa koskaan loppua. Yhtenä ratkaisuna väikkyy silmissäni
seuraava keino: jokainen nykyinen tilaaja
tilaa vuodelle 1927 kaksi kappaletta RuusuRistiä ja lahjoittaa toisen kappaleen jollekulle tuttavalleen, jolla ei ennestään ole ollut
Ruusu-Ristiä. Tämä olisi tietysti monenkin
kukkarolle suuri uhraus, mutta jos heidän
silmissään lehtemme olisi uhrauksen arvoinen, ei se ajan pitkään painostaisi heidän
mieltään.
Mutta semmoinen keino ei välittömästi
muuta aikakauskirjaa ”repäiseväksi” sisällöltään eikä sen toimittajaa kiintoisaksi ja
kykeneväksi! Pyydän sentähden, että lukijani
miettisivät
asiaa ja ehdottaisivat toisiakin
keinoja. Jotakin on tehtävä, eteenpäin on
päästävä!
Kirjoittakaa
ja
lausukaa
arvostelujanne.
Voidaanhan myöhemmin palata minun ehdottamaani keinoon, tarkistaen ja parannellen
sitä.
Toimittajalta 1926:218—219,
Syy miksi esim. Ruusu-Ristissä olemme
asettuneet vastustavalle kannalle Idän Tähden julistuksen suhteen, on juuri siinä, että
ks I. T. J. 1926:242—247,
keskustelimme
Ruusu-Risti-työstä.
—
—
kohottaisi
keskellemme
Ruusu-Risti-opiston,
joka — — Ruusu-Risti-opiston takaa häämöittäisi
Mysteriotemppelin
valkoiset
haahmopiirteet — — Ruusu-Risti-sanomallemme
kauniin ja ylevän muodon. — — kesäisin
Suomeen Olavinlinnan Ruusu-Risti-päiville. ks
looshityö 1926: 247—250,
Ruusu-Risti painattaa sen mielihyvällä, ks
document 1926: 250,
Eräs ystävä huomautti äsken, että ”hänen
mielestään
Ruusu-Ristissä
on
tarpeettoman
monta kertaa toistettu ja säestetty Teosofisen
Seuran
johtajien
suhtautumista
maailmansotaan”, ks Krishnamurti 1926: 276,
2: Mitä ensi vuoden Ruusu-Ristiin tulee,
tapahtuu sen ulkoasussa pieni parannus. Koko
tietysti pysyy samana.
Tämän numeron liitteinä jaetaan tavanmukainen tilausilmoitus ja erikoinen tilauskortti niitä varten, jotka tahtovat ilahduttaa
toimitusta tilaamalla itselleen kaksi vuosikertaa sadan markan postietuannilla.
Muuten tammikuun vihko lähetetään vanhoille tilaajille taas 52 markan postietuannilla, jolleivät sitä ennen ole lehteä tilanneet.
Toimittajalta 1926:276—277,
Helsingin
Ruusu-Risti-ryhmällä
oli
kuukausikokouksensa
Stenmanilla
lokakuun
31
p:nä klo ½8 i.p. Piippa Heliö ja Väinö Lahti
esittivät soittoa, Thure Äberg yksinlaulua.
Johtajan
alustuksen
perästä
keskusteltiin
Ruusu-Risti-lehdestä
ja
sen
levittämisestä.
Yleensä oltiin sitä mieltä, että vaikka lehti
ei ole helppo levittää oman, suurelle yleisölle
vieraan
ja
vaikeatajuisen
sisältönsä
takia,
olisi kuitenkin jäsenten ja asianharrastajain
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tehtävä voitavansa, — ja toimitus puolestaan
voisi katsoa, että lehdessä olisi yleisön mieltäkin kiinnittäviä kirjoituksia. Mainittiin tietoja ja uutisia ulkomailta — ”Mitä muualla
tiedetään” — ja esityksiä kertomuksen muodossa teosofisista opeista, esim. kuolemanjälkeisistä asioista — n.s. ”kummitusjuttuja”.
Muuan ehdotus voitti kaikkien suosion; tämä
ehdotus kuului: jokainen Euusu-Ristin jäsen
maksaa omasta lehdestään ensi vuonna sata
markkaa. Ja ehdotuksen tekijä lisäsi: ”en
sano
tätä
rikkaudesta,
vaan
rakkaudesta”.
Kokouksen mieliala oli kuten tavallista lämmin ja vapauttava.
Tien varrelta 1926:304,
RUUSU-RISTI 1927
Ruusu-Risti ilmestyy vuonna 1927 samankokoisena ja yhtä usein kuin tähänkin saakka.
Ensi vuosi on aikakauskirjamme 23 :s, RuusuRisti-nimisenä 7:s vuosi. Mitä siitä nyt sanomme, mitä ennustamme?
Ennustaa emme osaa, toivoa vain, että
Ruusu-Risti säilyttäisi entiset ystävänsä ja
voittaisi paljon uusia. Syvästi Ruusu-Risti
tuntee, kuinka puutteellisesti se osaa täyttää
ja toteuttaa suurta tehtäväänsä: palvella totuuden asiaa. Kuta vanhemmaksi se tulee,
sitä terävämmäksi käy sen katse. Sen usko
ei enää ole lapsellinen, sen totuudenjanoa
eivät korupuheet enää tyydytä. Sillä on miehen vaatimukset. Se vaatii totuutta, todistusta ja tekoja. Se kaipaa valoa, se kaipaa
lämpöä, mutta ennen kaikkea se kaipaa elämää. Se ei tahdo lapsellista uskoa, mutta se
tahtoo uskossaan tulla lapseksi. Sillä lapseksi
nimitettiin muinoin niitä, jotka olivat vihityt
taivasten valtakunnan salaisuuksiin. Ja vihkimys seurasi vain sitä uskoa, joka tiedosta
oli syntynyt. Miksi? Siksi että tiedosta syntynyt usko oli elävää tekoa.
Ruusu-Risti siis kasvaa ja muuttuu, samalla
kuin se pysyy entisellään. Se viikkojen vieriessä pakostakin viisastuu, vaikka sen pyrkimys alati on muuttumaton. Se ei ole ihmisille iloksi ja huviksi, jolleivät he etsi totuutta
uupumatta ja hellittämättä niinkuin RuusuRisti itse. Sen kulku on tienraivaajan kulkua
metsässä ja sen ääni on niinkuin huutajan
ääni korvessa. Se joskus pysähtyy ja väsyy,
kirves putoaa sen kädestä ja kivelle istahtaen se katsahtaa taakseen ja odottaa, että
ystäviä tulisi apuun. Ja myötätuntoinen silmäys, käden puristus, rohkaiseva sana saa
sen taasen työhönsä innostumaan.
Niinpä Ruusu-Risti lähtee ensi vuoden taipaleelleen niinkuin mies, joka tietää mitä
hän tahtoo ja tietää, että on tovereita totuudessakin.
Lukija, ole ystävällinen ja tilaa RuusuRisti 1927 ennen tammikuun 15 päivää. Jos
varasi myöntävät, tilaa kaksi kappaletta tai
käytä viime kuussa jaettua korttia, jossa
ilmoitat haluavasi kaksi kpl sadan markan
etuannilla. Tammikuun 15 p:nä lähetetään
Ruusu-Risti 52 markan etuannilla niille vanhoille tilaajille, jotka eivät ennen sitä ole
uudistaneet tilaustaan tai toisin määränneet.
Ruusu-Risti 1927 tilataan asiamiehiltä, postin kautta tai suoraan toimitukselta, os. Pil-
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pala. Asiamiehistä on luettelo viimeisellä
sivulla. 1926:305—306,
Ruusu-Ristin
marraskuun
vihko
ilmestyi
vasta joulukuun alussa. Yleensä aikakauskirjamme on myöhästynyt tänä vuonna, mutta
koska tämä ei ole johtunut toimituksen laiminlyönnistä, vaan olosuhteiden pakosta, on
toimitus
järjestänyt
olosuhteet
toisenlaisiksi
ensi vuoden alusta, joten myöhästymisiä ei
ensi vuonna tule tapahtumaan.
Tien varrelta 1926: 331,
Ruusuristiläinen lukija ihastuu ks Sundar
Singh 1926:332,
T: Kun puhutaan aikakauskirjamme levittämisestä, huomauttavat aina jotkut, kuinka
hankala semmoinen työ on, koska RuusuRistin sisältö yleensä on vaikeatajuista tai
ainakin siksi erikoista, ettei se saata kiinnittää suuren yleisön mieltä. Kauniisti sanoikin
kerran eräs ystävä: ”Ruusu-Risti on totuuden
etsijöitä varten. Se, joka on totuuden etsijä,
löytää ja tilaa Ruusu-Ristin. Ken ei ole totuuden etsijä, hän ei lue Ruusu-Ristiä, vaikka
sen tilaisikin. Niin monta kuin Ruusu-Ristin
lukijoita on, niin monta on totuuden etsijää
Suomessa ja suomen kielellä”.
Tuo oli tietysti paradoksi, ja meidän täytyy sydämestämme toivoa, että totuuden etsijöitä on paljon, paljon enemmän Suomessakin.
Ne ne on löydettävä, ja sentähden kehoitan
kaikkia rohkaisukseen lukemaan, mitä veli
J. E. Kaukomaa kirjoittaa artikkelissaan tässä
numerossa.
Ehkä sekin voi mieliä rohkaista, että RuusuRistimme tulee ilmestymään säännöllisesti ja
ajoissa tänä vuonna, siis kuukauden 21 p:n
tienoissa, ettei ainakaan painon, postituksen
ja yleensä ulkonaisten olojen takia tapahdu
myöhästymisiä, niinkuin viime vuonna; ja toiseksi, että lehtemme tulee sisältämään huomattavia kirjoituksia eri aloilta, esim. sentapaisia historiallisia elämäkertoja kuin on
tässä
numerossa
Gustaf
Björnramin
lyhyt
biografia.
Kuta enemmän tilaajia Ruusu-Ristillä on,
sitä paremmaksi ja monipuolisemmaksi voin
tehdä sen sisällön. Aineellista maailmaa, jossa
aatteet toteutetaan, hallitsee kuten tiedämme
raha sangen suuressa määrin.
Kaikkea hyvää uudelle vuodelle toivotan
nyt sekä Ruusu-Ristille että sen lukijoille!
Toimittajalta 1927: 6—7,
että kirkolle menevät verot jäisivät käytettäviksi Ruusu-Risti-työn hyväksi. — — todistaa uskonsa ja luottamuksensa Ruusu-Ristiasiaan ks Temppelirahasto 1927: 31,
Ruusu-Risti-vapaamuurarius.
Eräs
maaseutulainen kirjoittaa — — 1927: 40,
on puhuttu madame Blavatskystä ”ruusuristiläisenä Kristuksen seuraajana” — — Hän
oli Kristuksen seuraaja ainoastaan RuusuRisti-merkityksessä s.o. hän piti pätevinä ainoastaan Kristuksen omia sanoja, opetuksia
ja käskyjä ks Kristus 1927:41—42,
Ruusu-Ristin vuosikokousta on tällä kertaa
ajateltu pitää pääsiäisenä huhtikuun 14—18
p:nä, mutta lopullista päätöstä ei vielä ole
tehty.
Tie varrelta 1927: 80,
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T: Ruusu-Ristin vuosikokous on päätetty pitää pääsiäisenä huhtikuun puolivälissä. 1927:
88,
Ruusu-Ristin
vuosikokous
pidetään
tänä
vuonna pääsiäisenä. Tarkempi ohjelma lähetetään jäsenille kutsussa.
Tien varrelta 1927: 122,
ks
Pohjanmies,
J:
Ruusu-Risti-laulukirja
1927: 124 ja 162,
Kys. Eikö ole väärin nimittää H. P. Blavatskya
ruusuristiläiseksi
Kristuksen
seuraajaksi? Eikö olisi parempi sanoa, että RuusuRisti on blavatskyläinen Kristuksen seuraaja,
koska Ruusu-Risti on äsken syntynyt ja
H. P. B. jo kymmeniä vuosia sitten puhui
vuorisaarnan tärkeydestä?
Vast. Ehdottomasti, jos tuolla tavalla katselemme asiaa. Mutta kaksi tosiseikkaa on
otettava
huomioon:
1)
ruusuristiläinen
on
suomennos sanasta rosenkreuziläinen, ja rosenkreuziläinen on vuosisatoja vanha nimi,
tarkoittaen
länsimaista
salatieteilijää,
joka
ottaa lukuun Kristuksenkin työn ja opetuksen; 2) Suomen Ruusu-Risti on ensimäinen
nykyaikainen teosofinen seura, joka perustaa
siveysoppinsa
Jeesuksen
vuorisaarnaan,
ja
ensimäinen, joka on pannut merkille, että
H. P. Blavatsky oli tietoinen vuorisaarnan
asemasta
Kristinuskon
kulmakivenä,
kuten
Teosofian Avaimesta näkyy. 1927: 160,
Ruusu-Ristin vuosikokous pääsiäisenä alkaa
huhtikuun 14 p:nä illalla ja jatkuu 18 p:n
iltaan. Kokoukset ovat yleensä jäseniä varten,
mutta vuosijuhla Kansallisteatterissa sunnuntaina 17 p:nä on yleisölle avoin.
Tien varrelta 1927: 160,
VUOSIJUHLAMME
Kirj. J. Sn—. ja S. K. [*Otteita]
Kiirastorstaina
tapasimme
toisemme
illanvietossa Suomalaisen Lyseon juhlasalissa. —
— Itse R.R:n johtaja oli aikaisemmin tämän
järjestyksen määrännyt ja kaikki sitä mielihyvällä noudattivat, koska se oli viisasta ja
käytännöllistä. — — Johtajakin istuu keskellämme — — Mitä on R.-R:imme oleva ilman
häntä? Kuinka olemmekaan onnelliset, että
meitä on sellainen hengen, viisauden ja voiman täyttämä mies johtamassa. — —
Yllättävän paljon veljiä oli koossa juhlapaikalla klo 10 pitkänperjantain aamuna.
Saimme kuulla mestarillisesti suoritetun alkusoiton. Vallitsi 1 harras hiiskumaton hiljaisuus. Johtaja lausui: )
— Missä kaksi tai kolme kokoontuvat minun
nimeeni, siellä minä olen teidän keskellänne.
Missä siis yhdymme rakkauden, veljeyden ja
yhteisymmärryksen
hengessä,
siellä
Jesus
Kristus on meidän luonamme.
— Aurinko, valon, lämmön antaja, totuuden
ja rakkauden kirkas symboli, kaikki jumalat,
luonnonhenget,
jotka
viihtyvät
auringossa,
kaikki rakkaat vainajamme, toisella puolella
olevat teosofiset työntekijät ja ne jotka ovat
kuulleet teosofiasta, siis kaikki hyvät henget
olkoot mukanamme.
1

) Muistiinpano vaillinainen.
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— Lausun kaikki tervetulleiksi VILnteen
vuosikokoukseen!
Kajahti laulu: Oi, muistatko vielä sen virren? Se päättyi välittömästi virteen: Sun haltuus, rakas Isäni — solistin mukana lauloi
sitä äänettömästi jokainen sydän.
Johtaja jatkoi:
— Piirrämme 1927. Vuosikokouksiemme järjestys seuraa siis vuosien lukua. Muistan:
1897 avasimme Helsingissä teosofisen kirjaston ja samana vuonna olin Tukholman kokouksessa mukana, joka oli yleismaailmallinen.
— Vasta 1907 syksyllä avattiin Suomessa
T. S.
— Vuonna 1917 alkoi taas uusi aika. Tunsin olevani velvollinen luopumaan T.S:n ylisihteerin toimesta ja voimme sanoa, että silloin jo alkoi hengessä työ R-R:iä varten, joka
perustettiin lopullisesti 1920 ja on siis tämä
vuosikokouksemme järjestyksessä VII. Tämä
luku tuo mieleemme, että tämä kokous on
vietettävä Ykseyden, Tahdon, Atman, Itsen
hengessä.
— Me elämme yhteistyön merkeissä, ykseysvoiman,
yhteisymmärryksen
merkeissä,
jotta uusi seitsenkausi jatkaisi spiralissa tätä
työtä. Atma on sisin, jumalallisin prinsiippi.
Se on piilossa ja sen on tultava esille. Sisin
henki, jumalallinen tahto, ilmenee meidän
fyysillisessä olemuksessamme. Emme saa sitä
muuten esille kuin jokapäiväisessä elämässä.
Atma saa tyydytyksen vain siitä, että olemme
Kristuksen kaltaisia, ehjiä, Atman voima näkyy siinä, että hengen voima tunkee läpi
meidän ruumiimme, niin että tekomme ovat
kauniita.
— Meidän tässä kokouksessa tulee siis
päästä mitä suurimpaan, vapaimpaan itsetuntoon. Katsoen taakse ja eteenpäin meidän
tulee elää nykyhetkessä. Atman inspiratsionin
täyttäminä, niin että osaamme toteuttaa sitä
elämän jokaisen hetken käyttämisessä.
Kauniin soittoesityksen jälkeen johtaja selosti R.-R:n työtä koko seitsenvuotiskauden
aikana.
— Mikä aiheutti R.-R:n perustamisen? Voin
vain viitata pariin seikkaan. Ensinnäkin siihen, että muutamat teosofit, oikeastaan lukuisa joukko, olimme vakuutetut siitä, että
sota ei ollut kaunista eikä oikein. Siitä kaikki
vapahtaja-olennot
olivat
kieltäneet
ihmisiä.
Emme arvostelleet yksityisiä, emme tuominneet niitä, jotka jalosta tunteesta, isänmaan
tähden olivat lähteneet sotaan. Mutta mestarien seuraajina me emme saaneet tappaa, eikä
kehoittaa toisia tappamaan. Emme osanneet
hyväksyä silloin, että teosofit ja etevät teosofiset johtajat pitivät sotaa hyväksyttävänä
ihmiskunnan kehityksen palveluksessa.
— Toinen seikka. Nuoruudestani saakka tiesin, että Jeesus ei tule uudestaan fyysillisessä
ruumiissa maan päälle, koska hän näkymättömässä
kirkastetussa
ruumiissaan
on
aina
maailmassa ja tulee, kuten hän itse on sanonut, kerran vain taivaan pilvessä. Emme siis
hyväksyneet Idän Tähden liikettä, joka silloin
ainakin alussa julisti, että Jesus Kristus tulee
jälleen fyysilliseen maailmaan.
— Teimme T. S:lle ehdotuksen, että koska
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seura oli omistettu vapaalle totuuden etsimiselle, saisimme vapaasti yhtä suurella arvonannolla esittää tätä kantaamme kuin seurassa
esitettiin tuota toista; sanottiin että se oli
mahdotonta. Silloin ei ollut muuta mahdollisuutta kuin perustaa uusi Seura.
— R.-R. perustettiin myös sitä silmällä pitäen, että minä teidän palvelijanne saisin
vapaasti tuoda esille, mitä minulla oli sydämelläni. Nyt sanotaan, ennustetaan, että R.-R.
kuolee samalla kun P. E. kuolee. Me alussa
jo ymmärsimme, ettei siinä ole mitään pahaa,
jos niin kävisikin. Jos seurallamme ei olisi
enää merkitystä, olisi aivan paikallaan, että
se lakkaa. Uuden sivistyksen syntymiselle on
tärkeätä, että on olemassa kaikenlaisia yhtymiä ja myös R.-R., joka siis tulee elämään
edelleen ainakin itsenäisten jäsenten sydämissä.
— Olemme aina sanoneet, että R.-R. seurana tähtää siihen, että se olisi ritarikunta,
joka
määrätyllä
tavalla
kasvattaa
veljiä.
Tämä on ollut tietoisuudessamme alusta asti.
Tämä on ollut meille kuin ihanne. Tiedämme
myös, että olemme kulkeneet askel askeleelta
tätä kohti. Viimeisinä vuosina aivan itsetietoisesti, joten olemme toteuttaneet Atmaa jo
fyysillisesti — siihen suuntaan, että seuran
n.s. looshityö, yhteistyö on pyrkinyt saamaan
määrättyjä muotoja.
— On muotoja, niin henkisiä, että ne eivät
tuhansien, kymmenien tuhansien vuosien aikana ole vanhentuneet, menettäneet merkitystään, eivät ole eläneet vielä yli aikaansa.
Näitä muotoja tapaamme V. M:ssa.
— Me R.-R:ssä puemme työmme V. M:den
muotoon, joka on elänyt läpi vuosituhansien
ja jolla on mahdollisuus elää vielä kauan,
koska sen muoto pysyy salassa. Jo nimi
R.-R.
viittaa
tuohon
ritarikuntaan.
Länsimailla on nimitetty adepteja R.-R:läisiksi.
Itse nimi R.-R. voi olla vanha, kotoisin Egyptin ajoilta, mutta R.-R. merkitsee ennenkaikkea työtä, jossa Jesus Kristus on mukana.
— Ajatellen
eteenpäin,
olen
näkevinäni,
että 7 vuoden perästä me toimimme omassa
temppelissä — ja jo pian, ehkä muutaman
vuoden perästä. Me kuljemme temppelin merkissä ja tuo sana merkitsee silloin paljon.
Seurakuntakysymyksestä
lausui
johtaja
m.m. [*ks seurakunta] — —
Temppelirahasto.
—
—
johtaja
lausui:
[*ks Temppelirahasto] — —
Aamupäivällä klo 11 johtaja piti esitelmän
aiheesta ”Mitä on R.-R:työ käytännöllisessä
merkityksessä?” Kysymys koski siis hyvin
läheisesti jokaista jäsentä ja sentähden P. E.
innostui siitä puhumaan pitkään ja perusteellisesti kestäen hänen puheensa lähes parisen tuntia. Loppupuolella hän lausui m.m.
— Valitse itsellesi sellainen elämäntehtävä,
joka on lähinnä sinun ihannettasi, joka loukkaa sitä vähimmin, elämäntehtävä, johon sinulla on taipumusta — ja jos kuolet vaikka
nälkään sitä työtä täyttäessäsi, kaadut kuin
soturi uskollisesti paikallesi.
— Täytä vielä paremmin maalliset velvollisuutesi, koeta vielä täydellisemmin onnistua
työssäsi.
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— Ei vapautta ole muualla kuin välttämättömyydessä.
— Ei saa lyödä laimin maallisia tehtäviä
voidakseen tehdä enemmän teosofista työtä.
Teosofinen työ annetaan kaiken muun velvollisuuden lisäksi ja siten taakkamme vain
lisätään, saamme yhä enemmän kuormaa kannettavaksemme.
Mutta
huomatkaa!
Ainoa
palkka siitä on: sisäinen ilo, omantunnon
rauha.
— Suurta on, kun ihminen on aivan kuin
nääntyä suuren taakkansa alla — eikä se,
että hän istuu jossain kunniatuolissa.
— Voimme ymmärtää — eikä se ole mitään politiikkaa — että me, jotka liitymme
tällaiseen henkiseen liikkeeseen, olemme samalla kutsutut erikoiseen tehtävään, s.o.:
— Nyt luodaan uusi aatelisto, hengen aatelisto; vanha on kadottanut merkityksensä ja
huonontunut.
Elämän
välttämättömyydestä
uusi aatelisto luodaan sisästä päin ja me
osaltamme olemme siihen kutsutut.
— Aatelinen ei voinut valehdella, ei pettää. Itse kuningas kuului aatelistoon. Aatelisen velvollisuus oli näyttää toiselle tietä,
osoittaa, kuinka tulee olla ritari.
— Uudessa
sivistyksessä
tämä
aatelisto
tulee olemaan etunenässä.
— Kristus sanoi: Te tulette istumaan kansakuntien tuomarina.
Olemme
selostuksessamme
paljon
toistaneet johtajan puheita, koska siten mielestämme ne veljet, jotka eivät voineet olla
läsnä vuosikokouksessa, saavat parhaiten käsityksen juhliemme sisällyksestä, niiden henkisestä
virityksestä
ja
niissä
pohdittavista
kysymyksistä. Samalla kun johtajamme on
näkymättömän maailman lähettiläs, henkisten
totuuksien julistaja, samalla hän R.-R:mme
johtajana ja sieluna parhaiten ja täydellisimmin tuo esille sen, mitä meidän veljien
sydämessä ja mielessä liikkuu, sitä mikä
meissä jokaisessa on kauneinta ja totta. — —
Lauantai-iltana oli vielä yksi unhoittumaton hetki, uusien jäsenien juhlallinen vastaanotto.
Seitsemänkymmentä
uutta
veljeä
silloin liitettiin lujin sitein siihen työhön, jota
seuramme edustaa. — —
Tuli sitten sunnuntai — — juhla Kansallisteatterissa — —
Kun Erkki Melartin vielä kerran oli pianolla kajahuttanut kirkkaita, herkkiä sävelmiään, nousi Ruusu-Ristin johtaja puhumaan
— —. Taas astui jälleensyntymisen välttämättömyys johdonmukaisuuden ja kokemuksen
vaatimana todellisuutena eteemme, mutta nyt
ymmärsimme siinä piilevän ylösnousemuksen,
mahdollisuuden
vapaina
olentoina
herättää
itsessämme henkisen tahdon, sisimmän itsemme, joka on samaa olemusta kuin kaitselmuksena ilmenevä hyvä tahto. — —
Jo klo 4:n jälkeen suuren juhlan äsken
päätyttyä näemme Ruusu-Ristin johtajan jälleen
kokoussalissamme
vastaamassa
hänelle
tehtyihin kirjallisiin kysymyksiin. Taas voivat
maaseutulaisetkin
jäsenet
todeta
sen,
minkä helsinkiläinen jäsen uudestaan havaitsee joka viikko: Viisas ihminen, joka tuntee
sielun
salaperäisen
maailman,
joka
tajuaa
hengen syvyydet, on kuin pulppuava lähde,
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elävöittäen
mitä
erilaatuisimpia
ongelmoita,
eläytyen niihin ja luovuttaen avaimen niiden
ratkaisemiseksi.
Illalla — — päättäjäiset. — — Kesäkurssit — —
Illalla vierailivat eräät Rauhan Liiton jäsenet. [*ks rauha]
Vuosikokous oli päättynyt, mutta ei sen
jättämät jäljet veljien mieliin. Kokous oli
pidetty aatman, henkisen tahdon merkeissä.
Tämän nojalla sen tuloksien täytyisi ilmetä
toiminnassa. Ja varmoja oireita tähän suuntaan oli jo esiintynyt. Olihan temppelirahasto
perustettu. Olihan pohja tulevalle työlle laskettu. Monella tavalla näytti kuin olisi herännyt yhä laajeneva tahto saada jotakin aikaan,
saavuttaa yhä kirkkaampia totuudennäkemyksiä ja ne käytännössä toteuttaa. Paljon tämä
vuosikokous antoi. — — 1927: 165—176,
ks Temppelirahasto 1927: 176—177,
Amerikkalainen ystävämme Am. J. B. kirjoittaa meille innokkaasti odottavansa sitä
aikaa, jolloin Suomen teosofisen Ruusu-RistiOpiston ensimäiset oppilaat ”puhtaine käsineen ja siveellisine elämäntapoineen” astuvat
jalallaan Amerikan mantereelle. Sitä päivää
mekin odotamme eikä sen nousu enää tunnu
uskomattomalta.
Tien varrelta 1927: 244,
Joka ruusuristiläisen totuudenetsijän tavalla
on
löytänyt
vuorisaarnan
ks
vuorisaarna
1927:245—246,
Päässäni pyörii sangen kiintoisa suunnitelma tämän Ruusu-Risti-lehtemme ensi vuosikerran
ja
yleensä
tulevaisuuden
suhteen.
Tuuma on tekemisissä sen syvennetyn aatteellisen työn kanssa, johon Ruusu-Risti-seura
antautui
järjestäessään
looshityönsä
vapaamuuraripohjalle, mutta ks suunnitelmia 1927:
248—250,
ja
ruusuristiläisten
rinnoista
kaikui
riemuisa tunnustus: meistä löysit ystävät ja
toverit! ks Suomi 1927: 295,
ks Toimittaja 1927: 295,
hän on Ruusu-Ristin lapsia ks Lisäys:
Ara, Ture 1927: 323,
Olemme ainakin ruusuristiläisessä totuuden
etsinnässämme
löytäneet
juuri
Pojan,
ks
maailmanopettaja 1927: 329,
Ruusu-Risti aikoo vastedes puhua myöskin
vapaamuurariudesta ja sen yhteydessä olevista kysymyksistä, ks toimittaja 1927: 331—
332,

myös äsken kirjakauppaan ilmestynyt Esikko
Koitereen
teos
”Kaksi
todellisuutta”,
jota
Ruusu-Risti
mielihyvällä
suosittelee.
Yksin
tilattuna se maksaa Smk. 60:—, mutta yhdessä Ruusu-Ristin kanssa Smk. 50:—, joten
vuosikerta lehteämme ja kappale Koitereen
kirjaa saadaan sadalla markalla — tai kaksi
Ruusu-Ristiä ja kirja Smk :11a 150:—.
Olemme myös vaihtoehtona ottaneet huomioon sen suurenmoisen hyväntyön, minkä
muutamat ystävät tekivät lehdellemme viime
jouluna; olemme ajatelleet, että ehkä joku
tänäkin
vuonna
tahtoisi
ilahduttaa
lehteä
joululahjalla
maksamalla
tilauksestaan
sata
markkaa, ja sentähden merkinneet semmoisenkin vaihtoehdon.
Mitä tilaaja haluaa, sen hän alleviivaa.
Riittää,
jos
hän
alleviivaa
alkukirjaimen
(a, b, c, j.n.e.). Ollakseen täysin varma hän
vielä voi pyyhkiä pois tarpeettomat vaihtoehdot, jolloin myös riittää vain alkukirjaimen
pyyhkiminen.
Sitten hän osoitukseen kirjoittaa asiaankuuluvan rahasumman ja lähettää sen postin
kautta meille.
Asia ei ole mutkikas, vaan sangen yksinkertainen ja puolet halvempi kuin kirjoihin
viety (rek.) kirje. Toivottavasti tilaajat miehissä käyttävät tätä sinistä tilauslappua.
Jos ken haluaa Ruusu-Ristin 1928, mutta
ei heti voi sitä maksaa, tai tahtoisi suorittaa maksunsa vähitellen, olkoon ystävällinen
ja kirjoittakoon meille. Kyllä toimitus on valmis palvelemaan missä kykenee.
Jos ken ei halua Ruusu-Ristiä edelleen,
tekee meille veljen palveluksen ilmoittamalla
meille siitä kortilla. Sillä olemme taas vanhan
tavan mukaan aikoneet lähettää tammikuun
numeron 52:— markan postiennakolla niille
tilaajille, jotka eivät ennen tammikuun 15
päivää ole tilaustaan uudistaneet.
Kyllä tunnemme puutteemme. Kyllä tiedämme,
ettemme
osaa
kaikkia
miellyttää.
Mutta totuutta etsimme ja totuuden puolesta
tahdomme elää. Ken totuutta rakastaa, kuinka
hän voisi olla meille kylmä?
Kätensä hän meille tarjoo.
Liehukoon siis lippumme korkealla!
P e k k a Ervast.
1927: 373—374,
£: Kaikille rakkaille lukijoilleen toivottaa
Ruusu-Risti
jouluksi
suurinta
onnea,
mitä
ihmisen osalle langeta voi. 1927: 382,

RUUSU-RISTI 1928
Hyvästi vanhalle vuodelle ja terve uudelle!
Olkoon uusi onnekas ja rikas kuin runsauden
sarvi!
Ruusu-Risti on ensi vuonna kaksiosainen,
toinen
nimeltään
”Suomen
Vapaamuurari”,
molemmat erottamattomasti yhdessä.
Tilaushinta on kuin tähänkin saakka Smk.
50:— koko vuosikerralta, Amerikassa ja ulkomailla 2 dollaria.
Tämän numeron mukana jaetaan tilaajille
sininen postiosoitus, jonka avulla he vaivatta
voivat lehden tilata. Seitsemän eri vaihtoehtoa olemme ottaneet huomioon postiosoitukseen
nähden.
Sillä näet voidaan
tilata

RUUSU-RISTI-TEOSOFIA
Ruusu-Ristissä
korostamme
Kristusta
ja
hänen työtään.
Uskomme siten jatkavamme ja täydentävämme H. P. Blavatskyn teosofista julistusta.
Madame Blavatskyn teosofia käsitettiin väärin alusta lähtien. Yleisö luuli pitkin matkaa,
että se oli Jumalan kieltämistä tai ainakin,
että sen tarkoitus oli vastustaa Kristusta.
Madame Blavatskyn ei onnistunut oikaista
yleisön väärinkäsitystä. Turhaan hän selitti,
että jos teosofi kielsi kristillisten teologein
ristiriitaisen,
inhimillisillä
heikkouksilla
varustetun
personallisen jumalan,
se
toiselta
puolen
uskoi
siihen
ainoaan
ehdottomaa
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jumaluuteen, joka on kaiken olemassaolon
lähde,
vaikkemme
inhimillisillä
nimityksillä
kykene
sitä
määrittelemään;
turhaan
hän
selitti, että jos teosofia hylkäsi semmoisen
ulkonaisen vapahtajan, joka sovituskuolemallaan nosti toiset ikuiseen autuuteen heidän
sitä ansaitsemattaan ja työnsi toiset kadotukseen heidän sitä tahtomattaan, se toiselta
puolen uskoi siihen vapahtajaan, joka ristiinnaulittuna jokaisen ihmisen lihaan, pitkän
ponnistuksen
perästä
elämien
vieriessä
ja
personallisen
ihmisen
täysin
vapaaehtoisella
myötävaikutuksella, lunastaa hänet aineen ja
pahan vallasta; turhaan, turhaan — sillä
maailma ei tahtonut kuunnella, vaan pysyi
mieluummin harhaluulossaan.
Ehkä nyt on hieman toisin. Ehkä nyt paremmin ymmärretään, ettei teosofia ole sen
vieraampi kristinuskolle kuin toisillekaan uskonnoille; mutta ehkä nyt taas luullaan, että
teosofia tahtoo tyrkyttää jotain uutta, vierasta Kristusta, jota kristikunta ei tunne ja
jota se ei halua tunnustaa.
Tässä kohden tulee näkyviin Ruusu-Ristityön tärkeys, sillä Ruusu-Risti julistaa, että
teosofian Kristus on sama kuin uuden testamentin ja evankeliumein Kristus.
Mitä siis on teosofia?
Teosofia
on
alkuperäinen
jumalallinen
ilmoitus, joka miljoonia vuosia sitten annettiin ihmiskunnalle ja joka on säilynyt Salaisen
Veljeskunnan
kätkössä,
sen
pyhissä
loosheissa ja ennen kaikkea sen valkoisessa
keskuslooshissa. Teosofia on se viisauden
uskonto,
jonka
puhtaasta
lähteestä
kaikki
maailman uskonnot ovat ammentaneet. Teosofia on uskontojen ja filosofiojen äiti. Teosofia on elämän puu, jonka oksat haaraantuvat yli maapallon.
Mitä teosofia opettaa?
Ennen kaikkea, että elämä on yksi. Ei ole
olemassa muuta kuin se ehdoton ja täydellinen elämä, joka itse salassa pysyen ilmenee
kaikkeuden henkenä ja aineena, tajuntana ja
muotona, Jumalana ja maailmana, — taikka
toisin sanoen valona ja pimeytenä, hyvänä ja
pahana, ilona ja kärsimyksenä, kaikkina mahdollisina vastakohtina. Mutta ”taistelu valosta” päättyy aina pimeyden häviöön ja
valon voittoon, sillä kuolemaa ei ole, ainoastaan ikuista elämää hyvässä.
Toiseksi teosofia opettaa, että ihminen on
kuolematon ja kehityksen alainen henkiolento,
joka uudestaan ja uudestaan pukeutuu näkyväiseen ruumiiseen oppiakseen ja viisastuakseen maallisen elämän koulussa. Henkisesti
katsoen ihminen alussa on kuin kokematon
lapsi, joka vasta pitkän oppiajan jälkeen
luokka luokalta saavuttaa itsenäisen kansalaisen
oikeudet
omassa
yhteiskunnassaan.
Kaikki
uskonnot
teroittavatkin seuraajilleen,
että tämä elämä on koulua, valmistusaikaa,
kärsimystilaa, vieden ihmistä sitä päämäärää
kohti, jota varten hän on olemassa.
Tämä päämäärä — opettaa teosofia kolmanneksi — tai ainakin lähin asema ikuisessa vaelluksessamme on se, jota nimitämme
täydellisyydeksi. ”Te tulette kerran täydellisiksi, niinkuin teidän taivaallinen Isänne on
täydellinen”.
Täydellisyys
saavutetaan pitkin
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ponnistuksin, mutta olisihan se ihmiselle ylivoimainen, ellei hän henkiolentona olisi jumalsyntyinen, ellei hänessä asuisi se vapahtaja,
se Kristus, joka itse taivaasta tulleena kykenee taivaaseen nousemaankin.
Mistä tämä alkuperäinen jumalallinen ilmoitus on tullut? Ken teosofian ihmiskunnalle
antoi?
Sen teki taivaallinen Kristus, Jumalan Poika, Logos, Sana, joka oli Jumalan luona ja
oli Jumala, — enkeliensä, lähettiensä kautta.
Kristuksen käskyä totellen tulivat ensimäiset
enkelit toisesta tähdestä maan päälle ja laskivat täällä perustuksen Salaiselle Veljeskunnalle. ”Jumala puhui muinoin profeettain suun
kautta”.
Mutta kun aika oli täyttynyt, tapahtui se,
mistä evankeliumit kertovat: Sana tuli lihaksi
ja asui ihmisten keskellä, Jumalan Poika,
Kristus, astui alas maan päälle. Miten tämä
oli mahdollista? Sen kautta, että eräs ihminen monen monen ruumistuksen aikana oli
valmistanut itsensä ja oman ruumiinsa Jumalan temppeliksi. Me tunnemme hänet viimeisessä
ruumistuksessaan
Jeesus
Natsarealaisen nimellä. Syntymähetkestään lähtien Jeesus oli Jumalan Pojan, kosmillisen Kristuksen
täyttämä ja Jordanin kasteessa hänen yhteytensä Isän kanssa saavutti huippunsa ja hän
tuli
täysin
tietoiseksi
tehtävästään.
Jeesus
Natsarealainen oli nyt Jeesus Kristus.
Jeesus Kristuksen elämä ja kuolema muodostui
käännekohdaksi
ihmiskunnan
historiassa. Kun Logos oli tullut lihaksi yhdessä
ihmisessä, tarjoutui sama mahdollisuus toisille. Niin oli jokainen Jumalan profeetta
ennenkin avannut ikuisen elämän portteja
siinä määrin kuin hän itse oli Jumalan
Pojan, Kristuksen elähyttämä. Jeesus avasi
portit selko selälleen, niin että jokainen ken
tahtoi oli tilaisuudessa
pyrkimään elämän
portista sisälle. Jeesus näytti uuden, valtavan
ja ihmeellisen tien, jota kulkemalla ikuinen
elämä oli saavutettavissa. Tästä tiestä puhutaan evankeliumeissa, eritoten vuorisaarnassa.
Se oli itsensä unohtamisen, puhtauden ja
väkivallasta luopumisen tie. Se oli rakkauden
kaita, orjantappurainen ja autuutta uhkuva
tie.
Ruusu-Risti-teosofia ei odota uusia Kristuksia, se toivoo ja tahtoo, että oppisimme
entisen tuntemaan. Mitä meitä hyödyttää, jos
Kristus syntyisi joka päivä, ellemme opi tuntemaan
Kristusta
omassa
sydämessämme?
Meissä on syntyvä Kristus, niinkuin hän syntyi Jeesus Natsarealaisessa.
Semmoinen oli H. P. Blavatskyn teosofia.
Pekka Ervast.
1928: 1—2,
Max
Wardallin
huomattava
kirjoitus
”Maailmanrauha”. Siinä — — ajatuksia, joita
tätä ennen on tottunut näkemään vain RuusuRistimme palstoilla. Lainaan tähän otteen:
ks Europa 1928: 12—13,
RUUSU-RISTI-VAPAAMUURARIUS
Ruusu-Risti-seura on nyt järjestetty kannalle, joka sille alkuaan oli suunniteltu. Se
käsittää kolme piiriä.
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1. Ulkonainen piiri eli irtojäsenten joukko,
johon voi liittyä ken tahansa totuudenetsijä,
joka tuntee elämän valon häntä lähestyvän
teosofisessa
maailmankatsomuksessa
ja
sentähden tahtoo tukea Ruusu-Risti-seuran kannattamaa ja levittämää teosofista työtä. Irtojäsen tutkii teosofisia oppeja, lukee ruusuristikirjallisuutta
ja
auttaa
seuraa
vapaaehtoisilla jäsenmaksuillaan.
2. Sisäinen piiri eli looshit. Loosheja on
siellä täällä maassamme ja niiden työ on
järjestetty
vapaamuuraripohjalle.
Ne
ovat
kaikki suljettuja yhtymiä, joiden kokouksiin
ainoastaan looshijäsenet ottavat osaa. Loosheihin pyrkivät vakavat ruusuristiläiset, jotka
kaipaavat syvällisempää ymmärrystä ja tietoa ja samankaltaisten veljien seurassa tahtovat kiinteämmin ja monipuolisemmin tutkia
teosofista elämänymmärrystä, kaikkien aikain
salaista viisautta ja Kristuksen tuomaa valoa
maailman pimeyteen.
Työ
loosheissa
jakautuu
vapaamuuraritapaan kolmeen asteeseen, joissa opiskelija
askel askelelta avaa silmänsä yhä laajempia
näköaloja käsittämään, yhä syvempiä ja salaisempia asioita näkemään ja tuntemaan.
3. Salainen piiri eli esoteeristen pyrkijäin
ja tutkijain rajoitettu joukko, johon liittyvät
ne looshijäsenet, jotka ikävöiden elävää totuutta — Jumalaa — kaipaavat syvempää
itsetuntoa ja tahtovat kasvattaa itseään ”työmiehiksi Herran viinimäessä”. Tämäkin piiri
on jaettu eri asteihin, joiden tunnusmerkit
eivät ole niin paljon älyllistä kuin siveellistä
ja henkistä laatua. Esoteristit astesaavutuksissaan
jäävät
sentähden
nimeltään
tuntemattomiksi.
Ohjausta itsekasvatuksessa esoteerisia linjoja pitkin voivat myös saada sitä haluavat
irtojäsenet, kun vuosikokouksessa ovat tulleet
installoiduiksi.
Ruusu-Risti uskoo täten jatkavansa H. P.
Blavatskyn työtä, alkuperäistä teosofista toimintaa, jonka yhtenä tehtävänä oli vapaamuurariuden henkevöittäminen, sen ”kadonneen
sanan”
jälleen
löytäminen.
Samalla
Ruusu-Risti on vakuutettu siitä, että se on
työllään kansalleen ja ihmiskunnalle hyödyksi, koska se näin tuntee olevansa uskollinen H. P. B:n teosofiselle sanomalle ja hänen
Mestareinsa ”alkuperäiselle ohjelmalle”.
P. E.
1928:23,
ks Tähti-lehti 1928: 63—64,
Ruusu-Ristin
vuosikokous
pidetään
tänä
vuonna helluntain aikaan toukokuun loppupuolella.
Keski-Suomen
pappien
veljespiirin
vuosikokouksessa Jyväskylässä tammikuun 30 pnä
piti kirkkoherra A. E. Jokipii laajan esitelmän
”ruusuristiläisyydestä”,
jonka
johdosta
syntyi vilkas keskustelu.
Ruusu-Ristin tässä numerossa olemme palanneet entisiin kirjakkeihimme. Monet kyllä
lähettivät toimitukselle rohkaisevia ja hyväksyviä kirjeitä petiittiladelman johdosta, mutta
yleinen vaitiolo sai meidät ymmärtämään,
kuten pari kolme lukijaa nimenomaan huomauttikin, että teksti isompana on selvempi
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lukea ja arvokkaampi katsella. Tämä numero
on paisunut yli äyräittensä, mutta vastedes
saamme tyytyä 32 sivuun.
Tien varrelta 1928: 64,
Ruusu-Risti-työmme on Helsingissä ottanut
huomattavan edistysaskeleen, ks Kulmakoulu
1928:95—96,
T: Ruusu-Risti-seuramme vuosikokous on
helluntaina, toukokuun lopulla. Toivottavasti
jäsenet saapuvat sankoissa joukoissa, sillä
kokous
on
liikkeemme
historiassa
tärkeä,
koska se, mikä tähän saakka on pysynyt
ajatuskuvana,
josta
joka
vuosikokouksessa
uusien jäsenten installatsionissa on mainittu,
nyt toteutuu ensimäisessä ennätyksessään ja
saa kiinteän muodon fyysillisessä maailmassa.
Ruusu-Risti-työmme
itsenäistyy
vuosi
vuodelta, ja voimme jo uskoa sen päivän kerran
koittavan, jolloin Suomen Ruusu-Ristin kantama
totuuden
soihtu
heittää
valonsäteitä
vieraisiinkin maihin.
Toimittajalta 1928: 96,
Ruusu-Risti 1927 on niin loppunut, että
vain muutamia koko vuosikertoja on jälellä.
Ne myydään aistikkaasti sidottuina a Smk.
250:—.
Tien varrelta 1928: 104,
Nykyinen asema, pieni P. E:n kirjanen —
— kiintoisa ruusuristiläisille, koska ruusuristiläinen
kanta
selvästi
esiintyy
tässä
25 vuotta vanhassa kirjassa ks P. E. XII
Nykyinen asema 1928: 104,
Ruusu-Ristin
kahdeksas
vuosikokous
on
helluntaina. Kutsu jäsenille lähetetään toukokuun alussa.
Tien varrelta 1928: 140,
Ruusu-Risti-ryhmien
jäsenet
rientänevät
sitä kilvan lukemaan ja varmasti se antaa
aihetta keskusteluihin ryhmissä, ks J. R. H.:
Tulijärvi 1928: 143,
Ruusu-Ristin vuosikokous vietetään, kuten
on ilmoitettu, helluntaina. Kokoukset alkavat
lauantaina 26 p:nä ja jatkuvat tiistai-iltaan
29 p:nä. Maanantaina 28 p:nä on julkinen
vuosijuhla Kansallisteatterissa klo 12 päivällä. Jäsenten vastaanottojuhla on lauantaiiltana klo 7. Vuosikokous tärkeine keskusteluineen alkaa sunnuntaina klo 10 a.p. Lastenjuhla on tiistaina klo 6 i.p. Kutsu seikkaperäisine ohjelmineen on lähetetty kaikille
jäsenille.
Tien varrelta 1928: 183,
On kiintoisaa todeta, että tekijä [*P. E.]
on nuoruudestaan saakka ollut vakaumukseltaan ruusuristiläinen, s.o. teosofi, jonka huomio on kiintynyt vuorisaarnan eetillisiin opetuksiin, ks P. E. XII Nykyinen asema 1928:
184,
ks Suonien tulevaisuus [*P. E:n juhlapuhe]
Ruusu-Ristin vuosijuhlassa 28. V. 1928. —
1928: 201—209,
Ruusu-Risti-seuran
vuosikokous
helluntaina,
kirj. J. R. H. [*Lue Kristosofian Polulla-kirjasta] 1928:209—215,
Stenmanin
taidesalonki,
Ruusu-Risti
ja
Mystica muuttivat toukokuun lopulla pois
entisestä Stenmanin Taidepalatsista, Heikink.
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10, Mystica Unioninkadun 45:een, ja Taidesalonki sekä Ruusu-Risti uuteen Kulma-kouluun, Konstantinink. 33. Koulutaloa paraikaa
korjataan
ja
laajennetaan
ja
valmistunee
käytettäväksi joulun tienoissa. — —
Ruusu-Risti-merkkejä kysytään silloin tällöin, mutta vanhanmallisia merkkejä ei ole
enää myytävänä. Kun Ruusu-Risti nyt saa
uuden konstitutsioni!!, on luultavaa, että hyväksytään uudenlaiset merkitkin. — —
Ruusu-Ristin
vuosikokouksessa
helluntaina
oli läsnä 276 jäsentä; uusia jäseniä installoitiin 62. Seuramme koko jäsenmäärä nousee
yli 700. — —
Kauaskantavaa Ruusu-Risti-työtä tekee jokainen,
joka
lahjoittaa
kirjojamme
kirjastoihin tai tilaa näihin aikakauskirjamme.
Tien varrelta 1928: 217,
Mikä Ruusu-Risti on, sen tehtävä, tarkoitus ja erikoisasema? Onko Ruusu-Ristin nykyinen organisatsioni hyvä, miksi? ks kesäkurssit 1928: 231—233,
Ruusu-Risti-koti
aiotaan
perustaa
Helsinkiin
yksin
eläviä
ruusuristiläisiä
varten.
Asianharrastajia
pyydetään
kokoutumaan
Kulmakoululle, Konstantinink. 33, sunnuntaina
syyskuun 30 p:nä k:lo V23 i.p.
Tien varrelta 1928:251,
Onko Ruusu-Risti tänä vuonna vastannut
toiveitanne ks Johtajan osasto 1928: 265,
i Ruusu-Risti-ryhmätyön merkitystä ei pitäisi
millään
paikkakunnalla
unohtaa.
Pyhillä
looshikokouksilla on oma tehtävänsä, mutta
kaikki
ruusuristiläiset
kaipaavat
keskustelutilaisuuksia — niin sanoaksemme klubielämää — paitsi sitä ulospäin suunnattua propagandatyötä, jota ryhmä on kutsuttu suorittamaan.
Keskustelut,
joihin
jäsenet
vapaasti ottavat osaa, tarkoittavat ennen kaikkea perehtymistä teosofisiin oppeihin. Nuoret
jäsenet — samoinkuin syrjäiset, jotka mahdollisesti saavat olla läsnä — kaipaavat selitystä
vanhemmilta
monissa
kysymyksissä,
jotka eivät yhtä helposti selviä paljaalla
lukemisella.
Sitäpaitsi
jokainen
ajatteleva
etsijä tuo mukanaan omia, uusia näkökohtiaan. Yhteisvoimin yhteistyöhön on sopiva
motto ryhmätyölle. Semmoiset asiat kuin jälleensyntyminen,
karma,
seitsemän
prinsiippiä, tajunnan tasot, kolminaismaailma, alempi
ja ylempi minä, kehityksen kulku kierroksissa ja roduissa y.m. voivat eetilliseltä kannalta tuntua painolastilta, mutta ovat järjen
ja älyn kehitykselle välttämättömät, jos tahdomme, että moraalinen tahtomme saisi tukea
intelligensiltämme. Mestarit aloittivat teosofisen työnsä H. P. Blavatskyn välityksellä julistamalla niitä oppeja, jotka kyllä ovat
alussa vaikeatajuisia, mutta palkitsevat vaivamme sillä mielen tyyneydellä, jonka materialismia ja epäuskoa vastaan hyvin aseistettu järki aina synnyttää. Meidän on paljon
helpompi pyrkiä hyvyyteen ja täydellisyyteen, kun ymmärryksemme on kasvanut vakuutetuksi siitä, että eetillinen pyrkimys ei
ole ainoastaan viisas ja hyvä, vaan suorastaan välttämätön. Kuten H. P. B:n oli tapana
sanoa, kyllä kristikunnassa on pitkin matkaa teroitettu, että pitäisi olla kiltti ja hyvä
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j.n.e., mutta on kokonaan jätetty opettamatta, miksi pitäisi sitä olla, vieläpä on
samalla epäilty hyvänä olemisen tai hyväksi
tulemisen mahdollisuus, jopa menty niinkin
pitkälle, että suorastaan on selitetty turhaksi kaikki inhimillinen pyrkimys ja ponnistelu ”omin voimin”. Sentähden on ruusuristiläisten ja yleensä teosofein hyvä sekä
itse tarkasti perehtyä teosofisiin oppeihin,
sellaisina kuin H. P. Blavatsky ne esitti, että
maailmankin
puoleen
kääntyessään
vedota
niihin.
Tien varrelta 1928: 286,
Ruusu-Risti-koti
on
perustettu
Helsinkiin
Kulmakoulutaloon. Se avataan joulun tienoissa ja tarjoaa siitä lähtien täysihoitoa
Ruusu-Risti-jäsenille.
Tarkempia
tietoja
antaa neiti Annikki Reijonen, os. Kulmakoulu,
Konstantininkatu 33, Helsinki.
Tien varrelta 1928:288,
Äänestyslippu, koskeva ensi vuoden RuusuRistiä, jaetaan tämän numeron mukana kaikille tilaajille.
Tien varrelta 1928: 288,
Ruusu-Risti 1929. ks Johtajan osasto 1928:
305—306,
Ruusu-Risti-kongressi
pidetään
Helsingissä
joulukuun 30 ja 31 p:nä 1928 ja tammikuun
1 p:nä 1929. Ensimäinen kokous on avoin
kaikille Ruusu-Ristin jäsenille, toinen ja kolmas looshien jäsenille. Kokoukset pidetään
Kulmakoululla, Konstantinink. 33.
Tien varrelta 1928: 325,
Ruusu-Risti-työntekijämm,e
J.
R.
Hannula
kertoo kesänaikaisesta työstään [*Lue Kristosofian Polulla-kirjasta] 1928:325—326,
ks Johtajan osasto 1928: 345—349,
Ruusu-Risti kongressi pidetään, kuten viime
numerossa
ilmoitettiin,
Helsingissä
vuoden
vaihteessa. Joulukuun 30 p:nä on tavallinen
sunnuntailuento klo 12 päivällä Realilyseolla,
Vladimirink. 8—10, ja klo 7 illalla on yleinen
kokous
Kulmakoulun
juhlasalissa,
Konstantinink. 33; tähän kokoukseen kaikki RuusuRistin jäsenet pyydetään saapumaan, mutta
sivullisilla ei ole siihen pääsyä; kokouksessa
tehdään selkoa järjestömme uudesta rakenteesta ja pohditaan viime vuosikokouksessa
alulle pantuja kysymyksiä. Maanantaina 31
p:nä on looshikokous illalla. Tiistaina tammikuun 1 p:nä on luento klo 12 päivällä Kulmakoululla, Konstantinink. 33 ja illalla looshikokous. Neuvosto toivoo, että maaseudulta
saapuisi runsaasti vierailevia veljiä.
Tien varrelta 1928: 372,
[*Rauhaa kohti] Lehden aate on RuusuRistille ja sen johtajalle kallis ks rauha
1928: 373,
Henkistä valistustyötä voi jokainen tehdä
lahjoittamalla
Ruusu-Risti-kirjallisuutta
yleisiin kirjastoihin tai olemalla mukana perustamassa
paikkakunnalleen
Ruusu-Risti-kirjaston.
Ruusu-Risti 1929 on hyvä joululahja. Samaten kirja!
Tien varrelta 1928: 373,
T: Uusi vuosi on alkanut ja onnen toivotuksia on kaikunut joka ilmansuuntaan. Kunpa
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me ihmiset pysyisimme hyvässä tahdossamme
pitkin vuotta, niin että onni ja rauha voisivat asua luonamme ainakin ensi jouluun
saakka.
Olen
minäkin
hiljaisuudessa
toivottanut
jotakin sekä Ruusu-Ristin lukijoille että itselleni. Olen toivonut, että kaikki lukijani rakastaisivat totuutta ylinnä kaikkea ja aina haluaisivat kuunnella totuuden ääntä mieluummin kuin lempiaatteittensa tai ennakkoluulojensa. Olen toivonut, että he Ruusu-Ristiä
lukiessaan
etsisivät
hengen
vilpittömyyttä
pikemmin kuin muodon täydellisyyttä, antaen
sydämestään anteeksi, mitä kyvystä puuttuu,
ja kohdistaen huomionsa kirjoittajien sisäiseen tarkoitukseen. Tämä on outo toivomus
toimittajan
puolelta,
sillä
nykyajan
vaatimukset ovat juuri suuria muodon suhteen.
Mutta onhan lehtiä paljon, jotka näitä vaatimuksia täyttävät, — Ruusu-Risti ei pyri niiden kanssa kilpailemaan.
Sillä mitä olen itselleni toivonut? Olen hiljaisuudessa toivonut osaavani toimittaa RuusuRistiämme niin, että se olisi kuin huutajan
ääni korvessa, joka pelkäämättä sanoo totuuden elämän suurista kysymyksistä. Totuus on
puolueeton, sillä se ei katso ihmiseen. Mutta
totuus ei ole suvaitsevainen merkityksessä
välinpitämätön eli yhtäkaikkinen. Totuus on
— milloin se tiedetään — tieteellisen tarkka
ja matemaattisen selvä eikä siedä rinnallaan
pienintäkään valhetta. Sentähden onkin tunnuslauseemme H.P.Blavatskyn T. T:lle antama motto satjaan naasti paroo dharmah
(uskonto ei ole totuutta korkeampi), joka
latinankielisenä
R.-R.-mottona
kuulukoon:
veritate nulla praestat religio.
Toimittajalta 1929: 1,
Ruusu-Risti
kaunokirjallisuudessamme,
ks
Reijonen, Annikki 1929: 25,
Ruusu-Risti kongressi pidettiin Helsingissä
vuoden vaihteessa. Kaikki kokoukset olivat
uudella Kulmakoulun talolla, Konstantiinink.
33. Avara juhlasali jykeväin pilarein kannattamme sinisine holvikattoineen on saanut
erikoisen tunnelmikkuuden Ola Forsellin oivallisten,
väriloistoisten
Kalevala-aiheisten
lasimaalausten kautta, jotka kokonaan peittävät salin yhdeksän isohkoa ikkunaa. Kokoukset tässä kauniissa temppelihuoneessa eivät
voineet olla muuta kuin sopusointuisia ja
kohottavia, kerta kerralta sydämellisempiä ja
järkeä
kirkastavampia.
Ruusu-Risti-ryhmän
kokouksessa joulukuun 30 p:n illalla vietettiin lopuksi P. E :n syntymäpäivä lauluineen,
soittoineen, puheineen, lahjoineen ja kahvikesteineen.
Kolme
muuta
kokousta
olivat
looshikokouksia, joissa irtojäsenet eivät olleet
mukana. Tammikuun 1 p:nä oli luento uudessa salissa, ja samassa paikassa ne nyt jatkuvatkin.
Ruusu-Risti Neuvostoon, johon uusien sääntöjen nojalla voi kuulua 33 jäsentä, on Johtaja kutsunut seuraavat ”nuoret” veljet ”vanhojen” lisäksi ja avuksi: Rakel Ervastin,
Annikki
Reijosen,
Eino
Krohnin,
Sven
Krohnin, Yrjö Rimpin, Esko Koiviston, Uuno
Poreen ja Jorma Partasen.
Ruusu-Ristin uudet säännöt ja irtojäsenten
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hakemuskaavakkeet
jätetään
painoon,
niin
pian kuin ovat laillisesti vahvistetut, mikä
tapahtunee lähiaikoina.
Ruusu-Ristin
yhdeksäs
vuosikokous
pidetään tämän vuoden pääsiäisenä maaliskuun
lopulla ja huhtikuun alussa.
Tien varrelta 1929: 45,
Mathilda Wrede — — lähellä Ruusu-Ristin
elämänymmärrystä, ks Wrede, M. 1929: 45,
Tulevasta
Ruusu-Risti-kodista
kirjoittaa
meille
toinen
perustaja-emännistä:
—
—
1929:45,
ks Peters, A. V. 1929: 45,
Ruusu-Risti-henkeä
lähenevästä
kristinuskostaan, ks Ragaz, L. 1929: 46,
Ruusu-Ristin tämä numero omistetaan kiitollisuudella Jyväskylän Ruusu-Ristille, joka
lähetti lehdellemme kuuden tuhannen markan
joululahjan,
rohkaisten
meitä
siten
yrittämään
parastamme
uuden
suunnitelmamme
toteuttamiseksi.
Tien varrelta 1929: 46—47,
Ruusu-Risti-teosofia
tuli
avuksi.
Muuan
opettaja kirjoittaa kirjeessä P. E:lle seuraavasti: — — 1929: 47,
RUUSU-RISTIN YSTÄVÄT JA LUKIJAT!
Tilatkaa Ruusu-Risti itsellenne!
Ehkä voisitte tilata sen lahjaksi jollekulle
tuttavallennekin?
Koettakaa myös levittää Ruusu-Ristiä!
Ruusu-Risti palvelee ihmiskunnan asiaa.
Ruusu-Risti
työskentelee
Suomen
kansan
tulevaisuuden puolesta.
Ruusu-Risti auttaa jokaista ihmistä hänen
totuuden etsimisessään.
Ruusu-Risti sulkeutuu kaikkien suosioon.
1929: 48,
Ruusu-Ristissä meillä ei ole ulkonaista poliittista ohjelmaa, koska noudatamme teosofisen
liikkeen
alkuperäistä
traditsionia,
jonka mukaan T. S. pysyy loitolla päiväpolitiikasta. — — sekä yksilöinä että RuusuRisti-seurana
harrastamme
juuri
sitä
politiikkaa — — Ja semmoistako poliittista työtä
te Ruusu-Ristissä teette? — — ks politiikka
1929: 49—53,
Ruusu-ristiläisen tempaa mukaansa tekijän
rakkaus rauhaan ja ks Lisäys: Kaukomaa,
J. E. 1929: 82,
Ruusu-Risti on edullisilla ehdoilla saanut
vuokrata
temppelisalin
ks
Temppelirahasto
1929: 82,
Ruusu-Ristin vuosikokous on pääsiäisenä.
Tien varrelta 1929: 92,
Ellen viime kerralla käsittänyt teitä väärin, on Ruusu-Ristin n.s. poliittinen ohjelma
hyvin kaukainen ja hyvin kauas tähtäävä?
— — Tätä oikeaa elämänymmärrystä nimitämme teosofiaksi, välistä kiinteämmin RuusuRistin teosofiaksi eli kristosofiaksi. ks politiikka 1929: 93—95,
T: Ruusu-Ristin vuosikokous on suunniteltu
pidettäväksi
pääsiäisenä.
Torstai-iltana
maaliskuun 28 p:nä on n.s. tutustumisilta ja perjantaiaamuna kello 10 alkaa varsinainen kokous
esoteerisella
hartaushetkellä,
jatkuen
kello 12 virallisena vuosikokouksena. Perjan-
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tai-iltana on Väinämölooshin kokous, jossa
suoritetaan vihkimyksiä ja koroituksia. Lauantaina kokoontuu Suurlooshi kello 11 a.p.,
kello 4 i.p. on esitelmä ja illalla virallisen
vuosikokouksen
päätös.
Pääsiäissunnuntaina
on päivällä kello 12 vuosijuhla Kansallisteatterissa ja illalla kansalliskongressi (n.s. itsenäisyysjuhla). Maanantaina on esitelmä ja
uusien jäsenten installointi.
Vaikka meillä äsken oli kokous — vuoden
vaihteessa, — toivomme kuitenkin, että jäsenemme
saapuvat
runsaslukuisesti
vuosikongressiimme, joka lupaa tulla yhtä kauniiksi ja onnellistuttavaksi kokoukseksi kuin
entisetkin ovat olleet.
Toimittajalta 1929: 95—96,
ks Temppelirahasto 1929:96,
RUUSU-RISTIN YHDEKSÄS
VUOSIKOKOUS
Kokous
pidetään
Helsingissä
Kulma-koululla, Meritullink, (ent. Konstantinink.) 33,
pääsiäisenä maaliskuun 28—huhtikuun 1 p:nä
1929 seuraavan ohjelman mukaan: — —
1929: 118,
— Olettehan Ruusu-Ristinä täysin itsenäisiä,
riippumattomia
mistään
ulkomaalaisista
yhdistyksistä tai järjestöistä? — — Ettekö
voisi auttaa maailmaa enemmän julistamalla
omaa Ruusu-Risti-sanomaanne sinään — —
tulen mielenkiinnolla odottamaan tulevia
Ruusu-Ristin numeroita. — — ellemme asetu
H. P. B:n ja Ruusu-Ristin käytännölliselle
kannalle ks Kristus 1929: 137—141,
T:
Ruusu-Ristin
vuosikokous
pääsiäisenä
oli kaikin puolin onnistunut: yksimielinen,
keskitetty, voimakas. Olen usealta taholta
kuullut kiitossanoja sen johdosta, ja ilmituodessani oman vilpittömän iloni kokouksen
onnistumisesta
lausun
samalla
sydämellisen
kiitokseni kaikille, jotka myötävaikuttivat sen
menestykseen.

*
Vuosikokouksessa
kysyin,
mitenkä
aikakauslehtemme tänä vuonna oli miellyttänyt,
kertoen samalla, että sillä oli nyt paljon
vähemmän tilaajia kuin viime- ja edellisinä
vuosina, kun ei nyt oltu lähetetty postiennakkona. Kysymyksen johdosta syntyi innokas
keskustelu, jossa kaikki puhujat yksimielisesti tunnustivat Ruusu-Ristin tänä vuonna
olevan sisällöltään paremman kuin koskaan
ennen ja ihmettelivät, etteivät edes vanhat
tilaajat olleet hoksanneet miehissä uudistaa
tilauksensa. Mutta kyllähän vielä ennättävät
ennen vuoden loppua, vakuutettiin. Ja muuten oli jäsenten nyt tehtävä voitavansa RuusuRistin
levittämiseksi.
Tuumasta
toimeen.
Kokouksessa ruvettiin heti keräämään tilauksia lisää, jotka lahjoina oli lähetettävä osaksi
määrätyille henkilöille, osaksi kirjastoille ja
seuroille toimituksen valinnan mukaan. Siten
saatiin heti kokoon satakunta uutta tilausta,
joista eräs yksityinen jäsen oli merkinnyt
viisikymmentä.
Tästä suuresta ystävyyden osoituksesta ja
asianharrastuksesta
tunsin
itseni
sanomattoman innostuneeksi.
Toimittajalta 1929: 141,

Ruusu-Risti
VUOSIKOKOUKSEMME
Kirj. J. E. P. [*Otteita]

Ruusu-Ristin yhdeksäs vuosikokous, jokavuotinen
kevätjuhla
pidettiin
pääsiäisenä
28. 3.—1. 4. — —
Kun varsinainen vuosikokous oli pitkäperjantaina
virallisesti
avattu,
puhui
Johtaja
kokousajan ja kokouksen merkityksestä ja
luonteesta. [*ks ylösnousemus] — —
Johtajan puhetta, josta yllä on toistettu
vain hajanaisia lauseita, seurasi tervehdysten
vuoro. Näitä tuotiin ympäri maata, Tampereelta, Viipurista, Turusta, Jyväskylästä, Kuopiosta,
Lieksasta,
Mikkelistä,
Kotkasta
ja
Kouvolasta. Lisäksi useat yksityiset veljet
käyttivät
puheenvuoroa.
Samalla
ilmoitettiin
Johtajalle, että hänelle on erään helsinkiläisen looshin aloitteesta vuokrattu ja kalustettu huoneisto Kulmakoulun talosta hänen
työnsä helpottamiseksi, ja hänelle luovutettiin asunnon avaimet. Tämän johdosta puhuessaan Johtaja mainitsi jo v. 1918 suunnitelleensa
työnsä
jakamista
kahteen
osaan.
Suurimman osan vuotta hän tekisi kirjoitustyötä maaseudun rauhassa ja olisi toisen osan
vuotta Helsingissä, esitelmöiden ja kokouksissa puhuen. Nyt, kun tämä on tehty mahdolliseksi, hän aikoo sitä yrittää ensi talvesta
alkaen. Tällöin tulee Helsingissä suoritettava
työ saamaan entistä enemmän hänen huomiotaan osakseen, ja maaseudulla toimivat
ryhmät ja looshit, jotka tähän asti ovat
olleet verraten etäällä Johtajan personallisesta
vaikutuspiiristä,
saavat
hänet
todennäköisesti ensi työkauden kuluessa elävöittäväksi ja innostavaksi vieraakseen. — —
Alustuksena
yksityiskohtaiselle
taloudellisen tilanteen selvittelylle Johtaja puhui siitä,
miten hänen oma suhtautumisensa raha-asioihin on vuosien vieriessä muuttunut. [*ks
raha] — — [*ks Temppelirahasto; kesäkurssit; Inri; jättiläinen]
— — jatkettiin looshikokouksien keskeyttämää
vuosikokousta,
ja
neuvottelut
koskivat
etupäässä
Ruusu-Risti-aikakauskirjaamme.
Useat veljet käyttivät tällöin puheenvuoroaan
ja kevensivät mieltään kaikessa, mikä koski
julkaisumme sisältöä ja toimitustapaa, sekä
entistä että nykyistä. Yleisenä mielipiteenä
oli, että se on viime aikoina huomattavasti
parantunut;
varsinkin
Johtajan
osasto
ja
”Htapuhteella”-sivut saivat kiitosta osakseen,
ja kaikki olivat yksimielisiä lehden levikin
lisäämisen
välttämättömyydestä.
Eräs
veli
ehdotti,
että
jokainen
läsnäolijoista
tilaisi
yhden vuosikerran lisää, ja monet lupautuivatkin tämän tekemään. Keskustelun aikana
lähetettiin salia kiertämään kaksi keräyslistaa, ja illan kuluessa kerääntyikin tilauksia
yli yhdeksänkymmentä. — —
Sunnuntaina oli Kansallisteatterissa vuosijuhla, joka aina on kerännyt katsomon täyteen yleisöä. — — Kun trio oli esittänyt
Erkki Melartinin uudet sävellykset, Barcarolan ja Meditation, piti Johtaja juhlapuheen
aiheenaan ”Europan ylösnousemus”. [*ks Europa] — —
Maanantaina oli ensin P. E:n yleisöllekin
varattu
esitelmä
”Tarvitsemmeko
auktori-
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teettejä”,
ja
tämän
jälkeen
installatiotilaisuus, jolloin kuusikymmentä uutta RuusuRistiin hyväksyttyä jäsentä asetettiin tavanmukaisin juhlallisin menoin oikeuksiinsa ja
velvollisuuksiinsa. — —1929: 142—148,
Ruusu-Ristin
vuosikokouksessa
pääsiäisenä,
johon otti osaa noin kolme sataa jäsentä,
kallistui aikakauslehteämme koskevassa keskustelussa yleinen mielipide sen puhujan puolelle, joka ehdotti, että jäsenet-tilaajat koettaisivat kukin hankkia yhden tilaajan lisää,
jotta lehtemme saisi suuremman levikin. Toivokaamme, että nekin, jotka eivät olleet vuosikokouksessa läsnä, ottavat tämän ehdotuksen
suosiolliseen huomioonsa.
Tien varrelta 1929: 178,
Ruusu-Risti lähetetään tänä vuonna lahjaksi lähes sadalle lukutuvalle ympäri maata;
lahjoittajina
ovat
parhaasta
päästä
kaksi
lehtemme ystävää, jotka tahtovat pysyä tuntemattomina.
Toivokaamme
heidän
lahjansa
aikaansaavan
sen,
että
lukutuvissa
lehteä
innokkaasti luetaan, että se herättää ajatuksia ja sananvaihtoa ja että lukutuvat itse
uudistavat tilauksen vastaisuudessa.
Jotkut
lehtemme
ystävät
ovat
niinikään
tilanneet Ruusu-Ristin tänä vuonna lahjaksi
tuttaville. Jospa nämä, jotka lehden täten
saavat
ilmaiseksi
tuntemattomilta
lahjoittajilta, lukisivat sitä ja pitäisivät siitä! Paras
kiitos heidän puoleltaan, jos lahja tuottaa
heille tänä vuonna iloa, olisi epäilemättä,
että he puolestaan tilaisivat lehden jollekin
tuttavalleen
tai
uudistaisivat
oman
tilauksensa ensi vuodeksi.
Tien varrelta 1929:227—228,
T: Julkaisen Eino Krohnin kiintoisan ja
sisältörikkaan
matkakirjeen
kokonaisuudessaan tässä numerossa ja annan H. P. B:n
evankeliumitutkimuksen
jatkon
alkaa
vasta
syyskuussa. Siten kesäisen elokuun RuusuRisti on sujuva lukea ja älyllinen ponnistus
siirtyy syyskuuhun, jolloin kaikki ovat kesän
jälkeen virkistyneet.
Toimittajalta 1929: 233—234,
T: Olisin halukas kuulemaan lukijoilta —
miltäkin, joita en personallisesti tapaa, —
mitä he pitävät tämän vuoden Ruusu-Ristilehdestä. Uusi vuosi on pian kynnyksellä ja
päätöksiä on tehtävä sen ohjelman suhteen.
Kirjoittakaa minulle pari sanaa opastukseksi
ja ohjaukseksi.
Sen uskaltanen jo luvata, että koetan olla
nostamatta
Ruusu-Ristin
tilaushintaa.
Lehti
on kyllä tänä vuonna tullut minulle tavallista
kalliimmaksi, mutta sillä on osoittautunut
olevan niin paljon tosi ystäviä, jotka ovat
sille auttavan käden ojentaneet, että minulle
loppujen lopuksi on koitunut tavallista enemmän iloa ja onnea rakkaan Ruusu-Ristimme
kautta ja että toivorikkain ja luottavin silmin katselen tulevaisuuteen.
Toimittajalta 1929:277—278,
T: Taas lähenee vuosi loppuaan. RuusuRisti-lehtemme on pian 25 vuotta vanha.
Onko se tällä ajalla osannut tyydyttävästi
palvella? Saako se iloisin ja reippain mielin
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elää eteenpäin? Onko se vielä nuori ja elinvoimainen? Saako se vielä kasvaa ja varttua?
Toimittajana kyllä haluaisin vastata myöntävästi, mutta mikä arvostelija toimittaja on?
Lukijat — ne ne arvostelun lausuvat.
Toimittajalta 1929: 319,
lunastaa Ruusu-Risti itselleen — — kustannusoikeuden koottuihin teoksiini ks Rahasto 1929: 349,
Ruusu-Ristiä arvostellaan. 1929: 361—362,
RUUSU-RISTILÄISET!
Kansamme kaipaa henkistä valistusta ja
totuuden tietoa.
Monet nälkäiset sielut riemuitsisivat kiitollisuudesta, jos he saisivat tietoa teosofian
ja Ruusu-Ristin sanomasta.
Monet ovat liian köyhät ostaakseen itse
kirjoja.
Heitä varten pitäisi olla Ruusu-Risti-kirjastoja ympäri maata.
Suuremmissa kaupungeissa voisi olla useampia pieniä kirjastoja.
Helsingissä niitä saisi olla joka puolella
kaupunkia.
Eivätkö Ruusu-Ristiläiset tahdo tässä olla
auttajina? Eivätkö he voisi näitä lainakirjastoja perustaa ja hoitaa.
Mystica
tarjoaa
tätä
tarkoitusta
varten
kaikkia kustannustuotteitaan (paitsi P. E:n
vasta ilmestynyttä uutta kirjaa) viidenkymmenen prosentin (50 %) alennuksella.
Tämä tarjous kestää jouluun saakka.
Käyttäkää
tilaisuutta
palvellaksenne
kansaa!
MYSTICA
Helsinki, Kaisaniemenkatu 5. 1929: 364,
Kun ajattelen — — Ruusu-Risti-aikaa,
täyttyy sydämeni kiitollisella ihmettelyllä. Se
rakkaus, se apu, se tuki ja turva, joka
Ruusu-Risti-taholta sekä yksityisten jäsenten
että seuran puolesta on osakseni tullut, on
mielestäni satumaista, ks Tie 1929: 365—366,
T: Ruusu-Risti-lehtemme lähtee nyt piakkoin kymmenennelle taipaleelleen Ruusu-Ristinimisenä, ja teosofisena aikakauskirjana se
aloittaa 26:tta vuosikertaansa vuonna 1930.
Ensi vuoden kabbalistinen luku on 13 (tai 4)
ja lehtemme ikä on 2 x 13 (tai kabbalistisesti
myös 8). Karmanalaisessa maailmassa numerot merkitsevät paljon, sillä kosmos on matemaattisesti järjestetty. Henki yksin on ”taikauskon” yläpuolella, mutta missä on henkeä
ilman muotoa aineellisessa maailmassa?
Ehkä Ruusu-Ristikin saa luottaa rehellisten pyrkimystensä karmaan ja katsoa tulevaisuuteen toivorikkaana. Mutta ilman jumalallista inspiratsionia toimisi karmakin koneellisen kylmästi. Aina on karman toiminnassa välttämätön se jumalallinen rakkaus,
joka herää työhön elävien olentojen sydämessä. Sentähden uskon minäkin Ruusu-Ristin
toimittajana siihen rakkauden inspiratsioniin,
joka panee lehden lukijat ja ystävät koettamaan parastaan lehden puolesta.
Ruusu-Risti ilmestyy siis vuonna 1930 samanlaisena kuin tänä vuonna samoine osastoineen
ja
samoine
rubriikeineen.
Sisältö
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pysyy hengeltään samana, ja toivon, että
lukijat muistavat ”Iltapuhteella” osastoa lähettämällä kertomuksia kokemuksistaan henkimaailman y.m. yliaistillisilta aloilta. ”Kirjeitä toimitukselle” otsikon muutan ”Vapaaksi
sanaksi”, koska tahdon painostaa, että lukijat tässä osastossa todella voivat ”puhua
suunsa puhtaaksi” missä teosofisessa tai teosofiaa lähellä olevassa asiassa tahansa. Toivoni olisi myös, että lukijat vaihtaisivat
mielipiteitään
eri
kysymyksistä
useammin
kuin tähän saakka. Ulkomailla eivät arvokkaat lehdet pelkää personallistakaan polemiikkia, kunhan äänen sävy on kohtelias ja
sanoista näkyy, että kirjoittaja todella rakastaa ja etsii totuutta. Aikakauskirja sillä
tavalla voittaa elävyydessä ja vilkkaudessa,
ja mistä lukijat enemmän oppivat kuin kohteliaasta ajatusten vaihdosta? Paljaat asialliset eli teoreettiset artikkelit ovat usein liian
personattomia herättääkseen suurempaa mielenkiintoa. H. P. Blavatskyn kirjoitustavasta
on mielestäni paljon oppimista. Se on aina
asiallista,
mutta
silti
elävän
personallista.
Hänen tasalleen ei tietysti kukaan nouse olematta yhtä voimakas ja nerokas personallisuus. Ruusu-Risti tulee edelleenkin julkaisemaan
hänen
säteilevän
älykkään
kynänsä
tuotteita.
Ruusu-Ristin hinta ei nouse. Se on yhä
Smk. 50:— koko vuosikerrasta, dollaria 2:—
ulkomaille tilattuna. Lehti on tilattava koko
vuodeksi, mutta toimituksen kanssa voi kyllä
sopia vähittäismaksusta, jos on hankala heti
maksaa koko hinta.
Lehden ilmestymisen tämän kokoisena ja
sisältöisenä on kuluvana vuonna tehnyt mahdolliseksi se tuntuva apu, minkä monet tilaajat ovat sille suoneet maksamalla vuosikerrastaan Smk. 100:— ja enemmän, ja se avustus, minkä Jyväskylän looshi antoi sille rahalahjoillaan ja pari ystävää tilaamalla kumpikin kymmenittäin vuosikertoja lahjaksi kirjastoille y.m. Jos sama hyvä karma seuraa
Ruusu-Ristiä edelleen, voimme siis toivoa,
että se vuonna 1930 pysyy samankokoisena
kuin nytkin — tai mahdollisesti kasvaa vielä
isommaksi. Joulukuun numeron mukana lähetettävässä
sinisessä
tilauskortissa
otetaan
taas huomioon se mahdollisuus, että tilaajat
katsovat
lehden
sadan
markan
arvoiseksi.
Ulkomailla tämä vastaa kolmea tai neljää
dollaria kunkin tilaajan jalomielisen arvioinnin mukaan. Tahdon vielä kerran painostaa,
että tämä kaikki on runollisen rakkaudeninspiratsionin varassa eikä ketään velvoita.
Ruusu-Ristin virallinen hinta on Smk. 50:—,
dollaria 2:—.
Postiennakkoa ei lähetetä tilaajille, jonka
tähden jokaisen on huolehdittava siitä, että
hänen tilauksensa ajoissa uudistuu. Kuten
sanottu, seuraa joulukuun numeroa sininen
postiosoitus Suomessa asuville tilaajille. Tämän marraskuun numeron mukana jaetaan
kaikille
tilaajille
tavanmukainen
tilauslista,
jota ainakin ne voivat käyttää, jotka lähettävät toimitukselle useampia tilauksia.
Olkoot valkoiset ja hyvät vallat meille kaikille suopeita!
Toimittajalta 1929: 367—368,
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Ruusu-Ristin toimitukselle on saapunut kirjeitä,
joissa
kiitetään
lehtemme
nykyistä
vuosikertaa ja muuten yhdytään viime numerossa julkaistuihin arvosteluihin.
Tien varrelta 1929: 396,
RUUSU-RISTI 1930
Ruusu-Risti,
totuudenetsijäin
aikakauskirja,
ilmestyy vuonna 1930 samankokoisena ja
samansisältöisenä kuin tähänkin saakka, käsittäen siis kymmenen numeroa ja ainakin
320 tekstisivua. Hinta pysyy samana kuin
ennen, ollen Smk. 50:— Suomessa asuville
tilaajille ja 2 dollaria eli Smk. 80:— ulkomaille
tilattuna.
Toimitus
ottaa
kuitenkin
vastaan vapaaehtoisia avustuksia esim. korkeampien tilausmaksujen muodossa, ja käytetään ne, kuten tänäkin vuonna, sisällön
rikastuttamiseksi
ja
lehden
laajentamiseksi.
”Kysymyksiä
ja
vastauksia”
osastossa
on
m.m. aikomus ensi vuonna julkaista referaatteja Helsingin kysymysiltojen kiintoisemmista
kysymyksistä.
Ruusu-Ristin levikin suhteen toimituksella
ei ole mitään utuisia unelmia. Lehtemme on
kaksikymmentäviisi
vuotta
vanha,
mutta
suuri yleisö ei ole vielä kiinnittänyt siihen
huomiota. Se ei ole tunnettu eikä kuuluisa —
mikä itsessään on hyvä sekin. Sen sijaan
sillä on todellisia ystäviä. Sen ympärille on
kasvanut luja ja luotettava kannattajapiiri.
Se on huutajan ääni korvessa, se kutsuu
maailman monia luokseen, mutta sen ääntä
kuuntelevat vain valitut.
Ruusu-Risti ei olekaan arkojen sielujen
lehti eikä ennakkoluuloisten eikä ylen ”suruttomien”. Rohkeat totuudenetsijät sitä rakastavat.
Ruusu-Risti tilataan postin kautta, asiamiehiltä tai suoraan toimitukselta, os. Hyvinkää, Pilpala. Käyttäkää sinistä postiosoitusta,
joka jaetaan tämän numeron mukana Suomessa. Etuantia ei lähetetä.
Toimitus.
1929: 409,
Ruusu-Risti
tilattuna
vuodelle
1930
tai
kirja, joka tekee selvää Ruusu-Ristin elämänkatsomuksesta, on sopiva joululahja ystävälle,
jolle tahtoisi antaa jotakin hyvää.
Tien varrelta 1929: 452,
Niin Ruusu-Ristikin nyt toivottaa ystävilleen ja lukijoilleen onnellista uutta vuotta:
— — Ruusu-Ristin onnentoivotus on mahdollisimman monipuolinen. — — maakokeen suorittajalle — — Tulikokeen taistelijalle — —
vesikokeen — — ilmapurjehtijalle ks toivo
1930: 1—2,
T: Tämä tammikuun numero ilmestyy verrattain myöhään — kuten tavallisesti —
siinä toivossa, että tilauksia mahdollisimman
lukuisasti
ehtisi
saapua
ennen
ensimäisen
numeron ilmestymistä.
Suuren tilan tekstistä ottaa tällä kertaa
uusi osasto ”Vapaa sana”. Olen kuitenkin
miltei varma siitä, että lukijat mielihyväkseen tutustuvat tämän osaston moniin kirjoituksiin.

*
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Siis vielä kerran: kaikkea, kaikkea hyvää
vuodelle 1930!
Toimittajalta 1930: 3,
Ruusu-Ristin kymmenes vuosikokous pidetään tänä vuonna pääsiäisenä, siis huhtikuun
17—22 p:n välisenä aikana. Tarkempi ohjelma myöhemmin. Ehdotukset ja keskusteluaiheet, joita vuosikokouksessa tahdotaan esittää, on lähetettävä ajoissa Kansalliselle Neuvostolle sen sihteerin osoitteella (Eino Krohn,
Helsinki, Maneesink. 2aC).
Tien varrelta 1930:43,
Helsingissä jouluna, kirj. J. R. H. [*Lue
Kristosofian Polulla] 1930:43—44,
Ruusu-Risti tuottaa iloa. Kaukaisesta Karjalasta kirjoitetaan meille: — — 1930:45,
onnen tuhatvuotinen valtakunta on toteutettavissa — — ainoastaan Ruusu-Ristin eli
teosofian merkeissä tapahtuvalla sivistys- ja
valistustyöllä, ks armeija 1930: 49—52,
t: Olin ajatellut tammikuun Ruusu-Ristissä
pakinoida vähän kirjoista, mutta monet kiireeni estivät. Nytkin supistun suosittelemaan
muutamia teoksia, joihin olen saanut tutustua.
[*ks Snellman, Jussi; Memoaarikirjallisuus;
Mayo. K. Seabrook, W. B.; Larson, herttua.]
1930:52—54,
ks P. E. VIII 1930:55,
RUUSU-RISTIN KYMMENES
VUOSIKOKOUS
Kokous pidetään Helsingissä Ruusu-RistiTemppelissä Kulma-koulussa, Meritullink. 33,
pääsiäisenä huhtikuun 17—21 p:nä 1930 seuraavan ohjelman mukaan: — — 1930: 129—
130,
Ruusu-Risti-Kansanopisto,
ks
Kansanopisto
1930: 134,
Ruusu-Risti
kirjasto,
Kulmakoululla
l:ssä
kerroksessa, on avoinna sunnuntaisin luennon
jälkeen 1 tunnin ajan. Käyttö-oikeus jäsenillä
ja ulkopuolisilla.
Tien varrelta 1930: 135,
Mutta hänen takanaan näemme RUUSURISTIN Ritarin ks Pohjolan mies 1930: 159,
Ruusu-Ristin jäsenten huomioon!
Kaikkia Ruusu-Ristin jäseniä, jotka eivät
henkilökohtaisesti olleet mukana vuosikokouksessa, pyydämme lähettämään vuosikokouksen
aikana suoritettavan (ja myös maaliskuun)
avustuksensa suoraan Ruusu-Ristin rahastonhoitajalle, herra Esko Koivistolle, os. Helsinki, Alppikatu 13 F. 1930:168,
Ruusu-Ristin
johtaja
lausuu
sydämelliset
kiitoksensa
kaikille
R.R:n
paikallisryhmille,
joissa hänen on ollut onni vierailla tänä
vuonna.
Kauniilla
ajatuksilla
ja
ahkeralla
työllä veljet ovat kylväneet, ja sitten johtaja
sai tulla satoa niittämään. Kyllä totuuden
jano nyt on elävänä monen ihmisen sielussa,
eikä ole turha ollut teosofinen työmme ja
ponnistelumme Suomessa.
Tien varrelta 1930:179,
ks teosofia art. T.S:n tehtävä 1930:181—
185,
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T: Huhtikuu kului Helsingin Ruusu-Ristissä
vuosikokouksen merkeissä, ensin juhlavalmisteluissa ja sitten itse kokouksessa. Ja kun
pääsiäinen tuli, saapui maaseudulta paljon
ruusuristiläisiä,
joiden
seurassa
juhlapäivät
taas kuluivat kuin ihanassa unessa.
Kokouksen vietosta kertoo toinen kynä tässä
Ruusu-Ristin numerossa. Minun tekee vain
mieleni lausua omana yleisenä vaikutelmanani,
että tunsin itseni sanomattoman onnelliseksi
ja kiitolliseksi, onnelliseksi siitä rakkaudesta,
joka tulvi kohtaani ystävien puolelta, ja kiitolliseksi siitä avusta, jonka Mestarin siunaus
meille antoi.
Vuosi vuodelta näen selvemmin, kuinka
oikea ja hyvä Ruusu-Ristimme perustuslaki
on. Joka kokouksessa keskustelemme ekonoomisistakin asioista, mutta kaikki käy sopusoinnun ja yhteisymmärryksen merkeissä eikä
mitään aikaa kulu turhaan. Onhan koko taloutemme perustettu vapaaehtoisuuden ja täydellisen keskinäisen luottamuksen pohjalle!
Äskeisessä
vuosikokouksessa
taloudenhoitajamme puhui eräästä tosiseikasta, josta minä
en aikaisemmin tullut huomauttaneeksi, nim.
siitä, että suuri osa jäsenistämme eivät suorita jäsenmaksuja — ei ainakaan säännöllisesti, jos ollenkaan. Tämä nähtävästi johtuu
väärinkäsityksestä.
”Vapaaehtoinen
jäsenmaksu” ei edellytä, ettei mitään maksuja olisi,
vaan että maksu on suuruudeltaan vapaaehtoinen. Jäsenavustukset kootaan kolme kertaa vuodessa, mutta tietysti taloudenhoitajan
kanssa voi sopia harvemmin tai useammin
tapahtuvasta
maksusta,
jos
asianomaiselle
jäsenelle paremmin niin sopii. Kenenkään ei
tarvitse arkailla avustuksensa pienuutta; henkisessä liikkeessä on jokaisen hyvä tahto tärkeänä tekijänä. Mutta veljellisen yhteistyön
vuoksi on suotava, että jokainen jäsen edes
ilmoittaa taloudenhoitajalle tilapäisestä kykenemättömyydestään
suorittaa
mitään
avustusta. Kenenkään ei tarvitse pelätä, että hänet pyyhittäisiin pois jäsenluettelosta sen nojalla, että hän sattuneesta syystä ei ole tilaisuudessa jonakin aikana suorittamaan mitään
maksuja. Hyvä vain on kaikkien selvästi käsittää,
että
meidänkin
Ruusu-Risti-työmme,
niin henkinen kuin se onkin, on tässä aineen
maailmassa
suuresti
riippuvainen
ruusuristiläisten rahallisista avustuksista.
Ruusu-Ristin taloudenhoitaja on herra Esko
Koivisto, os. Helsinki, Alppikatu 13 F.
Samaan äänilajiin kuin taloudenhoitaja puhui myös Temppelirahaston hoitaja, herra
Yrjö Rimppi vuosikertomuksessaan. Temppelirahaston säännöllisiä ja uskollisia avustajia
on vain 75, vaikka monet ovat lupautuneet.
Tässäkin
olisi
toivottava,
että
uskollisten
avustajien lukumäärä kasvaisi 100 % nyt
alkaneen toimintavuoden aikana. Ei ole kysymys siitä, että voisi paljon antaa, vaan siitä,
että avunanto tapahtuu rytmillisesti, säännöllisessä
tahdissa.
Lesken
ropo
painaa
vaa’assa paljon. Temppelirahasto on muuten
suurenmoinen ruusuristiläinen saavutus. Kolmen toimintavuotensa aikana se on kasvanut
puoleen miljoonaan. Alussa uneksimme kyllä,
että sen verran saisimme säännöllisesti kokoon joka vuosi, mutta unelma, joka toistai-
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seksi on jäänyt toteuttamatta, voi vielä toteutua — j’a paljon ulj’aampana, — kunhan tässä
kaikki ehtivät mukaan. Temppelirahasto ottaa
myös vastaan tilapäisiä lahjoj’a keltä vain,
ja on niitä vuosittain saanutkin. Temppelirahaston ensimäisenä tehtävänä on oman talon ja temppelin pystyttäminen Helsinkiin, ja
on tarkoitus toistaiseksi toteutunut siten, että
Kulmakoulu
sisusti
rukoussalinsa
RuusuRistiä silmälläpitäen, jonka tähden Temppelirahaston varat on korkoa vastaan lainattu
Kulmakoululle.
Kolmas — tavallaan ekonoominen — kysymys, joka herätettiin vuosikokouksessa ja sai
huomiota osakseen, oli jonkun minun kirjani
kääntäminen vieraalle kielelle, esim. englanniksi, jotta muu maailmakin tulisi osalliseksi
Ruusu-Risti-sanomasta.
Ehdotettiin
käännettäväksi ”Vuorisaarna” ja ”Ruusu-Ristin syntysanat Suomessa” ja arveltiin, että RuusuRistin
tarjoama
teosofinen
elämänymmärrys
voisi saada ehkä paljonkin kannattajia esim.
Indiassa, jossa nykyään on alettu kaivata
Kristusta, hänen oppiansa ja persoonaansa
ilman kirkollisia lisäyksiä ja dogmeja. Indialaisia voisi erikoisesti viehättää se. että
Ruusu-Risti — vastoin kristillisiä kirkkoja —
omaksuu sekä jälleensyntymisen että karman
opit. Myöhemmin on vielä pohdittu Gandhia
käsittelevän kirjasen ”Jos Mestareita seuraisimme” saattaminen englannin kielelle.
Asetuin ensin hengessäni hieman epäilevälle
kannalle, sillä käsitystäni hämmensi se, että
oli kysymys omista kirjoistani, jotka eivät
mielestäni vastanneet mitään suuren maailman vaatimuksia. Olin aina ajatellut, että
silloin kun Ruusu-Risti kotimaassamme loistaa niin suurella valolla, että se näkyy rajojen yli, silloin tulevat ulkomaalaiset itsestään
katsomaan ja tutkimaan, mikä se niin oudolla
valolla loistaa. Ja silloin he itse tahtovat,
että kirjammekin käännetään vieraille kielille.
Mutta onhan mahdollista, ettei semmoinen
aika pian tule — jos koskaan. Ja vaikka se
tulisikin, kuka takaa, että ulkomaalaiset näkevät valon ja tulevat uteliaiksi? Minkätähden
itse asiassa kaikki viisaat ovat pyytäneet ja
käskeneet, että heidän oppilaansa levittäisivät
sanomaa, — eivätkä odottaisi, että se itsestään leviäisi?
Epäröintini ja epäilykseni johtuivat vain
heikosta uskostani!
Eihän tässä ollut kysymys minun sanomastani! Ruusu-Ristin sanoma oli H. P. Blavatskyn alkuperäinen teosofia ja hänen painostamansa
Matteuksen
evankeliumin
vuorisaarna. Ruusu-Ristin sanoma oli Jeesuksen
Kristuksen elämänoppi, jonka Mestarein julistama teosofia taas kohotti oikeaan arvoonsa.
Pois siis kaikki personallinen epäröinti!
Nyt olenkin tullut seuraavaan päätökseen:
suoritettuani ensin ne kirjalliset työt, jotka
tänä kesänä minua odottavat, ryhdyn Vuorisaarna-kirjan kääntämiseen englannin kielelle
ja kirjoitan itse englanniksi uudestaan jonkun toisen teokseni.
Riittäköön nyt tähän voimia ja aikaa! Jos
ei kesä riitä, täytyy syksyä ottaa avukseen.
Toimittajalta 1930:185—187,
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Ruusu-Risti-seurassa käytetään usein sanaa
”veli” naisjäsenistäkin puhuttaessa, ks veli
1930: 188,
RUUSU-RISTIN KYMMENES
VUOSIKOKOUS
Kirj. J. K. S. [*Otteita]
Torstai-iltana, huhtikuun 17 p:nä, oli tutustumisillanvietto.
Kulmakoulun
juhlasali
oli
somistettu taiteellisen taidokkaasti kukkasin,
havuköynnöksin.
Itään
johtavan
istuimen
taakse oli asetettu Eemil Halosen Kristuspatsas. Salin koristelutyötä oli johtanut Eemil
Halonen apunaan monet muut. Kiitos heille!
Perjantaina. — — Pekka Ervast piti avajaispuheen. [*ks astraali] — —
J. R. H. mainitsi tervehdyspuheessaan: ”vuosikokoukset ovat kuin joulunkaltaisia kiintokohtia elämässämme”. — —
Aino Ristonmaa Turusta sanoi m.m.: ”Olemme suuresti kiitollisia Johtajallemme hänen
vierailunsa johdosta Turussa”. — —
Seurasi seuraava keskustelukysymys: ”Ruusu-Risti-aikakauslehti.
Johtaja
mainitsi,
että
lehden monipuolinen painoasu on herättänyt
yleistä mieltymystä. Tilaajamäärä ei kuitenkaan ole lisääntynyt. Menot vain ovat suurentuneet. Johtajalla on herännyt lehden suhteen periaatteellinen kysymys: Onko RuusuRisti-lehti vain meikäläisiä varten, vai olisiko
syytä ulottaa sitä propagandatyöhön? Olisiko
aihetta muuttaa lehden sisältöä siihen suuntaan, että se kääntyisi suuren yleisön puoleen? Kysymys herätti vilkasta keskustelua.
Toiset pitivät Ruusu-Risti-lehteä nykyasussaan
tarkoitustaanvastaavana. Toiset arvelivat, että
olisi aika perustaa Ruusu-Risti-aikakauskirjan
ohelle lehti, joka kääntyisi suuren yleisön
puoleen. Lopputulokseksi saatiin, että tyydymme mielihyvin sisältörikkaaseen Ruusu-Ristilehteemme. Tulevaisuudessa voidaan mahdollisesti perustaa toinenkin lehti. — —
Bertha Lindberg alusti keskustelun, joka
kohdistui P. E:n kirjojen kääntämiseen englanninkielelle. Hän katsoi ajan tulleen, jolloin
Ruusu-Risti-sanomaa
on
levitettävä
kirjojen
avulla suureen maailmaan. J. R. Hannula kannatti ehdotusta. Hän mainitsi pari kirjaa,
jotka hänen mielestään olisivat sopivimmat:
”Vuorisaarna”
ja
”Ruusu-Ristin
syntysanat
Suomessa”.
Käännöstyön lupautui suorittamaan Johtaja
itse.
Hän
mainitsi
mielipiteenään
asiasta:
tuntuu hieman omituiselta lähteä ulkomaille.
Eräs veli puheessaan antoi vastauksen Johtajan epäilevään suhtautumiseen: kukaan ei ole
profeetta omalla maallaan. Kirja-asian eteenpäinviemiseksi valittiin komitea, johon kuuluvat Rakel Ervasti, Ida Heliö, Annikki Reijonen, Bertha Lindberg ja Eino Krohn.
Heinäkuussa 1931 on teosofisen liikkeen perustajan H. P. Blavatskyn syntymästä kulunut
sata vuotta. Toukokuussa 1931 julkaistaan
Ruusu-Risti-lehti erikoisena H. P. B:n muistonumerona. Eräs veli ehdotti, että olisi syytä
tämän lisäksi suomentaa jokin hänen kirjansa
tai julkaista erikoinen H. P. Blavatskyn elämäkerta.
Kuoro lauloi. Johtaja painosti laulun ja soi-
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ton suurimerkityksellisyyttä. Se on suurenmoista R.-R.-työtä, sanoi P. E. Jokainen vuosikokouksessa läsnäollut yhtyi varmasti Johtajan mielipiteeseen. — —
Kansallisteatterissa
tavanmukainen
RuusuRisti-matinea. — — Pekka Ervast esitelmän
aiheesta: ”Yksilön ylösnousemus”. [*ks ylösnousemus] — —
Kymmenes vuosikertomuksemme, aloiterikas
ja henkisesti antoisa yhdessäolonhetki on päättynyt. Into ja lannistumaton, aatteellinen rohkeus ovat olleet sen kannustavia voimia. Laajakantoisia suunnitelmia on pohdittu, joiden
toteutuminen ei häämöitä unikuvina, vaan
aamuauringon voimaauhkuvina säteinä. Olemme
tuloksellisesti
työskennelleet
temppelissämme, jonka peruskivenä on ihmishengen
ikuisesti jaloin osa — inhimillisyys. Ensi
vuonna, kun jälleen kokoonnumme, on vuosikokouksemme H. P. B:n muistolle pyhitetty.
1930:203—208,
ks H.P.B. 1930:225—226,
£: Eräs Ruusu-Ristin harras jäsen kirjoittaa minulle seuraavaa:
”Jäsenlukumme
lisääntyminen
ei
luullakseni olisi haitaksi. Jos esim. jokainen jäsen
ensi tulevana työkautena koettaisi hankkia
yhden uuden sopivan jäsenen tai vaikkapa
useampia, lähenisimme 2000. Monijäsenisellä
seuralla on suurempia taloudellisia mahdollisuuksia
Ruusu-Risti-teosofian
levittämiseksi.
Kuta enemmän jäseniä, sitä laajempi kosketus
toisten ihmisten kanssa. Tietysti ymmärrän,
ettei jäsenten paljous, vaan niiden laatu, on
määräävänä tekijänä, mutta onhan jokainen
”hankkija” tilaisuudessa ottamaan selvää pyrkijän sopivaisuudesta.
”Ruotsinkielistä
maaperää
pitäisi
viljellä,
sillä surulla me harvat ruotsia puhuvat näemme, kuinka veljemme jäävät osattomiksi R.-R.teosofian syvästä opista. Muuan keino olisi
julkaista selvä ja yksinkertainen ruotsinkielinen (ehkä myös suomenkielinen) käsikirja,
josta vasta-alkajat ja perehtyneemmätkin saisivat
selväpiirteisen
kokonaiskuvan
R.-R.teosofiasta. Kirjan pitäisi esittää teosofian
historia (sen eri vaiheissa Madame Blavatskyn jälkeen) ynnä teosofian opit ja niiden
todistelu. Selvästi olisi osoitettava, mitä tietä
pitkin voi päästä varmuuteen. Sillä olennaisintahan on auttaa toinen toistaan varmuuteen ja yksilölliseen elämään.
”Kirja arvatenkin leviäisi myös Ruotsissa ...
Onhan kutsu ”takaisin Blavatskyyn” kuulunut
sielläkin jo useampana vuotena.
”En tässä yhteydessä malta olla toistamatta, mitä Ruotsin Teosofisen Seuran ent.
ylisihteeri Erik Cronwall kirjoitti Suomessakäynnistään joitakuita vuosia sitten (puhuessaan Ruusu-Ristin kirjeestä Parisin kansainväliselle teosofiselle kongressille 1921):
Tuntuu siltä, että Suonien teosofit ovat lähempänä todellisen veljeyden — sen, joka ei käsitä
vain läheisiä ystäviä ja aatetovereita, vaan ennen
kaikkea niitäkin, joilla on toisenlaiset käsitykset
teosofiasta — toteuttamista kuin toiset. Onpa
neidänkin jäsentemme kesken ilmaistu halua yhteisymmärrykseen
toisten
teosofisten
suuntien
kanssa.
Vanhassa mystillisessä ennustuksessa on lausuttu, että kerran on valo tuleva Pohjolasta.
Meistä itsestämme yksin riippuu, onko sadusta
tuleva tosi.
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”Toinen keino R.-R.-teosofian levittämiseksi
olisi julkaista vaihtelevasisältöinen aikakauskirja, jonka teksti olisi kaksikielinen ja siten
voisi tyydyttää ruotsia puhuvien henkisiä tarpeita. Se voittaisi tilaajia arvatenkin Ruotsissakin ja voitaisiin aluksi julkaista 4 à 6 kertaa vuodessa.
”Ruusu-Risti-lehti pysyisi ennallaan ja olisi
yksinomaan jäsenlehti ja tehtäisiin yhä syväsisältöisemmäksi.
”Olisihan myös ajateltavissa, jos ruotsinmaalaisia Blavatsky-teosofeja liittyisi RuusuRistiin, että julkaistaisiin pohjoismainen teosofinen aikakauskirja, jonka teksti olisi ruotsin- tai ehkä vielä paremmin, ruotsin-, norjan- ja tanskankielinen”.
Mitä te, ystävät, näistä ehdotuksista ajattelette?
Toimittajalta 1930: 267—268,
Ensi vuonna tulee Ruusu-Ristiin uusi osasto
entisten lisäksi. Uuden osaston nimenä on
”Pyrkijän päiväkirjasta”, ks mietiskely 1930:
302,
RUUSU-RISTI 1931
Ruusu-Ristin,
teosofisen
aikakauskirjamme,
totuudenetsijäin lehden 27:s vuosikerta!
Rientäkää, ystävät, tilaamaan!
Ruusu-Risti on se mikä se on! ja sinä se
pysyy- Ei se moitteista pahene eikä kiitoksista parane. Ei toimitus tahdo sitä kehuskella eikä se osaa tehdä siitä reklaamia. Sen
ystävät tuntevat sen omakseen. Sen ystävät
sitä kannattavat, tukevat ja auttavat. Sen
ystäväpiiri kasvaa.
Rakastakaamme Ruusu-Ristiä!
Ruusu-Ristin tilaushinta on Smk. 50:—,
ulkomaille dollaria 2:— eli Smk. 80:— koko
vuosikerralta. Kymmenen numeroa ilmestyy,
sisältäen
vähintäin
320 tekstisivua.
Mutta
vaikka virallinen tilaushinta on Smk. 50:—,
ottaa toimitus kiitollisuudella vastaan Smk.
100:— tahi kuinka paljon tahansa, sillä nämä
vapaaehtoiset korkeammat maksut ovat tehneet
toimitukselle
mahdolliseksi
julkaista
Ruusu-Risti kookkaampana ja sisältörikkaampana viimeisinä vuosina. Oli aikoinaan puhetta tilaushinnan korottamisesta, mutta kun
siitä ei tullut mitään, on joidenkuiden ystäväin lämmin käsi ollut Ruusu-Ristille sanomattomaksi siunaukseksi.
Ruusu-Ristin tämän kaksoisnumeron mukana
jaetaan
sekä
tavanmukainen
tilauslista
että sininen postiosoituskortti, jolla RuusuRistiä voidaan tilata. Älkää unohtako RuusuRistiä jouluna. Parempi tilata ajoissa. Tilatkaa postista tai asiamiehiltä tai suoraan toimitukselta, os. Hyvinkää, Pilpala, käyttämällä
sinistä postiosoitusta. 1930: 325,
älkää
unohtako
Ruusu-Ristiä!
ks
joulu
1930:326,
Ruusu-Risti on täten renkaana merkillisessä
työssä. Sekä seuramme että tämä aikakauslehtemme. ks uskonpuhdistus 1930: 330—331,
Ruusu-Ristin jäseniksi pyrkijöiden on käännyttävä joko suoraan tai sen ryhmän välityksellä, jonka jäseniksi he liittyvät, RuusuRistin
hallituksen
varapuheenjohtaja
rouva
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Hilda
Pihlajamäen
puoleen,
os.
Helsinki,
Mariank. 28.
Tien varrelta 1930: 380,
Onnellista ja rauhallista joulua kaikille
Ruusu-Ristin lukijoille ja ystäville! Rakkaat
lukijat, tavataanko tammikuussa? 1930: 381,
YSTÄVÄT,
kyllä voimme tehdä propagandaa aatteemme
puolesta!
Kyllä voimme hankkia uusia tilaajia RuusuRistille.
Ainakin yhden uuden tilaajan voi jokainen
ystävä hankkia.
Jospa
Ruusu-Ristin
tuhat
tilaajaa
ensi
vuonna kasvaisivat kahdeksi tuhanneksi.
Joululahjanakin Ruusu-Risti on hyvä. Jos
eivät sen kaikki kirjoitukset miellytä jokaista,
on joukossa semmoisiakin, jotka miellyttävät.
Onnellista, onnellista uutta vuotta!
Onnea meille kaikille! 1930:382,
Tänä vuonna tulee Ruusu-Risti kunnioittamaan hänen [*H. P. B:n] muistoaan erikoisella Blavatsky-numerolla ks H.P.B. 1931:
1—5,
ruusuristiläiset ostavat hyvin vähän omia
kirjojaan, ks kirjallisuus 1931:5—6,
tekee Ruusu-Risti-lehden mieli kauttani kysyä: olenko ollut hyödyksi ja iloksi — — Tietäjä
synnytti
kaksi
tytärtä,
Teosofin
ja
Ruusu-Ristin — — Tästä minä Ruusu-Risti
olen vuosien varrella vain hymyillyt ks ilo
1931:6—7,
Ruusu-Ristin
10-vuotismuistoa
vietettiin
Helsingissä marraskuun 15 ja 16 p:nä juhlallisilla ryhmä- ja looshikokouksilla, joihin
paljon jäseniä oli saapunut maaseudulta.
Johtajan syntymäpäivää joulukuun 26 p:nä
vietettiin
tavanmukaisilla
kahvikutsuilla
soittoineen, lauluineen, lausuntoineen ja puheineen, josta kaikesta Johtaja tunsi itsensä
sanomattoman kiitolliseksi ja onnelliseksi.
Ruusu-Ristin tämä numero ilmestyy kuten
tavallisesti myöhään tammikuulla, ja vaikka
tilaajamäärä vielä on verrattain pieni —
kireän ajan takia, — olemme varmat siitä,
että se piankin kasvaa entiselleen ja ehkä
entistä suuremmaksi, sillä olemme ilolla todenneet, että lehtemme ystävät tekevät voitavansa
sen
puolesta.
Ruusu-Ristin
vapaaehtoiset asiamiehet ottakoot siis kiitoksemme
vastaan. Ja sydämellisen kiitoksemme ansaitsevat nekin ystävät, jotka ovat maksaneet tai
maksavat sata markkaa tilauksestaan. Onpa
joku ystävämme kyennyt lahjoittamaan Ruusu-Ristille useampia satoja tilauksensa ohella.
Ruusu-Risti puolestaan tahtoo koettaa parastaan palvellakseen totuuden asiaa.
Tien varrelta 1931: 36,
Tämä tammikuun numero jaetaan kaikille
viime vuoden tilaajille — niillekin, jotka eivät
vielä ole uudistaneet tilaustaan, jotta saisivat
lehden heti sen ilmestyttyä.
Tien varrelta 1931: 36,
”Jos Ruusu-Risti on H. P. Blavatskyn teosofisen työn uskollinen jatkaja, kuten joskus
olen
kuullut
väitettävän,
mitä
Ruusu-Risti
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on tehnyt ja tekee? — —” Vanhimmat Ruusu-Risti-järjestön jäsenet ovat entisiä Teosofisen Seuran jäseniä — — Kuitenkin saisitte
meistä väärän ja vaillinaisen kuvan, jos nyt
ajattelisitte Ruusu-Ristin olevan olemassa sitä
varten, että — — Vaikkei meidän RuusuRistimme veljeysehdotus — — mikä RuusuRistin
erikoinen
teosofinen
tehtävä
teidän
mielestänne on? Ruusu-Risti tahtoisi ennen
kaikkea jatkaa H. P. Blavatskyn työtä länsimailla — — kosmillinen Kristus — — RuusuRisti saatuaan tämän valon tahtoo jakaa sitä
toisillekin. — — Sentähden voimme sanoa,
että Ruusu-Ristissä tällä omalla tavallamme
jatkamme ja viemme eteenpäin H. P. B:n
työtä, ks H.P.B. 1931:37—40,
Hänen elämänkatsomuksensa — — lähellä
Ruusu-Ristin kristosofiaa, ks Karadja, Mary
1931: 41,
ei sentähden, että R.-R. olisi mikään taikakalu, vaan — — Ja Ruusu-Risti, joka palvelee sisäisen elämän asiaa ks aika 1931:42,
Ruusu-Ristin vuosikokous vietetään pääsiäisenä
Helsingissä.
Installatsioni-tilaisuuteen
täytyy kaikkien jäsenten, sekä vanhojen että
uusien tuoda mukanaan jäsenkorttinsa.
Ruusu-Ristin jäsenmaksuja suorittavat muutamat jäsenemme sekä Suomessa että Amerikassa yhä edelleen Johtajalle. Tämä käy
kyllä päinsä poikkeustapauksissa, koska Johtaja pitää omaa tilikirjaa ja kerran vuodessa
selvittää asiat Rahastonhoitajan kanssa. Toivottavasti
Rahastonhoitajan
viime
vuonna
Hallituksen
nimessä
lähettämä
kiertokirje,
joka meni kaikille jäsenille, ei säikäyttänyt
ketään,
joka
säännöllisesti
on
suorittanut
määrältään
vapaaehtoisia
maksujaan
joko
Rahastonhoitajalle tai Johtajalle.
Ruusu-Ristin toukokuun numero omistetaan
H. P. Blavatskyn muistolle. Toimitus pyytää,
että
kaikki,
jotka
haluavat
jotain
lausua
H. P. B:stä tai hänen työstään, tai jotka voivat kääntää jonkun H. P. B:n ennen suomeksi
julkaisemattoman
kirjoituksen,
lähettäisivät
avustuksensa
Ruusu-Ristin
toimitukselle
viimeistään huhtikuun puolivälissä.
Tien varrelta 1931: 70—71,
T: Taisi tulla ylen juhlallinen alkusana.1)
Tarkoitukseni oli kuitenkin vain kertoa eräästä
unelmastani, joka kauan on kytenyt mielessäni
ja josta epäilemättä monta kertaa on ollut
puhetta ennenkin. Unelmani koskee tätä meidän
aikakauskirjaamme.
Ja
samalla
minua
itseäni, joka nyt olen umpeen 26 vuotta sitä
toimittanut. Eikö jo olisi aika päästä väljemmille vesille, saada enemmän tuulta purjeisiin
ja kulkea suuremmalla vauhdilla auringonnousun maata kohti? Mielessäni kangastaa
tämmöinen tulevaisuuden kuva. Itse en enää
olisi peräsimessä, vaan istuisin kannella ja
katselisin onnellisena kaunista maailmaa.
Olen mielestäni siksi kauan tehnyt tätä toimitustyötä,
etten
ollenkaan
ihmettelisi,
jos
yleisö — lukijakunta — jonkun verran väsyisi
minun tapaani toimittaa lehteä. Nuoret, voimakkaat
kädet
voisivat
epäilemättä
hoitaa
sekä purjeita että peräsintä suuremmalla tai1

) [*ks haaveilu 1931:73]

Ruusu-Risti

—125 —

dolla ja menestyksellä. Sehän ei estäisi minua
kirjoittamasta lehteen — säännöllisesti, —
mikäli lukijat eivät kyllästyisi kyhäyksiini.
Mutta
toimituskunta
olisi
saatava,
joka
ottaisi huolen ja vastuun päällensä, toimitussihteeri, joka suorittaisi käytännöllisen toimitustyön, ja taloudenhoitaja, joka huolehtisi
tilauksista, ilmoituksista, kirjanpidosta ja rahoista. Kyllä lehti sitten saataisiin sisällöltään ja ulkoasultaan ensiluokkaisena leviämään kuinka paljon tahansa! Siinä olisi kirjoituksia ja siinä olisi kuvia!
Ohjelma on selvä ja hyvä, mutta onko se
toteutettavissa?
Ei
ilman
suuria
rahoja.
Niitä ei ole minulla — ja onko niitä kenelläkään? Mutta ehkä monella yhdessä: concordia
res parvae crescunt.
Vuosikokouksessa pääsiäisenä voin joka tapauksessa tehdä kysymyksen. Ja jos kysymys
herättää myötätuntoa ja kannatusta, voidaan
asettaa valiokunta tuumaa pohtimaan.
Onhan tämän yhteydessä toinenkin kysymys, joka aina on vireillä: kysymys voimakkaasta,
pirteästä,
tuotteliaasta
kustannusliikkeestä!
Toimittajalta 1931: 73—74,
Eräs vanha Ruusu-Ristin ystävä ja tilaaja
ilmoittaa, ettei hän enää halua lehteä, ja vaikutintaan hän perustelee seuraavin sanoin:
”— — opettajamme oli kieltolakia vastaan.
— — että rakas johtajamme P. E:kin on ollut
Lapuan liikkeen tunnustaja sen
— — tunnustan johtajakseni vain Kristuksen. O. E. K.”
— — Jos siis joku oltuaan Ruusu-Ristissä
on tullut siihen loppupäätökseen, on hän juuri
saavuttanut sen, mihin työni tähtää ks kieltolaki 1931:74—77,
T:
Vuosikokouksemme pääsiäisenä kulkee
H. P. Blavatskyn merkeissä, ja toivon, että
jäsenemme saapuvat siihen niin runsaslukuisina maaseudultakin, kuin suinkin on mahdollista.
Toimittajalta 1931: 77,
RUUSU-RISTIN YHDESTOISTA
VUOSIKOKOUS
Kokous
pidetään
Helsingissä
Ruusu-RistiTemppelissä Kulmakoulussa, Meritullink. 33,
pääsiäisenä huhtikuun 2—6 p:nä 1931 seuraavan ohjelman mukaan: — — 1931: 103,
Ruusu-Ristin ensi numero on omistettu H.
P. Blavatskyn muistolle. Se ilmestyy toukokuussa ja on huhti—toukokuun kaksoisnumero.
Pyydetään vielä, että ne, jotka haluavat jotain
julkaista,
lähettävät
kirjoituksensa
toimitukselle niin pian kuin mahdollista, mutta viimeistään huhtikuun puolivälissä.
Tien varrelta 1931: 104,
siinä
nimeltäänkin
mainitaan
Ruusn-Risti
ja Johtajan työ. ks Kolkkala, Väinö 1931: 104,
Ruusu-Ristin
Hallitus
keskittää
nykyään
ajatuksensa tulevaan vuosijuhlaan, jota koetetaan saada niin kohottavaksi ja kiinnostavaksi kuin mahdollista.
Tien varrelta 1931: 104,
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RUUSU-RISTIN XI:S VUOSIKOKOUS
H. P. B :n 100-vuotismuistojuhla
Kirj. A. R. [*Annikki Reijonen] [‘”Otteita]
Leijonaote!
Niinkuin H. P. B:llä uhrautumisrohkeudessaan oli leijonansydän, niin kulki tämä R.R:n
11 :s vuosikokouskin, joka samalla oli H. P. B:n
muistolle
pyhitetty,
valtavan
voiman
merkeissä. — —
Ihana, unhoittumaton tilaisuus tuo vuosikokouksen avaus ja varsinkin sitä seurannut
uusien jäsenten vastaanotto. — —
Kun — — alkoi johtaja puhua vuosikouksemme symboolisesta merkityksestä. [*ks Mestari] — —
Jäsenmäärä
ilmoitettiin
nimellisesti
olevan
956, todellisuudessa noin 850. — —
Aikakauskirjan johtaja toivoi tulevan yhä
rikkaammaksi ja monipuolisemmaksi. — —
toimituskuntaa — — hän ilmaisi tahtovansa
vapautua — — näytelmien kirjoittamiseen
[*ks näytelmä] — — Temppelirahaston varat
[*ks Temppelirahasto] — — P. E:n luento
[*ks H. P. B:n itämaalaisuus] — — ”P. E:n
rahasto” [*ks rahasto]. 1931: 107—114,
Ruusu-Ristin
Talorahasto.
ks
Temppelirahasto 1931: 175,
ks Rahasto 1931: 175,
Ruusu-Ristin kustannustoiminta
— — Ruusu-Ristissäkin
poteamme
rahatautia
—
—
rakkaalla
Ruusu-Risti-lapsellamme
on
satoja
vanhempia ks rahasto 1931: 181,
Ruusu-Ristin Johtaja oli saanut kutsun —
— neuvottelukokoukseen, ks neuvottelu 1931:
181—182,
ks P. E. XII ”H.P.B.” 1931:182—193,
RUUSU-RISTIN KUSTANNUSTOIMINTA
Kirj. J. R. H. ks kustannustyö 1931:189—
194,
ks kansanopisto 1931:214,
rahasto 1931: 251,
Ettekö voisi, hän sanoi, — kaikki ruusuristiläiset liittyä kerta kaikkiaan Teosofisen
Seuran jäseniksi? — — hän kiitteli RuusuRistin työtä — esittäisin hänen ehdotuksensa
Ruusu-Ristin hallitukselle — — Ruusu-Ristillä on siksi itsenäinen asema teosofisessa
maailmassa, että ks Purucker, G. 1931: 252
ja 290—291,
Ruusu-Ristin nimi tällä tavalla vedettiin
julkisuuteen ks harha 1931: 292,
T: Vuosi on taas loppumassa ja uusi pian
alkaa. Niinpä Ruusu-Ristin tilausaika lähestyy, ja tämän numeron mukana seuraa kaikille tilaajille tavanmukainen tilauslista.
Toimittajalta 1931: 292,
T: Olemme eri taholta kuulleet, mikä kaunis ja korkea, mikä tärkeä tehtävä RuusuRistillä on teosofisessa liikkeessä tämän maan
päällä
ja
varsinkin
Europassa.
Teosofinen
liike semmoisenaan ei voinut pelastaa kristikuntaa maailmansodasta ja sen aiheuttamista
onnettomuuksista.
Sen
oivalsivat
Mestarit
pian sen jälkeen, kun teosofinen liike oli
pantu alulle, ja sentähden He ottivat H. P.
Blavatskyn ”kotiin” jo ennenkuin vuosisata
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oli umpeen kulunut. H. P. Blavatskyn kuoleman jälkeen (1891) johtavat teosofit vuosi
vuodelta yhä enemmän hämmentyivät käsityksissään siitä, mitä teosofia ja teosofinen liike
oikeastaan oli.
Ruusu-Risti on nyt tavallaan kuin uusi yritys. Se on teosofinen liike uudestisyntyneenä.
Se ei ole ainoastaan palannut takaisin H. P.
Blavatskyn alkuperäiseen teosofiaan, vaan se
on muodon läpi tunkenut ytimeen. Se on
ymmärtänyt
teosofisen
liikkeen
alkuperäisen
tarkoituksen ja tuonut keskeisimmän teosofisen opin etualalle kaikkien nähtäväksi.
H. P. Blavatsky puhui Aalajasta ja Kristusprinsiipistä,
Ruusu-Risti
puhuu
kosmillisesta
ja
mystillisestä
Kristuksesta.
Kosmillinen
Kristus on se personallisuuden absoluuttinen
idea, jota Europan suurimmat filosofit ovat
aavistaneet ja josta saksalainen Hegel ja suomalainen Snellman puhuivat. Mystillinen Kristus on sen kosmillisen Kristuksen heijastus
eli siemen, joka on kehitykseen ja itsekasvatukseen inspiroiva voima, itsekunkin ihmisen
sielussa.
Ruusu-Risti uskoo ja tietää, että Europpa,
kristikunta, ihmiskunta pelastuu, jos se omaksuu oikean käsityksen Kristuksesta. Kristus
on de iure meidän vapahtajamme, mutta hän
ei voi siksi tulla de facto, ellemme ymmärrä,
kuka ja mitä hän on. Ainoana apunamme
tässä on Jeesus Kristus. Jeesuksessa Kristus
ilmoitti
itsensä
täydellisesti.
Voidaksemme
lähestyä Kristusta tulee meidän lähestyä Jeesusta.
Kristikunnan on ymmärrettävä, kuka Jeesus Kristus oli, jos se tahtoo pelastua tulevasta tuhosta. Jeesus Kristus yksin hävittää
tietämättömyyden,
itsekkyyden
ja
pahuuden
kristikunnan sydämestä. Kun tietämättömyys
häviää, silloin totuuden tieto vapauttaa kaikki
ja muuttaa maalliset olot paratiisillisiksi.
Ruusu-Risti
kertoo
kristikunnalle
siitä
Kristuksesta ja siitä Jeesuksesta, jonka kristikunta on unohtanut. Ruusu-Ristin tehtävä on
täten sekä kaunis että korkea.
Tämä kaikki koskee Ruusu-Risti-lehteä yhtä
paljon
kuin
Ruusu-Risti-Järjestöä.
RuusuRisti-Järjestö on kokoonpantu ihmisistä, joissa
on hyvää, mutta joissa on myös inhimillisiä
heikkouksia. Mikäli Ruusu-Risti-lehti heijastaa elävää järjestöä, on silläkin heikkoutensa.
Mutta lehden tehtävä on ennen kaikkea symbolisoida järjestön elävää henkeä ja ihmisyksilöiden
korkeampaa
minää.
Sentähden
ihanteellinen lehti kykenisi heijastamaan ainoastaan sitä mikä hyvä on.
Ruusu-Risti-lehtemme pyrkii ihannetta kohti,
mutta ei silmät ummessa. Hyvä ei merkitse
liikkumattomuutta
eikä
tyhmyyden
sopua.
Hyvä on läpeensä järkeä, intelligenssia, nerokkuutta. Sentähden hyvään kuuluu myös
sanojen taistelu ja työ totuuden puolesta.
Minkä sille voimme, että valon tullen peitetty
pahakin paljastuu?
Vakava toivomuksemme, joka mielestämme
ei ole liian rohkea, on, että Ruusu-Ristin nykyiset tilaajat uudistaessaan tilauksensa ensi
vuodeksi koettavat jotakin tehdä senkin puolesta, että Ruusu-Risti-lehtemme leviäisi ja
tulisi
yhä enemmän tunnetuksi. Ette te, rak-
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kaat lukijat, turhaa toimi ettekä tm’hia uhraa: työskentelette oman kansanne ja koko
Europan pelastamisen puolesta.
Ruusu-Ristin tilaushinta pysyy entisellään:
Suomessa Smk. 50:—, ulkomaille 2 dollaria
tai kurssin mukaan vastaava määrä Suomen
rahassa. Ken kaksinkertaisen hinnan — tai
enemmän — lähettää, ansaitsee Ruusu-Ristin
sydämellisen kiitoksen.
Suomessa seuraa tilaajille sininen postiosoitus.
Onnellista joulua kaikille!
Toimittajalta 1931: 333—334,
Istuessamme joukko ruusuristiläisiä uuden
vuoden valvojaisissa ks kieltolaki 1932: 1—2,
Karl Wessberg — — hengeltään ruusuristiläinen. — — ”Kun tästä nousen, liityn RuusuRistiin”. Hän ei noussut fyysillisesti, mutta
liittyi
riveihimme
toisessa
maailmassa,
ks
kuolema 1932:2,
Toivottavasti
Ruusu-Ristin
lukijoita
miellyttää, että ks P. E. XII Tulevaisuuden uskonto 1932: 2—3,
T: Ruusu-Risti-Hallituksen kolmevuotiskausi
päättyi viime vuoden lopussa. Vanha hallitus
oli erovuorossa ja uusi valittava. Voin nyt
ilolla mainita, että sangen pienillä muutoksilla vanha hallitus yhä palvelee Ruusu-Ristiä
ja sen työtä. Uuden kolmivuotiskauden hallituksessa toimii Hilda Pihlajamäki edelleen
varapuheenjohtajana,
Uuno
Pore
sihteerinä,
Eino Krohn varasihteerinä, Esko Koivisto
rahastonhoitajana,
Jorma
Partanen
Kansallisen Neuvoston aarremestarina ja muina jäseninä Rakel Ervasti, Anja Helle, Sven Krohn
ja Waldemar Kaade.
Propagandatyön järjestelyn ja johdon Helsingissä olen uskonut Annikki Reijoselle, joka
on valinnut itselleen joukon auttajia loosheista
ja yhtymistä.
Helsingin looshien joukkoon syntyi uusi
tulokas viime joulukuun 28 p:nä, jolloin ”Kylväjä” kolmio aloitti toimintansa. ”Kylväjä”
on aiottu Kulmakoulun, sen opettajien ja oppilaiden henkiseksi tueksi ja turvaksi.
Toimittajalta 1932: 3,
”Omassa asiassaan . . .”
Ruusu-Ristin Johtajan syntymäpäivänä, Tapaninpäivänä 1931. Kirj J. R. H. [*Lue Kristosofian Polulla-teoksesta] 1932:11—14,
Kuka ei muistaisi hänen horjumatonta luottamustaan teosofiaan, Ruusu-Ristiin ja R.R:n
Johtajaan? ks Ristonmaa, Aino 1932: 34,
Ruusu-Ristin vuosikokous pidetään tänäkin
vuonna pääsiäisenä maaliskuun 25—28 p:nä.
Ruusu-Ristin
jäsenten
huomioon.
Koska
vuosikokous on maaliskuussa ja silloin kannetaan
vuosikokouksen
aikana
maksettava
jäsenmaksu,
siirretään
Hallituksen
päätöksestä toinen maaliskuun aikana maksettava
erä
toukokuuhun.
Muuten
vuosikokoukseen
saapuvat
maaseutulaiset
edustajat
voisivat
laskiessaan vuosimaksun uhriarkkuun samalla
laskea siihen nimiluettelon niistä jäsenistä,
jotka uhriin osaa ottavat. Määrää tietysti ei
tarvitse mainita.
Tien varrelta 1932: 35,
ks kustannustyö 1932: 39,
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RUUSU-RISTIN XII VUOSIKOKOUS
Vuosikokous pidetään Helsingissä Kulmakoululla, Meritullink. 33, pääsiäisenä maaliskuun
24—28
pnä
seuraavan
pääpiirteisen
ohjelman mukaan: — — 1932: 68,
Ruusu-Ristin
vuosikokoukseen
pääsiäisenä
toivotaan maaseutulaisten jäsenten lukuisasti
saapuvan
”huonoista
ajoista”
huolimatta.
Koetetaan tehdä asuntokysymys heille mahdollisimman halvaksi. Vuosikokouksessa tulee
keskusteltavaksi
erinäisistä
Ruusu-Risti-seuralle tärkeistä kysymyksistä.
Tien varrelta 1932: 68,
T: Oletteko uudistanut Ruusu-Ristin tilauksenne?
— Ei ole tullut uudistettua.
— Eikö lehti teitä enää miellytä?
— Miksei lehti miellyttäisi, mutta kun on
niin ahdas aika, ei rahat tahdo riittää.
— Riittävätkö rahat leipään?
— Täytyyhän niiden. Onhan leipä sentään
ensimmäisellä sijalla.
— Oikein oman arvonsa puolesta? Niinkö
sanoo teidän järkenne ja sydämenne?
— Mitä järjestä ja sydämestä? Kovakourainen elämä niin sanoo. Mihinkä tässä joutuisi, jollei syödä saisi?
— Luuletteko niiden, jotka panivat teosofisen liikkeen alulle, tuolla tavalla ajatelleen?
— En tiedä, mutta syödä kai heidänkin piti.
— Arvatenkin, mutta tuskin heidän teosofisesta työstään olisi tullut mitään, jos he elämän arvoja punnitessaan olisivat asettaneet
leivän ensi tilalle. Teosofisen sanoman julistaminen, ihmisten auttaminen, oli heidän mielestään asetettava ensi sijalle, tuli sitten leipä
tai oli tulematta. Muistattehan, kuinka H. P.
Blavatsky yhteen aikaan kärsi suoranaista
puutetta. Mutta leipää hänellä sittenkin riitti
loppuun saakka.
—No niin, H. P. Blavatsky oli hengen jättiläinen, vaan mitä meistä pikku ihmisistä?
Kuka meitä elättää, jollemme itse leivästämme huolehdi? Vai soisitteko, että minä jättäytyisin perheineni sattuman varaan?
— En suinkaan. Työtä teidän on tehtävä —
ja sitä ahkerammin, kuta huonommat ajat
ovat.
— Mitä sitten tahdotte minun jättävän?
— Jättäkää huolestumisenne ja epäilynne.
Arvioikaa
asioita
oikein.
Asettakaa
henki
aineen edelle. Muistakaa, että me ihmiset
olemme henkiolentoja, jotka olemme ruumiisiin puetut. Tehkää niinkuin Jeesus on käskenyt: etsikää
ensin
Jumalan
valtakuntaa,
niin kaikki tämä (ruoka, vaatteet j.n.e.) teille
annetaan. Älkää pitäkö henkistä elämää vähäarvoisena. Uhratkaa ensin sille mitä se kaipaa ja sitten ajatelkaa ruumiinne tarpeita.
Sanon teille salaisuuden: jos uhraatte Jumalalle sydämenne, uhraa maaemo teille antimensa.
— Minun pitänee siis vähistä varoistani
uhrata Ruusu-Ristille sen tilaushinta.
— Ehdottomasti, mutta ei tällä kertaa.
Miettikää ensin asiaa. Koettakaa ymmärtää,
miten elämää on järjestetty. Me ihmiset tarvitsemme uskoa. Kun meillä uskoa on, teem-
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me oikein ja hyvin, vaikka meille koituisi
siitä aineellista tappiota. Ja mikä on seurauksena?
Tappion asemasta uhrimme kääntyy
voitoksi
—
jopa
aineellisestikin.
Toimittajalta 1932: 71—72,
RUUSU-RISTIN KAHDESTOISTA
VUOSIKOKOUS
Kokous pidetään Helsingissä Ruusu-RistiTemppelissä Kulmakoulussa, Meritullink. 33,
pääsiäisenä maaliskuun 24—28 pnä seuraavan
ohjelman mukaan: — — 1932: 102—103,
Sydämellisen tervehdyksen lähetän teille
kaikille, Ruusu-Ristin lukijat ja ystävät. — —
Välistä kysytään, miksi looshielämä RuusuRistissä on suljettu ja salainen. — — Rakkaat
Ruusu-Ristin
jäsenet,
muistakaamme,
että
toukokuussa tänä vuonna suoritetaan toinen
erä
vapaaehtoisesta
jäsenmaksustamme,
ks
Mäntsälä 1932: 105—106,
T: Vuosikokouksemme on ollut ja mennyt
ja jotkut läsnäolijat ovat kirjeissään kertoneet minulle ilonsa ja kiitollisuutensa sen
johdosta.
Lainaan tähän otteen eräästä kirjeestä:
”Tahdon kiittää muutamalla sanalla niistä
onnellisista päivistä, joita viime vuosijuhla
valmisti minulle ja tietysti kaikille mukana
olleille. Kun Sinun, rakkaan opettajan, välityksellä
virtasi
niin
sanomattoman
hyvän
olon tuntua, joka poisti kaiken arkisuuden ja
painostavat pilvet, päästäen Hengen auringon
säteet lämmittämään ja valaisemaan, niin ei
voi muuta sanoa, kuin että Ruusu-Risti on
se tulevaisuuden mysteriotemppeli, joka kerran valaisee koko kansamme ja vähitellen
koko ihmiskunnan. Ota vastaan ryhmämme
kiitokset, sillä vaikka täältä eivät kaikki voineet tulla juhlille, olivat he iloissaan, että
edes jotkut pääsivät.
”On niin, että olisi joka vuosi päästävä yhteisille veljesjuhlille, sillä muuten jää side
höllemmäksi ja sydämen puutarha alkaa kasvaa rikkaruohoa. Sen me täälläkin ymmärrämme hyvin. Ja tässä mielessä päätinkin
lähteä juhlille, kokoamaan uutta” voimaa ja
uskallusta. Mutta kun olin tehnyt jo useita
viikkoja aikaisemmin lujan päätöksen lähteä
matkalle, niin eikös tuo alempi personallisuus
alkanut nostaa päätään, ja se haki jos jotain
esteitä. Tällä kertaa ei raha-asiat huolettaneet, mutta kaikkea muuta sen sijaan kohosi
muka esteeksi. Mutta kun sinne tulin, oli
kaikki harmaus kuin pois pyyhitty. Ja mikä
ihmeellistä: sain vastauksen kaikkiin kysymyksiini, tarvitsematta itse tehdä kysymyksiä. Ehkä se johtui siitä, että olin sittenkin
lähtenyt liikkeelle ryhmän puolesta, sen parasta ajatellen; koetin lähettää koko ajan
ajatus- ja voimavirtoja, että täkäläiset veljet
saisivat uutta uskoa, uutta innostusta. Ja
tänne tultua viime sunnuntain ryhmäkokouksessa koetin parhaani mukaan tuoda temppeliauraa tänne asti. Toivoisin hartaasti, että
työmme myös täällä saisi jatkuvaa sysäystä,
sillä olemme olleet monenlaisten niin sisäisten kuin ulkonaisten painojen alla. Ja meissä
itsessämmehän
se
vika
lopultakin
löytyy,
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mutta yhteiset juhlat avaavat uusia näköaloja ja ikäänkuin panevat unohtamaan alemman personallisuuden äänet.
”Niinkuin sanoin, olin niin koko sydämelläni mukana, etten ennen ole sillä tavalla
ollut. Olen ennen ollut jostain tilaisuudesta
poissa, mennyt välillä teatteriin, mutta nyt
tunsin, etten voi mitään sivuuttaa. Olin ollut
epätietoinen, saisinko olla mukana esoteerisessa kokouksessa, kun ei minulla ole ollut
pariin
vuoteen
harjoituksia,
mutta
tunsin
sydämeni äänen niin kehoittavasti kutsuvan,
joten tulin. Ja sehän oli ihana kokous! Olin
aivan liikutettu, kun sain kuulla, ettei ponnistuksemme tämän kansan hyväksi ole hukkaan mennyt. Sanoin ponnistuksemme, sillä
olen näinä vuosina palavasti koettanut päästä
kansallishaltiamme tarkoitusta ja johtoa ymmärtämään ja kärsinyt paljon. Eikä minua
mikään niin voi innostaa, kuin ajatus tämän
kansan
henkisestä
tulevaisuudesta.
Silloin
aina elän kauneimmat unelmani. En sano,
että joka aika jaksaisin kohota sellaiseen
tilaan, on kuljettava välillä korpimaisemiakin ennenkuin ylänkömaat alkavat näkyä.”
Sen pituinen se lainaus. Minua miellyttää
suuresti ystäväni lausuma ajatus, että vuosikokouksiin
pitäisi
aina
saapua
edustajia
Ruusu-Ristin ryhmistä ja loosheista. Kai niin
on säännöllisesti tapahtunutkin. Mutta köyhiäkin jäseniä pitäisi saada liikkeelle yhteisillä varoilla, keräyksillä tai muilla keinoin.
Toimittajalta 1932:106—107,
ks Rahasto 1932: 107,
VUOSIKOKOUS
Kirj. Eino Krohn. [Otteita]
P. E. muistutti meitä siitä, miten olemme
Ruusu-Ristin historiassa analogisesti ottaneet
vertauskuviksi ihmisen eri prinsiipit. [*ks
manas] — —
Johtaja lausui ensiksi muutamia kiitoksen
sanoja temppelin koristajille. — —
Vuosikokouksessa olivat esillä kysymykset
kustannusliikkeestä
ja
kesäkursseista.
[*ks
näitä]. — —
Lauantaina klo 11 oli kysymyskokous. [*
P. E. IX] — —
matinea Kansallisteatterissa. — — Pekka
Ervastin voimakas ja ehyt esitelmä ruusuristiläisestä maailmankatsomuksesta — —
Vuosikokouksen
pohdittavaksi
joutui
nyt
kysymys
jäsenmaksuista.
Hallituksen
puolesta ilmoitettiin, että jäsenmaksut eivät tahtoneet
riittää
ylläpitämään
Ruusu-Ristin
luento- y.m. työtä. Tämä ei johtunut siitä,
etteivät ne jäsenet, jotka yleensä maksoivat
vapaaehtoisia
avustuksiaan,
olisi
uhranneet
kylliksi.
Päinvastoin
huomautettiin
nimenomaan, että Ruusu-Ristin n. viisisataa maksavaa jäsentä olivat esimerkiksi kelpaavalla
tavalla tukeneet taloudellisesti seuran työtä.
Omasta puolestani voin lisätä, että tiedän
jäseniä, jotka uhraavat melkoisen osan tuloistaan Ruusu-Ristille. Kirjoissa oli kuitenkin
useita satoja jäseniä, jotka eivät antaneet
itsestään elonmerkkiä. Sentähden olikin viritetty kysymys siitä, miten nämäkin jäsenet
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saataisiin
mukaan
avustustyöhön.
Ehdotettiin kiinteätä minimijäsenmaksua (esim. 50:—)
joka perittäisiin kaikilta. Ne, jotka eivät sitä
suorittaisi,
poistettaisiin
jäsenluetteloista.
Jotkut kannattivat tätä ehdotusta, mutta toiset arvelivat, ettei pitäisi luopua Ruusu-Ristin vapaaehtoisuusperiaatteesta, joka oli sen
taloudellisen menestyksen pohja ja perusta.
Kuitenkin
kannattivat
nämäkin
jonkinlaista
kontrollia, jonka perusteella ne, jotka eivät
lainkaan suorittaneet näitä vain määrältään
vapaaehtoisia
maksuja,
poistettaisiin
jäsenluetteloista. Tällaisen evästyksen siis vuosikokous antoi Ruusu-Ristin Hallitukselle.
— — P. E. kertoi nyt, että eräs ystävä oli
lausunut
toivomuksen
Kansallisteatterissa
pidetyn
esitelmän
julkaisemisesta
lentolehtenä. Vuosikokous kannatti innostuneesti tätä
ehdotusta ja pieni keräys asian hyväksi
tuotti yli 1500:— markkaa.
Pohjanmiehen
tunnelmarikkaasti
improvisoitua ryhtyi Johtaja sulkemaan vuosikokousta. Ennen sitä hän lausui muutamia kiitoksen
sanoja kokouksen järjestäjille, niille, jotka
olivat saapuneet siihen, taiteilijoille ja koristajille.
”Yksi
unohtui”,
kuului
huudahdus
salista,
”kiittäjä”.
Sydämelliset
kädentaputukset kaikuivat. Johtaja lausui ilonsa kiitosten johdosta koska hän tunsi, että häntä
rakastettiin,
niinkuin
hänkin
rakasti meitä
kaikkia. Hän puolestaan kiitti kaikkia niitä
näkymättömiä korkeita auttajia, jotka olivat
tätäkin vuosikokousta siunanneet. Hän lopetti
sanoilla:
”Koska kaikki on niin sanomattoman hyvin
järjestetty, ei ole mitään huolia”. — —
Vuosikokous oli siis virallisesti loppunut,
mutta
maanantaina
saimme
kuulla
vielä
P. E:n kiintoisan esitelmän ”Optimismista ja
pessimismistä”. Klo 3 oli Kirjallisuusseuran
perustava kokous. — — 1932: 110—116,
ks kirkko 1932: 162—163,
Ruusu-Ristin Kirjallisuusseura, ks kustannustyö 1932: 165—166,
Iloista ja onnellista kesää toivottaa RuusuRisti kaikille lukijoilleen ja ystävilleen.
Tien varrelta 1932: 168,
Ruusuristiläinen elämänymmärrys, ks P. E.
XII: Lentolehtisiä 1932:199,
Niin
syntyikin
Ruusu-Risti-seura
näissä
merkeissä: tukemaan P. E:n työtä, ks kannatusliitto 1932: 235,
Ruusu-Ristin ensi numero on loka—marraskuun kaksoisnumero siinä tapauksessa, että
toimittaja lähtee ulkomaille joksikin aikaa.
Mitä sivumäärässä siltä puuttuu, korvataan
joulukuussa. On kyllä joku ystävä huomauttanut, että kaksoisnumerotta ei pitäisi julkaista, koska toinen kuukausi silloin jää
ilman Ruusu-Ristiä, mutta välistä toimitus
on pakotettu niin menettelemään. Asia voidaan luultavasti välttää tulevaisuudessa, koska
on toivoa, että toimittaja tulee saamaan apua
tehtävissään ensi vuoden alusta.
Tien varrelta 1932: 240,
T: Sydämestäni toivon, että Ruusu-Risti
ensi vuonna tulee miellyttämään tilaajiaan ja
lukijoitaan.
Tapahtuu
erinäisiä
parannuksia
— ei ulkoasun suhteen, joskin kansilehden
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väri ehkä muuttuu, mutta sisältöön nähden.
Tiedän, että on paljon ystäviä, jotka ovat
pitkin matkaa olleet tyytyväisiä siihen sisältöön, mitä Ruusu-Risti on osannut heille tarjota — ja heille minä tietysti olen lämpimästi kiitollinen, — mutta tiedän myös, että
on paljon ystäviä, jotka ovat kaivanneet lehteä, jota voitaisiin tarjota kenen tahansa
käteen. Nykyisessä muodossaan Ruusu-Risti
on tavallaan ollut liian intiimi, liian subjektiivinen miellyttääkseen ketä tahansa. Ja kun
asiamme on siksi suuri ja siksi kallis, että se
pitäisi saada mahdollisimman monen tietoon,
ei ole haitaksi vaan päinvastoin hyödyksi,
jos äänenkannattajamme olisi niin objektiivisesti toimitettu, että se todella voisi kiinnittää puoleensa laajemmankin piirin huomion.
Sentähden saa nyt toteutua ensi vuoden
alusta monen menneen vuoden toivomus ja
tuumailu.
Pysyn
tietysti
päätoimittajana,
mutta saan apua itse toimitustyössä taholta,
joka mieleeni kuvastuu päteväksi ja taitavaksi. Vanhat avustajat auttavat luonnollisesti edelleen, eikä Ruusu-Ristin henki muutu.
Kysymys ei ole hengestä vaan sielusta.
Astraaliruumis, johon sisältyy älyruumis, tulee voimakkaammaksi, rohkeammaksi ja aikoo
paremmin pitää puoliaan maailman moniäänisessä orkesterissa. En tahdo seikkaperäisemmin
puhua
tulevan vuosikerran
ohjelmasta, se näkyköön ensi vuonna, ja tammikuun numero tulee siitä kyllä selvän tekemään etukäteen.
Lausun vain vielä kerran sydämeni toivon
ilmi. Kasvakoon Ruusu-Risti viisaudessa ja
tiedossa, kasvakoon nöyryydessä ja rakkaudessa, kasvakoon voimassa ja terävyydessä!
Saavuttakoon
Ruusu-Risti
tuhansien
lämpimän
kannatuksen!
Palkitkoon
Ruusu-Risti
sisältönsä eheydellä kaikkien niiden uhraavan
työn, jotka aikovat tehdä voitavansa sen
levittämiseksi.

*
Tämän
numeron
mukana
jaetaan
sekä
tavanomainen tilauslista että sininen postiosoitus,
jolla
voi
tilausrahan
mukavasti
lähettää.
Rohkenen taas toivoa, että edes jotkut
hartaat ystävät suorittavat Smk. 100:— tai
enemmän
Ruusu-Ristin
tilauksesta
vuodelle
1933. En ole heistä ja heidän hyvyydestään
melua pitänyt, mutta suuresti se on minua
rohkaissut ja auttanut näinä viime kuluneina
vuosina, jolloin tilaajien lukumäärä on vähentynyt arvatenkin pulakauden takia.
Ruusu-Ristin hinta pysyy entisellään: Smk.
50:— Suomessa ja dollaria 2:— Amerikassa
ja ulkomailla yleensä. Otan vastaan ainoastaan koko vuoden tilauksia, mutta maksu voi
sopimuksen
mukaan
tapahtua
pienemmissä
erissä, jos koko hinnan suorittaminen samalla
kertaa
on
ylivoimaista.
Helsingissä
tilaus
vähittäismaksuilla voi helposti tapahtua luentokirjakaupan välityksellä.
Pari uutta kirjaa ilmestyy jouluksi. Toinen
on ”Mitä on magia?”, toinen ”H. P. Blavatsky
ja hänen teosofiansa”. Uusia on tulossa.

*
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Rauhallista ja onnellista joulua toivotan
kaikille Ruusu-Ristin lukijoille, tilaajille ja
ystäville.
Loppukoon
sopusoinnussa
tämä
vuosi, joka on ollut niin raskas ja painava,
niin epäsointuinen, niin tuskia täynnä.
Alkakoon kaikille hyvillä enteillä uusi vuosi
1933, jolloin aikakauslehtemme viides seitsenvuotiskausi alkaa. Se on samalla kolmastoista
vuosikerta Ruusu-Ristin nimellä, kolmastoista,
joka on uudestisyntymisen, uuden elämän ja
syvemmän rakkauden ihmeellinen luku.
Toimittajalta 1932: 276—277,
Rauhallista
joulua
ja
onnellista
uutta
vuotta!
Onnea uudelle vuodelle tuo Teille RuusuRisti 1933. — 1932: 329,
TAPANINPÄIVÄNÄ
Ruusu-Ristin Johtajan Pekka Ervastin 58 :na
syntymäpäivänä.
Kirj. J. R. H. [*Lue Kristosofian Polulla
teoksesta] 1933: 7—9,
R.-R.-veljet ulkomailla. ks P. E. XII

”H.P.B.” 1933:31,

Ruusu-Ristin vuosikokous on tänä vuonna
huhtikuun puolivälissä — pääsiäisenä kuten
tavallisesti.
Tien varrelta 1933: 36,
ks Temppelirahasto 1933:37—38,
T: Tammikuun Ruusu-Risti ilmestyi niin
myöhään, että kaukana asuvat Suomessakin
lienevät saaneet sen vasta helmikuun alussa.
Odotimme mahdollisimman kauan tilauksien
saapumista, — ja kertyihän niitä lopulta,
mutta ei niin paljon kuin on tammikuussa
ollut tavallista. Viimekin vuonna oli jonkun
verran enemmän, vaikka viime vuosi muuten
löi rekordin tilaajamäärän vähyydessä. Uskon
kaikesta huolimatta, että tänä vuonna asiat
paranevat ja että vuoden lopulla näkyy, että
tilaajien määrä taas on kohonnut ainakin lähelle entisiä numerojaan. Tämmöisistä tilastollisista asioista puhuttaessa en malta olla
sydämestäni kiittämättä niitä ystäviä, jotka
nyt ja ennen ovat runsaalla kädellä suorittaneet tilausmaksunsa, sillä heidän lämminsydäminen avustuksensa on tehnyt mahdolliseksi ylläpitää Ruusu-Ristiä tavanmukaisessa
koossaan.
Kuten tammikuun numerosta näkyi, on aikakauskirjamme
nyt
saanut
toimitussihteerin.
En tahdo vielä mainita hänen nimeänsä, koska
hän ei vielä virallisesti ole astunut toimeensa.
Se on hänelle toistaiseksi kuin koeaikaa. Minä
hoidan toimitusta kuten ennen, mutta hän
saa koetella siipiään omassa kronikkaosastossaan. Olen ilokseni jo kuullut hyväksyviä ja
kiittäviä lausuntoja hänen äskeisestä ”toimitussihteeriltä” kirjoituksestaan. Hän itse kuiskasi minulle ohimennen, että se vasta on vaikeata ja aikaa kysyvää työtä. ”Alku aina
hankalaa...”,
mutta
edellytyksiä
hänellä
nähtävästi on.
Eräs Suomen Teosofisen Seuran vanha uskollinen maaseutujäsen, jonka järkeä ja omaatuntoa vaivaa teosofisen liikkeen nykyinen
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pirstoutuminen moniin erilaisiin ja erinimisiin
seuroihin, kirjoitti äsken Ruusu-Ristin hallitukselle kysyen, emmekö puolestamme voisi
tehdä mitään, jotta esim. Suomessa T. S. ja
R. R. jälleen yhtyisivät.
Tämä ajatus on periaatteellisesti luonnollinen ja kaunis ja esteet sen toteutumiselle
ovatkin enemmän käytännöllistä laatua. Suoranainen
yhteensulautuminen
on
kuitenkin
periaatteellisestikin vaikea sen nojalla, että
vaikka
me
ruusuristiläiset
vapaaehtoisesti
jätimme T.S:n, kun yhteistyö kävi ylivoimaiseksi, tämä kuitenkin tapahtui jonkinlaisesta
moraalisesta painostuksesta, jonka T. S.-n presidentti Mrs. Besant toi ilmi lausuessaan, että
T. S. ei vastaa P. E:n okkultismista. Olen ennen sanonut ajatukseni tästä lausunnosta enkä
tahdo siinä nyt viivähtää. Se lausuttiinkin
vasta eroamisen jälkeen, mutta se antaa mielestäni hyvän kuvan silloisesta tilanteesta,
sillä P. E. oli monessa ydinkysymyksessä aivan toisella kannalla kuin T.S:n arvossa
pidetty ja ansiokas presidentti.
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 nimenomaan
säätänyt, että Suomessa on syntynyt uusi
T.S:n sektsioni, jonka ylisihteeriksi on valittu
P. E. Vieläpä hän olisi suostunut lisäämään,
että uusi teosofinen osasto on oleva kansainvälinen siinä merkityksessä, että se saa vastaanottaa jäseniä mistä maasta tahansa ja
perustaa loosheja minne tahansa, sillä perustaja-presidentti
oli
ajatellut
sitä
mahdollisuutta ja painetussa sanassakin lausunut sen
ajatuksensa, että T.S:n osastojen ei tarvitsisi
välttämättä olla maantieteellisiä, vaan voisi
niiden pohjana ja perustana olla toisenlaisiakin näkökohtia. Juuri tämä osastojen n.s.
maantieteellisyys teki vuonna 1920 T.S:n
pääneuvoston mielestä mahdottomaksi antaa
lupaa toisen osaston perustamiseksi Suomessa.
Mikä on ollut ja mennyt, se kuuluu akashisiin aikakirjoihin. Me elämme nykyisyydessä
ja katseemme tähtää tulevaisuuteen. Ken tietää, mitä jumalien neuvostossa tulevaa aikaa
varten valmistellaan?
Toimittajalta 1933:38—39,
ks Kulmakoulu 1933: 71,
Mitä siihen tulee, että Ruusu-Risti joskus
julkaisee kiittäviä sanoja omasta toimittajastaan, en voi olla hymyilemättä. Kilpailevatko
siis toiset lehdet keskenään tässä ylistelyssä,
koska Ruusu-Ristin on turha ja sopimaton
sitä tehdä? ks kiitos 1933:71—72,
T: Ruusu-Ristin kolmastoista vuosikokous
vietetään tänä vuonna Helsingissä erinäisistä
syistä vasta kesäkuun 3—5 p:nä, toisin sanoen helluntaina.
Toimittajalta 1933: 72,
Ruusu-Ristin Sepot. 1933: 100—101,
Ruusu-Ristin ensi numero ilmestyy huhti—
toukokuun kaksoisnumerona toimittajan ulkomaanmatkan takia.
Tien varrelta 1933: 106,
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T: — Eikö Ruusu-Risti ole Vapaamuurarijärjestö? kysyi äsken muuan totuudenetsijä.
— Olin tähän saakka kuulemani ja lukemani
perusteella uskonut, että Ruusu-Risti kuului
maailman vapaamuurarijärjestöihin, mutta eilen eräs teikäläinen kielsi tämän ja väitti,
ettei Ruusu-Risti olekaan mikään Vapaamuurarijärjestö?
— Ei olekaan, vastasin — Ruusu-Risti on
oleellinen
osa
maailman
teosofisesta
liikkeestä, mutta samalla itsenäinen ja toisista
teosofisista
seuroista
riippumaton
järjestö.
Ruusu-Risti on teosofisten seurojen sisarseura — ja niitä on maailmassa useampia,
— mutta
vapaamuurariliitto
ei
Ruusu-Risti
sinään ole.
— Mistä sitten on aiheutunut kaikki tämä
puhe vapaamuurariudesta Ruusu-Ristin yhteydessä?
— Siitä, että Ruusu-Ristissä n.s. looshielämä on järjestetty vapaamuuraripohjalle.
— Mikä ero siinä on? Eikö Ruusu-Risti ole
kokoonpantu loosheista ja eikö sen jäsenet
näin ollen ole vapaamuurareita?
— Eivät läheskään kaikki. Loosheihin kuuluu ainoastaan osa jäsenistä, korkeintaan puolet. Muut ovat irtojäseniä ja voivat, jos haluavat muodostaa n.s. ryhmiä semmoisilla
paikkakunnilla, missä heitä on useampia.
— Entä looshijäsenyys?
— Se on avoinna vakaville Ruusu-Ristin
jäsenille, kun he voivat hankkia kaksi looshijäsentä kummikseen.
— Mutta jos paikkakunnalla ei ole looshia?
— Silloin heidän on pakko liittyä jäseniksi
jonkun toisen paikkakunnan looshiin, jonne
voivat matkustaa kokouksiin.
— Tuohan on hankalaa. Mitä hyötyä sitten
on looshijäsenyydestä?
— Käyttämänne sana ”hyöty” tuo mieleen
aineellisia etuja, ja sentähden vastaan: ei
mitään aineellista eli maallista hyötyä.
— Mutta eivätkö vapaamuurarit aina taloudellisesti tue toisiaan?
— Tukevat tietysti yksityishenkilöinä sen
verran minkä kykenevät.
— Mutta olen kuullut ja aina luullut, että
vapaamuurarijärjestöt
harjoittavat
hyväntekeväisyyttä ja antavat jäsenilleen eläkkeitä
y.m.
— Eläkkeistä en tiedä mitään, mutta tunnettu tosiasia on, että vanhat ja rikkaat vapaamuurarijärjestöt
harjoittavat
hyväntekeväisyyttä
laajassa
mittakaavassa.
Onhan
heillä orpokoteja ja sairashuoneita, joiden
ylläpito maksaa suuria summia vuosittain,
monessa
Europan
suurkaupungissa.
RuusuRistin looshit sitä vastoin ovat nuoria ja
köyhiä, ja niiden hyväntekeväisyys on vaatimatonta laatua.
— Mikä sitten on vapaamuurarius, jollei
se ole hyväntekeväisyyttä?
— Se on henkistä pyrkimystä. Vapaamuurarikirjallisuudesta voitte lukea, että se on
vertauskuviin
ja
allegorioihin
puettu
filosofiseetillinen
kasvatusjärjestelmä.
Vapaamuurarit eivät etsi kullan hämärää hohdetta
vaan totuuden kirkasta valoa.
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— Mutta ennen arveltiin, että vapaamuurarit olivat kullantekijöitä.
— Eli alkemistejä, huomautin. — Ja alkemia oli enimmäkseen henkistä laatua sekin.
Piti omassa sielussaan muuttaa epäjalot metallit kullaksi, joka kuvasi korkeinta hyvyyttä
ja viisautta.
— Ovatko täten kaikki vapaamuurarit jaloja ihmisiä, jotka koettavat kasvattaa itseään
yhä paremmiksi ihmisiksi?
— Sitä koko sydämestäni tahdon uskoa.
Siihen ainakin koetamme pyrkiä Ruusu-Ristin
loosheissa. Vapaamuurarius merkitsee meille
siveellistä itsekasvatusta. Älkää silti luulko,
että olemme täydellisiä tai edes lähimainkaan
täydellisiä ihmisiä. Olemme vain pyrkijöitä.
Toinen tuo toiset, toinen toiset viat ja heikkoudet mukaansa. Niistä hän askel askeleelta
koettaa vapautua, kasvaen pois pahasta hyvään päin. Mutta pitkä on taival pyrkijälle.
— Ja
kaikki
vapaamuurarit
muodostavat
suuren veljespiirin maan päällä, kansainvälisen ja lujan?
— Niin heidän ainakin pitäisi, mutta todellisuus ei liene aina semmoinen. On erilaisia
n.s. systeemejä, on monta suurlooshia, ja
tavallisesti kansalliset suurlooshit ovat itsenäisiä. Kaikki systeemit eivät edes tunnusta
toisiaan.
Suurimmat
vapaamuurari
järjestöt
ottavat piiriinsä ainoastaan miehiä. Kansojen
tajunnassa elääkin käsitys, että vapaamuurarit ovat miehiä. Viime vuosisadan loppupuolella syntyi kuitenkin Ranskassa n.s. yhteisvapaamuurarius,
johon
naisetkin
pääsevät
jäseniksi. Se on levinnyt ympäri maailman,
mutta vanhat miesjärjestöt eivät kaikki sitä
vielä
tunnusta.
Heidän
mielestään
nainen
vapaamuurarina ja tasaväkisenä miehen kanssa on luonnottomuus. He eivät pidä sitä oikeana. Semmoinen järjestelmä ei heidän mielestään ole vapaamuurariutta. Kukaties tämä
on ennakkoluulo, joka ajan mukaan haihtuu.
— Entä Ruusu-Ristin looshit? Ottavathan
ne naisiakin jäsenikseen?
— Ottavat.
— Siis miesten kannalta ne eivät ole oikeita vapaamuurariloosheja?
— Eivät
tietenkään.
Ruusu-Risti
vapaamuurarius on vielä vaatimattomammassa asemassa kuin esim. yhteisvapaamuurarius. Yhteisvapaamuurariuden
jotkut
miesten
suurlooshit tunnustavat, mutta Ruusu-Ristin vapaamuurariutta — ei kukaan. Meidän vapaamuurariutemme ei ole kenenkään vapaamuurarin mielestä laillista ja oikeata vapaamuurariutta.
— Eikö se ole ikävä tosiseikka?
— Miksikä se olisi? Jos hakisimme maailman tunnustusta ja mainetta, silloin se voisi
olla. Mutta kun etsimme Jumalan valtakuntaa, koettaessamme kasvattaa itseämme vapaamuurariseremonioiden avulla, emme sure
sitä, jos toiset eivät meistä välitä. Tuleehan
joskus aika, jolloin kaikki ihmiset maan
päällä tuntevat ja tunnustavat toinen toisensa
veljiksi keskenään. Eikö riitä, että tietää
tekevänsä
työtä
sen
ajan
jouduttamiseksi,
kun koettaa kasvattaa itsestään ihmisveljeä?
Toimittajalta 1933: 107—109,
ks P. E. VI Amerikka 1933:110,
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RUUSU-RISTIN KOLMASTOISTA
VUOSIKOKOUS
Kokous pidetään Helsingissä Ruusu-RistiTemppelissä Kulmakoulussa, Meritullink. 33,
helluntaina kesäkuun 3—5 p:nä 1933 seuraavan ohjelman mukaan: — — 1933: 150,
Helsingissä elettiin pääsiäisen aikana Ruusu-Risti-juhlien
merkeissä.
Kansallisteatterissa
oli tavanomainen pääsiäismatinea, jonka ohjelma oli seuraava: orkesterisoittoa, P. E:n
puhe aiheesta Ruusu-Risti ja vapaamuurarius, Olivia Gebhardin yksinlaulua, Piippa
Heliön lausuntaa ja tauon perästä Väinö
Lahden pianonsoittoa sekä huippukohtana E.
V. Hayesin yksinäytöksinen kappale Maria
Magdalena,
Hilda
Pihlajamäki
Marian
ja
Jussi Snellman Tuntemattoman vieraan (Jeesus
Natsarealaisen)
paljon
vaativissa
pääosissa.
Pitkänäperjantaina
ja
pääsiäismaanantaina oli P. E:llä luennot, sunnuntai-iltana
oli jäsenkokous ja muina iltoina looshikokoukset.
Tien varrelta 1933: 151,
Vietimme
helluntaina
henkisesti
voimakkaan ja sopusointuisan vuosikokouksen —
Ruusu-Ristin kolmastoista ks P. E. V Kirvu
1933: 158,
ks kesäkurssit 1933: 158,
KOLMASTOISTA VUOSIKOKOUKSEMME
Kirj. J. Ptn. [*Otteita]
— — Varsinainen vuosikokous alkoi sunnuntaina klo 10 aamulla. Lohengrin-alkusoiton
jälkeen nousi Johtaja puhumaan. Selitettyään
syyt, miksi vuosikokousta ei tavallisuuden
mukaan tänä vuonna pidetty pääsiäisenä hän
jatkoi: [*ks buddhi] — — Ruusu-Ristin propagandatyöstä — — lausui johtaja muutamia
sanoja: [*ks propagandatyö] — —
Vuosijuhlapuheessaan Johtaja palautti mieleensä
nuoruutensa
tärkeimpiä
tapahtumia,
niiden antamat opetukset ja niiden herättämät tulevaisuudentoiveet. Muun muassa hän
lausui: [*ks lapset] 1933:171—178,
ja Ruusu-Risti Suomessa sai tehtäväkseen
jatkaa samaa H. P. B:n työtä kristillisen
siveysopin alalla. — — Suokoot hyvät henkivallat, että minä Ruusu-Ristin avulla kykenisin suorittamaan oman osani Kristuksen
suunnitelman vahnistusdraamassa. ks uskonpuhdistus 1933:200,
Ruusu-Ristin työ jatkuu säännölliseen tapaansa,
ja
Ruusu-Ristin
Hallitus
valvoo
asioita täysillä valtuuksilla. — — RuusuRisti-lehtemme ilmestyy säännöllisesti — —
toivon, että Ruusu-Ristin lukijapiiri kasvaa
moninkertaiseksi, ks P. E. VI Amerikka 1933:
201,
Eräs kirje. Kirj. Tuuli R. — — P. S. Ylläoleva
sydämellinen
tarjous
tämän
lehden
suhteen herättää mielessäni kauniin kiitollisuuden tunteen nyt juuri, kun olen lähdössä
pitkälle
matkalle.
Lokakuun
Ruusu-Ristissä
ilmoitan, millä tavalla lehtemme tulee toimitettavaksi ja taloudellisesti hoidettavaksi.
Mitä taas ehdotukseen uudesta rinnakkaisIehdestä tulee, miellyttää sekin ehdotus minua
ja toivotan kaikkea menestystä uudelle hank-
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keelle, jos siitä tosi tulee nyt jo. Tiedän, että
on useampia ruusuristiläisiä, jotka vakavasti
ajattelevat semmoisen tuuman toteuttamista.
P. E.
1933: 235,
T: Ruusu-Ristiä hoitaa nyt toimituskunta,
jonka päänä on maisteri Eino Krohn, os. Maneesink. 2 a C, Helsinki. Hänelle on lähetettävä Ruusu-Ristiä varten aiotut kirjoitukset.
Hänellä on apunaan maisteri Jorma Partanen
ja rouva Tuuli Reijonen. Toimitussihteerin
kirjoitukset ja ”Mitä muualla tiedetään” tulevat säännöllisesti jatkumaan, samaten J. R.
Hannulan artikkelit ja kaikki muut hyvät.
Toimittajana tulen nyt aluksi kirjoittamaan
matkakirjeitä.
Taloudenhoitajana
toimii
herra
Waldemar
Kaade, os. Oikokatu 15 A 18, Helsinki. Hänelle osoitetaan kaikki tilaukset ja rahalähetykset, jotka koskevat lehteä.
Nämä ovat kaikki luotettavia ystäviä sekä
minun että aikakauskirjan. Toivon sentähden, että Ruusu-Ristin lukijat, tilaajat, latojat ja painajat ovat täysin tyytyväisiä ja iloisia ja tekevät voitavansa lehden puolesta
minun poissaollessani.
Toimittajalta 1933: 244,
Helsingin Ruusu-Risti piti jäähy väiskokouksen P. E:lie sunnuntaina syyskuun 14 p:nä.
Tilaisuus oli lämmin ja kohottava. Johtaja
kertoi kokemuksistaan ja suunnitelmistaan, ja
kaikki tunsivat iloa ja onnea siitä, että saavat olla mukana tässä arvokkaassa työssä.
‘— — Tien varrelta 1933: 265,
R-R :n kesäkiertue ks kesäkiertue 1933: 266,
T: Saanko lausua sydämeni ajatuksen: tilatkaa Ruusu-Ristiä, levittäkää sitä, tukekaa sitä
kaikin tavoin!
Toimittajalta 1933: 268,
Ruusu-Ristin Johtajan ulkomaanmatka, ks
P. E. VI Amerikka. 1933:311,
Ruusu-Ristin vuosikoro skooppi 1933. — —
P.E:n vuosihoroskooppi 1934.. — — RuusuRistin vuosihoroskooppi marrask. 1933—marrask. 1934. — 1934: 44—45,
Ruusu-Risti-järjestön
vuosikokous,
joka
oli aiottu pitää pääsiäisenä, onkin nyt siirretty helluntaiksi. Tämä johtuu siitä, että
johtaja on ilmoittanut voivansa kenties siihen mennessä jo saapua kotimaahan. Jo tällainen mahdollisuuskin, että rakas ja kunnioitettu johtajamme itse tulisi vuosikokoukseen, tulee varmaankin suuresti ilahduttamaan
kaikkia järjestömme jäseniä. Pääsiäisenä järjestetään
joka
tapauksessa
tavanmukainen
juhlamatinea
Kansallisteatteriin,
johon
m.m.
kirjailija Akseli Tola on kirjoittanut kiintoisan näytelmän.
Tien varrelta 1934: 71,
Juhlamatineassa
Kansallisteatterissa
maanantaina, toisena pääsiäispäivänä (ei 1 p:nä,
kuten ennen ilmoitettiin), huomautetaan täten
kaikille Ruusu-Ristin ystäville. Sen ohjelma
on, kuten aina erittäin arvokas. Mainittakoon
siitä Väinö Lahden pianonsoitto, Bertha Lindbergin johtama kuorolausunta, Pohjanmiehen
säveltämä Linnunrata soolokvartettina, jonka
esittävät Olivia
Gebhard, Aura Bonsdorff,
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Piippa Heliö ja Aura Berggren, sekä Helmi
Liukkosen esittämä kohtaus Respighin oopperasta
”Egyptiläinen
Maria”.
Juhlaesitelmän
pitää maisteri Uuno Pore aineesta ”Teosofinen
elämänymmärrys”.
Erikoista
huomiota
ansaitsee
Akseli
Tolan
näytelmä
”Riemujuhla”, jota asiantuntijat pitävät kerrassaan
suurenmoisena
saavutuksena.
Tien varrelta 1934: 108,
T: Tästä tulee nyt sangen lyhyt ”matkakirje” Ruusu-Ristin huhtikuun numeroa varten. Tahdon vain antaa elonmerkin itsestäni,
etteivät
lukijat
luulisi
minun
unohtaneen
Ruusu-Ristiä.
Kummallista
kyllä,
tuo
aikakauskirjamme
on täällä Amerikassa ollessani käynyt minulle
odottamattoman rakkaaksi. Se riippunee siitä,
että hyvät ystävät sitä toimittavat ja että
minulla ei ole siitä mitään huolta eikä vaivaa.
Mutta voi, kuinka hyvin ymmärrän niitä
tilaajia, jotka vuosien varrella ovat sanoneet
minulle odottavansa Ruusu-Ristiä kuin päivän
nousua! Minäkin olen nyt täällä ollut melkein
sairaana ikävästä, kun lehti on saapunut
tänne aina vasta seuraavan kuukauden loppupuolella. Olen ajatellut, että siinä kohden on
saatava aikaan muutos. Sen sijaan, että
Ruusu-Risti
ilmestyy
Suomessa
kuukauden
21 p:nä, on se saatava ilmestymään kuukauden ensimäisenä päivänä. Silloin on vähän
toivoa, että rakkaat amerikkalaiset ystävät
ja lukijat saavat sen käsiinsä edes samassa
kuussa. En voi velvoittaa toimitusta siihen
tänä keväänä, kun en ennen ole asiaa hoksannut, mutta ehkä jo syksystä lähtien voimme saada tässä muutoksen aikaan.
Toimittajalta 1934: 109,
Tämmöisen
lyhyen
kirjeen
lähetän
nyt
Ruusu-Ristille, mutta se on täynnä sydämellisiä terveisiä kaikille lukijoille! ks P. E. XII
Suuri seikkailu 1934: 111,
RUUSU-RISTIN NELJÄSTOISTA
VUOSIKOKOUS
pidetään
Helsingissä
Ruusu-Risti-Temppelissä
Kulmakoulussa, Meritullinkatu 33 helluntaina
toukokuun 19—21 p:nä 1934 seuraavan ohjelman mukaan: — — 1934: 142,
Ruusu-Ristin pääsiäismatineaan 2. IV. 34
oli
tänäkin
vuonna
saapunut
ilahduttavan
paljon yleisöä. Johtajan tavanmukainen juhlaesitelmä tosin puuttui, mutta tunnetut nimet
takasivat
muiden
ohjelmanumeroiden
suorituksen pätevyyden. — — 1934: 144,
RUUSU-RISTI-JÄRJESTÖN JÄSENILLE
Ruusu-Ristin Hallitus ilmoittaa täten, että
Järjestömme
rakkaan
johtajan,
Pekka
Ervastin, siirryttyä rajan toiselle puolelle, Järjestön kaikkia asioita hoitaa hänen valtuuksillaan Ruusu-Ristin Hallituksen varapuheenjohtaja Hilda Pihlajamäki. Syksyn kuluessa
kokoontuu Suurneuvosto, jolloin johtajakysymys muodollisesti ratkaistaan. 1934: 157,
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PEKKA ERVASTIN JÄÄHYVÄISJUHLA
Kirj. Eino Krohn. [*Otteita]
Koko Ruusu-Ristin neljästoista vuosikokous
oli
siis
oikeastaan
suurta
jäähyväisjuhlaa,
jonka päätekohdan muodosti se tilaisuus sunnuntaina, toukokuun 27 p:nä, jolloin siunattiin jalon, suuren ja rakastavan hengen,
Pekka Ervastin jälleen päättyneen maanpäällisen elämän muistoa. Kello kaksitoista, samaan aikaan, jolloin P. E. aina piti sunnuntailuentonsa, oli kauniisti koristeltu Temppeli
eteishallia myöten tulvillaan täynnä omaisia,
ystäviä,
Ruusu-Ristin
jäseniä,
jotka
olivat
saapuneet viettämään isänsä, veljensä, ystävänsä ja johtajansa sielunjuhlaa. — —
Merkilliseksi kiitosjuhlaksi muodostui tämä
tilaisuus. Valtavaksi todistukseksi siitä miten
paljon onnea ja elämän uskoa Pekka Ervast
oli
antanut
lukemattomille
ihmisyksilöille,
Pekka
Ervast,
joka
tunnuslauseekseen
oli
ottanut kauniit Goethe-sanat: ”Edel sei der
Mensch, hilfreich und gut. — Jalo olkoon
ihminen, avulias ja hyvä.” 1934: 171—174,
Pekka
Ervastin
jäähyväisjuhlassa,
kirj.
J. R. H. [*Lue Kristosofian Polulla teoksesta]
1934: 175,
RUUSU-RISTIN XIV VUOSIKOKOUS
Kirj. J. Ptn. [*Otteita]
Ruusu-Ristillä on tuskin ollut ainoatakaan
vuosikokousta, jonka merkitys olisi ollut yksinomaan muodollista laatua. Ne ovat järjestömme tähänastisessa elämässä olleet tapahtumia, joilla on aina ollut enemmän henkistä
merkitystä kuin yleensä seurojen ja yhdistysten
säännöllisesti
uusiintuvilla
vuosikokouksilla. Mieleen tulevat itsestään muinaisten kansojen mysterio juhlat, ja ellei olisi
liioittelua, voisi järjestömme vuosikokouksia
vaikutusta silmällä pitäen nimittää kollektiivisiksi vihkimyksiksi. — —
Ruusu-Ristin
neljästoista
vuosikokous
oli
työvuoden huippu ja päätekohta. Tämän kevään kuluessa lisäsi sen odotukseen ja valmistuksiin
liittyvää
jännitystä
kysymys
P. E :n paluusta. Tiedettiin, että hän kaipasi
synnyinmaahansa, mutta hänen tulonsa aika
oli mahdollisimman epävarma. Kun saatiin
kuulla, että hän itse arveli olevansa kotimaassa vasta kesäkuun alkupäivinä, tehtiin
etupäässä
toispaikkakuntalaisten
matkustamismahdollisuuksia
silmällä
pitäen
päätös,
että vuosikokous pidetään, niinkuin tavallisinta on ollut, pääsiäisenä. Päätöksen tekijät
olivat kuitenkin vielä odottavalla kannalla, ja
pian se muutettiinkin, sillä aavistukset kehoittivat siirtämään vuosikokouksen kaiken varalta helluntaihin. Ja aavistukset osoittautuivat oikeiksi: P. E. saapui Suomeen hyvissä
ajoin ennen helluntaita.
Lauantaina, toukok. 19 pnä, kokoontuivat
vuosikokoukseen
saapuneet
tavanmukaiseen
tervetuliaisja
tutustumisillanviettoon
Kulmakoululle. Temppeli oli tänäkin vuonna saanut koristelunsa; aiheiltaan ja käsittelyltään
varhaiskristilliset seinämaalaukset olivat jääneet paikoilleen, mutta pylväiden päitä koristivat riippuvat kukkalaitteet. — — P. E. istui
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puheenjohtajan
paikallaan
väliaikaan
asti,
jolloin hän, väsynyt kun oli, poistui lepäämään.
Sunnuntaina alkoi varsinainen vuosikokous.
P. E. puhui aluksi muutamia sanoja pahoitellen sitä ettei ollut niin hyvissä voimissa kuin
olisi tahtonut olla ja toivoi, että läsnäolijat
suhtautuvat häneen myötätunnolla. P. E. korosti, että hänen sairautensa oli ohimenevää
ja viittasi paikkansa pitämättömään ennus-;
tukseen, jonka mukaan
hänen olisi pitänyt
kuolla jo v. 1924.1) — Kun R.R:n Soittajat
olivat
esittäneet
Händelin
”Largon”
puhui
P. E. seuraavaan tapaan: [*ks henki] — —
Kuoro lauloi Toivo Kuulan ”Auringonnousun”, jonka jälkeen esitettiin vuosikokouksel’e saapuneet tervehdykset.
Ensimmäiset terveiset toi P. E. matkaltaan
Amerikasta
kertoen
tällöin
m.m.
vaikutelmiaan Ojaista. Tämä paikka, joka tällä hetkellä on Yhdysvaltojen teosofisen liikkeen
tärkeimpiä keskuksia, on P. E :nkin saaman
vaikutelman mukaan erittäin hyvin valittu.
Sen aura on sekä fyysillisesti että näkymättömästi kirkas ja kirkastettu. Luontonsa puolesta se ei ole pohjoismaalaiselle erikoisen
kaunis; hän kaipaa siellä graniittia, korkeita
puita ja vettä, mutta se on paikka, jota ihminen ei vielä ole ehtinyt turmella. Sikäli kuin
siellä on ihmisten muodostamaa auraa, se on
enimmäkseen iloista ja harmoonista. Ihmiset
yleensä ovat siellä ystävällisiä, eikä se suinkaan johdu yksinomaan siellä asustavista teosofeista. Näitä siellä on joitakin, koska Krotona, T.S:n päämaja, siirrettiin Hollywoodista
tämän
kasvaessa
Ojaihin.
Keski-Euroopassa
ei Ojain kaltaisia paikkoja juuri voi tavata.
Täydennettyään
lyhyttä
matkakertomustaan
eräillä meille kaikille erittäin arvokkailla terveisinä, P. E. luovutti puheenvuorot läsnäolleille. Seurasi lukuisten tervehdysten vuoro,
joita saapui kaikilta puolilta maatamme, sekä
yksityisiltä että ryhmiltä.
Ruusu-Ristin
Sihteeri
esitti
vuosikertomuksensa mainiten m.m., että uusia jäseniä
on vuosikokousten välisenä aikana liittynyt.
35, edellisenä vuonna 64, sitä edellisenä 42.
Viimeinen jäsenkortin numero on 1090. — —
Kahvitauon päätyttyä kuultiin helsinkiläisten ryhmien ja harrastuspiirien työkertomukset. — —
Lopuksi
keskusteltiin
kesäkursseista.
Johtaja ehdotti kokousajaksi elokuun 12 :n ja
19 :n p:n välistä aikaa — — Kotvasen keskusteltua tultiin yksimielisiksi siitä, että kesäkurssit pidetään Johtajan ehdottamana aikana eli 12—19 p. elokuuta. P. E. toivoi, että
mahdollisimman
monet
järjestäisivät
kesälomansa niin että pääsisivät tuoksi ajaksi
Jyväskylään jo senkin takia, että kesäkurssit
ovat tänä vuonna ainoastaan Ruusu-Ristin
jäsenille.
Erittäin
runsaasti
käytettiin
puheenvuoroja, kun otettiin esille keskustelukysymys: Mitä olemme oppineet Johtajan
poissaollessa? Yleisenä huomiona sai tällöin
todeta,
että tämä aika oli ollut jäsenillemme
1
) [*ks ennustuksia 1923: 277—278, ja 327
—328,]
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terveellinen: se vaati itsenäistä, omavastuullista työtä ja auttoi monessa suhteessa oikeammin arvostamaan Johtajaamme ja hänen
työtänsä.
Kokouskeskustelun jälkeen piti P. E. tunnin
kestäneen kysymyskokouksen, jonka jälkeen
osanottajat
hajaantuivat
saapuakseen
illalla
klo 7 vuosijuhlaan, joka tällä kerralla pidettiin Temppelissä. Yleisöä oli odotettu paljon,
olipa
etukäteen
epäilty
salia
pieneksikin.
Kaikki sopivat sentään, vaikka temppelimme
tuskin koskaan on ollut niin täynnä. Ohjelma
oli kauttaaltaan arvokas, niinkuin odottaa
sopi. — — P. E :n juhlaesitelmää ”Teosofinen
liike ja apostoli Paavali” oli odotettu jännityksellä. Yritämme seuraavassa toistaa joitakin ajatuksia tästä hänen viimeisestä esitelmästään, joka pikakirjoitettuna on tallella ja
saataneen siis vielä kokonaisuudessaan kaikkien jäsenten luettavaksi. [*ks Paavali] — —
Vieraan yleisön poistuttua jäivät jäsenet
vielä
Temppeliin
vuosikokousta
pitämään.
P. E. lausui lopettajaisiksi muutamia sanoja,
sydämestä
lähteneitä,
sydämiin
kätkettyjä.
Hän puhui tulevasta työstään, jolle oli varannut
kaksi
vuotta,
mielessään
väikkyvästä
uudesta matkasta, joka tulisi suuntautumaan
Egyptiin ja Palestiinaan, kristinuskon syntymäpaikoille. Hän tunnusti koti-ikävänsä polttavuuden; hän ei ollut malttanut jäädä sinne,
missä oli ollut, vaikka häntä oli pyydetty, ja
vaikka hänellä oli ollut siihen tilaisuus. Eikä
hän
ollut
katunut
paluutaan:
”Erikoisesti
tässä vuosikokouksessa olen kuin nuoruuden
voimin tuntenut, kuinka ihanaa tämä kaikki
on ollut”. Hän lausui myös kiitoksensa kaikille, ketään unohtamatta, ketään erikseen
mainitsematta.
Jotkut
läsnäolijoista
yrittivät
hänellekin sopertaa kiitosta, mutta sydämet
olivat liiaksi täynnä onnea tyhjentyäkseen
sanoissa, ja pian kaikui Temppelissä virsi,
joka on päättänyt jo monet vuosikokoukset:
”Sun haltuus, rakas Isäni”.
Virren
vielä
väreillessä
temppeliaurassa
P. E. siunasi läsnäolijat ja toivotti tapaamista: ”Näkemiin ensi vuosikokouksessa!”
Sitä toivokaamme! 1934: 176—182,
ks
LASTEN
RUUSU-RISTI.
1934:182—
183,
Ruusu-Ristin jäsenkokous pidettiin sunnuntaina, t.k. 27 p:nä klo %8 ip., siis pian
Pekka
Ervastin
jäähyväisjuhlan
jälkeen.
Kokouksessa kertoi herra Waldemar Kaade
P. E :n viimeisistä hetkistä ja hänen sydänhalvauksestaan. Kokouksessa vallitsi ”In memoriam”-tunnelma, mutta myöskin tunne, että
jokaisen nyt on yritettävä parastaan, jotta
P. E:n aloittama työ täällä Suomessa ei menisi
hukkaan.
Kesäkurssit
päätettiin
joka
tapauksessa
pitää
tänäkin
kesänä
Jyväskylässä.
Tien varrelta 1934: 194,
Ruusu-Ristin
esitelmöitsijät.
Ruusu-Eistin
hallituksessa on alustavasti keskusteltu esitelmöitsijöiden lähettämisestä toisille paikkakunnille. Näillä esitelmöitsijöillä tulee olemaan Hallituksen antama valtakirja; kaikki
muut mahdolliset esitelmien pitäjät luonnollisesti toimivat — niinkuin tähänkin saakka
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— omissa nimissään ja vastuullaan. Asia toivotaan
saatavan
ratkaisuunsa
syyskauden
alussa, johon mennessä ryhmät, jotka esitelmöitsijöitä haluavat, ilmoittanevat toivomuksensa Ruusu-Ristin Sihteerille.
Tien varrelta 1934:194—195,
Ruusu-Risti-lehti on nyt siirtynyt RuusuRistin
Kirjallisuusseuran
r.y.
omaisuudeksi.
Toistaiseksi se toimitetaan entiseen tapaan,
kunnes Kirjallisuusseuran hallitus on määrännyt
toimituksen
lopullisen
kokoonpanon.
Taloudenhoitajana
toimii,
kuten
ennenkin
Kirjallisuusseuran toimitusjohtaja, herra Valdemar Kaade.
Ruusu-Risti-lehti
yrittää
edelleenkin
voimiensa mukaan palvella teosofista RuusuRisti-aatetta ja siten kunnioittaa suuren perustajansa muistoa. [*Ote Eino Krohnin art.]
1934: 199,
Ruusu-Ristin seuraavaan numeroon siirtyy
erään amerikkalaisen astrologin Rose Crucia
Felkwshipin jäsenen meille ystävällisesti lähettämä kirjoitus ”Pekka Ervast tähtien valossa”.
Tien varrelta 1934:236,
Alkava työkausi. Syyskuun 9 p:nä on SuurNeuvoston kokous, jolloin järjestyy RuusuRisti-järjestön
johtajakysymys.
Samana
päivänä alkavat myöskin luennot. Hilda Pihlajamäki lukee kolmena sunnuntaina perätysten
Pekka
Ervastin
esitelmäsarjan
”Kuoleman
tuolla puolen”. Syyskuun 30 p:nä puhuu Eino
Krohn aineesta ”Ruusu-Ristin elämänymmärryksen merkitys”. Syyskuun 23 p:nä on tämän työkauden ensimmäinen yleisöjuhla.
Tien varrelta 1934:236,
Järjestömme uuden johtajan valitseminen.
Ruusu-Ristin
Neuvosto
kokoontui
syyskuun
9 p:nä klo 19 Kansliassa Meritullinkatu 33
tärkeää
tehtävää
suorittamaan,
valitsemaan
järjestömme uutta Johtajaa.
Kokouksessa oli läsnä kaksitoista Neuvoston
jäsentä
kuudestatoista.
Puheenjohtajaksi
valittiin Eino Krohn ja sihteeriksi allekirjoittanut.
Puheenjohtaja luki aluksi säännöistä Johtajan valitsemista koskevat kohdat, joiden
mukaan Johtajan valitsee Neuvosto, ellei edellinen
Johtaja
ole
määrännyt
seuraajaansa.
Tähän viitaten puheenjohtaja pyysi Neuvoston
jäseniä
käyttämään
puheenvuoroja
ja
aluksi tuomaan ilmi mielipiteensä, oliko olemassa päteviä todistuksia siitä, että P. E.
olisi määrännyt seuraajansa. Kaikki jäsenet
käyttivät puheenvuoroja ja olivat yksimieliset
siitä, ettei P. E. ollut määrännyt seuraajaansa
muodollisesti katsoen niin pätevällä tavalla,
että siihen yksinomaan voitaisiin perustaa
uuden Johtajan nimittäminen. Tästä huolimatta olivat kuitenkin kaikki yhtä vastaansanomattomasti selvillä siitä, että P. E. oli
ajatellut koko ajan seuraajakseen järjestömme Johtajana monivuotista työtoveriaan ja
”oikeaa kättään” Hilda Pihlajamäkeä. Yleisesti oltiin vielä lisäksi sitä mieltä, että hän
parhaiten kykenee suorittamaan Johtajan tehtävät, joita hän jo monet vuodet on hoitanut
sangen itsenäisesti P. E:n nimenomaisesta
pyynnöstä.
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Kun näin jokainen läsnäolevista oli ilmoittanut kannattavansa Hilda Pihlajamäen valitsemista, katsottiin Hilda Pihlajamäki tulleen
valituksi Ruusu-Ristin
Johtajaksi.
—
Puheenjohtaja luovutti valitulle uudelle Johtajalle johtajanmerkin.
Tämän jälkeen Johtaja kiitti kokousta hänelle osoitetusta luottamuksesta ja lyhyessä
puheessaan luonnehti uuden toimensa tehtäviä, niinkuin ne hänelle kuvastuvat sanoen
m.m. ” ------ minun on annettava kaikkien voimien ja kykyjen vapaasti toimia, — — olen
vain ulkonaisen jäi-jestöorganisatiomme koossapitäjä, — — esoteerisen koulun on annettava olla entisellään siksi kunnes saamme
luotettavat kehoitukset ja ohjeet sen työn jatkamiseen, sillä esoteerista kouluahan ei voi
olla, ellei ole tietoista yhteyttä Mestarin
kanssa. — — Tehtävämme on nyt rauhallisesti tehdä työtä uskollisina Perustajajohtajallemme ja hänen sanomalleen. — — ”
Päätettiin vielä, että Järjestömme ensimmäisestä
Johtajasta
Pekka
Ervastista
on
virallisesti ja juhlallisemmassa puheessa käytettävä nimitystä Perustajajohtaja.
Samassa kokouksessa Johtaja kutsui Varapuheenjohtajaksi Eino Krohnin.
Uuno Pore.
Kokouksen sihteeri.
Tien varrelta 1934: 282—283,
RUUSU-RISTIN ESOTERISTIT
Ruusu-Ristin
esoteristit
kutsutaan
täten
kokoukseen, joka pidetään vuoden vaihteen
juhlien yhteydessä Ruusu-Ristin Temppelissä.
Tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin. Kaikkien läsnäolo toivottava.
Niitä esoteristeja, jotka eivät voi saapua,
pyydetään
ilmoittamaan
siitä
kirjeellisesti
ennen kokousta Ruusu-Ristin Johtajalle Hilda
Pihlajamäelle
(os.
Mariankatu
28).
Heille
selostetaan kokous. 1934: 307.
Ruusu-Risti-Nuoret
1927: 420,
1928:20, 102, 140, 140, 1929:227,
Eräs helsinkiläinen jäsen kertoi Ruusu-RistiNuorten ryhmästä. Se perustettiin viime keväänä Helsingissä. Nuorten ryhmän tunnus
on: aateluus velvoittaa. Henkinen aateluutemme velvoittaa meidät astumaan järkkymättömästi eteenpäin kohti kirkastusta. Helsingin
Ruusu-Risti-Nuorten kaltaisia ryhmiä on varmasti jonkin ajan kuluttua kaikissa ruusuristi-keskuksissa.
[*Ote
vuosijuhlaselostuksesta] 1930:204,323,
1931:108, 1932:103, 110, 329,
1933: 171, 1934: 177.
Ruusu-Risti-ryhmätyö eri paikkakunnilla.
ks myös P. E. V, VII, VIII ja IX; J. R. H.
Helsinki 1921:263, 448, 636, 1922:96, 97,
256, 288, 319, 320, 1923:36, 159, 238, 274,
316, 357, 395—397, 1924: 38, 77, 117, 159, 198,
318, 358, 1925:47, 95, 143, 191, 224, 368,
1926:207, 248, 304, 331, 1927:30, 39, 1928:
63, 325, 373, 1929:48, 134, 314—315, 451—
452, 1930: 43, 91, 379, 1931: 70, 104, 178, 205,
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247, 287, 332, 366, 1932: 35, 68, 103, 167, 240,
271, 1933:36, 100, 151, 194, 265, 311, 1934:
47—48, 106, 179, 283—284, 314, 373.
Hämeenlinna 1926: 271, 1927: 80, 161, 1930:
44, 1931: 288.
Jyväskylä
1922:319,
1923:77,
1924:398,
1925:47, 287, 458, 1926:32, 160, 271, 304,
1927:122, 161, 210—211, 323, 371, 1928:20,
63, 140, 142, 183, 285, 325, 1929:46, 47, 135,
228, 396, 452, 1930:91, 135, 1931:71, 366—
367, 1932:35, 104, 167, 240, 1933: 36, 101—
102, 195, 1934: 107, 194, 315.
Kajaani 1925:47, 1928:141, 1930: 179.
Kangasniemi 1929: 46, 136.
Kouvola 1929:178, 1930:133, 179.
Kuopio 1923: 317, 1924: 358, 1925:48, 1926:
32, 1930: 45, 223, 1931: 179.
Lahti 1922:319, 1926:32, 1927:161, 1930:
133, 179.
Lieksa 1925:48, 1927:371, 1930:133, 179,
223, 1933: 151, 1934: 195.
Mikkeli 1922:319, 1925:47.
Oulu 1921:448, 1922:319, 1924:278, 1927:
372, 1928:288, 1929:452, 1931:72.
Parikkala 1925: 48.
Pieksämäki 1925: 48.
Porvoo 1928: 102.
Rauma 1923: 157—158.
Salo 1923: 397.
Savonlinna 1925:48, 1926:32, 1927:419—
420.
Sortavala 1933: 311.
Tampere
1922:319,
1924:278,
1928:95,
1927:80, 1928:21, 140, 325, 1929:395, 1930:
135, 1931: 71, 228, 1933: 35.
Terijoki 1925: 368, 1926: 96, 1927: 122, 371,
1928: 63, 103, 1929: 315.
Turku 1923:317, 1925:143, 1926:64, 1927:
80, 164, 323, 372, 419, 1928:63, 140, 183, 372,
1929:46, 135, 228, 360, 452, 1930:133, 179,
379, 1931: 72, 178, 1932: 33, 104, 1933: 69, 151.
Vaasa 1930:380, 1931:71.
Varkaus 1922: 319, 1924: 38, 1925: 48, 1926:
32, 160, 1927: 210, 372.
Vihti 1933: 35.
Viipuri 1922:319, 1924:358, 1926:32, 64,
1927: 161, 372, 1928: 140, 1929: 134, 363, 452.
Rydberg, Viktor
ks teosofia 1905:29.
Ryhmä, -työ, ryhmittyminen
ks myös Ruusu-Risti-ryhmätyö eri paikkakunnilla
luentoryhmiä ks teosofia art Kansainvälinen teos. kongressi 1905: 94—96,
ks Kansallinen kulttuuri ja Suomen kansan
tulevaisuus 1906: 192,
Monet ihmiset ja ihmisryhmät ovat yrittäneet toteuttaa veljesrakkautta ks Rakkauden
salaisuus 1911:211—219,
Ryhmittykööt Teosofisen Seuran jäsenet vapaasti niiden ympäri, joita he pitävät ”opettajinaan”, mutta älkööt epäluulolla katselko
toisiaan, ks Steiner 1912:202,
käytännöllisesti
[*T.S:n]
tehtävänä
on
muodostaa ryhmä ihmisiä, jotka kaikki keskenänsä ovat suvaitsevaisia ks tunne 1912: 494,
kun tietäjiä ilmestyy yhtaikaa useampia,
silloin ne kukin perustavat oman ryhmänsä

Ryhmä, -työ, ryhmittyminen

—136 —

ks teosofia art Yleiseuroppalainen teos. kongressi 1913: 290—292,
ryhmiin,
jotka
säännöllisesti
kokoontuvat
ks nainen 1913:366, ja 423—424,
Jo voimme erottaa kultakruunuisen haltian,
joka seisoo kotkan päässä ja ohjaa sen lentoa. Jo voimme erottaa, kuinka linnun hohtavat siivet ovat muodostetut lukemattomista
taivaallisista olennoista, jotka deevan käskyjä
totellen liikkuvat järjestyneissä ryhmissä, ks
heraldiikka 1914: 150,
ks P. E. VIII 1914:193,
Jos edes pieni ryhmä sitä (*suvaitsevaisuutta] toteuttaisi, ei maailman tila olisi toivoton, ks teosofia art T. S. ja veljeysaate
1916: 318,
ryhmä- tai kansallisetuja ks teosofia art
Mitä on teosofia? 1917:443—446,
Suomessa täytyy nyt olla puolueettomia
ihmisiä, jotka rakastavat vilpittömästi kaikkia kansan luokkia eivätkä katsele asioita
minkään ryhmäedun kannalta, ks Suomi 1917:
448—451,
Miksi ette sitten perusta uutta valtiollista
ryhmää, joka ajaisi teidän kaikkein parasta
tarkottavia keinojanne? — — Toivonkin voivani vielä joskus esittää yhteiskunnallisen
rakennussuunnitelmani. Jos se hyväksyttäisiin
ja jos muodostuisi ryhmä tarkotuksella tehdä
se tunnetuksi laajoissa piireissä, en näkisi
siinä mitään pahaa. Tällä ryhmällä olisi silloin valistustehtävä eikä poliittinen, ks yhteiskunta 1919: 259—160,
Luokituimme, ryhmityimme ja — hajaannuimme. Sanoimme jokainen: meidän ryhmämme edustaa oikeata, varsinaista teosofiaa, ks teosofia 1921:261—262,
tuon ryhmän ”kultaisissa periaatteissa” on
kohtia, joita kannattaa pohtia — — En olisi
kiinnittänyt huomiotani koko ryhmään ks sosialismi 1921:463—464,
astrologisessa
ryhmässä
ks
horoskooppi
1922: 97—99,
Paikallisia ryhmiä seuralla jo on ks R-R
1922: 319—320.
Kun teosofit yksitellen tai ryhmissä tulisivat vakuutetuiksi asemansa naurettavuudesta
ja nurinkurisuudesta, mikäli eivät toisiansa
rakastaneet ja kunnioittaneet, ei heille pitäisi
olla mahdotonta ryhtyä sitä omin päin korjaamaan, ks Cronvall, Erik 1923:164,
maaseudulla jäseniä, jotka ollen etäällä
ryhmäkeskuksista
helposti
tuntevat
itsensä
yksinäisiksi ja osattomiksi, ks kirjeenvaihto
1923:287—288,
Ryhmätyöstä
lupasi
johtaja
myöhemmin
toimittaa seikkaperäisiä ohjeita, ks kansanopisto 1925: 244,
Ruusu-Ristin
maaseuturyhmiä,
Lahdessa,
Viipurissa, Savonlinnassa, Varkaudessa, Kuopiossa ja Jyväskylässä kävi ylioppilas Eino
Krohn tervehtimässä joulukuun 16—21 p:nä.
Julkisen luennon hän piti kaikilla näillä paikkakunnilla paitsi Kuopiossa. Ryhmäkokouksissa esitettiin ja pohdittiin uutta ryhmätyömuotoa. Kaikkialla hänet vastaanotettiin sydämellisellä
vieraanvaraisuudella,
josta
hän
pyytää lausua kiitoksensa ja hän kertoo saa-
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neensa syvän vaikutelman siitä hiljaisesta,
sitkeästä
työstä,
jota
suoritetaan
ympäri
maata. Varsin hauskaa oli ollut Viipurissa
tutustua
vastaperustettuun
teosofiseen
kirjakauppaan ja kuulla puhuttavan eri teosofisia
seuroja lähentävästä toiminnasta, jota pieni
sikäläinen ryhmä oli pannut alulle. Varkaudessa suunniteltiin oman huoneiston hankkimista, temppelin rakentamista, jollainen Jyväskylässä jo on olemassa, kuten tiedetään.
Tämä Jyväskylän temppelihuone olikin vieraan mielestä erikoisen hauska ja miellyttävä
ja hartaan auran ympäröimä. Jospa tällaisia
R.-R.-koteja syntyisi monelle paikkakunnalle,
sillä niiden merkitvs ei ole aivan pieni.
Tien varrelta 1926: 32,
Ryhmätyöstä, johon on suunniteltu uudistuksia kirjassa ”Kadonnut Sana” esitettyjen
periaatteiden nojalle, lähetetään tänä keväänä
kaikille
Ruusu-Ristin
jäsenille
kiertokirje,
jossa asiasta tehdään tarkemmin selkoa.
Tien varrelta 1926: 64,
Ja onhan meillä ainakin yksi maaseuturyhmä, joka viime aikoina eloisalla ja kyvykkäällä esiintymisellään on osoittanut tahtovansa vakavasti kulkea Helsingin emäryhmän
jäljissä, ks looshityö 1926:248—250,
ks Temppelirahasto 1927: 176—177,
Ajattelijat tulevat liittymään ryhmiksi ks
murroskausi 1927:218,
Meidän on pyydettävä anteeksi kaikilta
niiltä ryhmiltä, jotka meidän sokeutemme ja
kovuutemme
tähden
ovat
olleet
pakotetut
meidät jättämään ks joulu 1927: 378—379,
Ruusu-Risti-ryhmien
jäsenet
rientänevät
sitä kilvan lukemaan ja varmasti se antaa
aihetta keskusteluihin ryhmissä, ks J. R. H.:
Tulijärvi 1928: 143,
Ruusu-Risti-ryhmätyön merkitystä ks R-Rryhmätyö 1928: 286,
maaseudulla toimivat ryhmät ks R-R 1929:
144,
R-R:n johtaja lausuu sydämellisimmät kiitoksensa kaikille R-R:n paikallisryhmille ks
R-R 1930: 179,
vuosikokouksiin pitäisi aina saapua edustajia Ruusu-Ristin ryhmistä ja loosheista, ks
R-R 1932: 107,
Tarvitaan esoteerisia ryhmiä, ks kirkko
1932: 163,
ryhmittyvät yhteen toisiaan tukemaan ja
toisistaan iloitsemaan näyttäen siten esimerkkiä maailmalle, ks Vesimies 1932: 171—172,
ks R-R 1933: 107—109,
pyrkijöitä esoteeriseen ryhmään, ks P. E.
VI Amerikka 1933:200—201.
Ryhmäsielu
Karma
vaikuttaa
kaikkialla.
Yksityinen
eläin ei ole vastuunalainen, mutta ryhmäsielu
arvatenkin on. (Mitä ryhmäsielu on, näkyy
kirjasta ”Valoa kohti”, siv. 73 ja seur., toinen
painos), ks eläinkunta 1908: 124,
Siat puolestaan eivät olleet yksilöityneitä,
vaan joukko-olentoja, ja heidän ryhmäsielunsa
sai itse asiassa harvinaisen kokemuksen tapahtuman kautta. Hiljaisuudessa ja silmänräpäyksessä Jeesus arvatenkin oli pyytänyt
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ryhmäsielun suostumusta kokeeseen, ks riivaajat 1933: 145.
Rytmi
Ei ole kysymys siitä, että voisi paljon
antaa, vaan siitä, että avunanto tapahtuu
rytmillisesti, säännöllisessä tahdissa, ks R-R
1930: 186.
Rytö, A. 1908: 381.
Ryynänen, R. R. 1931: 71.
Ryöväri, ryöstö
ks J. R. H. ”Ryövärinä ristillä” 1915: 403,
Kristikunta yhä sotii ja vihaa, murhaa ja
ryöstää ks Joulu 1921: 3—5,
Kansat olivat kuin ryöväreitä, kävivät sotaa ks Joulun R-R 1921:581—583,
ks bolshevismi 1929: 3,
Kys. Jeesus sanoi ryövärille: ”tänäpäivänä
olet minun kanssani paratiisissa.” Eikö ryövärillä ollut mitään helvettiä tai kiirastulta
kuoleman takana? Ainakin hänen ryöväyksensä seurauksena kai oli, että hän itse seuraavissa ruumistuksissa tuli ryövätyksi?
Vast. Viimeinen olettamus saattaa pitää
paikkansa siinä määrin kuin ”ryöväri” oli
tehnyt väkivaltaisia tekoja. Kyseessä oleva
”ryöväri” ei kuitenkaan ollut mikään maantierosvo, kuten toinen ryöväri oli, vaan poliittinen vanki, joka kapinallisista hankkeista
oli tuomittu kuolemaan. Hän oli kyllä kuullut Jeesuksen
puhuvan Jumalan valtakun-

Röf varbandel

nasta, joka oli lähellä, mutta joka kammoi
kaikkea väkivaltaa. Nuori kiihkoilija ei ottanut uskoakseen rauhan evankeliumiin, vaan
uskoi itsepintaisesti, että maailma oli parannettavissa
vallankumouksella
ja
väkivallan
töillä. Hänen vaikuttimensa oli puhdas ja
epäitsekäs, ja kun kapina, johon hän osallistui, ei onnistunut, hän huomasi vihdoin,
kuinka erehtynyt hän oli ja katui omaa
kiihkoaan. Jeesusta nähdessään hänessä tapahtui täydellinen mielenmuutos. Nyt hän
lopulta omaksui Jeesuksen rauhan opin. Jeesus tämän ymmärsi ja lupasi ottaa hänet
mukaansa taivaaseen, koska hänen sielussaan
ei ollut semmoista itsekkyyttä, joka olisi
pidättänyt hänet manaloissa. 1931: 67.
Räjähdys
räjähdyksissä
1919: 62—63.

surmansa

saaneet

ks

vainaja

Räsänen, Isak 1918:48,
ks politiikka 1918:223—224,
seurakunta 1922: 293—294,
Rääkätä
Ei niitä [*sodasta] kieltäytyjiä koskaan ole
niin paljon, että valtion kannattaisi heitä
rääkätä
tai
rangaista,
ks
armeija
1930:
50—52.
Röfvarbandet
ks romaani 1915: 98.

s
Saara
ks A. B. 1907: 239—241,
J. R. H.: Isä Aabraham 1925:255.
”Saarelainen” nimimerkki
Saarenheimo ks Tattarisuo
ks anteeksianto 1923:83—86.
Saarenmaa
ks P. E. II käännekohtia 1924:124—125..
[*J. R. H.] kotonaan Saarenmaassa ks
J. R. H. 1926: 32,
Helsingistä kävin ensin kotona Saarenmaassa ks Turku 1933:243.
Saari, Eero 1917:392.
Saari, Ilmari 1911:252, 1912:194,200.
Saari, Pekka 1933: 151.
Saarikoski, Vihtori 1913:168.
Saario, Klaara ks Tampere 1928: 140.
Saarisalo, Aapeli
Messias-Kuningas, kirj. t:ri A. Saarisalo,
alkuperäinen
suomalainen
tutkimus
Jeesuksen elämästä. Kirja ottaa huomioon juutalaisen
kirjallisuuden,
mutta
kulkee
sitten
raamatun henkeen.
Tien varrelta 1929: 46,
”Astarten uhri.” Tohtori Aapeli Saarisalon
viime teos ”Astarten uhri”, kirjoittaa meille
ystävämme Rafael Ronimus, on perin kiintoisa kirja sekä erikoistuntijoille, orientalisteille, että maallikoillekin. — —
Tien varrelta 1930: 135—136.
Saarna, -tauti
Otaksun,
että
hänen
oma
alitajuntansa
mediumistisessa hypnosissa näyttelee saarnaajan roolia — enemmän tai vähemmän taidokkaasti, ks mediumismi 1905: 119,
Kys. Olin äskettäin käymässä Karjalassa
ja olin Jaakkimassa tilaisuudessa näkemään
ja kuulemaan
Karjalan kuuluisinta unissaan
saarnaajaa.1) Tahtoisin tietää, kuinka tämmöinen ilmiö on selitettävissä ja mistä hengestä se johtuu.
Vaat. Viime vuonna teki eräs kirjeenvaihtaja M. K. samanlaisen kysymyksen (kts.
1
)
Kirjeenvaihtajamme
tekee
seikkaperäisessä kertomuksessa selkoa käynnistään saarnaajan luona, kuvaillen, miten tämä vähitellen käsien huitomisten, katkonaisten huudahdusten, pitkällisten kouristusten y.m. jälkeen
rupesi saarnaamaan kuin pappi konsanaan.
Liian pitkäksi kävisi kuitenkin painattaa tähän koko hänen kertomuksensa.

Omatunto n:o 4, kys. VIII).2) Siihen vastattiin sekä samassa numerossa että seuraavassa
(kts. Omatunto n:o 5, Kirjeitä toimitukselle,
II).3) Kehotamme arvoisaa kysyjää lukemaan
mainittuja kohtia. Nähtävästi J. N:n näkemä
tapaus on sama kuin Karoliina Riikosen.
Tässä on kysymyksessä todellinen saarnatauti, tavaksi käynyt automatinen eli koneellinen puhuminen — transipuhe —, jossa
mediumi itse hypnotiseraa itsensä ja antaa
alitajunnalleen vapaat ohjakset, eikä mikään
spiritistinen ilmiö. Vielä kehotamme tiedonhaluisia tutkimaan kirjoja ”Mitä on kuolema?”
ja ”Salatut tieteet”, joissa näitä asioita käsitellään
seikkaperäisesti.
1906:
246,
ks salatiede 1910: 275,
[*vapahtajat] ovat käyneet ympäri saarnaamassa ks Joulusymboliikkaa 1911: 357—
361,
Kerrotaanhan Buddhastakin, että — — hän
kauan
epäröi
mennä
maailmaan
ihmisille
saarnaamaan, ks opettaja 1912: 410—414,
Älkää nyt luulko, että mitään ulkokultaista
saarnaa saarnaan, ks nuoriso 1912:454—456,
Olin
äskettäin
katsomassa
Strindbergin
”Pääsiäistä” — — Se on saarna semmoinen,
jommoista elämä välistä pitää ihmislapsilleen, ks näyttämötaide 1915: 150—151,
mutta tämän astralisen Jeesuksen opetukset
käyvät silloin samaan suuntaan kuin maallisen papin tai saarnaajan, ks Mysteriot II
1916: 113—115,
”evankeliumi on saarnattava kaikille kansoille pelastukseksi”, ks teosofia art T.S:n
työ ja tarkotus 1916: 346—348,
Älkää sanoko, että ”saarnaan”, sillä sanani
eivät ole tyhjää helinää. Nämä ovat ikuisia
totuuksia, ks ajatus 1916:386—387,
Lyhyesti sanoen: veljeys on saarnattava,
ei sanoissa, vaan teoissa, ks veljeys 1916:
435—436,
evankeliumin saarnaaja ks Paavali 1919:215,
karjalainen
horrostilassa
saarnaaja
ks
Konttinen, Helena 1919: 230—232,
ks vpm art Mitä vpm:t tavoittelevat 1921:
191—192,
[*salainen tie] Sitä ei voinut tyrkyttää eikä
saarnata kadun kulmilta, ks teosofia 1921:
261—262,
että kaikki T.S:n jäsenet — — julistaisivat
ja saarnaisivat veljeyttä kesken sodankäyntiä
ks teosofia art T.S:n tehtävä 1921:332—334,
2

) [*Martti Humun vastaus, joten
ole Tietäjän Aarteistossa]
3
) [*ks mediumismi 1905:118—119]

sitä

ei
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ks H. P. B. -yhtymiä: Back to H.P.B. 1923:
8—9,
Saarnoj’a lapset eivät j’aksa kuunnella, ks
lootuskoulu 1926: 135,
Huudot j’a saarnat, vakuutukset j’a valat
eivät merkitse mitään, ks toivo 1930: 2,
ks alakuloisuus 1930: 301—302,
Mikä aiheutti heissä halun epäkäytännölliseen saarnailutehtävään? — — He tahtoivat
saarnata uskontoa j’a ks ristiretki 1932: 157—
160,
näytelmä ”Jumalan vihreät niityt” — —
ensiluokkaisen saarnan veroinen, ks Aaltonen,
Väinö 1933: 3—4.
ks pankki 1914: 49—51, P. E. VII 1915: 260—
261,
T: Etsikäämme totuutta! kirjottanut A. A.
Saarnio. Tämä on n:o 2 sarjassa Puheita
Suonien kansalle, samankokoinen kuin n:o 1
(Palaammeko maan päälle?) ja esittää muutamia
piirteitä
teosofisesta
maailmankatsomuksesta
totuudenetsijän
kannalta
katsottuina. Kirjanen on hyvä tekijä propagandatyössä ja on varmaan saavuttava yhtä paljon
suosiota kuin sen edeltäjä. Hinta on 10 penniä, sata kappaletta myydään kuudella markalla. Looshit ottakoot varteen!
[*Ote] Toimittajalta 1915:262,
ks pankki 1915: 353, kesäkurssit 1918: 132—
134,
T:
Kustannusosakeyhtiö
Tietäjän
kustannuksella ilmestyi helluntaiksi kaksi huomiota
ansaitsevaa broshyyria: Mrs. Besantin Yhteiskunnallisia kysymyksiä ja A. A. Saarnion
Suomen tehtävä ihmiskunnan kehityksessä.
[*Ote] Toimittajalta 1919: 164,
ks Teosofi-lehti 1926:208.
Saarnio, Dagmar 1917: 392.
Saarnio, Yrjö 1917: 392.
Saasta, saastainen jne
ks neitsyt 1908: 250,
rauha 1910:326—328,
Rakkauden salaisuus 1911:215—219,
välittömästi ei mikään ulkonainen voi saastuttaa ihmisen henkeä, ks kiroileminen 1913:
259,
marttyyreja, joiden veri olisi puhdistanut
ilmapiirin
vihan
saastasta,
ks
marttyyrit
1920: 5—6,
saastainen
opinkappale
ks
anteeksianto
1923: 84—86.
Saatana
ks jumala 1907:49,
erotukset hyvän ja pahan, Kristuksen ja
saatanan välillä häipyvät olemattomiin, ks
Palomaa, Veikko 1913:61,
ks elämänpuu 1923: 157,
Saatana merkitsee ”vastustaja”. — Saatana
on siis ihminen ja saatanoita on useampia?
— Niin, saatana on nimi, ja — — Kuinka
monta semmoisia saatanoita on, on toinen
kysymys. — — saatanoita on sangen harvassa — — Juuri sentähden, etteivät ole
todellisia saatanoita, jotka elävät eristäyty-

Saavutus, saavuttamaton

misen yksinäisyydessä ks magia 1927: 126—
128,
Meille on kaikille tuttu eräs nimitys, joka
pelottaa monta: se on Saatana, joka hebreankielellä on Heshathan. Siinä on neljä kirjainta: H, sh, th, n. Kun otamme niiden
arvot, saamme: h = 5, sh = 300, th = 9 ja n = 50,
siis yhteensä 364, ja jos 3, 6 ja 4 lasketaan
yhteen, tulee summaksi 13 ja 1 ja 3 taas on 4.
Tämän luvun, 364 :n yhteydessä on pieni
kasku: sanotaan, että Heshathanilla eli Saatanalla on valta kiusata ihmistä 364 päivää
vuodessa, mutta yksi päivä on ulkopuolella
hänen valtaansa. Yhtenä vuoden päivänä Saatana ei kykene kiusaamaan, sillä se on lunastuksen päivä. Saatana voi vapaasti kulkea
ympäri ”kuin kiljuva jalopeura” 364 päivää,
mutta
lunastuspäivänä,
pitkänäperjantaina,
hänellä ei ole valtaa niin tehdä. Tämän vertauskuvan takana piilee esoteerinen salaisuus.
Jos nim. ihminen on tehnyt suuremman henkisen kokemuksen, on tämä tietysti sattunut
määrätylle päivälle, ja se vuoden päivä on
hänelle tulevaisuudessa pyhä päivä, hän ei
sinä muiston päivänä tahtoisi mitään syntiä
tehdä eikä tietoisesti mihinkään itsekkyyteen
langeta. Se oli hänen lunastuspäivänsä. Vaikka
hänelle myöhemmin tulee useampia kokemuksia, on ensimmäinen hänen henkisessä historiassaan kuin lunastuspäivä, ja sillä päivällä
on suuri voima hänen muistissaan. Jos hän
asettaa
kokemuksensa
muistikuvan
elävästi
eteensä, on hän vapaa kaikista kiusauksista,
mikään paha ei voi häneen sillä hetkellä ylettyä. Ja vaikka ihminen ei tulisi itse muistaneeksi päivää, antaa elämä kuin tilaisuuden
olla ilman kiusauksia sinä vuoden päivänä.
Tavallisesti ihminen kuitenkin muistaa päivän
aina siihen saakka, kunnes hän tekee jonkun
suuremman
henkisen
kokemuksen.
Tuona
vuosipäivänä hänelle tulee pyhä tunnelma ja
hän kulkee samassa eheydessä kuin ensimmäisen kerran. Sentähden on pantava paino
sanalle: lunastuspäivä. Kun niitä tulee useampia, vähenee Saatanan valta, kuoleman valta
synnin yli. 13 on kuoleman luku.
[*Ote art ”Kabbala”] 1928: 170—171.
Saavutus, saavuttamaton jne
saavuttaisimme
sen
huipun,
jolla
hän
[*Kristus] seisoi. — — moni ihminen jo oli
päämäärän
saavuttanut,
ks
Kristus
1911:
286—289,
totuudenetsijän
saavutuksista,
ks
Vitus
1912:105—106,
Ihanne yksin pysyy — kunnes se saavutetaan, ks politiikka 1918: 224,
jotain vielä saavuttamatonta ks Jeesus art
Oliko Jeesus Jumala? 1918:235,
saavutus, johon useimmat pyrkijät saavat
tyytyä, ks opetuslapsi 1918:256,
Silloin inhimillinen kehitys on saavuttanut
huippunsa. — — logoksen jumalallinen itse
saavuttanut kuolemattoman inhimillisen ilmennyksen. — — kehityksessä on saavutettu se,
jota varten ihminen on olemassa, ks Jeesus
vaiko Kristus? 1919:17—18,
Älkää luulko, että nyt saamme panna rauhallisesti maata omien saavutuksiemme pehmeille patjoille, ks kehitys 1920: 101,
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yhä saavuttamattomammaksi — — munkin
elämää on arvosteltava vastaisten saavutusten
ja
seurausten
valossa,
ks
sukupuolielämä
1920: 151—154,
takeita ihanteemme saavuttamisesta, ks teosofia 1921:260—262,
Jumala, joka asuu salassa joka ihmisessä
ja Jeesuksessa, ilmensi itsensä ennen saavuttamattomalla täydellisyydellä, ks Kristus ja
teosofinen liike 1922:38—40,
Se oli ensimäinen saavutuksemme teosofisessa kehityksessämme — — ken ei pysty
totuuden ja veljeyden hengessä etenemään,
hän pysyköön teosofina tuossa saavutuksessaan! — — Kaita tie, joka ensimäisen saavutuksen jälkeen aukenee etsijälle — — Olemmeko, veljet, tyytyneet ensimäiseen suureen
saavutukseen, vai olemmeko pyrkineet eteenpäin? — — totuuden tieto on ihmisen saavutettavissa. — — ja miksi en — — sitä tietoa
saavuttaisi? ks teosofia 1926:3—10,
henkinen suuruus tulee aina näkyviin perästäpäin, s.o. tekojen, opetusten ja saavutusten kautta, ks I. T. J. 1926:34—37,
Saavuttamaton tuo tulevaisuus ei ole, koska
se on luonnon oma suunnitelma, ks politiikka
1929: 93—95,
saavutuksemme
riippuu
karmastamme,
ks
täydellisyys 1932:241—243.
”Sabbatti”
”sabbatti”, s.o. itsekylläinen lepo ja huomaamaton
rauhallisuus,
ks
maailmanloppu
1907:183.
Sachs, Hans:
Kaitselmuksen tiet.
Hurskas Hans Sachs, suutari ja kuuluisa
runoilija Niirnbergissä — hän kuoli 1576 —
ajatteli eräänä iltana kaitselmuksen kummallisia teitä ja näki sitten yöllä merkillisen
unen, jonka hän on kertonut seuraavasti: —
— Saks. suom. P. E. 1928: 307—308.
Safiira
ks Pietari 1933: 145.
Sahlstedt, K. S. 1910: 176.
Saikkola, Lauri 1929: 135.
Saint-Germain, kreivi de
on arveltu Zanonin tarkottavan joko Gagliostroa tai kreivi de Saint-Germainia ks
Bulwer, Lytton 1908:311,
Zanoni ja Saint-Germain, kirj V. H. V.
1909: 374—382,
Saint-Germain
ja
Ranskan
vallankumous.
1910: 146—152,
Kreivi de Saint-Germain, mystikko ja salatieteilijä, kirj V. H. V. 1910:305—311,
Kreivi de Saint-Germain’in viimeinen esiintyminen. — — Mrs. Isabel Cooper-Oakleyn
kuvausten mukaan. 1910: 342—347,
[*1910:393 on V. H. V:n antamia vastauksia kyselyihin Saint-Germainista]
Muistettakoon,
että
Adepti
kreivi
Saint
Germain viimeisellä esiintymisellään, ennenkuin hän lähti ”Himalajan seutuihin” (1700luvun lopussa) sanoi: ”Pitää olla pyramideissa tutkinut, niinkuin minä olen tehnyt”.
(Tietäjä 1910, siv. 347). ks Egyptin pyramidit 1913: 360,
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Hänen tärkein teoksensa lienee kreivi de
Saint-Germainin
elämäkerta,
jonka
Mestarin
suuri ihailija rouva C.-O. oli. ks CooperOakley, Isabel 1914: 194,
ks Cagliostro 1916: 7—14,
Johtaja puhui lopuksi meille mestareista,
Rosenkreuzista ja St. Germainista. Hän kertoi viimeksimainitun pitävän erikoisesti seremonioista, ja juuri hän se tahtoi Ruusu-Ristiimme lisättävän seremonioja, ks R-R 1924:
175,
Eräs tunnettu adepti, kreivi de St. Germain,
esitetään — — sodan tuntemattomana johtajana — — Todellinen St. Germain, todellinen
Valkoisen Veljeskunnan mestari ei sitä tekisi,
ks Garver, Will R. 1926:31,
T: Madame Blavatskyn hyvä ystävä, tohtori
Wynn Westcott julkaisee Luciferin kesäkuun
numerossa 1890 muutamia ajatelmia tietäjistä
ja heidän voimistaan, joiden ajatelmien arvellaan
lähteneen
kreivi
de
Saint-Germainin
kynästä. Tri Westcott oli Englannin rosenkreutsiläisen seuran jäsen, ja hän oli saanut
käsiinsä
manuskriptin,
joka
aikoinaan
oli
ollut tunnetun ranskalaisen okkultistin Eliphas
Levin hallussa. Tämä käsikirjoitus ei ollut
alkuperäinen, vaan Eliphas Levin kopioima.
Suomennan sen tähän tri Westcottin englanninkielisen tulkinnan mukaan:
Tietäjän etuoikeudet
1. Aleph.1) Hän tajuaa Jumaluuden ja kykenee
kanssakäymiseen
Seitsemän
Hengen
(Pääenkelin) kanssa.
2. Beth. Hän on kaiken kärsimyksen tuolla
puolen ja kaiken pelon yläpuolella.
3. Gimel. Hän voi vaikuttaa taivaallisiin
valtoihin ja hallita manalan voimia.
4. Daleth. Hän on oman elämänsä ja tulevaisuutensa herra ja saavuttaa vallan toisten
elämän yli.
5. He. Häntä ei voi voittaa eikä heikontaa
mikään inhimillinen olento.
6. Vau. Hän tuntee nykyisten ja menneiden tapahtumain syyt ja osaa nähdä etukäteen, mitä tulevaisuudessa on tapahtuva.
7. Zain. Hän tuntee salaisuuden, jonka
kuolema ihmiseltä kätkee, tuntee lähinnä tulevan tilansa ja tulevan olemassaolonsa.
Seitsemän suurempaa kykyä
8. Heth. Hän tuntee Viisasten Kiven salaisen muodostumisen.
9. Teth. Hän tuntee Yleislääkkeen salaisuuden.
10. Jod. Hän tuntee lait, jotka hallitsevat
ikiliikkujan ongelmaa, ja ympyrän neliöimisen salaisuuden.
11. Kaph. Hän tietää, millä tavalla luonto
muuttaa kuonan kullaksi.
12. Lamed. Hän voi hallita villipetoja ja
lumota käärmeen.
13. Mem. Hänellä on hallussaan Taikamerkkien taito ja Yleistieteen avain.
1
) Aleph, beth j.n.e.:
aakkosj är j estyksessä.

hebrealaiset

kirjaimet
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14. Nun. Hän osaa puhua mistä aineesta
tahansa oppineesti ja viisaasti ennestään sitä
harrastamatta ja tutkimatta.
Seitsemän pienempää kykyä
15. Samekh. Hän voi yhdellä silmäyksellä
nähdä salaiset ajatukset, jotka piilevät kenen
tahansa miehen tai naisen sydämessä tai
mielessä.
16. Ain. Hän voi pakoittaa miehen tai
naisen olemaan vilpitön kanssaan.
17. Pe. Hän voi nähdä etukäteen semmoisia tulevia tapahtumia, joita ei hallitse häntä
itseään suurempi adepti.
18. Tzaddi. Hän voi milloin tahtoo viisaasti
ja tehokkaasti auttaa sitä, joka on tämmöisen
tuen arvoinen.
19. Qoph. Hän ei ole koskaan onneton vastoinkäymisessäkään.
20. Resh. Hän ei koskaan rakasta eikä
vihaa kohtuuttomasti.
21. Shin. Hänellä on rikkauden salaisuus,
mutta ei ole koskaan tuhlaavainen eikä koskaan puutteessa.
Näitä kolmea seitsensavjaa täydentää asiallisesti Tau, hebrealaisten aakkosten viimeinen
kirjain.
22. Tau. Hän voi vaikuttaa luonnon elementteihin, parantaa sairauksia ja ehkäistä
hajoamista.
Toimittajalta 1926: 101—103,
Sata vuotta varhemmin tämä lähetti oli
kreivi de Saint Germain ja hänen apunaan
Cagliostro ja Mesmer, ks Valk. Veljeskunta
1926: 136—138,
2: Markiisitar de Pompadour, Ranskan kuninkaan Louis XV:nnen tunnettu ystävätär,
on salaisissa muistelmissaan (koonnut ja toimittanut Jules Beaujoint) kertonut seuraavalla tavalla kreivi de Saint-Germain’istä:
”Mutta vakavaan ja oppineeseen piiriin
pääsi — en muista millä tavalla — pujahtamaan kummallinen salaperäinen henkilö, jolla
oli harvinaisen hyvä onni miellyttää kuningasta.
”Häntä
nimitettiin
kreivi
de
Saint-Germain’iksi. Oliko hän syntyisin Indiasta vaiko
Ranskasta?
”Hän oli erinomainen keskustelija ja puhuja, sillä hän tunsi perusteellisesti kaikki
kielet, vanhat ja nykyiset, hänellä oli ihmeellinen muisti ja tietomäärä, josta välähdyksiä
pilkisteli hänen aina huvittavan ja välistä
sangen lumoavan keskustelunsa oikkujen lomitse, hänen taitonsa vaihdella esityksensä
aiheita ja sävyä oli tyhjentymätön, hän oli
aina tuore ja osasi jokapäiväisimmissä puheissaan tuoda esille odottamattomia asioita.
Välistä hän saattoi kertoa kaskuja Valoishallitsijoiden hovista tai vielä vanhemmista
ruhtinaista
sellaisella
yksityiskohtaisesti
täsmällisellä tarkkuudella, että kuulijat melkein
uskoivat hänen olleen silminnäkijänä läsnä
kertomissaan tapauksissa.
”Hän oli matkustanut koko maailman ympäri, ja kuningas kallisti mielellään korvansa
hänen
kertomuksilleen
matkoistaan
Aasiassa
ja Afrikassa ja käynneistään Venäjän, Turkin
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ja Itävallan hoveissa. Näytti siltä, että hän
tunsi jokaisen hovin salaisuudet lähemmin ja
paremmin kuin kuninkaan omat lähettiläät.
”Hän siroitteli välistä puheisiinsa leikillisiä
kuvauksia tai vakavia mietteitä.
”—
Säilyttääkseen
kunnioitustaan
ihmisiä
kohtaan, sire, hän eräänä päivänä sanoi, — ei
saa olla rippi-isänä, ei ministerinä eikä poliisiluutnanttina.
”— Voitte hyvin lisätä, kreivi, vastasi Louis
XV, — eikä liioin kuninkaana.
„— Tiedättekö miksi, sire? Näkikö teidän
majesteettinne paksun sumun, joka eilen vallitsi Parisissa? Eh bien, sumu, johon petolliset ystävät ja ministerit verhoovat kuninkaan,
on vielä paksumpi.
”Näiden ajatusten rohkeutta lievensi kuitenkin sangen maltillinen äänensävy, jonka hän
tiesi valita, ja hänen ehdottomasti ylhäissyntyinen käytöstapansa.
”Vastaanotto, minkä kuningas ja markiisitar soivat hänelle Choisy’ssa ja Bellevue’ssa,
herätti hänen kiitollisuutensa.
”Hän rikastutti kuninkaan työhuonetta erinomaisilla Velasquez- ja Murillotauluillaan, ja
markiisittarelle hän lahjoitti mitä kallisarvoisimpia ja harvinaisimpia jalokivikoristeita, —
sillä tätä eriskummaista miestä pidettiin satumaisen rikkaana, ja hän jakeli timantteja ja
jalokiviä hämmästyttävällä anteliaisuudella.
”Hän
häikäisi
rahvasta
jalokivilippaillaan
ja kilpikonnankuorisilla rasioillaan, joita koristivat timantit, rubiinit, topaasit ja smaragdit.
”Hän huvitti markiisitarta taideteos-, tauluja kohokuvakokoelmillaan yhtä hyvin kuin
ihmistuntemuksellaan
ja
tiedoillaan
poliittisesta maailmasta. Ja vihdoin markiisitar piti
kreivistä sentähden, että tämä avusti häntä
rakkaimmassa ja vaikeimmassa suunnitelmassaan, nim. kuninkaan ennui’in (ikävän) haihduttamisessa.”
Toimittajalta 1927:4—5,
Kreivi de Saint-Germain.
Seuraava ote kreivitär de Genlis’in muistelmista 1) antaa elävän ja kiintoisan kuvan
kahdeksannentoista
vuosisadan
salaperäisimmästä henkilöstä. Tämä muisto on vuodelta
1761, jolloin tekijä oli 15-vuotias. — — Kirj.
Stephanie de Genlis. Ransk. suom. P. E. 1927:
356 ja muist — 360,
ks H. P. B:n itämaalaisuus 1931:126—129.
Saint Sulpice ks Levi, Eliphas 1921:193—
195.
Saint-Yves d’Alveydre
ks R-R 1920: 348,
1
) Mémoires inédits de madame la comtesse
de Genlis, sur le dix-huitième siècle et la revolution française, depuis 1756 jusqu’a nos
jours. A. Paris, chez Ladvocat, libraire, 1825.
Osia on kahdeksan, ja suomentamani ote on
ensimmäisestä osasta (ss. 106—113). Nimet
äännetään: dö Sääng Zhermääng ja dö Zhangliss.
(Zh:lla
merkitsen
pehmeätä
sh-ääntä,
ng:llä nenä-ääntä.) P. E.
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Arvossa pidetty ranskalainen okkultisti markiisi de Saint-Yves d’Alveydre on niistä puhunut ! Hain käsiini hänen kirjansa: ”Mission
de 1’Inde en Europe ks Ossendowsky, F. 1925:
53—54, ja 192.
Sairaus, sairaalloinen jne
Miksikä eivät apostolit olisi parantaneet
sairaita? ks raamattu 1905:183,
heidän sielunsa vapautuisi heikkomielisestä
ja sairaalloisesta epäitsenäisyydestä, ks Nuorison elämänilo 1906: 243.
yhteiskunnallinen sairaus ks itsemurha 1908:
122,
Kun joku sairasmielinen munkki oli keksinyt, että ihminen joutuu ikuiseen piinaan, niin
tämä oppi levisi salamannopeasti tietämättömiin joukkoihin, ks karma art Mitä on karma?
1908: 336—337,
sairaaloinen ilmiö, ks eetteritaso 1909: 269,
sairashuoneiden avustamisesta ks tauti 1909:
310,
sairaudesta toipuminen ks synti 1910: 173,
ihmiskunta maksaa velkansa sairauksilla ja
kivuilla — — väärinteosta eläimiä kohtaan
aiheutuu ihmiskunnan nykyinen sairaaloinen
tila. ks epäilys 1910:291—293,
puhumme ”sairaasta miehestä” ks Islami
1911:289—290,
Jos on sairas, eikö karma-opin mukaan ole
väärin koettaa parantaa itseään päästäkseen
kärsimyksistä? — — Kun sairaus tervehditään salapukuisena siunauksena, poistuu se
pian tarpeellisia parannuskeinoja käyttäen, ja
ihminen nousee vuoteeltaan entistä viisaampana ja onnellisempana olentona, ks karma
1912: 110—111,
ks nukkuminen 1914: 192,
lääketiede
sentähden
hoitomenettelyssään
koettaa saada sairaan mielen vedetyksi takaisin fyysilliseen ruumiiseen, ks tajunta 1915:
52—54,
ks Runni 1915:261—262,
Kun ihminen siunaa kärsimyksen ja tuskan
sanoen: — — Olen monta kertaa sanonut, 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
sairaudelta, ks Mysteriot I 1916: 66—67,
Sairaustapauksissa on käytettävä fyysillisiä
lääkkeitä ja luonnonparannusta ja käännyttävä lääkärein puoleen; ei ole turvauduttava
magnetisoijiin,
hypnotisoitiin
tai
mentalisen
parantajiin, ks Dunlop, D. N. 1916:195—196.
[*V. H. V.] on sairautensa aikana henkisesti paljon kasvanut, ja odotan häneltä paljon hyvää tulevaisuudessa, ks P. E. VII 1916:
242—243,
Jos
”eläimellisesti
voimakkaan”
ruumiin
vietit ihmistä hallitsevat, silloin ruumis itse
asiassa on sairas, ks ruumis 1916: 287,
”Eivät
terveet
tarvitse
parantajaa
vaan
sairaat, ks Kristus 1916:287,
[*ikuinen piina] jonkun sairaan ihmisen
keksimäksi ks kristitty 1917: 5—6,
Mutta sairautta siellä ei ole — — Sen-
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tähden me iloitsemme, että Sinä pääsit tästä
sairaiden tomu-majasta ks V. H. V. 1919:106,
paransi monta sairasta ks Konttinen, Helena
1919: 232,
sairauksien paljous suuresti vähenisi, ks
vegetarismi 1923:326—327,
leimaa maailmankuulun viisaan vanhuksen
[*Swedenborgin] sielullisesti sairaaksi ihmiseksi ks Lagerborg, Rolf 1924: 75—76,
ks Wrede, Mathilda 1924:89,
Panaeea 1925: 55—56, ja 1927: 77—78,
Minusta se on pikemmin sairaus kuin pahe.
ks homoseksualismi 1927:43—47,
sairaaloinen hermoheikkouden ilmiö ks stigmat 1927: 330,
Kuitenkin Johtajamme piti tätä fyysillistä
sairauttaan ks R-R 1928:209—215,
”Vai piti sinunkin sairastua yhdeksän päivän sotakuumeeseen!” ks kuume 1928:285,
Nämä ihmiskunnan viholliset ovat tietämättömyys, sairaus ja köyhyys. — — Sairaus on ilmiönä fyysillisessä ruumiissa, mutta
todellisuutena astraaliruumiissa. — — Sairaudet
ovat
usein
aiheutuneet
astraaliruumiista. Jos synnymme viallisina, on syy siinä.
Olemme
ajatelleet jotakin sairaalloista, ja
vapaudumme nvt siitä sillä, että ks jättiläinen 1929: 146—147,
Kys. Jeesus sanoi halvatulle: ”sinun syntisi
annetaan anteeksi”. Näihin lauseihin vetoo
ja nojaa kirkot ja lahkot. Kuinka ne selitetään?
Vast. ”Synniksi” käännetty alkutekstin sana
merkitsee
oikeastaan
”erehdys,
rikkomus”.
Kaikki
sairautemme
johtuvat
erehdyksistä,
siitä että olemme tieten tai tietämättä rikkoneet luonnon ja elämän lakeja vastaan joko
tässä tai edellisissä ruumistuksissamme. Karman — oikeuden, syyn ja seurauksen — laki
tulee sairauksissammekin ilmi. Kun jostain
sairaudesta paranemme, olemme saaneet sitä
aiheuttaneen
rikkomuksemme
eli
syntimme
anteeksi,
johtukoon
parantumisemme
lääkkeistä, lääkärin hoidosta, esirukouksesta tai
Mestarin avusta. Mutta Jeesus lisäsikin parantaessaan: ”älä enää tee syntiä.” Emme
aina tiedä tautimme syytä; tauti ”parannetaan” ilman että sen syitä poistetaan; sentähden voimme saada saman taudin uudestaan. Jos jokainen lääkäri olisi yhtä viisas
kuin Mestari, voisi hänkin aina sanoa: ”älä
enää aiheuta samaa tautia” ja hänen katseensa ilmaisisi, mikä taudin aiheuttaa, jollei
hän sanoillaan sitä selittäisi. 1931: 67,
Juoppous on sairautta — — Sairautta ei
voi kieltolailla parantaa ks kieltolaki 1932:
1—2,
sairasta jumalaetsintää. — — sairaassa
ajassa — — En liioin hyväksy puhetta sairaudesta. Ei ole sairaaloista etsiä totuutta.
Päinvastoin, ks Jokipii 1932: 38—39,
Ihmisessä on korkeampi minä se, joka ei
horju, johon ei vaikuta sairaudet eikä terveydet ks manas 1932: 111—112,
Jos fyysillinen ruumis on sairas — — Jos
tunneruumis on sairas himoista ja haluista
— — Jos älyruumis ks täydellisyys 1932:
242—243,
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Kuolema tuli luokseni sairasvuoteeni ääreen.
ks kuolema 1932:273—276,
Olin silloin häntä tervehtimässä sairaalassa
ks Leino, Eino 1933: 3,
Onhan heillä [*vpm:lla] orpokoteja ja sairashuoneita ks R-R 1933: 108—109,
Viime keväänä en osannut kirjoittaa, ja se
oli mielestäni sairauden ja heikkouden merkkinä, ks P. E. XII Suuri seikkailu 1934:111.
Sairas sielu
SAIRAS SIELU
Sielulliset sairaudet ovat aina olleet ihmiskunnalle vaikea vitsaus, mutta meidän aikamme on varmaankin erikoisen syvästi saanut kärsiä niistä. Onhan suuren maailmansodan välittömänä seurauksena ollut kaikenkaltaiset neuroosit ja sielulliset lamautumistilat, jotka usein ovat johtaneet täydelliseen
mielenvikaisuuteen.
Tämä
kaikki
herättää
meissä kiihkeän halun syventyä kysymykseen
sielullisista sairauksista ja oppia ymmärtämään niiden todellista olemusta, siten voidaksemme auttaa hädässä olevia ihmisveljiämme.
Muinaiset kansat pitivät jo sielullisia sairauksia
erikoisasemassa.
Niinpä
saatettiin
uskoa yleisesti, kuten vanhassa Kreikassa,
että esim. mielisairaus oli ”jumalallinen tauti”.
Ihminen joutui siinä muitten yläpuolelle ja
hänen
kauttaan
saattoi
ilmetä
ihmeellisiä
asioita. Samoin oli yleinen käsitys vanhalla
ajalla, kuten vielä keskiajalla, että tämän
kaltaiset taudit johtuisivat n.s. riivauksesta,
ja riivauksella tarkoitettiin sitä, että vieraat,
useimmiten pahat henget puhuivat ja toimivat ihmisen kautta.
Mutta sikäli kuin virallinen tiede uudemman ajan kuluessa kehittyi mekaanis-materialistiseen suuntaansa luovuttiin tällaisista taikauskoisista selityksistä ja kaikki koetettiin
ymmärtää ”luonnollisella tavalla”, s.o. ruumiillisista seikoista johtuvana. Viime vuosisadan lääkärit yrittivätkin näin ollen keksimiään ruumiillisia syitä poistamalla parantaa
myös sielullisia ja mielisairauksia. Ja onnistuiko tämä? Tietysti joskus, sillä olihan tapauksia, jolloin tauti todella johtui jostain
fysiologisesta seikasta. Saattoihan olla, että
se johtui esim. luusta, joka painoi aivoja,
jostain paiseesta päässä tai vain ruumiin
rasituksesta ja yleisestä heikkoudesta, mutta
useimmat sielulliset sairaudet jäivät tällä menetelmällä
auttamattomasti
parantumattomiksi.
Meidän vuosisatamme tiede on kuitenkin
astunut aimo askeleen tai askeleitakin eteenpäin sielullisten tautien ymmärtämisessä ja
parantamisessa. Tästä saamme ennen kaikkea
kiittää n.s. psykoanalyyttistä koulua, jonka
perustaja on wieniläinen lääkäri prof. Sigmund Freud. Ihmeellistä on, että tämä koulukunta
eräässä
suhteessa
lähestyy
vanhaa
keskiaikaista kantaa riivauksesta, vaikkei se
lainkaan
puhu hengistä, ei hyvistä ei pahoista.1) Mutta sen sijaan psykoanalyytikot
1
) Vertauskuvallisesti he kyllä saattavat
puhua niistäkin, kuten tohtori Pfister polemiikissaan toht. Maederin kanssa: ”Vain se,
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puhuvat
voimista,
joiden
valtaan
ihmisen
sielu voi joutua, ja nämä voimat ovat sielullista laatua, ajatuksia ja tunteita, jotka ihminen on työntänyt pois päivätajuisesta elämästään ja jotka ovat siirtyneet siihen laajaan
alitajuisen sieluelämän piiriin, jota psykoanalyysi nimittää tajuttomaksi (das Unbewusste).
Tavallisissa
oloissa
tämä
tajuton
ilmenee unitilassa, ja vain ikäänkuin väläyksittäin
päivätajunnassa,
mutta
sielullisissa
sairauksissa tajuton, kaikki poistyönnetyt halut ja toivomukset ovat puhjenneet esille suuremmalla
voimalla,
vieläpä
joskus
estäen
kaiken
itsetietoisen
päivätajuisen
elämänkin.
Voidakseen nähdä syyt sielullisiin sairauksiin, jotka siis piilevät tajuttomassa ovat
psykoanalyytikot
ryhtyneet
tutkimaan
unielämää, jonka ovat huomanneet vertauskuvissa,
symbooleissa
ilmentävän
alitajuisen
sielun sisältöä,2) ja kun potilas on päivätajunnassa päässyt selville tautinsa syystä,
on useissa tapauksissa ollut helppoa voittaa
se järjen ja ajatuksen avulla. Koko menetelmä siis perustuu sielun erittelyyn, josta
johtuukin nimi psykoanalyysi (kreik, psykhee
= sielu, analysis = erittely).
Kaikesta tästä voimme huomata, että psykoanalyysi on monessa suhteessa lähestynyt teosofisia ja okkultisia näkökantoja, ennenkaikkea käsityksellään sielusta, sillä samoinkuin
teosofia se ymmärtää, että ihminen on sielullinen olento, jonka sisältö on paljon laajempi kuin se osa, joka pääsee ilmenemään
aivojen kautta päivätajunnassa. Mutta mitä
tämä sielun tajuton puoli oikeastaan on, on
psykoanalyytikoilla
varsin
hämärä
aavistus
ja sen selittäminen on antanut aihetta erilaisiin mielipiteisiin ja eri koulukuntien syntymiseen heidän keskuudessaan.
Psykoanalyyttisen
menetelmän
keksijä
ja
perustaja prof. Freud näkee alitajuisen sieluelämän takana, sen synnyttäjänä seksuaalisen, sukupuolisen voiman, ja unitilan vertauskuvissa
tämänkaltaisten
toivomusten
toteutumista. Sveitsiläinen lääkäri, tohtori Jung,
Freudin entinen oppilas, joka perusti oman
systeeminsä, on tahtonut vastustaa tätä ehkä
liian yksipuolista teoriaa ja selittää tajuttoman olevan sielullista energiaa, joka useimmiten
pukeutuu
seksuaalisiin
symbooleihin.
Toisen sveitsiläisen psykoanalyytikon tohtori
Adlerin mielestä on alitajuinen sieluelämä
aina halua hallita muita ja olla muiden yläpuolella, muita parempi. Nämä psykoanalyyttiset tutkimukset ovat siis eräässä suhteessa
johtaneet samaan tulokseen, ne ovat havainneet ihmisen alitajuisen sieluelämän olevan
halua jossain muodossa, siis alempaa astraalivoimaa, niinkuin teosofeina sanoisimme. Mutta,
kuten niin usein tapahtuu, on psykoanalyysi
joka on vähemmin poistyönnettyä, esitietoista,
voi eräillä ehdoilla sisältää jotain kiitosta
ansaitsevaa siveellistä piirrettä, jota vastoin
syvemmälle poistyönnettyä, Freudin tajutonta,
on pidettävä helvetin hengiltä kotoisin olevana.”
2
) kts. kirj. Uni ja unennäkö, Ruusu-Risti
v. 1924 siv. 292.
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ylen
rohkeasti
yleistyttänyt
huomionsa
ja
ilman muuta yhdistänyt samaan kategoriaan
kaikki tämänkaltaiset sielulliset ilmiöt, myöskin ne, jotka ilmenevät päivätajunnan kautta
rikollisuutena, neroutena tai taiteellisena ja
runollisena
inspirationa.
Samoin
on
prof.
Lombrosokin painostanut rikollisuuden ja nerouden
samansukuisuutta,
vaikkeivät
hänen
väitteensä perustu suorastaan psykoanalyyttisiin tutkimuksiin. Mielestäni on kuitenkin
eräs
psykoanalyytikko,
ruotsalainen
tohtori
Poul Bjerre, joka lukeutuu n.s. psykosynteettisen järjestelmän kannattajiin, päässyt tunkeutumaan
jonkunverran
syvemmälle
sielun
tuntemattoman puolen mysterioon. Hän ei
tahdo
umpimähkään
tuomita
kaikkea
n.s.
tajutonta sieluelämää sukupuoliseksi himoksi,
eikä muuksi haluksi, vaikka hän tunnustaa,
miten keskeinen merkitys sillä on kaikessa
ihmisten toiminnassa, vaan hän näkee siinä
samoin kuin päivätajuisessa elämässä, mutta
vain ikäänkuin toisella tasolla, elämän sisäistä
pyrkimystä etsiä ykseyttä. Tämä etsiminen
tapahtuu
hänen
mielestään
kuoleman
ja
uudestisyntymisen merkeissä. Kaikki muodot,
jotka ovat niinkuin elämän symbooleja, häviävät, niiden täytyy kuolla ja uusia syntyä,
sillä elämä ei salli milloinkaan 1kiteytymisen,
eikä muotoihin kangistumisen tapahtua. )
Bjerre on siis lähestynyt okkultista kantaa
siinäkin, että hän näkee elämän ikuisten lakien vaikutusta ihmissielun eri olotiloissa,
mutta hänenkin käsityksensä siitä on vielä
hämärä. Salatiede, okkultismi, joka perustuu
ikivanhaan viisauteen ja tietoon, on tottunut
ymmärtämään ihmistä olentona, joka toimii
eri tajunnan tasoilla omaten kullakin tasolla
vastaavan ruumiin eli käyttövälineen. Vanhassa
itämaalaisessa
filosofiassa
puhutaan
eri
koosheista,
Manoomajakoosha,
Praanamajakoosha ja Annamajakoosha, jotka vastaavat teosofisia nimityksiä: äly- ja tunneruumis eli astraaliruumis, eetteriruumis ja
fyysillinen ruumis. Tällöin on ymmärrettävä
salatieteen
mukaan
sielullisten
sairauksien
johtuvan minätajunnan, itsetietoisuuden suhteesta näihin eri käyttövälineisiin, t.s. juuri
suhteesta alitajuntaan tai tajuttomaan, kuten
psykoanalyysikin opettaa, ainoastaan laajemmassa
merkityksessä.
Ihmisen
itsetietoisuus,
minätajunnan painopiste, joka normaalioloissa
on fyysillisissä aivoissa, voi nimittäin siirtyä
käyttövälineestä toiseen
aiheuttaen
sairaaloisen tilan, jolloin suhde ulkomaailmaan on
hämärtynyt. Mieli- ja hermosairaathan eivät
usein huomaa, mitä tapahtuu heidän ympärillään.
Heidän
personallinen
tietoisuutensa
on siirtynyt sille tasolle, jossa heidän sairautensa syy piilee.
Voidaksemme selvemmin käsittää tätä ihmisten
käyttövälineiden
suhdetta
toisiinsa
sellaisina kuin se ilmenee sielullisissa sairauksissa, tahdomme havainnollisuuden vuoksi
kuvitella, että ihmisaivojen aineosat eli atoomit olisivat levitetyt eteemme sillä tavalla,
1
) Kts. Freud m.f 1. Psykoanalysen, osa II,
kirj.; Vägen tili och frän Freud av dr Poul
Bjerre, siv. 115.
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että kunkin fyysillisen atoomin yläpuolella
olisi sitä vastaava atoomi aivojen eetteripuolessa. Mutta koska on olemassa myös vastaava voimapiste astraalisessa eli tunneruumiissa ja vastaava elonkeskus mentaalisessa
eli älyruumiissa, voimme kuvitella niitäkin
jonkinlaisiksi atoomeiksi edellisten yläpuolelle.
Näiden neljän erilaisten ”atoomien” välillä
on olemassa määrätty suhde, jota voimme —
käyttämällä Mr. C. W. Leadbeaterin esitystä
— kuvitella pieneksi yhdistäväksi putkeksi.
Todellisuudessa ei asia ole näin aineellinen,
vaikkakin läheinen vuorovaikutus eri käyttövälineiden välillä on olemassa. Sanomme siis
nyt kuvannollisesti, että tajunnan tietoisuus
kulkee putkea pitkin ja että sen rinnakkaisilmiönä on värähtely vastaavissa atoomeissa.
Jos värähtely alkaa älyatoomeista, lähettävät
ne tietoisuuden astraaliseen käyttövälineeseen
ja siitä eetteriseen ja fyysilliseen, pannen
kussakin
vastaavat
atoomit
värähtelemään,
kunnes ihmisen päivätajunta käsittää sekä
tunne- että ajatusilmiön. Mutta jos nyt jostain syystä nämä putket eli kanavat joutuvat
epäkuntoon — syy voi olla esim. eetteriruumiissa, joka on ikäänkuin kynnys ja vartija
eri tajunnantilojen välillä, — jos siis jonkinlainen supistuminen aikaansaa tukkeutumisen
putkissa, niin ettei tietoisuus pääse kulkemaan käyttövälineestä toiseen, jää fyysillinen
tajunta riippuvaiseksi vain ulkonaisesta maailmasta, eikä ihmisessä voi ilmetä ajatusta
eikä tunnetta. Tällöin syntyy tila, jota nimitämme
idiotismiksi,
tylsämielisyydeksi.
Voi
tapahtua niinkin, että tällaisen tilan aikana
putket äkkiä paisuvat ja sairas ihminen saa
raivokohtauksen. Hän huutaa kuin eläin, ja
se johtuu siitä, ettei hän ole oma itsensä,
sillä tajuttomasta suuri tunnetulva on vallannut hänen aivonsa.
Hyvän kuvan siitä, miten nämä tajuttomaan
johtavat
putket
toimivat
terveessä
ihmisessä,
saamme
tarkastamalla
myrkytysilmiöitä. Myrkytys tapahtuu salatieteen mukaan aina eetteriaivoissa supistaen tai laajentaen tiehyeitä niissä.
Meillä on esim. sellainen myrkky kuin
oopiumi, jota lääkärit antavat rauhoittaakseen ja tyynnyttääkseen potilaita. Sen vaikutus johtuu siitä, että se muodostaa sulun
astraalitajuntaan estäen tunteita samalla voimalla vaikuttamasta fyysillisiin aivoihin. Toinen myrkky, jonka vaikutus on yleisesti tunnettu, on alkohooli. Alkohoolilla on päinvastainen vaikutus, se laajentaa kanavia. Aluksi
niitä, jotka johtavat älytasolle, sillä huomaamme, että väkijuomia nauttiva ensimäisissä asteissa tulee älyllisesti eloisaksi. Sittemmin kuitenkin syntyy sulku menttaalitasoon, mutta sen sijaan alempi tunne- eli
himomaailma
pääsee
tunkeutumaan
ihmisen
tajuntaan, kunnes vihdoin nämäkin tiehyet
tukkeutuvat ja ihminen tulee tylsämieliseksi.
Vaarattomampi myrkky, jota paljon käytämme nauttiessamme kahvia on koffeiini. Koffeiini avaa kanavan älytasoon ja tuo älykäyttövälineestä tietoisuutta fyysillisiin aivoihin. Vaikkakin kahvi suuremmassa määrässä
nautittuna on haitallista, niin esim. muuta-
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mat maagikot ja salatieteilijät ryhtyessään
johonkin
suurempaan
ajatustyöhön
mielellään nauttivat sitä. Vaarallisin myrkky, jota
itämaalaiset
käyttävät
nautintoaineena
on
hashish. Hashish, joka poltetaan eräästä hampun sukuisesta kasvista, avaa tien taivasmaailman vaikutuksille. Se tuo mukanaan mitä suurimman autuuden ja nautinnon, eivätkä sitä
käyttäneet enää kykene elämään ilman sitä.
Hyvin nopeasti se kuitenkin tekee lopun fyysillisestä organismista.
Edellä olevasta saamme siis jonkunlaisen
käsityksen siitä, mihin suuntaan nämä ihmisen eri käyttövälineistä tietoisuutta välittävät
putket toimivat, ja kuten jo mainitsimme
perustuu
salatieteen
kanta
sielullisten sairauksien
selittämiseksi
itsetietoisuuden
suhteeseen eri tasoilla toimiviin käyttövälineisiin.
Tästä johtuukin, että salatiede jakaa sielulliset sairaudet eri ryhmiin riippuen siitä onko
taudin
syy
fyysillisessä,
eetteri-,
astraalivaiko menttaaliruumiissa.
Ensinnäkin voivat siis fyysilliset eli kiinteät aivot vioittua (dementia praecox). Syy
saattaa olla joko perinnöllisyys, degeneratio
(aivan polvesta polveen huononeminen) tai
se jota nimitämme aivojen pehmennykseksi.
Tauti näyttäytyy tällöin ennenkaikkea mielentylsistymisessä, jossa kylläkin voidaan eroittaa eri asteita.
Jos taasen vika on eetteriaivoissa, on
todella kyseessä myrkytys, kuten aikaisemmin mainittiin. Myrkytyksestä johtuu, että
putket joko sulkeutuvat tai avautuvat, mutta
tavallisesti on myrkytys jälkimmäistä laatua.
Silloin astraaliset ja menttaliset voimat tulvehtivat
fyysilliseen tietoisuuteen
aikaansaaden ilmiön, jota lääkärit nimittävät hallusinatioksi. Hallusinatio, joka usein on merkkinä
mielisairauden lähestymisestä, ilmenee siinä,
että ihminen alkaa nähdä näkyjä, nähdä ja
kuulla sellaisia asioita, jotka eivät ole objektiivisesti todellisia. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta
hallusinatiosta
ovat
juoppohulluutta
(delirium tremens’iä) potevien näyt. Tunnettujahan
ovat
kertomukset
kaikenkaltaisista
eläimistä ja n.s. pikku-ukoista, jotka kiusaavat heitä, alituisesti seuraavat heidän kintereillään, estävät heitä nukkumasta j.n.e.
Sairauden syyn piillessä tunne- eli astraalisessa käyttövälineessä, voimme eroittaa potilaan tilassa kaksi eri astetta. Ensimäisessä
asteessa
tauti
ilmenee
alakuloisuutena
ja
synkkämielisyytenä (depressio). Ihmisen tunne-elämässä on jotain sairasta ja hän vetäytyy
pois
toisten
seurasta
yksinäisyydessä
synkkänä
tuijottamaan,
antautuen
sairaaloisen tunne-elämänsä valtoihin. Toisessa asteessa synkkämielisyys muuttuu raivokohtaukseksi. Niinkauan kuin vika vielä on täten
vain astraaliruumiissa, voi sairautta helposti
parantaa, mutta jos synkkämielisyyspuuskien
ja raivokohtauksien annetaan jatkua, voivat
ne pian vioittaa eetteriaivoja, jolloin potilas
alkaa nähdä näkyjä, ja silloin ei ole pitkää
askelta siihen tilaan, jossa tajunnan painopiste on kokonaan siirtynyt muuanne, mielenvikaisuuteen.
Mentaaliseen
eli
ajatusvälineeseen
synty-
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nyt sairaus taasen ilmenee suorastaan ajatuselämässä. Ihminen joutuu määrätyn n.s. kiintoajatuksen (idee fixe) orjaksi. Hän esim.
luulee, että häntä vainotaan, tai uskoo olevansa jokin paljon suurempi olento kuin
minä ihmiset häntä pitävät, esim. keisari tai
kuningas. Tauti voi alkaa näin viattomammin, mutta jollei sitä ajoissa kyetä parantamaan,
muuttuvat
kiintoajatukset
valtaviksi
harhamielteiksi, joihin vielä saattaa yhtyä
hallusinatioita
tajunnan
painopisteen
siirtyessä menttaaliseen käyttövälineeseen.
Lyhyesti
kaavan
muodossa
merkittynä
olemme siis voineet ryhmittää sielulliset sairaudet seuraavasti:
I. Kiinteät aivot: tylsyys.
II. Eetteriaivot: hallusinatio.
III. Astraaliaivot: synkkyys ja raivo.
IV. Menttaaliaivot: kiintoajatukset, harhamielteet.
Jos kuitenkin tahdomme täydellisemmin tyhjentää ainettamme, täytyy meidän lisätä, että
on olemassa toisiakin sielullisia sairaustapauksia, joita ei voida suorastaan yhdistää
edellä mainittuihin ryhmiin. Ensinnäkin on
silloin se ilmiö, jota nimitetään persoonan
jakautumiseksi. Sama ihminen voi esiintyä eri
personallisuuksina,
eri
personallisuudet
toimivat
eri
aikoina
hänen
päivätajuntansa
kautta. Tämän kuitenkin selitämme niin, että
kukin noista persoonista on osa samaa sielua, samaa ihmistä. Sielun sisällön joku uusi
puoli vain ilmenee uutena personallisuutena,
jonka on muodostanut eetteriaivot tajunnan
painopisteen siirtyessä fyysillisistä, kiinteistä
aivoista niihin. Samalla on tapahtunut vanhan
personallisuuden poistyöntäminen. Tämä sielullinen sisältö, joka täten on pukeutunut
uuteen muotoon, on tietysti kotoisin ali- ja
ylitajunnasta. Se voi johtua siitä, että ihmisellä on sisäisissä käyttövälineissään muisto
edellisistä elämistään. Se ei ole mitään selvää
muistoa, sillä selvä muisto on olemassa vain
ylemmissä
käyttövälineissä
syyruumiissa
ja
ihmisen minässä, mutta minästä on tämä
muisto voinut heijastua äly- ja tunneruumiiseen ja ihmisen personallinen tajunta on
pukeutunut siihen ilmentäen uutta personallisuutta.
Sitten on olemassa vielä se mahdollisuus,
että ihminen todella joutuu jonkun vieraan
henkiolennon riivaamaksi, joka käyttää hänen
elimistöään. Tämä voi joskus tapahtua siinä,
jota sanomme epilepsiaksi eli kaatuvataudiksi.
Mutta tämä henkimaailman vaikutus on liian
laaja ala voidaksemme siihen tässä yhteydessä syventyä.
Kun nyt olemme tutkineet sielullisia sairauksia psykologian valossa, voimme helposti
huomata,
mistä
tärkeästä
seikasta
riippuu
niiden paraneminen. Olemme nim. huomanneet, että näiden tautien syy on ihmisen alitajuisessa sieluelämässä, ja sentähden emme
sitä useimmiten tunne. Mutta meidän on
juuri opittava tuntemaan omaa sieluelämäämme. Emme saa sitä työntää pois, vaikka se
tuntuisi pahalta ja epämieluiseltakin, vaan
meidän tulee pelotta katsella sitä ja ajatuksellamme ja älyllämme arvostella sen sisäl-
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töä, siten voittaaksemme sen, mikä siinä on
pahaa. Vaara on vain siinä, mikä on salattua,
sillä sairauden muodossa juuri se kuitenkin
ennemmin tai myöhemmin vaatii pääsyä fyysilliseen tietoisuuteemme. Siis ajattelemiseen
ja tutkimiseen, omaan sieluunsa tutustumiseen täytyy meidän kehoittaa kaikkia niitä,
jotka tahtovat parantua tai pysyä sielullisesti
terveinä. Terveyspedagoogien vanha ja tuttu
iskulause: ”Terve sielu terveessä ruumiissa”,
voidaan myös ymmärtää päinvastaisessa suhteessa.
Pekka Ervastin 1917 pidetyistä esitelmistä
tehtyjen
muistiinpanojen
nojalla
kirj. Eino Krohn. 1926:225—232.
Sairasvuode
T: ”Sairasvuode on ollut paras ystäväni”,
vakuutti minulle eräs teosofi, ja eräs toinen
kirjotti minulle: ”tunnen aina mieleni ylenevän
ajatellessani
niitä
useita
tautivuoteita,
joilla olen saanut maata.”
Näihin lausuntoihin yhdyn kaikesta sydämestäni. Enkä tällä ollenkaan tarkota, että
tautivuode on kova, vaikka samalla opettavainen onnettomuus, vaan tarkotan yksinkertaisesti, että olen ollut erityisen onnellinen
sekä sisäisesti että ulkonaisesti näinä viikkoina, jolloin olen ollut sanatarkasti vankina,
ensin vuoteella, sitten huoneessa.
Vaikka ensin langetessani ja taittaessani
jalkani joulukuun 13 p:nä hämmästyin sitä
äkkinäistä
elämänmuutosta
ja
työnlakkoa,
minkä näin sinä hetkenä alkavan, täytti minut samalla sanomaton kiitollisuuden ja riemun tunne Mestaria kohtaan, joka soi tämän
”vastoinkäymisen”
minua
kohdata.
Silloin
uskoin heti, että se ”salapukuisena siunauksena” olisi minulle personallisesti suureksi
onneksi.
Ja onko suurempaa onnea kuin se, että
näkee rakkautta ympäristössään
rakkautta
ja
myötätuntoa
osakseen
ihmisten
puolelta, joidenka hyväksi on kykyjensä mukaan
koettanut
työskennellä?
Tämmöistä
lämmintä ystävyyttä, tämmöistä iloista osanottoa on runsaassa mitassa tullut osakseni
näinä viikkoina. On muistettu minua sekä
käynneillä että kirjeillä, sekä kukilla että
lahjoilla. En ole ollut tilaisuudessa kaikkia
kiittämään, en ole jaksanut kaikille kirjottaa,
mutta muistellut ja ajatellut olen ystäviäni.
Muuten olen varma siitä, että ne monet
hyvät ajatukset, joilla minua on muistettu —
enkä nyt kerskaa, vaan puhun mitä on sanottu
— ovat puolestaan vaikuttaneet, ettei minulla
ole ollut minkäänlaisia tuskia, lukuunottamatta ensimäistä yötä. Vai kuinka muuten on
tämänlaatuinen
”rekordi”
selitettävissä,
kun
toisessa jalassa molemmat luut ovat taittuneet?
On minulla hieman kokemusta ajatuksen
voimasta. Kun olin Lontoossa kesällä 1905
edustamassa
suomalaisia
teosofeja
europpalaisessa kongressissa, sairastuin äkkiä sangen vaikeasti ja vaarallisesti. Tuskani olivat
kovat enkä öisin silmiä ummistanut. Olin
sangen levoton kokouksen takia, sillä minulla
ei ollut aikaa sairastaa kuin neljä, viisi
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vuorokautta, ennenkuin kongressi alkaisi. Jo
lähestyi viimeinen yö, en ollut vuorokausiin
nukkunut, en päivisin ollut ylhäällä. ”Mitenkä
on huomenna käyvä?” ajattelin surumielin.
”Huonosti Suomen teosofeja nyt edustetaan.”
Huonetoverini, toht. E., joka ei vielä silloin
ollut T.S:n jäsen, sanoi minulle leikillisesti
maata pannessaan: ”viekää minut nyt astralitasolla A. B:n luo,” johon melankoolisesti vastasin: ”kunhan nyt edes itse pääsisin astralitasolle.”
Huoneessa oli pilkkopimeä ja aivan hiljaa.
Toverini jo nukkui levollista untaan ja minä
koetin
pysyä
niin
rauhallisena
mielessäni
kuin olosuhteet myönsivät.
Yhtäkkiä kuulin tutun ja rakkaan äänen
huutavan yön hiljaisuudessa: ”P. E., tule
tänne!” Äänen paino oli käskeväinen, miltei
ankara, ja tiesin heti, että kutsua oli toteltava. Melkein samalla hetkellä tunsin vapautuvani fyysillisen hermostoni ylivallasta ja
sujahdin astralitasolle, — nukuin, kuten sanomme jokapäiväisessä puheessa.
Heräsin vasta seuraavana aamuna merkillisen virkistyneenä. Nousin, pukeuduin, ajoin
kongressin avajaiskokoukseen, — ja Suomen
teosofit tulivat edustetuiksi. Ja vaikka tuskat
tuon
tuostakin
uudistuivat
Lontoossa
(ja
kauan sen perästä kotimaassa), jaksoin kuitenkin
olla
kaikissa
tärkeissä
kokouksissa
läsnä. Minulle suotanee anteeksi, että sitäkin
tapausta
kiitollisesti
muistan
pienenä
”ihmeenä”.
Pitkäaikaisempi
sairasvuode
on
siitäkin
hyvä, että se suo tilaisuutta monenlaisten
asiain perinpohjaiseen miettimiseen ja pohtimiseen, asiain, joita ennen on ehtinyt vain
ohimennen ajatella. Hiljaisuudessa ja yksinäisyydessä
paljon
selviää.
Luostariaatteessa
piilee syvä totuus. Kun ihminen vetäytyy
pois maailman humusta, tulee hän ehdottomasti likemmäksi omaa itseään, omaa Jumalaansa, jos hän tahtoo ja ymmärtää ottaa
tilaisuudesta vaarin. Jos luostarit myöhemmällä keskiajalla joutuivat huonoon huutoon,
ei tämä suinkaan ollut luostariaatteen syy,
vaan ihmisten, jotka olivat aatteen unohtaneet tai eivät siitä välittäneet. Sokea tietämättömyys ja raaka itsekkyys ovat aina
häväisseet kaikkea pyhää.
Vaikka
protestanttisissa
maissa
luostarit
on hävitetty, ei silti aina yhtä lempeä ja
armahtavainen Elämä ole ihmisiltä riistänyt
luostaritilan ja luostarihiljaisuuden mahdollisuutta. Muuan semmoinen Elämän luostarihiljaisuus on sairasvuode, ja onnellinen se
ihminen, joka siltä kannalta osaa vastaanottaa
”kohtalon
iskuja”.
Toimittajalta 1909: 1—3.
Sakramentti
Kys. Miten on käsitettävä Herran ehtoollinen?
Nautitaanko
todella
Kristuksen
ruumista ja verta vai onko se muisto Kristuksen
kuolemasta?
Vast.
Sakramentti
puhtaassa
muodossaan
on pyhä toimitus, jonka avulla näkyväinen
maailma
asetetaan
yhteyteen
näkymättömän
kanssa. Tämän maagillisen toimituksen voi
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suorittaa
ainoastaan
vihitty
ihminen,
joka
itse on tietoisessa yhteydessä hengen maailman kanssa, mutta ei suinkaan ihminen, joka
vain on ”lukenut papiksi”. Semmoisella toimituksella ei ole mitään tekemistä kenenkään
ihmisen kuoleman tai muiston kanssa. Vallan
toinen asia on, että ensimäiset kristityt usein
aterioitsivat yhdessä — ja näihin ”rakkauden
aterioihin” he aina kutsuivat köyhiä — ja
silloin muistivat suurta opettajaansa; mutta
tämä ei ollut mikään sakramentti yllämainitussa merkityksessä. 1908: 123,
Kys.
Ihminen
saa
sakramenttien
avulla
henkisiä voimia, sanoo Mrs. Besant. Sakramenttien
suurta
merkitystä
terottaa
myös
Thomas Kempis. Olisiko siis kirkonoppi oikeassa?
Mutta
eiväthän
kaikki
uskovaiset
esim. ehtoollisen nauttimisesta elä paremmin
Jeesuksen käskyjen mukaan?
Vast. Olen tähän kysymykseen vastannut
”Jeesuksen salakoulu” nimisen kirjani viimeisessä luvussa: ”Pyhä ehtoollinen”, jota
pyydän kysyjän lukemaan. 1917: 145,
Tuommoisen juhlan tarkoitus on sakramentaalinen, ja sakramentti, oikein toimitettuna,
painaa siveellisen opetuksen ja tunnelman
voimakkaana elämyksenä syvälle sieluun, puhdistettuaan tätä edes hetkeksi itsekkyydestä
ja synnistä. Sakramentin synnyttämä tunnelma jää muistona sieluun ja voi semmoisena
elämän varrella uudistua rohkaisevana, lohduttavana, auttavana, ks R-R 1922: 162,
nauttia
ruusuristiseurakunnan
sakramenteista ks seurakunta 1926: 213,
Sakramentti on okkultisesti semmoista toimintaa, joka vaikuttaa tshakroihin, ks Sampo
1928: 42,
Saksa, saksalainen
Teosofisia lomakursseja pidetään Saksassa
1913:260,359,
Saksan kansa tuntuu luottavan maalliseen
voimaansa — kulkeekohan se suurvaltana
tuhoaan kohti? ks Europa 1914:255—256,
sotavarustukset, joissa Saksa on kulkenut
etunenässä — — Saksan kohtalossa kaikki
herättää levottomuutta, Saksaa uhkaa syvät
mullistukset — — ennustettu Saksan keisarikunnan häviötä ks ennustuksia 1914: 363—367,
Saksan keisari Vilhelm toinen ks ennustuksia 1914: 422,
ks Suomi 1917: 154—157,
Saksan kansallishaltia esim. on sukupuoleton olento, jolla on miehen henkiset tunnusmerkit ks kansallishaltia 1917: 338—339,
Saksa ihanteitaan viisaasti toteuttava kansa
ks rauha 1918:2,21,
ks sota 1918: 21,
A. B. 1918:73,
Saksalaiset
ovat
ojentaneet
veljeskätensä.
ks sota 1918: 194—196,
[*Mrs. Besant] tuomiten saksalaiset mustien voimien johtamiksi, silloin ks sota 1920:
104—105,
tohtori Steiner Saksassa oli sanonut Saksan
kyllä tulevan sodassa häviämään, mutta — —
Saksa oli Suomen vihollinen. — — Kun en
saanut puolustaa saksalaisia, en puolueettomana sallinut niitä vastaan hyökättävän, ks
R-R 1920: 338—348,
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[*Max
Heindel]
saksalainen
[*Steinerin
oppilas] Saksassa, ks R-R 1921:20—22,
[*englantilaiset
ja
ranskalaiset
teosofit]
arvostelivat
saksalaisia
ihmiskunnan
vihollisiksi ks salatiede 1921:455—456,
Saksan T. S. — — ei väitä olevansa mikään
maailman tuomari — — Saksan teosofit —
yksin Adyar-seuran jäsenetkin — ovat niin
syvästi loukkaantuneet — — Saksan teosofit,
pitävät tätä menettelyä kansainvälisen teosofisen veljeyden pettämisenä! ks teosofia art
T.S:n tehtävä 1921:514—516,
ks oikeinkirjoitus 1922: 67—68,
Kyllä Saksan paljon kärsinyt kansa on
ihailtavan sitkeä ja luja. ks Goetheanum
1923: 37,
viittaukset Saksan kansan mustuudesta — —
Miksikä siis uskoisimme selvänäkijän sanoihin, kun hän väittää, että Saksan kansa
maailmansodan aikana oli ”mustien” vallassa
ks C. W. L. 1923:45—47,
ks Holmberg, W. 1923:246,
Saksan kansa liittolaisineen uskoi, että ks
haaveilija 1924: 48—49,
Saksan T. S. — — Jos vain voisimme kääntää saksaksi jonkun minun teokseni ks Vollrath, Hugo 1924:328—330,
1925: 96,
ks Steiner 1925: 154—156,
[*H. P. B.] muutti Saksaan ks H. P. B. 1925:
195—203.
ks Steiner 1926: 11—12,
[*T.S:n johto] tuomiten Saksan kansan
mustien maagikkojen kätyriksi ks R-R 1926:
68—71,
Saksan teosofein suuri enemmistö julisti
itsensä itsenäiseksi ks Europa 1928: 12—13,
1929: 137—141,180,
Saksan suuri runoilija — — Ylevän jännittäviä hetkiä vietin — — Saksanmarkallani
1927. — — sinä armoitettu Saksa, koska nouset uudestaan oman menneisyytesi tasalle? ks
Goethe 1932:69—71,
pohjois-Saksa ks ennustus 1933: 158,
Saksan vapaamuurarius. 1933: 185,
R. S. Saksassa jatkoi H. P. B:n työtä ks
uskonpuhdistus 1933: 200,
Saksanmaalta.
1933:236—237,
307—308,
1934: 141.
Salaisuus
elämä: täynnä salaisuuksia ks täydellisyvs
1905:31,
emme hallitse kaikkia avaruuksien salaisuuksia — — kuinka me voisimme käsittää
suurinta elämän salaisuutta ja — — jumaluuden salaisuus on määrittelemätön ks teosofia art Mitä T. S. meille opettaa 1906:
149—152,
astralitason
salaisuuksista
ks
kuolema
1907: 49,
”salaisuuksista” ks Kristitty pappi 1907:
76—77,
elämän ja kuoleman salaisuuksista ks Tietäjä 1908: 6—9,
ks A. B. 1908: 67,
salaisuuksien salaisuudesta, joka on kaiken
alku ja kaiken takana, emme mitään tiedä,
ks jumala 1908: 183,
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Eikö loukkaisi toista, jos aina voisi tunkea
hänen salaisuuksiinsa? ks ajatus 1909:36,
tietäjät eivät julkisesti opeta näitä salaisuuksia ks ajatus 1909: 139,
Teosofia on paljastanut meille suuren salaisuuden, ks ilo 1909: 265—266,
”ihmisen henki tutkii Jumalankin salaisuuksia” ks itsetunto 1911: 3—4,
Ja minä kuiskaan teille salaisuuden: se joka
ks vapaamielisyys 1911: 184,
Rakkauden salaisuus art. 1911:211—219,
Isä Jumala on se salaisuus, joka on kaiken
takana ja kaiken pyrkimyksen loppumäärä.
— — mitä me jo sisäisesti salaisuudessa
olemme, ks Joulusymboliikkaa 1911: 359—361,
Karman salaisuus on yhtä absolutisen jumaluuden salaisuuden kanssa, ja ken Sen
mysterioita ratkaisee? ks karma 1912: 111,
Jumaluus on salaisuus kaiken takana, ks
jumaluus 1913: 101,
Salaisuuksista, jotka ennen ilmotettiin ainoastaan oppilaille ks viisaus 1913:471,
olen suurien salaisuuksien perille päässyt,
ks Tietäjä 1914:466—467,
salaisuudet, joista ollaan vaiti. — — Mysteriot ovat salaisuuksia, joista on pakosta
oltava vaiti. — — Vähempiä salaisuuksia,
kuoleman salaisuuksia — — elämän salaisuuksia ks Mysteriot I 1916:63—67,
Tämä salaisuus on suljettu ihmiseltä kuoleman jälkeen ks Mysteriot II 1916: 114—115,
tulin — — vihityksi kalevalaisen magian
salaisuuksiin ks P. E. XII Kalevalan Avain
1916:245.
tieto, jonka ensimäinen salaisuus oli minulle
paljastunut ks P. E. XII Teosofia hengen uskontona 1917: 102—103,
elämän ja kuoleman salaisuuksista ks kirjallisuus 1917:482—483,
teosofiset ja antroposofiset opit vain osaksi
paljastavat suurta taivaallista salaisuutta, ks
tunnustus 1918: 167,
kuta enemmän ymmärrämme, sitä enemmän näemme salaisuuksia, ks Kristus ja
Logos 1919: 151,
paljasti — — mysterioiden ja jumaluusoppien salaisuudet ks H. P. B. 1919: 297—298,
Korkein jumalakaan ei tunne Absoluutin
salaisuutta!
Ja
tämä
salaisuus
kätkeytyy
Aineen olemukseen ks sallimus 1924: 122—123,
ks Panacea 1925: 55—56,
Eikä Isän salaisuus hänelle paljastu, ellei
Jeesus Kristus sitä hänelle ilmoita ks I. T. J.
1926: 243—247,
elämän salaisuus — — olemassaolon suurta
salaisuutta, ks Kristus 1927: 1—4,
noituuden
salaisuuksia
ks
magia
1927:
127—128,
Salaisuutemme on perin julkinen, ks politiikka 1929: 52—53,
Absoluutti? — — Se on ainoa todella Olevainen, jonka salaisuutta ei kukaan kykene
ratkaisemaan, mutta ks Poika 1929: 410—416,
aurinkokuntamme salaisuuden ks kolminaisuus 1930:41—42,
fyysillisen tason voimat ja salaisuudet, ks
atoomi 1930: 42,
kosmoksen salaisuudet paljastuvat ks moraali 1930: 95.

Sanon teille
R-R 1932:72.

Salainen, salattu
salaisuuden:

jos

uhraatte

ks

Salainen, salattu jne
ihmisessä paljon ”salaisia voimia” ks raamattu 1905:183,
T.S:n
tehtävä
on
tutkia
tuntemattomia
luonnonlakeja ja ihmisen salaisia voimia, ks
teosofia art Mitä T. S. meille opettaa 1906:
151—152,
”tutkia ihmisen salaisia voimia” ks P. E.
VII 1906: 252—255,
”Salattu elämä Jumalassa” on kaikkialla ja
kaikkina aikoina sama, ja aina ihminen, joka
elävää totuutta etsii, löytää sen aarteen
omasta hengestään ja sydämestään, ks Rosendahl, M. 1906:282,
salaista
tietoa
uhkuvista
ajatuksista,
ks
Tao-Te-King 1907: 10,
Me sanomme, että salaisia kykyjä saa käyttää ainoastaan Mestarinsa luvalla, muuten se
on mustaa magiaa, ks Kristitty pappi arvostelee teosofiaa 1907: 77,
Evankeliumi
puhuu
täten
itämaalaisista
mestareista eli tietäjistä, jotka salaisten tutkimustensa nojalla tiesivät, että länsimaille
oli syntyvä suuri opettaja ja vapahtaja ks
Tietäjä 1908: 8—9,
ks A. B.: Kristinuskon salainen puoli 1908:
309—310,
salaisen koulun esikartano ks esoterismi
1909: 3—4,
uinuvan salaisen kyvyn ks H.P.B. 1909:
141—142,
teosofia — — sillä on aina tarkotettu salaista viisautta ks lapsi 1909: 200,
salaiset voimat ks eetteri 1909: 266—269,
ks Kristus art Salainen Kristus 1909 joulul: 3—4,
kansamme pääsisi lähempään yhteyteen salaisen maailman [*kanssa]. ks itsetunto 1911: 4,
salaisista
tiedoista
ks
hiljaisuuden
ääni
1912:46,
salaisen elämän alkuaskeleista, ks Vitus
1912: 106,
salaisesta koulusta ks opettaja 1912: 403—
414,
ks Sinnett: (”Salainen maailma”) The Occult World 1913: 109—110,
Kaikki salaiset koulut perustuvat elämässä
vallitseviin lakeihin, ks optimisti 1916:42—43,
[*tutkia] ihmisen salaisia voimia? ks teosofia art T.S:n työ ja tarkotus 1916: 346—348,
salainen itsekasvatus ks jooga 1916: 436—
438,
salaisen elämän kaidalla tiellä ks teosofia
art Mitä on teosofia? 1917:446,
[*sivistys] leviää salaisena voimana ks
Suomi 1917:451,
sydämen salaista polkua! ks yhteiskunta
1919:227—229,
salaisen tiedon ks H.P.B. 1919:296—298,
sekoitimme yhteen teosofian ja oman ”salaisen tiemme”, ks teosofia 1921:261—262,
salaisia voimia ks Valon ja varjon veljet
1922: 105,
ihmisessä piileviä salaisia kykyjä ks R-R
1922: 319 _ 320
kristillistä salatietoa ks H.P.B.
1925:7—8,

Salainen Oppi

—149—

vanha testamentti on salainen kirja ks
J. R. H.: Isä Aabraham 1925:255,
salaisen tiedon ks P. E. XII Kadonnut Sana
1925: 337—342,
Salainen piiri ks R-R-vpm 1928: 23,
ks Salminen, I: Salainen voima 1929: 179,
Salainen toivoni ks Jouluna 1933: 267—268,
elävät salattuina ks Paavali 1934: 181—182.
Salainen Oppi
ks myös H.P.B.: Salainen Oppi,
Sukupuoliasia teosofian valossa 1906:
14—17, juurirodut 1906: 90.
SALAISEN OPIN ”MAAILMANSYNTY”
Vuonna 1888 ilmestyi Lontoossa H. P. Blavatskyn toinen suurteos ”Salainen Oppi”.1)
Jännityksellä sitä oli odotettu — sen tekijä
kun jo oli maailman kuulu — ja suurella
innostuksella sekin vastaanotettiin. ”Kirja on
sekä merkillinen että huvittava”, lausui Pall
Mali Gazetten arvostelija, ”merkillinen oudoista ikivanhoista tiedoistaan, huvittava siitä
valosta, johon se asettaa maailman uskonnot
ja niiden synnyn.”
Riennämme
yhtymään
tähän
lausuntoon.
”Salainen Oppi” on kaikin puolin omituinen
tuote. Vaikka tekijä olikin syntyjään venakko
ja vasta iäkkäämpänä oppi englannin kieltä,
on se kirjotettu taidolla, joka vetää lukijan
vaikeimmissa ja mutkaisimmissakin kohdissa
mukaansa vilkkaan esitystapansa takia; siinä
on kohtia, joiden runollinen kauneus hurmaa,
ja toisia, jotka osuvat syvimpään siveelliseen
tuntoon. Se on täynnä otteita kaikkien aikojen oppineiden teoksista, ja monet otteet ovat
harvinaisista kirjoista, joita joku kappale on
olemassa vain Lontoon Brittiläisessä Museossa
tai Rooman Vatikaanin kirjastossa. Tämä on
senkin tähden omituista, että Madame Blavatsky ei ollut mikään tieteellisesti sivistynyt
yliopistonainen — seikkailija ja mieronkiertäjä vain, joka kirjottaa teoksen, joka panee
oppineimmankin professorin pään pyörälle.
Onhan ”Salaista Oppia” kuten ”Isis Unveiled”-iäkin myöhemmin koetettu todistaa suureksi ”humbugiksi”, se kun vain olisi mahtava laina kaikenmoisista kirjoista (kts. ”Teosofia paljastettuna”, kirj. K. af Geijerstam).
Tämmöisillä ”paljastuksilla” on ainakin se
arvo, että ne varottavat teosofeja valmistamasta
”Salaiselle
Opille”
samaa
kohtaloa
kuin on tullut raamatun ja muiden kansain
pyhien kirjojen osaksi: nim. että sitä pidettäisiin
erehtymättömänä
auktoriteettina.
Ja
H. P. Blavatskyn kunniaksi on mainittava,
että hän itse aina huomautti, ettei hänen
teoksiaan saisi katsoa minkäänmoisiksi ilmestyksiksi sanan tavallisessa merkityksessä. ”Salaisen Opin” alkulauseessa hän sanoo: ”näitä
totuuksia ei esitetä (jumalallisen) ilmestyksen
nimellä; ei myöskään tekijä ole ensimäinen,
joka on tämän salaisen viisauden tehnyt tutuksi ihmiskunnalle. Sillä miltei kaikki mitä
tämä teos sisältää, on löydettävissä tuhan1
) Suomeksi on tänä vuonna ilmestynyt
Salaisen Opin ensimäinen osa ”Maailmansynty”. Hinta vihkoina Smk. 24:—, korukansissa Smk. 27:—.
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sista kirjoista, suurten aasialaisten ja alkuperäisten
europpalaisten
uskontojen
pyhistä
kirjotuksista — kätkettyinä hieroglyfien ja
symbolien peittoon ja sentähden jätettynä
tähän
saakka
huomaamatta.
Käsillä oleva
teos koettaa yhdistää näiden vanhain alkutekstien sisällyksen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.”
Toiselta puolen todistukset ”Salaisen Opin”
”varastetusta”
sisällöstä
kadottavat
arvonsa,
kun ottaa huomioon, ettei Madame Blavatsky
koskaan väittänyt muuta kuin että se, mitä
hän kirjotti ja opetti, oli luettavissa kaikkien aikain mystikkojen, okkultistien, alkemistien, kabbalistien, suurten filosofien ja
teosofien j.n.e, kirjoista ja muistiinpanoista.
Hän — H. P. B. — vain yhdisti ja valaisi,
mitä niissä oli hajanaista ja epäselvää.
Yhtäkaikki — ”The Secret Doctrine” on
vallan mieltäkiinnittävä kirja, ja jos lukija
on vähänkin maltillinen ja ennakkoluuloton,
niin hän varmaan voi sekä nauttia että hyötyä siitä. Tosin sen lukeminen alussa tuottaa
vaikeutta, ja monen innostus on laimentunut,
kun hän mielestään on kirjassa huomannut
sekä järjestelmällisyyden että yhtäpitäväisyyden puutetta. Mutta mahdotonta on vaatia,
että kirja huvittaisi muita kuin niitä, jotka
tunkemalla sen henkeen koettavat sitä ymmärtää. Me olemme tottuneet vain näkemään
elämän ja luonnon tuhansia vaihtelevia muotoja, kun taas mystikko vakaasti tarkkaa
ainoaa Elämää ja muotoihin salattua henkeä.
Sitä paitsi ”Salainen Oppi” ei esitä koko
muinaista viisautta, vaan muutamia sen pääoppeja,
joten kaikki
järjestelmän rakentaminen sen nojalla on mahdoton.
Teosofian sanotaan nim. esittävän uudenaikaisessa
puvussa
muutamia
pääpiirteitä
niin kutsutusta Viisaususkonnosta, joka ammoisia aikoja sitten, kun koko ihmiskunta
puhui samaa kieltä, oli kaikilla yhteinen
maailmankatsomus.
Tämän
viisaususkonnon
henkinen sisällys vetäysi kumminkin syrjään
ja tuli käsittämättömäksi ja sentähden salaiseksi samassa määrin kuin ihmiskunta kehittyi aistilliseen suuntaan; mutta alkuperäisiä
kirjotuksia, jotka todistavat sen syntyä ja
oppeja, löytyy tänäkin päivänä Salaisen Veljeskunnan
laajoissa
maanalaisissa
kirjastoissa.
Sellaiseen okkultiseen alkutekstiin perustuu
”Salainen Oppi”. Se on ikivanha käsikirjotus,
kirjotettu
palmulehdille,
jotka
tuntemattomalla kemiallisella tavalla on suojattu tulen,
veden ja ilman tuhoja vastaan. Sen nimi on
Dzyanin kirja — eli Jumalallisen Tiedon
Kirja — ja on kirjotettu Senzarin kielellä,
joka on salainen, kaikkien aikain vihittyjen
adeptien käyttämä kieli. ”Salaiseen Oppiin”
on siitä käännetty 19 runoa, jotka muutaman
okkultisen
kommentaarin
ohessa
muodostavat ne ainekset, joita H. P. Blavatskya oli
käsketty
selittämään
nykyiselle
sukupolvelle
tajuttavassa muodossa.
Kirjansa sisällön Madame Blavatsky on
jakanut kahteen laajaan, noin 800 suurta
sivua käsittävään nidokseen. Ensimäisen nimenä on ”Maailman synty” ja toisen ”Ihmisen synty”.
Kumpikin jakautuu kolmeen jak-
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soon, joista ensimäinen esittää viisaususkonnon oppeja maailman ja ihmisen synnystä,
vertailemalla niitä suurten uskontojen vastaaviin oppeihin. Toinen jakso käsittelee symboliikan syntyä ja kehitystä ja selvittelee eri
uskontojen teologiaa, osottaen niiden dogmien
ja mysteerein tosimerkityksen; kolmas jakso
lopuksi on salaista ja nykyistä tiedettä koskeva liite ja on länsimaiselle lukijalle aluksi
viehättävin ja helpoin käsittää. Siinä esiytyvät okkultismin opit ja tieteen teoriat vastatusten, ja tekijä osottaa aivan selvästi monien
nykyisten tieteellisten olettamisten ristiriitaisuuden,
samassa
suuresti
kunnioittaen
ja
ihaillen tutkimuksen oikeita tuloksia.
Salaiset opit maailman kehityksestä, josta
puhutaan edellisen osan ensi jaksossa, avaavat heti näköaloja niin mahtavia ja laajoja,
että todellakin tuntee hengittävänsä itämaan
ajattelun vapaata ja puhdasta ilmaa.
Ensinnä
kohtaa
meitä
kuolinisku
sille
ahtaalle käsitykselle Jumalasta, jonka länsimaan kirkot ovat kasvattaneet, ahdasmielisyydessään kiroten vapaauskojia ja ateisteja.
Ken on kohottanut Jumaluutta peittävän
hunnun, ken on tutkinut avaruuden syleilemiä syvyyksiä? Ei vielä koskaan paljas kuolevainen. Yksin Jumaluuden hengen kohottamana tohtii ajattelija luoda katseensa kohti
Ääretöntä.
Vain
puhdassydämiset
”näkevät
Jumalan”. Ja mitä he näkevät?
Yhden todellisuuden, jota paitsi kaikki on
maajaa, harhanäköä, yhden alkulähteen, josta
kaikki virtaa, Yhden Olon, josta kaikki arvelu on mahdoton, Yhden Järjen, jonka olemusta ei koskaan käsitetä.
Autuaaseen lumoukseen vaipuu viisas, nähdessään Absoluuttia. Hän tuntee olevansa
yhtä sen kanssa ja hän tietää itsensä valoksi,
joka loistaa Iäisen pimeydessä. Mutta pimeys
ei käsitä valoaan, ja valo ei tiedä alkuperänsä nimeä.
Sinä houkkio, joka annat määräyksiä sille,
jota ei koskaan voi määrittää, joka selität
Jumalaa etkä tunne itseäsikään. Olisiko Absoluutilla ominaisuuksia — voisiko se olla
viisas, tosi, elävä, rakastava, hyvä, personallinen, täydellinen j.n.e. — Se, joka on
näiden kaikkien käsitteiden olemus ja juuri?
Ei vedestä sanota, että se on märkä. Kivi voi
olla märkä ja ihminen viisas, mutta ei Viisaus ole viisas yhtä vähän kuin Totuus on
tosi tai Elämä elävä. Ja rakastaisiko Jumala,
Jumala, joka on rakkauden olemus? Tästä
Ainoasta ovat kaikki vastakohdat lähteneet:
minä ja minättömyys, hyvä ja paha, elämä
ja kuolema, valo ja pimeys, totuus ja valhe,
rakkaus ja viha, ja ne ovat olemassa vain
virvoina ilmestyksen panoraamassa; ikirauha,
ainainen sopusointu, tiedoton kaikkitietävyys
on
äärettömässä
keskipisteessä,
joka
on
kaikki ja joka ei ole mitään.
Ja silti: me olemme ”kolmi-ulottuvaisia”
olentoja.1) Piste on meille nolla ja nolla on
1
) S.o. meidän avaruudellamme on kolme
ulottuvaisuutta: 1) ylös ja alas, 2) eteen ja
taakse, 3) oikealle ja vasemmalle. Jokainen
ruumiillinen
olio
näkyväisessä
maailmassa
ulottuu kaikkiin näihin suuntiin.
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ääretön ympyrä, jota emme voi käsittää, joka
on Suhteeton Tila, puhdas subjektisuus. Tämä
piste on kaikkialla eikä missään ja sen liikkeistä syntyvät rajattomat viivat, laskemattomat luvut, ympyrän säteet — joka on ehdoton Liike, täydellinen tajunta. Ja ne ne ovat
kaksi
Jumalan
olemuspuolta
eli
aspektia,
joita voimme ja jotka meidän täytyy ajatella
olevaksi: liike ja avaruus, tajunta ja olevaisuus, henki ja aine, minä ja minättömyys.
Mutta muista! Ne ovat alkujaan yksi, vaikka
vain korkein meissä etsii ja aavistaa tätä
kaikkea
sisältävää
yhtyyttä.
Kaksisuus
on
nykyisen
ihmistajuntamme
loogillinen
vaatimus. Eikä kaksisuuskaan anna meille tyydyttävää käsitystä Absoluutista. Olemme ”kolmiulottuvaisia” olentoja emmekä voi ajatella
yhdysvaikutusta subjektin (aluksen) ja objektin
(kohteen)
välillä
ilman
predikaattia
(mainetta) emmekä vaikutusta aineeseen ilman
välittävää voimaa. Siksi kuva, jonka Jumalasta luomme, tulee kolminaiseksi ollakseen
käsitettävä ja samalla täydellinen.
Ja tämä Jumalan verho, kolmiyhteys, on:
Henki—Elämä—Aine.
Mitä ne ovat? Jumalan kaksi olemuspuolta,
henki ja aine, ja niiden yhdistin, elämä,
voima. Henki on subjekti, aine objekti ja
elämä yhdistävä predikaatti. Henki on iäinen
nykyisyys, elämä on aika, kulunut, nykyinen
ja tuleva, aine on lennosta temmattu ajan
hetki. Henki on puhdas olemassaolo, elämä
alituinen kehitys, aine on tulos: maailma.
Henki on kaikkea läpitunkeva yhtyys, elämä
on sen jakautuminen moninaisuuteen, aine on
moninaisuus. Henki on yleistajunta, elämä sen
jakautuminen, aine tuhannet yksilölliset tajunnat. Henki on ääretön ajatteleva järki,
ajatteleminen on elämää, ja ajatukset ovat
ainetta.
Seuratkaamme nyt maailman kehitystä siitä
alkaen, kun lepo herää toimintaan. Katsokaamme, kuinka aatoksia sinkoo ikuisesta
Nerosta ja miten ne kiteytyvät maailmoiksi.
Ensinnä siis ääretön Jumala, ja sitten sen
ensi sädehdyksenä Jumalan kanssa yhtä-ikuinen, personaton Järki, Logos (Sana), Jumalan Poika, Brahma, jonka teologia on tehnyt
personalliseksi Jumalaksi; sitten, kun ”aikojen aamulla annetaan luomiskäsky” jatkuvana sädehdyksenä ne jumalat eli korkeat
personallisuudet, jotka yhteensä ovat toinen
Logos, ”personallinen jumala” — yksi jumala
jokaiselle
tulevista
lukemattomista
aurinkokunnista. Tehdäkseen tuon suuren uhrauksen,
luodakseen, astuvat he olemattomuuden autuaasta tilasta, ”Jumalan tahtoa” eli jumalallista lakia vapaasti totellen ja äärettömästi rakastaen olentoja, joita vielä ei ole
olemassa. Rakkauden ja antamisen laki vallitsee kaikkisuudessa. Korkeamman on uhrauminen
alemmalle,
jotta
alemmasta
voisi
nousta korkeampi. Niin on ”luominenkin” jokaisen jumalan itsestään luopuminen loihtiakseen esiin olentoja, jotka vuorostaan tulevat
jumaliksi.
Nämä korkeat Personat huokuvat itsestään
laumottaisin olentoja eli Dhjan-Tshoohaneja,
joille arvon mukaan annetaan eri nimiä:
jumalat,
pääenkelit,
enkelit,
henget
j.n.e.
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Nämä olennot ovat ”maailman laatijat” yhteisnimellä
Fohat.
Kaikkiallisesta
maailman
alkuaineesta,
joka
on
Jumalan
aineellinen
aspekti, niinkuin Järki on henkinen olemuspuoli ja Fohat henkeä ja ainetta yhdistävä
elämä — ”luovat” näet nämä maailmanlaatijat koko aineellisen kaikkisuuden, sen tähtiusmat, pyrstötähdet, auringot, kiertotähdet ja
kaiken niillä kehkeävän elämän. Tällä salainen oppi ei mitenkään kiellä maailman koneellista syntyä, sillä jos mikään maailmanselitys
on lain-alainen, niin se on okkultismin. Se
vain väittää, että älyä täytyy ehdottomasti
olla joka ilmiön takana. Se opettaa, että
kautta koko maailman väreilee ääretön järki,
joka myös on ikilempi. Tätä järkeä, tätä korkeinta lakia, tottelevat kaikki johtavat älyolennot. Ne puolestaan hallitsevat luonnon
henkiä, jotka aiheuttavat elementteinä, ”voimina”, liiketapoina j.n.e, havaittavia ilmiöitä.
Kaikkeus on täynnänsä eloa; ei voi puhua
kuolleesta kohdasta. Joka atomi ilmestyneessä
maailmassa on tajunnan, elon ja muodon
kolmiyhteys. Näiden kolmen tekijän välisiä
suhteita on lukemattomiin niinkuin tajuntaasteitakin. Mutta kun 7 on tämän maailman
päivän eli ”luomisen” perusluku, ilmestyy
tajunta seitsemällä eri aineen ”tasolla” eli
niin sanoaksemme seitsemässä toisiaan sisältävässä piirissä eli maailmassa, joista alin
on meidän fyysillisaineellinen. Muut kuusi
tasoa
ovat:
puoliruumiillinen
(astraalitaso),
vaistomaisesti
aistiva
eli
tunteva
(praanataso), halujen (kaamataso), älyn (manaksen
taso), psyykillinen eli puolijumalallinen (buddhin taso) ja jumalallinen eli hengen taso
(aatmaan taso). Nämä tasot voidaan 1 sitten
jakaa moneen seitsemään alatasoon j.n.e. )
Luomisen tarkotus toteutuu juuri siten, että
tajunta läpikäy nämä seitsemän kehitysvaihetta. Toisin sanoen, monadit — tulevien itsenäisten olentojen (ihmisten) siemenet, jotka
jumalat
maailmanpäivän
koittaessa
”luovat”
eli erottavat omasta elämästään — kehittyvät tiedottoman jumalallisuuden tilasta, läpikäyden
kaikki
tajunta-asteet,
itsehankittuun
ja tietoiseen eli ”personalliseen” jumalallisuuteen. Tämä kehitys tapahtuu elämän kierto1
) H. P. Blavatsky ei ollut itse tyytyväinen
käyttämäänsä
terminologiaan
eli
sanastoon;
nimitys ”astraalinen” oli etenkin aikaansaanut paljon epäselvyyksiä ja väärinkäsityksiä,
sitä kun oli ruvettu käyttämään useassa eri
merkityksessä. Myöhemmin on sentähden parannettu koko teosofista tiedesanastoa mikäli
mahdollista siihen suuntaan, että jokainen
sana vastaisi yhtä, määrättyä käsitettä, ja
niin muodoin on tasojenkin jako tullut vähän
toisennäköiseksi. Nyt ei puhuta enää ”puoliruumiillisesta” (linga shariran eli eeteriruumiin) tasosta, koska se varsinaisesti onkin
vain fyysillisen tason näkymätön puoli; ei
liioin praanan ja kaarnan tasoista, vaan
astraalitasosta,
joten
tasoja
nykyisen
jaon
mukaan onkin vain viisi: fyysillinen, astraalinen, mentaalinen, buddhinen ja nirvaaninen
(aatmaan) taso. Nuo kaksi korkeampaa ”paranirvaanista” tasoa ovat meille aivan käsittämättömät.
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koulussa. Henki ”astuu aineeseen”, muodoton
pukeuu muotoon, yhtyys jakautuu, yleinen
yksilöityy
noustakseen
sitten,
varustettuna
kaikilla
kokemuksin
ansa,
kaikki-yhteiseen,
jakamattomaan elämään. Niinpä voisi sanoa,
käyttäen oman tasomme kuvaa: henki loistaa
liekissä,
huokaa
tuulessa,
ikävöipi
rannan
lainosessa, nukkuu eläimessä ja herää ihmisessä. Vanha kabbalistinen lause kuuluu: ”kivi
tulee kasviksi, kasvi eläimeksi, eläin ihmiseksi, ihminen hengeksi, henki jumalaksi” —
ja jumala katoo Jumalaan.
Kuten jo viittasimme, ei tämä pitkä kehitys ole mielivaltainen ja satunnainen. Päinvastoin, mielivaltaista sortoa tai sokeaa sattumaa ei ole luonnossa. Maailma on lainalainen.
Keskipisteessä, itse olossa piilee muuttumaton
iki-laki, joka elonkeskuuden säteissä ilmenee
kehitystä
ohjaavien,
tuhansien
hengenja
luonnonlakien muodossa. Ne voidaan yhdistää
kaksinaiseksi tasapainon ja vaiheen laiksi —
kausaliteetin
eli
syysuhteen
(karman)
ja
periodositeetin
eli
vuorottaisuuden
(reinkarnatsionin) laiksi.
Vaiheen lain — ”nousun ja laskun, luoteen
ja vuoksen lain — on luonnontiede havainnut kaikkialla vallitsevan. Vaihtelu, sellainen
kuin päivä ja yö, elo ja kuolo, uni ja valvonta, on yleinen, niin täysin poikkeukseton
tosiasia, että helposti käsittää, miksi siinä
näemme yhden maailman peruuttamattomimmista laeista.” Salainen Oppi siis vain astuu
lopullisen askelen, puolustaessaan sen lain
ehdotonta
yleiskelpoisuutta,
jonka
vaikutukset kaikkialla ovat huomattavissa. Sama on
kausaliteetin eli syyn ja seurauksen lain laita,
sen lain, jonka tiede on huomannut näkyväisen maailman joka ilmiön perustaksi. Miksi
olisivat
sitten
muut
ylemmät
tajuntapiirit
ilman tätä etuutta? Okkultistit väittävät, ja
hyvällä syyllä, ettei niin ole. Kaikilla aloilla,
sekä tunteiden että ymmärryksen, siveyden
ja hengen, vallitsee syynlaki yhtä peruuttamattoman ankarana, kuin koskaan näkyväisessä luonnossa, jonne itse asiassa vain sen
äärimäiset vaikutukset ulottuvat. Syvempi ja
muihin oloihin ylettyvä tieto syyn ja seurauksen välisestä vuorovaikutuksesta tekee okkultistin
kykeneväksi
aikaansaamaan
ilmiöitä,
jotka tuntuvat ihmeiltä ja näennäisesti ovat
ristiriidassa tunnettujen luonnonlakien kanssa.
Näiden molempain lakien, vaiheen ja tasapainon, yleisyys saattaa salaisen opin olettamaan, että nykyinen maailmanilmestys ei ole
ensimäinen eikä ainoa. Iäisen tyhjyyden ja
lyhyeksi ajaksi avaruuteen, herra tie”, mistä
singahutetun luomisen sijaan saamme siten
Ikuisen Elämän, joka ajoittain uinuu omassa
helmassaan,
ajoittain
ilmottaikse.
”Maailma
kokonaisuutena on iäti olemassa rajatonna
tasona; ajoittain lukemattomain alati syntyväin ja katoovain maailmoiden temmellystantereena.” Toiminnan päivät — manvantarat — ja levon yöt — pralaajat — vaihtelevat niin iäisyydessä kuin ajassa. Joka ”luominen” on ennen olleen uusi täydellisempi
ilmestys, siis edelläkäyneen maailman jälleensyntymys
eli
reinkarnatsioni.
Ja
joka
manvantarassa tyhjentyvät edellisen seurauk-
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set ja syntyvät syyt uuteen — joka on karma.
Nykyhetki on menneisyyden poika ja tulevaisuuden isä. Siksi eivät jumalat, enkelit j.n.e,
olekkaan etuoikeutettuja olentoja, vaan semmoisia, jotka aikaisempina maailman kausina
saavuttivat sen kehityksen, joka nyt oikeuttaa
heidät tuohon ”korkeaan asemaan” luonnon
arvoluokassa. Eivät eläimetkään ole vääryyttä
kärsiviä olentoja, vaan niissä yksinkertaisesti
monadi ei vielä ole kohonnut ”ihmismonadin”
arvoon. Mutta sanotaan niiden ensi manvantarassa ”tulevan ihmisiksi”, s.o. ”eläinkunnan
monadit silloin luodaan” — herätetään uuteen
eloon — olemusyhtyyksinä, jotka ovat valmiit toivioretkeen ihmiskunnan läpi.
Palatkaamme nyt ”ihmismonadin” kehitykseen katsoaksemme, miksi se karman ja vaiheen lain johtamana muodostuu.
Manvantarassa tapahtuu kehitys 7:ssä n.k.
kierroksessa, joista kukin on kiertokulku 7:n
planeetan ympäri. Ensi kierroksessa läpikäy
monadi kaikki luonnon muodot ja valtakunnat, paitsi ihmisellistä, ja kahdessa seuraavassa kaikki ihmismuodot. Tämä on ”hengen
astunta aineeseen” eli kehityksen kulku ”alenevaa kaarta” myöten, jolloin aine vetää elämän puoleensa. Kun kehitys siten on saapunut neljänteen kierrokseen, tapahtuu keskellä
tätä, neljännellä kiertotähdellä, se käänne,
josta elämän ”nousu henkisyyteen” alkaa. Silloin elämä ainetta paeten pyrkii hengen
yhteyteen. Yksilöisyys kehitetään ensin luonteisesti — neljänteen kierrokseen — sitten
omintakeisesti. Tästä selviää, että neljäs kierros ja siis myös neljäs kiertotähti on alin
ja aineellisin, viides verrattava kolmanteen,
kuudes toiseen, seitsemäs ensimäiseen.
Kun elon aalto kiertokulussaan on jättänyt
tähden, vaipuu tämä ”uneen” (pralaajaan),
mutta kun elon aalto seitsemännen kerran
jättää planeetan ”kuolee” planeetta, ja koko
ketjua kohtaa vähitellen sama kohtalo: se
vaipuu pralaajaan. Elämä astuu nyt uuteen,
korkeampaan ketjuun, jossa näytelmä uudistuu täydellisemmässä muodossa. Niinpä on
se planeettaketju, johon maa kuuluu, tuontapainen kuuketjun jälleensyntymys eli reinkarnatsioni. Maa on näet neljäs eli aineellisin
sisaruksistaan, ja sama on kuunkin laita sen
sisaruskuihin nähden. Muut sekä maa- että
kuuketjun
kuusi
tähteä
kuuluvat
ylempiin
tajuntapiireihin
ja
ovat
hienompiaineisina
meille näkymättömät. Suhde on sama muiden
aurinkoamme kiertäväin, näkyväisten tähtien
välillä, joista kukin on järjestyksessä neljäs
sisaruksistaan. Vain vihityt mestarit ja korkealle kehittyneet selvänäkijät voivat tunkea
”astraaliaineusvien”
läpi,
jotka
peittävät,
meiltä lähimmätkin yläpiirit.
Elämme
paraikaa
neljännessä
kierroksessa ja neljännellä kiertotähdellä ja olemme
hiljan — s.o. muutamia miljoonia vuosia sitten — kulkeneet ”käännekohdan” ohi. Joka
kierroksen joka tähdellä kehittyy nimittäin
seitsemän juurirotua (jotka jakautuvat 7:ään
alarotuun, ja kukin näistä taas 7:ään heimorotuun) ja aineellinen kehitys saavutti huippunsa neljännessä. Me olemme viidettä juuri-
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rotua, joten hengen Involutsioni on alkanut,
ja sen hedelmänä on nykyinen ihmiskunta.
Syksyllä 1896.
Pekka Ervast.
1914: 52—59.
”Salaisia tieteitä” n.s.
ks kesäkurssit 1912:251—252,
vanhoja hylättyjä ”salaisia tieteitä” taas
kohotetaan entiseen arvoonsa ks teosofia art
T.S:n työ ja tarkotus 1916: 347—348,
n.s. salaisia tieteitä, joilta virallinen tutkimus kieltää tieteen arvon, kuten magiaa,
astrologiaa, spiritismiä j.n.e, ks R-R 1920:
344—348,
”Salaisista tieteistä” olisimme voineet kuulla yhtä ja toista, sillä niistä on aina puhuttu,
mutta ks Mea culpa 1922:261—264,
Johann Tritheim — — Hänen kirjansa ovat
— — osaksi salaisia tieteitä ja noituutta
käsitteleviä, ks murroskausi 1927: 217—218.
”Salaisia syitä” näytelmä kirj. Kaarlo Atra
ks tätä 1916:50—53, ja 149—150.
Salainen Veljeskunta
ks myös Valkoinen Veljeskunta
Käsittääkseni Melkisedek on Salaisen Veljeskunnan alkuperäisten perustajain yleis- eli
sukunimi, ks Melkisedek 1906: 141,
Salaisen Veljeskunnan ensimäiset perustajat tulivat tänne Venuksesta, ks Venus 1906:
141,
Mutta se, joka vihitään Salaisen Veljeskunnan jäseneksi, hän ymmärtää ja hallitsee
sitäkin elämää, joka on ilmenneen kolminaismaailman takana, ks Salomonin sinetti 1907:
251,
Mitä nyt ovat salaiset veljeskunnat? Todellinen ”salainen veljeskunta” ei ole mielivaltainen liitto, vaan siihen kuuluvat kaikki
ihmiset,
jotka
ovat
kehittyneet
määrätylle
asteelle. Ihminen tekee itsensä tämän veljeskunnan jäseneksi. — — Nyt on toisia veljeskuntia, jotka ovat tämän Suuren Veljeskunnan
haaroja, ks karma art Mitä on karma? 1908:
335—337,
Mad. Blavatsky ei ”keksinyt” Mestareita ja
Salaista Veljeskuntaa ks kirjallisuus 1909:
44—45,
Ja heidän salainen veljeskuntansa on lisääntynyt ja lisääntyy aikojen kuluessa, sillä
aina on joku, joka kääntyy pois pettymysten
tieltä ja palajaa takaisin totuuden luo. ks
viisaus 1913: 469—471,
Salaisen Veljeskunnan laajoissa maanalaisissa kirjastoissa, ks Salaisen Opin ”Maailmansynty” 1914: 53—59,
Ja koska Salainen Veljeskunta tällä tähdellä ei ole itseään perustanut, vaan koska
een ovat alkuaan perustaneet lähettiläät toisesta tähdestä, on siis alusta saakka ollut
olemassa korkeimman tiedon edustajia. — —
He eivät usko Salaista Veljeskuntaa olevan
olemassakaan, ks mystiikka 1914: 99—100,
Cagliostro oli merkillinen olento, Salaisen
Veljeskunnan lähetti, samanlainen kuin kreivi
de St. Germain. — — Salaisen Veljeskunnan
silmissä on kaksi pyhää tahtoa: kansan tahto
ja kruunatun hallitsijan, ks Cagliostro 1916:
13—14,

Salakoulu

—153 —

Madame Blavatsky oli ylhäältäpäin — salaiselta veljeskunnalta — saanut tehtäväkseen julistaa maailmalle — — hänet vihittiin
Salaisen Veljeskunnan jäseneksi ja määrättiin sen lähettäjäksi maailmaan. — — Hän
tiesi, että Mestari ja Salainen Veljeskunta
häntä auttaisi, ks H. P. B. 1919: 296—298,
ks Levy, Eliphas 1921:194—195,
teosofinen liike on okkultinen~iiike, s.o. se
on syntyisin Salaisesta Veljeskunnasta. Samalla tavalla ovat Salaisesta Veljeskunnasta
kotoisin esim. kaikki suuret uskonnot, ks R-R
1921: 389—396,
Mutta on olemassa toinen salainen veljeskunta, joka ei tunnusta Kristusta lihaksi tulleena sanana eikä tahdo hänestä tietää. Sillä
on omat suunnitelmansa ks Kristus ja teos.
liike 1922: 39—40,
Jos vanha mystikko kuuluikin toiseen salaiseen veljeskuntaan eikä Kristuksen! ks Mestari 1923: 243,
ks Mestarikirjeet 1924:43—45,
aikojen aamusta on tällä tähdellä ollut
Salainen Veljeskunta viisauden ja tiedon vartijana. — — Toisia seuroja taas on, jotka
eivät vetoa papereihin ja sinetteihin, vaan
elävään
yhteyteensä
todellisten
Ruusu-Ristiveljien, s.o. tietäjien eli mestarien, Salaisen
Veljeskunnan kanssa, ks H.P.B. 1925:4—8,
Salaisen Veljeskunnan korkein Vihkijä, ks
Ossendowsky 1925: 54,
[*H. P. B:n] erikoistehtävänä oli edustaa
maailmassa salaista veljeskuntaa, ks auktoriteettius 1925: 150—151,
Meille paljastuu salainen valkoinen veljeskunta, johon kuuluvat suuret vihityt. — —
Teosofinen liike — — on hengenvuodatusta
salaisen veljeskunnan puolesta, siksi ks totuus 1925: 241—242,
salaisen,
s.o.
maailmalle
tuntemattoman,
Valkoisen Veljeskunnan ks Teosofian joulusanoma 1925:373—374,
totuuden tietäjät muodostivat ihmisiltä salatun veljeskunnan ks teosofia 1926: 3—10,
mikä seura tai mikä henkilö tällä hetkellä
edustaa Salaista Veljeskuntaa? — — yhteyttä
olemassa Salaisen Veljeskunnan ja ihmiskunnan välillä? ks Valk. Veljeskunta 1926:136—
138,
Siitä puhuu salaisen veljeskunnan suvaitsevainen henki ks Topelius, Z. 1926:312,
säilynyt Salaisen Veljeskunnan kätkössä —
— enkelit toisesta tähdestä — — laskivat
täällä
perustuksen
Salaiselle
Veljeskunnalle,
ks R-R-teosofia 1928: 1—2,
muodostaen
salaisen
veljeskunnan,
joka
ohjaa — — Tämä veljeskunta on — — lähettänyt jonkun edustajansa ks H.P.B. 1931:
3—5.
Salakoulu
ks esoterismi 1909: 3—4,
unielämä 1912: 46,
”kummaanko salakouluun neuvotte, että pyrkisin: Mrs. Besantin vaiko tohtori Steinerin?”
ks opettaja 1912:307—311,
ks tajunta 1915: 52—54,
vaikkei hän kuuluisi mihinkään ”salakouluun” ks täydellisyys 1932: 243.
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Salanimi
ks P. E.: nimimerkit,
V. H. V:n nimellä hän julkaisi 138 artikkelia, muilla salanimillä (Väinämö, E. Vento,
Vesa, Vesanto, Subhadatta, Eräs) yhteensä
11 kirjotusta ja salanimellä —e 45 lyyrillistä
prosakirjotusta, ks V. H. V. 1919:101—102.
Salaperäinen
”unio
mystica”ksi
(salaperäiseksi yhtymiseksi), ks kehitys 1909: 105—106,
ks ennustuksia 1914: 420—422,
yksi niitä salaperäisiä olentoja ks Cagliostro
1916: 14,
Suomen deevan — — salaperäisyyden vaippaan? ks rauha 1918:98—99,
Kuningaskunta — — sen salaperäinen arvovalta ks Suomi 1918: 162—163,
se salaperäinen itse, joka vaeltaa syntymästä syntymään ks jälleensynt. 1919: 295—
296,
salaperäinen
elämän
henki,
joka
antaa
ihmisten vapaasti tehdä mitä pahaa haluavat
ks Walléen, C. A. 1921: 129—130,
salaperäisen veljeskunnan toiminnasta. —
— joka salaperäisyytensä nojalla on pysynyt
pyhänä ja ks vpm. art Mitä vpm:t tavoittelevat? 1921: 190—192,
T. S. alkuaikoinaan oli tekemisissä joidenkuiden salaperäisten olentojen kanssa. — —
[*H. P. B.] salaperäir.en olento ks Mestarikirjeet 1924: 44—45,
ihmisessä
piilee
salaperäisiä
kykyjä
ks
Wrede, M. 1924: 88—89,
mitä salaperäisin maagillinen voima, ks
sallimus 1924: 122—123,
[*H. P. B:n aikana] Salaperäisten ilmiöiden
yliaistillinen luonne ks teosofia 1926: 165—
169,
Salaperäinen
luonnonilmiö,
ks
projisointi
1928:217,
ks Iltapuhteella 1929: 16—17,
salaperäisen tiedonannon ks valo 1929: 77,
salaperäinen mysterio ks kolminaisuus 1930:
40—41,
Salaperäinen pohjolan mies. ks Pohjolan
mies 1930: 158—159,
ks aika 1931: 42,
salaperäinen
kreivi
ks
”Temppeli-seura”
1931: 249—250,
Jostain salaperäisestä syystä tunsin itseni
iloiseksi ks harha 1931:292.
Salapukuinen
Molemmat nämä esteet ovat salapukuisia
auttajia, ks Naisen kannalta 1906: 244,
”salapukuisena siunauksena” ks sairasvuode
1909: 1—3,
ks karma 1912: 111,
vaikeuksia ja vastoinkäymisiä ”salapukuisina
siunauksina”,
ks
kustannustyö 1920:
247—248,
ks Karjalainen, Vilhelmiina 1922: 70.
Salaruumis
ks eetteritaso 1909: 268—269.
Salatajunta
ks Kristus 1917:441—442.
Salatiede, -tieteilijä jne
ks myös okkultismi
P. E. XII:
Salatiedettä omin päin ja
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Salatieteilijän sanakirja
ks A., norjalainen salatieteilijä
Annie Besantin [*luento] ”Okkultisen tutkimisen ehdoista”. — — Annie Besant pani
painoa varsinkin kahdelle seikalle: ensiksi,
että Salatieteellinen tutkimus siinä suhteessa
eroaa fyysillistieteellisestä, ettei sen tuloksia
voida samalla ulkokohtaisella tavalla todistaa,
j’a toiseksi, että Salatieteellinen tutkimus on
aivan yhtä vaivaloinen kuin tavallinen tieteellinenkin, ks teosofia art Kansainvälinen
1905: 95—96,
ks mediumismi 1905: 118—119,
kirjan suuri merkitys salatieteellisenä ja
vertauskuvallisena teoksena ks raamattu 1905:
182—183,
ks ylösnousemus 1905: 215,
juhlamenot 1905: 246,
Mutta syvä uskonnollinen eli Salatieteellinen tutkimus osottaa meille, mitä itse elämä
eli jumala on tarkottanut antaessaan ihmisen
käteen
sukupuolisuuden
luonnonvoiman
ks
Sukupuoliasia teosofian valossa 1906: 16—17,
teknillinen teosofia eli salatiede ks vapaus
1906: 60—61,
ks juurirodut 1906: 90,
Salatieteellinen tähtitiede ks Venus 1906:
142,
Salatieteilijän puheilla, kirj Elia Vera ks
P. E. X alkulause 1906:197—200,
Mitä on salatiede ja kuinka voimme kehittyä salatieteilijöiksi? ks Omatunto-lehti 1906:
272—273,
[*Omatunto
tulee
sisältämään]
”Salatiede
ja salatieteilijät” nimisen kirjotussarjan, joka
vastaa noihin, varsinkin teosofeille, mieltäkiinnittäviin ja uteliaisuutta herättäviin kysymyksiin: mitä on salatiede ja kuinka
voimme kehittyä salatieteilijöiksi? ks Omatunto-lehti 1907: 1—2.
SALATIEDE JA SALATIETEILIJÄT I.
Todistuksia etsittäessä
Nykyaikainen teosofi on ihminen, jolla on
varma elämänkatsomus ja jonka elämänkatsomus perustuu oman järkensä syvälliseen
vakaumukseen. Hän uskoo tavallisesti jälleensyntymiseen,
karmaan,
eräihin
yliaistillisiin
asioihin ja erittäin ihmisten yleiseen veljeyteen, mutta olematta muuta kuin teosofi
sanan
jokapäiväisessä
merkityksessä
hänellä
ei ole mitään yliaistillis-salatieteellisiin kokemuksiin perustuvia tietoja. Spiritistisiä tietoja hänellä voi olla ja joitakuita mystillisiä
kokemuksia,
aavistuksia,
profetallisia
unia
y.m., joita sattuu muillekin ihmisille kuin
teosofeille, mutta olematta salatieteilijä tai
luonnollinen selvänäkijä, hänellä ei ole objektivisia kokemuksia luonnon ylempien tasojen
salaisuuksista.
Silti meidän ei tule arvata vähäksi hänen
elämänvakaumuksensa arvoa. Tunnettu amerikalainen kirjailija sanoo:
”Jokaiselle on hyvä hankkia jo varhain
vähän filosofiaa elämäänsä. Se on oleva hänelle suureksi avuksi myöhemmin; se on
monta kertaa koetuksen hetkinä ja myöhemmässä elämässä oleva hänelle suurena lohdutuksen ja voiman lähteenä. Teemme ehkä —
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kohteliaasti — pientä pilaa semmoisesta henkilöstä, jolla on pikku filosofiansa, mutta
jollei meillä itsellämme ole mitään senkaltaista, tulee aika, jolloin juuri tuo varman
maailmankatsomuksen
puute
tekee
pilkkaa
meistä. Sattuuhan joskus — vaikkei se mikään sääntö ole — että se, jolla on elämänfilosofiansa, ei onnistu hyvin puhtaasti rahallisissa ja afärihommissa, mutta monasti filosofia tarjoo jotakin todellista, jota vailla
raha-asioissa
onnistuneempi
on
nääntymäisillään, vaikkei hän tiedä, missä vika on, ja
jota hän ei
kaikella rahallaan voisi ostaa, jos
tietäisikin.”1)
Juuri
järjen vakaumukseen
nojaava
elämänfilosofia eli maailmankatsomus on välttämätön, sillä muuten hyväkin ihminen, semmoinen, jolla on ihanteita ja suuria tarkotusperiä, voi antaa tunteilleen liian suurta valtaa ja eksyä pois oikeuden ja totuuden tieltä.
Jos meillä vain on ihanteemme selvänä, muttei keinot millä se on saavutettavissa, voimme huomaamattamme joutua siihen umpisokkeloon, jossa luulemme tarkotuksen pyhittävän keinoja. Jos uskonnollinen ihminen vain
pitää mielessään jumalansa kostavaa pyhyyttä
ajattelematta sitä pitkää tietä, jota ihmisten
on
kulkeminen,
ennenkuin
he
saavuttavat
jumalallisen
täydellisyyden,
tulee
hänestä
pian kiivas uskonkiihkoilija ja lopulta sydämetön, pahojen ja syntisten ihmisten tuomari.
Jos sosialisti on liian malttamaton toivoessaan uuden yhteiskunnan tuloa, jossa oikeus,
tasa-arvoisuus ja vapaus vallitsee, tulee hänestä
ennen pitkää
anarkisti,
katsellessaan
nykyisiä oloja, mutta punnitsematta, mitenkä
niitä saisi itsestään muuttumaan.
Kun teosofit siis työskentelevät aatteittensa
puolesta ja voimiensa takaa levittävät teosofista
maailmankatsomusta,
vetoovat
he
ihmisten järkeen ja koettavat ennen kaikkea
herättää näitä ajattelemaan. Teosofinen puhuja ei menettele viisaasti, jos hän sanoo
ensikertalaisille kuulijoilleen: ”näin on asian
laita, sillä niin sanovat ne ja ne, ja he tietävät asian oikean laidan!” Vaan hänen on
tuotava samat asiat esiin tällä tavalla: ”näin
on minun vakaumukseni, sillä niin järki
sanoo minulle — ja eikö se sano samaa
teillekin?” Alastominta auktoritetiuskoa olisi,
jos joku uskoisi esim. jälleensyntymiseen sen
nojalla, että Buddha, Jeesus, H. P. Blavatsky,
Annie Besant tai C. W. Leadbeater ovat
sanoneet tietävänsä, että ihmissielun kohtalo
on ruumistua useampia kertoja maan päällä!
Minkätähden meidän tulee uskoa reinkarnatsioniin? Tietysti sentähden, että se oppi selvittää meille monta elämän ongelmaa, jotka
muuten turhaan huutavat ratkaisuaan. Toinen asia on sitten, jos meillä personallisesti
on järkevää syytä luottaa toisen sanoihin
esim. sen nojalla, että me tunnemme hänet
rehelliseksi ja selväjärkiseksi ihmiseksi; siitä
silloin on uskollemme suurta tukea. Niinpä
useimpien teosofien mielestä painaa paljon
1
) R. W. Trine, Luonteen kasvatus. Englanninkielestä suom. P. E. Helsingissä 1903
(Teosofinen
kn-jakauppa
ja
kustannusliike).
Siv. 19,20.
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vaa’assa jälleensyntymisopin puolesta se tosiseikka, että tunnetusti totuutta rakastava ja
vilpitön Annie Besant sanoo tietävänsä, että
se oppi on tosi. Mutta heidän uskonsa ja
vakaumuksensa ei saa siihen perustua.
Kuitenkin on ihmisiä, jotka alituiseen toistavat tuon vanhan väitteen: ”todistakaa, niin
me uskomme. Antakaa meidän nähdä, että
ihminen elää kuoleman jälkeen, niin me uskomme.
Antakaa
meidän kuulla
vainajien
omilta huulilta, että he elävät ja syntyvät
jälleen, niin me uskomme”.
Mitä teosofin tulee heille vastata? Aivan
yksinkertaisesti näin: ”minulla ei teosofina
ole suoranaista tekemistä noitten n.k. todistusten kanssa. Menkää spiritistien ja fakiirien luo. Lukekaa spiritististä kirjallisuutta
ja, jos ette siitä saa tyydytystä, käykää niiden puheille, jotka tutkivat spiritistisiä ja
muita
yliaistillisia
ilmiöitä.
Ehkä
silloin
saatte jotakin nähdä”. Ja jos teosofi itse
sattuu olemaan semmoinen tutkija, niin kysyjän ehkei tarvitse kaukaa etsiä apua.
Mutta on ihmisiä semmoisia — ja kukaties kaikkien kerran tulee joutua siihen kohtaan — etteivät tyydy kirjoihin eivätkä kokeiluihin eivätkä oikein oinaan itseensäkään.
”Me tarvitsemme jotain muuta”, he sanovat,
”olemme lukeneet kirjat, tutkineet henget ja
nähneet ihmeet, mutta yhä meidän rauhaton
sielumme janoo totuutta ja tietoa. Emme mitään
tiedä,
emme
mihinkään
ulkonaiseen
luota. Oma järkemmekin tuntuu liian heikolta
voidaksensa
ratkaista
näin
tuiki
vakavia
asioita. Nyt on kysymys elämästä ja kuolemasta. Mitä meidän tulee tehdä?”
Ja silloin kuuluu ainoa vastaus: ”menkää
salatieteilijäin luo. Lukekaa suurten salatieteilijäin sanoja, tutkikaa heidän neuvojaan”.
Mitä nyt ovat salatieteilijät ja mistä heitä
on etsittävä?
Salatieteilijät ovat ihmisiä, jotka tietävät
ja taitavat jotakin salassa, s.o. näkymättömässä
maailmassa.
Heitä
onkin
etsittävä
näkymättömästä maailmasta.
Eivätkö he siis eläkkään fyysillisessä maailmassa? Elävät tietenkin, mutta fyysilliseltä
ulkomuodoltaan he ovat muitten ihmisten
kaltaisia. Emme ulkonaisesti voi tietää, kuka
on salatieteilijä.
Kuinka heitä siis voi löytää? Ainoastaan
sillä tavalla, että he itse tulevat meidän
luoksemme ja ilmottavat itsensä. Ja he tulevat meidän luoksemme silloin, kun me tarvitsemme heitä. Ja tämä tapahtuu silloin, kun
olemme omin voimin edenneet tiellä niin pitkälle kuin saatamme.
”Tiellä?” Millä tiellä?
Sillä tiellä, joka vie totuuden tietoon ja
jonka ensi askeleista salatieteilijät ovat julkisesti puhuneet sangen selvää kieltä. Jeesus
esim. oli salatieteilijä juuri siinä merkityksessä kuin me nyt käytämme tätä sanaa. Hän
oli kulkenut tien totuuden tietoon, toisin sanoen jumalan luo, hänessä asui totuus eli
jumala elävänä ja hän saattoi neuvoa tietä
muille. Hän sanoikin: ”tehkää niinkuin minä
teille olen käskenyt, ja jumala on ottava
asuntonsa teihin, niinkuin hän on minussa”.
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Pitääkö meidän siis uskoa salatieteilijän
sanoihin? Emmekö täten joudu takaisin hylkäämäämme auktoritetiuskoon?
Tavallaan, emmekä kuitenkaan.
Kuinka on meidän omien tiedemiestemme
laita? Jos menemme tähtientutkijan luo ja
pyydämme: ”antakaa meille sama tieto kuin
on teillä itsellänne”, niin mitä hän vastaa?
”Hyvät ystävät”, hän sanoo, ”minä voin
ainoastaan kertoa teille tutkimusteni tuloksista. Jos pyritte samaan tietoon kuin minä
olen pyrkinyt, teidän täytyy kulkea sama tie,
minkä minä olen kulkenut, suorittaa samat
laskut, valvoa yöt, tutkia ja miettiä.”
No niin, ero siis ei ole suuri menettelytapaan nähden, tutkimusala vain on toinen.
Ja niiksi järki, joka selvästi näkee ihanteen,
s.o. saavutettavan tiedon, vastustaisi tiellä
kulkemista viisaampien neuvojen mukaan?
Mikä sitten on se tieto, jonka salatiede
lupaa adepteilleen?
Sanoimme äsken, että salatieteilijä tietää
ja taitaa jotakin näkymättömässä maailmassa.
Tämä merkitsee ensiksikin, että hän jo eläessään astuu itsetietoisena siihen valtakuntaan,
johon muut joutuvat kuoltuaan. Hänen ei
tarvitse
mediumein
välityksellä
tiedustella
vainajain kohtaloa, sillä hän voi itse seurustella heidän kanssaan heidän omassa maassaan ja nähdä omin silmin, mitenkä ”kuolleitten saaressa” on. Toiseksi hän oppii tuntemaan ja käyttämään näkymättömän luonnon voimia, samoinkuin fyysillinen ihminen
pääsee
fyysillisten
luonnonvoimain
avulla
hän voi yksin aikaansaada samanlaisia ilmiöitä
fyysillisellä
tasolla
kuin
näkymättömät
olennot
spiritistisessä
istunnossa
mediumein
välityksellä. Kolmanneksi hän pääsee ihmissielun tarkaksi ja monipuoliseksi tuntijaksi
ja voi katsahtaa taaksepäin omaan kehitykseensä aikojen vieriessä ja monen elämän
kuluessa. Neljänneksi hän pääsee luonnon
jumalallisen
muiston
yhteyteen
ja
saattaa
sen ikuisista aikakirjoista lukea sekä maapallon että elävien olentojen kehityshistorian.
Viidenneksi hän joutuu suurenmoisten näkymättömien
olentojen
pariin,
jotka
antavat
hänelle sekä henkistä että kaikenmoista opetusta
salatuista
asioista.
Kuudenneksi
hän
vihitään maailman jalojen ja viisasten vapahtajien ja opettajien ”valkoiseen veljeskuntaan” ja saa itse vähitellen kehittyä vapahtajaksi. Seitsemänneksi hän koko olennollaan
saa tuntea ja nähdä jumalan joka paikassa
läsnäolevaa ääretöntä rakkautta ja voimaa
ja lopulta tulla jumalaa niin likelle, että voi
sanoa olevansa yhtä hänen kanssaan. Niin,
emme lainkaan kykene kuvittelemaan, mitä
kaikkea uskalias salatieteilijä saa kokea. Sanoihan Jeesuskin: ”mitä ei silmä ole nähnyt
eikä korva ole kuullut eikä ihmisen sydämeen
ole astunut, on jumala valmistanut niille,
jotka häntä rakastavat”.
Kun salatieteilijän tulevaisuus on näin ylevän korkea, ymmärrämme muitta mutkitta,
että se valmistus on vaikea, joka vaaditaan
varsinaiselle tielle astujalta, ennenkuin oikea
opettaja ilmestyy. Puhtaat jalat ja puhtaat
kädet ja sielulla siivet on sillä oleva, joka
mielii nousta taivaisia tikapuita.

Salatiede

—156 —

Sillä kaikella on nurja puolensa. On myös
olemassa pahojen ihmisten salainen tieto ja
taito, n.k. musta magia. Nämä ”paholaiset”
tosin eivät nouse astralimaailmaa ylemmäksi,
mutta paljon hypnotisia ja muita voimia
heillä
on
käytettävänään
ihmiskunnan
turmioksi; niitä he kehittävät itsessään ollenkaan
välittämättä
siveellisistä
ominaisuuksista, jopa suorastaan kuollettamalla kaiken
epäitsekkyytensä, inhimillisyytensä ja myötätuntonsa. Onneton se ihminen, joka eteenpäin
pyrkiessään joutuu heidän uhrikseen. Tämä
vaara on kuitenkin aina tarjona, jos tavottelee salatieteellistä kehitystä, ennenkuin on
pessyt sydämensä puhtaaksi. Tärkeätä on niin
muodoin, että saamme niin selvät käsitykset
kuin mahdollista siitä tiestä, joka vie puhtaitten ihmisten salaiseen viisauteen.
Ensi kerralla saavat lukijamme syventyä
näihin asioihin, mutta silloin jätämme sanavuoron taitavammalle kynälle.
Pekka Ervast.
1907: 2—5,
SALATIEDE
JA
SALATIETEILIJÄT
II.
Käytännöllinen salatiede, kirj. H. P. B. (Suom.
engl.) 1907: 25—29,
SALATIEDE JA SALATIETEILIJÄT III.
Kaita, tie, kirj. P.E. ks Kaita tie 1907:
55—61,
SALATIEDE JA SALATIETEILIJÄT IV.
Salatieteilijälle välttämätön ominaisuus, kirj.
Rudolf Steiner, 1907:258—261,
Mutta salatieteellisissä piireissä se [*jälleensynt] on tieteellisesti todistettu ks jälleensynt 1907: 49,
huomattavaa
salatieteellisten
opetusten
lähentelemistä. — — Salatiede myöntää kyllä
monistisen teorian — — Salatiede opettaa ks
Bölsche, W. 1907: 112—113,
[*Jeesus
selitti]
salatieteellisellä
tavalla
profetallisia y.m. pyhiä kirjotuksia, ks maailmanloppu 1907:183,
Salatieteellinen symboli ks Salomon sinetti
1907: 250—251,
ei ole noudattanut pyrkimyksessään salatieteellistä menettelytapaa ks spiritismi 1907:
274,
teosofis-salatieteellinen kertomus ks BulwerLytton 1908: 187,
opetusta
käytännöllisessä
salatieteessä
ks
teosofia 1908: 251,
Se on siis kirja, joka mainiosti sopii oppaaksi
vasta-alkavalle
salatieteilijälle,
ja
kuinka yksikään teosofi voi luulla, että kukaan opettaja antaisi hänelle syvempää salatieteellistä
opetusta,
ennenkuin
hän
juurta
jaksain tietää, mitä julkisesti on opetettu?
ks A. B.: Ihminen ja hänen ruumiinsa 1908:
309,
salatieteellisiin tosiasioihin ks A. B.: Kristinuskon salainen puoli 1908: 310,
nauttia
kirjan
rivienvälisestä
salatieteellisestä viisaudesta, ks Bulvver-Lytton 1908: 311,
Teosofin ja salatieteilijän tehtävä on juuri
tällä tavalla kaivaa esille joka uskonnosta
alkuperäinen
salattu
viisaus,
ks
avioliitto
1908: 345—346,
miten ihminen voi — — kehittyä salatieteilijäksi ks esoterismi 1909: 3—4,
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[*Kalevalan]
salatieteellisissä
tosiseikoissa,
ks Kalevala 1909: 76,
Ylipäänsä tiedämme, että tietäjät ja salatieteilijät
varottavat
meitä
kehittämästä
itsessämme tai muissa mediumistisia taipumuksia umpimähkään, ks eetteritaso 1909:
268—269,
Salatieteellisen
selvänäkijän
silmällä
katsoen ks looshi työ 1909: 338—340,
ks P. E. XII Uuden ajan aamunkoitteessa
1910:2,
ks C. W. L. 1910:4,
Steiner
on
toisin
sanoen
länsimaalainen
salatieteilijä, jota vastoin Annie Besant edustaa itämaalaista okkultismia. Tämä ei kuitenkaan ole niin käsitettävä, että mikään
olennainen ero olisi olemassa ”itämaalaisen”
ja ”länsimaalaisen” salatieteen välillä. Salatiede ei ole sitä eikä tätä. Salatiede on yksi.
ks Steiner, R. 1910: 84,
Useimpia sanoja esim. ”Salatieteilijän sanakirjasta”
sain
turhaan
etsiä
Tietosanakirjasta, ks Tietosanakirja 1910: 85—87,
salatieteilijän
sielulliseen
puhtauteen
ks
ajatus 1910: 127,
Kaikissa salatieteellisissä piireissä on sentähden aina opetettu, että todellinen itsehillintä
alkaa
ajatuksesta,
ks
itsehillintä
1910: 130—131,
”Salatieteellinen kemia” leimataan humbugiksi. U. Suomettaren 80 n:o 1910 kirjottaa
uutisena: ”Vipusten kokous oli viime perjantaina.
Ensin Hintikka referoi
Besant-Leadbeaterin teosta ”Okkulte Chemie”. Teos on
teosofinen j.n.e. Lopuksi sanotaan: ”Kuten
esitelmänpitäjä huomautti ovat teosofit teorioihinsa
ja
atominpainon
määräilemisiinsä
ensin lukeneet epäorganista kemiaa ja erittäinkin atomipainot siitä, sekä käyneet mineralikabineteissa. Näin ollen on heidän atomien
näkemisensä ja atomipainojen määräämisensä
humbugia. — Esitelmän johdosta syntyneessä
keskustelussa
sai
mahtipontisesti
esiintyvä
”Okkultinen kemia” osakseen ankaraa arvostelua”.
Siihen siis johtaa tieteellinen sivistyksemme: kun jotakin ei ymmärretä, on se humbugia, ja kanssa-ihmisiä leimataan epärehellisiksi pettureiksi! Tietysti — sanovat sivistyneet arvostelijat — Annie Besant ja C. \V.
Leadbeater eivät ole nähneet mitä väittävät
nähneensä: sehän on selvää. Ja sentähden
kaikki on humbugia.
Ja kuitenkin olisi vain ollut tarpeen, että
oppineet arvostelijat olisivat lähteneet siitä
kunniallisten
ihmisten
kesken
luonnollisesta
edellytyksestä, että A. B. ja C. W. L. todella
vakavasti uskovat nähneensä atomeja ja mahdollisesti ovat nähneetkin, jotta koko heidän
kirjansa
esiintyisi
vallan
toisessa
valossa.
Mikä siinä on niin mahtipontista? Tekisi
mieli kysyä. Eihän kirja loukkaa tieteellisiä
käsityksiä ja laskuja, päinvastoin se niitä
tukee. Tiedemiehet puhuvat kemiallisista atomeista ja perustavat laskunsa ja kokeensa
niihin, mutta he eivät ole niitä nähneet. Ei
siis ole varmaa todistusta siitä, että ne ovat
olemassa. Mitä pahaa on nyt siinä, että kaksi
salatieteilijää sanoo niitä nähneensä, kuvaa
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niiden ulkomuotoja ja kirjottaa havainnoistaan kirjan? On myös tiedemiehiä, jotka
otaksuvat, että on olemassa yhtenäinen fyysillinen alkuaine, että kemialliset n.k. alkuaineet eivät ole todellisia alkuaineita. Äsken
keksitty radiumi esim. viittaa siihen. Mitä
pahaa nyt on siinä, että kaksi salatieteilijää
sanoo nähneensä alkuatomeja, sanoo analysoineensa jokaista kemiallista atomia ja jakaneensa sen alkuatomeihin ja laskeneen, kuinka
monta alkuatomia on kussakin kemiallisessa
atomissa? Mitä pahaa siinä on? Sekö, että
ensimäinen tutkimus tähän suuntaan tehtiin
ja julkaistiin jo v. 1895, jolloin radiumia ei
vielä oltu keksitty? Yhtä hyvin tiede voisi
tehdä
tämmöisen
johtopäätöksen:
luonnossa
vallitsee todella tarkat lait, koska me paljaalla matematiikalla olemme päässeet tuloksiin,
joita
nyt
selvänäköinen
havaintokin
tukee. Niin mielestäni voisi päätellä rehellisten ihmisten kesken — niin tulee vielä käymään. ”Parhaiten nauraa ken viimeksi nauraa”.
Tien varrelta 1910: 174,
T:
Viime
kuun
loppupuolella
lähetettiin
minulle seuraava leikkele Tampereen ”Aamulehdestä” n:o 85. Kirjotuksen otsakkeena oli
”Nöyrä kysymys niille jotka uskovat salatieteilijöihin” ja itse kirjotus oli näin kuuluva:
”Kun minä luin ”Spiritististä” erään kertomuksen, jossa kerrottiin, että eräs teosofinen
salatieteilijä
mr.
Leadbeater
kulkee
erään
ystävänsä
kanssa
astraaliruumiissansa
henkimaailmassa, ja että hän voi sieltä käsin
aineellistuttaa ystävänsä ja siten auttaa muun
muassa eksyneitä ihmisiä, sekä mr. L. voi
hajottaa
esineitä
näkymättömiksi
ja
kuljettaa niitä pitkän matkan päähän ja taas koota
ne alkuperäiseen muotoonsa, niin minä rohkenen kysyä miksei hän, kun hän omaa niin
tehokkaan
todistuskeinon,
lopeta
kerrassaan
kaikkea riitaa mitä on maailmassa olemassa
henkimaailman olemassaolon johdosta.
Odotan tähän monen muun tietämättömän
kanssa vastausta ja toivon, että arvoisa toimitus
suo
tilaa
teille asiallista
vastausta
varten.
K. V. K.”
Sama nimimerkki ”K. V. K.” oli viikkoa
ennen lähettänyt minulle kirjeen ja siinä
vaatinut
todistuksia
teosofisten
ja
salatieteellisten oppien totuudesta. Kirje saapui liian
myöhään ehtiäkseen tulla vastatuksi Tietäjän
huhtikuun
numerossa,
jonka
tähden
tässä
sanon pari sanaa kysymyksestä, joka muuten
paremmin sopii pohdittavaksi Tietäjässä kuin
jokapäiväisessä sanomalehdessä.
Kysyjä valittaa, että maailmassa on riitaa
henkimaailman olemassaolon johdosta, ja ihmettelee miksei Mr. Leadbeater käytä yliaistillisia voimiaan riitaa lopettaakseen. Jopa
hänen mielestään se tosiasia, ettei Mr. Leadbeater käytä voimiaan mainitulla tavalla, todistaa, ettei hänellä niitä olekaan.
Tämä aivan muistuttaa koululuokkaa, jossa
oppilaat hikoilevat laskujensa ääressä opettajan istuessa vallan tyynenä syrjässä järjestystä valvoen. Miksei opettaja astu alas oppilaiden
kesken
näyttämään heille,
kuinka
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problemit ratkaistaan? Miksei hän, joka osaa,
laske oppilaiden puolesta, ettei heidän tarvitsisi vaivaa nähdä? Olisikohan syy siinä, ettei
opettaja kykenekään laskuja suorittamaan?
Yhtä epäviisasta on vaatia, että ne, jotka
todella tietävät ja taitavat, rupeaisivat ehdottoman
sitovasti
todistamaan
ihmiskunnalle
henkimaailman olemassaoloa. Ei silloin jäisi
mitään varaa ihmisten omille älyllisille ja
henkisille ponnistuksille. Ja kuitenkin juuri
oma työ, oma pyrkimys, oma yrittely kehittää ihmistä. Jos mikään asia tulee jokapäiväiseksi, ei sitä moni ihmettele, ei ajattele, ei
pohdi. Elämä on täynnä ihmeitä, mutta jokapäiväisen ihmisen silmissä elämä on läpeensä
kuiva, selvä ja yksitoikkoinen. Kuolema yksin
on kysymys, joka vielä panee useimpien päät
pyörälle. Jos nyt senkin arvotus ratkaistaisiin
niin, ettei jäisi mitään epäilyksen, etsimisen
ja tietoon pyrkimisen varaa, täyttyisi maailmamme pian ylen väsyneillä ja välinpitämättömillä
yli-ihmisillä.
Viisaasti
menettelevät sentähden korkeammat voimat, kun he
kieltävät pääsyn tiedon valtakuntaan muilta
kuin niiltä, jotka väsymättömällä, älykkäällä
ja henkevällä etsimisellä ovat todistaneet sielunsa tuoreuden ja epäitsekkyyden.
Sillä tämä tosiseikka, joka useimmiten väsyviltä unohtuu, on mielessä pidettävä: se
ihminen, joka noudattaa viisaiden ja tietäjien
antamia selviä neuvoja, hän kehittyy itse
tietäjäksi. Toisilla ei ole oikeus vaatia semmoista, josta ne eivät ole säädettyä hintaa
maksaneet. Mutta se joka tekee, mitä Mestari
käskee — ”rakasta Jumalaa (totuutta) ylinnä
kaikkea ja lähimaistasi kuin itseäsi”, — hän
myös niittää käskyn täyttämisen tulokset. Ne
jotka toisella tavalla ja ennenaikaisesti koettavat
anastaa
itselleen
yliaistillista
tietoa,
joutuvat kaikenlaisten harhojen valtaan, koska
kasvattavat
itsessään
mediumisuutta.
Yksin
se on vaaroista vapaa, joka kulkien totuuden
ja rakkauden kaitaa polkua ei ajattele itseään, ei omaa kehitystään, ei omia voimiaan, vaan iloitsee siitä, että hän saa toisia
palvella.
Ja näitä ihmisiä on. He eivät ole pyytäneet tietoa itselleen itseään varten, vaan heidän sydämensä on palanut halusta muita
auttaa. Ja kumma! Heidän hengessään on
kasvanut tieto elämän ja kuoleman salaisuudesta. Heidän silmänsä on auennut näkemään
tuonelan
valtakuntaan
ja
heidän
korvaansa
on alkanut kaikua taivaallisia soittoja. He
tietävät, että henkimaailma on. He tietävät,
että vainajia on ja minkälaisissa tiloissa ne
elävät. He tietävät, että kehittynyt ihminen
voi näkymättömässä ruumiissaan auttaa sekä
eläviä että kuolleita. He tietävät, että Mr.
Leadbeater ei väitä mahdottomia. He tietävät, että henkimaailmassa on paljon ihmeellisempiä asioita kuin ne, joista tähän saakka
on julkisesti puhuttu.
Eikä sittenkään maailman tarvitse luottaa
ainoastaan
heidän
sanoihinsa
ja
lausuntoihinsa. Paljon on tapahtunutkin fyysillisessä
maailmassa semmoista, joka on omiansa herättämään ajattelevaa ihmistä vakavaan harkintaan. Kaikilta ajoilta on kertomuksia tietäjien ihmetöistä, jotka helposti ovat erotet-
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tavissa mediumein eli välittäjien aikaansaamista
ilmiöistä.
Yksin
Teosofisen
Seuran
alkuaikoina tapahtui ja tehtiin paljon tämmöistä. Se joka totuuden etsijän ennakkoluulottomalla
tutkimishalulla
ottaa
selvää
T.S:n
alkuhistoriasta,
hän
oppii
uskomaan
okkultisten ilmiöiden ja maagillisten tekojen
mahdollisuuteen.
Tämänlaatuiset ajatukset johtuvat heti mieleen, kun lukee K. V. K:n nöyrän kysymyksen.
Toimittajalta 1910: 178—180,
ks kärsimys 1910: 222,
VIELÄKIN TODISTUKSISTA
”Tietäjän” toimitukselle
Suonette kai minullekin tilaa selvittää käsitystäni, koska olette ottaneet huomioonne lähettämäni ”leikelmän”.
Minä valitan, ettei kaikki ole käyttäneet
”keinojansa” saadakseen ensin sen käsityksen
ihmisistä pois, ettei voi olla jatkuvaa tietoisuutta n.s. kuoleman jälkeen. Ettehän tekään
muuten toimisi jollei teilläkin olisi samaa
tunnetta ihmisten tietämättömyydestä.
Minä en ole pyytänyt mr. Leadbeateria
opettamaan itselleni niitä voimia, joita hän
sanoo itsellänsä olevan, vaan minä ihmettelen, kun hän pitää ”kynttilänsä vakan alla”
eikä innostuta
ihmisiä etsimään ”totuutta”;
sillä jos hän aineellistuttaisi ystävänsä jossakin materialististen tiedemiesten kokouksessa,
niin hän voisi siten tekemällä saada maailmasta ”hävitettyä” sen luulon ettei ole mitään
muuta kuin tämä fyysillinen maailma.
Sain
vastineestanne
sen
käsityksen,
että
luulette, etten minä ”tiedä” tai ”usko” n.s.
okkultisiin ja maagillisiin ilmiöihin ja niitten
aikaan saamisen mahdollisuuteen. Miksi te
oikeastaan sellaisen sävyn annoitte kirjoituksellenne, että olen vaatinut häntä ratkaisemaan koko olemisen arvotuksen? Enhän antanut aihetta niin luulla.
Eikö epäilijä saa vaatia minkäänlaista todistusta? Jos mr. L. osottaisi, että hänellä on
sellaisia kykyjä kuin hän sanoo, niin moni
”väsynyt” saisi taasen rohkeutta ja intoa
etsiäkseen ja kehittääkseen itseänsä. Tarvittaisiko siitä mitään ”hintaa” maksaa. Sanotaanhan ”entisajan” maagikoitten ja esim. intialaisten fakiirien maksutta näyttäneen ihmisille ilmiöitä. Eikö maailmassa ole paljo humpuukia ja pettäjiä? Ei siis ole ihme jos ei
kaikkien paljaita sanoja voi uskoakaan.
Otitte niin opettavan sävyn vastaukseenne.
Puhutte vaaroista. Minä en mistään vaarasta
tiedä. Kuinka voin vaaran tuntea ennenkuin
sen olen kokenut tai muuten sen tiedän?
Lapsiahan
niin
pelotellaan
että
”konttiäijä
tulee”.
Pitääkö teidän mielestänne sokeasti uskoa
jokaista, joka jotakin opettaa, jos ei toinen
todista
edes
johdonmukaisesti
opetustansa?
Minä pyysin erään teosofin osottamaan minulle
johdonmukaisen teosofisen kirjan, mutta hän
vastasi, ”ettei sellaista ole.” En itsekään ole
löytänyt sellaista vaikka minulla on jotenkin
kaikki, mitä suomenkielisiä on painettu.
Jos suotte minulle tilaa ”Tietäjän” palstoilla, niin huomautan joitakuita epäjohdon-
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mukaisuuksia
teosofisten
kirjailijoitten
teoksista.
Täten
saataisiin
vaihtaa
mielipiteitä
asiallisesti ja julkisesti.
Ettehän tahdo totuuden etsintää pusertaa
määrättyyn kaavaan. Siten minun mielestäni
tulisi ajatusten vaihto vilkkaammaksi ja saataisiin ajatusaihetta kummin puolin. Ja eihän
totuus, eikä sen etsintä, ole kenenkään yksityisoikeus.
K. V. K.
VASTAUS K. V. K:LLE
”Tietäjä” avaa mielellään palstansa asialliselle väittelylle, joka todella koskee yleisesti
hyväksyttyjä teosofisia oppeja, esim. karmaa,
jälleensyntymistä j.n.e., eikä vain yksityisten
teosofien sanoja tai irtonaisia lauseita. Kukaan teosofi ei riipu kiinni sanoista; teosofia
on jumalallinen viisaus, ikuisten totuuksien
tieto; ne, jotka tietävät ja joita kutsumme
Viisauden Mestareiksi, ovat meille aika ajottain ja taas meidän ajallamme ilmoittaneet
muutamia
pääpiirteitä
jumalallisesta
viisaudesta. Näistä pääpiirteistä pitävät kiinni ne
totuuden
etsijät,
jotka
kulkevat
teosofista
tietä, niitä he mielellään puolustavat ja selvittävät. Mutta jokainen itse vastaa sanoistaan ja selvityksistään.
Ei ole ihmettä, jos ei ole kirjaa, joka tyydyttäisi
fyysillisen
järjen
johdonmukaisuusvaatimusta. Kuinka voisi olla ehdotonta ja
äärimäistä
johdonmukaisuutta
oppi-yhdistelmässä, jonka kaikkia ”lenkkejä” opettajien
omien sanojen mukaan ei ole ilmotettu? H. P.
Blavatsky varotti aina teosofeja muodostamasta teosofisista opeista valmiiksi valettua
”järjestelmää”.
Kuitenkin
teosofiset
opit
ovat
itsessään
niin järkeviä ja johdonmukaisia, että ne muita
paremmin
tyydyttävät
ymmärryksen
loogillisia vaatimuksia. Mutta me emme saa unohtaa,
että niiden tarkotus ei ollenkaan ole saada
hyväksymislauseita
ihmisymmärrykseltä.
Milloin luonto tehdessään töitään kysyy meiltä
ihmisiltä, onko tämä oikein ja loogillisesti
tehty. Useimmiten me olisimme tahtoneet toisin: ”tuon lahjakkaan nuorukaisen olisi pitänyt elää kauemmin” — ”miksi tämä rautatieonnettomuus?” — ”eikö nyt voisi sataa?”
j.n.e. Samaten teosofiset opit esittävät eräitä
luonnon totuuksia, ja ne ihmiset, jotka riippuvat kiinni omassa loogillisessa ymmärryksessään, unohtavat helposti, että heidän ymmärryksensä on mukautuva luonnon tosiasiain
mukaan, ei päinvastoin . . .
K. V. K. vaatii yhä, että Mr. Leadbeater
tekisi oikein vaikuttavan ihmeteon aineellistuttamalla
ystävänsä
”jossakin
materialististen tiedemiesten kokouksessa”, ja K. V. K.
lisää, että täten C. W. L. innostuttaisi ihmisiä
totuuden etsintään. Tämä motiveeraus on erittäin epäkohtelias Mr. Leadbeateria kohtaan,
sillä se edellyttää, että Mr. L. ei yleensä innostuttaisi ihmisiä totuuden etsintään. Minun
käsitykseni Mr. L:n työstä on aivan päinvastainen. Kaikki mitä hän on kirjottanut on
päinvastoin
innostuttanut
totuuden
etsintään.
Kun Englannin kirkon pappi luopuu virastaan
ja palkastaan, lähtee Mad. Blavatskyn seurassa Intiaan, etsii vuosikausia totuutta ja sit-
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ten esiintyy teosofisena opettajana, joka vakuuttaa, että hän omasta kokemuksestaan tietää teosofisten oppien olevan tosia, — eikö
tämä innosta totuuden etsintään? Tietysti se
ei innostuta etsimään totuutta materialistista
tietä, eikä kirkollista, eikä spiritististä —
mutta kai se innostuttaa etsimään sitä teosofista tietä?
Mitä taas tulee K.V.K:n ehdottamaan ihmetyöhön, on pidettävä mielessä, että kukaan
Valkoiseen
Veljeskuntaan
kuuluva
salatieteilijä ei saa antaa mitään julkista näytettä
taidostaan ilman Mestarien lupaa. Siinä ei
riitä oppilaan järki; viisaammat määräävät.
Ja he ovat sanoneet: ”ei mitään ehdottomasti
todistavaa okkultista ilmiötä”. Kun nim. A. P.
Sinnett aikoinaan pyysi Mad. Blavatskya aineellistuttamaan Intiassa saman päivän numeron Lontoossa ilmestyvää Times-lehteä, kiellettiin jyrkästi tämmöinen temppu. Ja miksikä? Sen tähden että se ei innostuttaisi
totuuden
etsintään.
Se
olisi
ehdottomasti
sitova todistuskappale. Ei olisi mitään epäilemisen varaa. Kaikkien uskottomien ja materialistien
täytyisi
silmänräpäyksessä
”kääntyä”. Kuinka monen järki sitä kestäisi? Papit
ja saarnaajat käyttäisivät tilaisuutta hyväkseen. ”Nyt näette perkeleen vallan”. Ja suuret joukot tulisivat hurskaiksi ja ulkokullatuiksi sunnuntai-uskovaisiksi.
Samaa vaikuttaisi K. V.K:n ehdottama ihmenäyte. Mutta ihmiskunnan kehitys ei sitä kaipaa. Onhan meillä jo kaikki spiritistiset
ilmiöt!
Niitä
tiedemiehet
ovat
alkaneetkin
tutkia, ja monet, monet ovat tulleet vakuutetuiksi näkymättömän maailman ja kuolemanjälkeisen elämän todellisuudesta.
Intia on kyllä ihmeiden maa. Kyllä siellä
tänä päivänä saa nähdä paljon ihmeellisiä ja
yliaistillisia ilmiöitä, jotka eivät ole mediumistisia eivätkä spiritistisiä, vaan maagillisia.
Kaikenlaiset fakirit ja joogit näyttävät todisteita yliaistillisista voimistaan. He tekevät sen
omalla vastuullaan. Mutta en ole kuullut
ilmiöstä, joka suorastaan olisi toimeenpantu
tieteellisessä
tarkotuksessa.
Heidän
tarkotuksensa on pikemmin uskonnollista laatua. He
saarnaavat kansalle, kehottavat pahasta luopumaan ja hyvään pyrkimään (usein vielä
erityistä
lahkolaisjumalaa
palvelemaan),
ja
osottaakseen, että saarna on ollut todellinen,
että heidän jumalansa on voimakas, he esittävät jonkun ilmiön.
Puhtaasti
salatieteelliset
tutkimukset
jäävät sitä vastoin toistaiseksi maailman silmissä
todistusta vaille. ”Me, jotka olemme itsessämme kehittäneet yliaistillisia kykyjä, me näemme asiain olevan niinkuin teille rehellisesti
kerromme, mutta emme voi mitään todistaa.
Kun meidän havainnoissamme on pieniä eroavaisuuksia, näette siitä, että me todella itsekin teemme havaintoja muilla tasoilla . . .”
j.n.e. Annie Besant Lontoossa v. 1905. (Katso
Omatunto
1905,
elok.
nro,
siv.
95).1)
P. E.
1910:272—275,
1
) [*ks teosofia art Kansainvälinen
sofinen kongressi 1905: 95—96]

teo-

Salatiede

kansassamme piilee Salatieteellinen ja mystillinen harrastus jätteenä muinaisilta kalevalaisilta ajoilta, ks P. E. V 1910:329,
Kun raamatussa esitetään jokin asia kertomuksen muodossa — — saattaa koko kertomuksen takana piillä salainen merkitys, jopa
useampiakin
salatieteellisiä
merkityksiä,
ks
raamattu 1911: 18—20,
Kuka Kristus on? Tämä kysymys on nykyään vireillä teosofisissa ja salatieteellisissä
piireissä ympäri maailmaa. — — Uskovatko
sitten kaikki teosofit ja salatieteilijät yksimielisesti tähän ennustukseen mikäli se koskee Kristusta? ks Kristus 1911:285—289,
Salatieteellinen
tutkimus
selvittää
tämän
pulman, ks Joulusymboliikkaa 1911: 358—361,
ks C. W. L. 1912:46,
Todellinen salatieteilijä on jo läpikäynyt
varsinaisen synnin tekemisen asteen; mutta ks
Vitus 1912: 106,
Mieluista oli minulle tutustua tähän harvinaisen rakastettavaan teosofiin ja salatieteilijään. ks Steiner, R. 1912:201—202,
Franz Hartmann — — hän oli viisas teosofi ja salatieteilijä sanan todellisessa merkityksessä, ks Hartmann, Frans 1912: 357,
Tässä on kaksi salatieteellistä kantaa, jotka
näennäisesti ovat keskenään ristiriidassa. — —
Ja tähän kysymykseen minä annan salatieteellisen vastauksen: kumpikaan ei ole väärässä,
ks Kristus 1913: 4—6,
Niin on tieteellisessä tutkimuksessa, ja niin
on myös salatieteellisessä, ks evankeliumit
1913: 60,
[*Sinnett pyysi Mestareilta] että heille suotaisiin personallista opetusta salatieteessä ks
Sinnett, A. P. 1913: 109—110,
Mrs. Besant edustaa yhtä suuntaa salatieteellisessä tutkimisessa, toht. Steiner toista,
ks Steiner, R. 1913: 170—171,
Puoli miljoonaa salatieteellistä opettajavirkaa
varten.
Amerikkalainen
Stanford
yliopisto,
jonka
perusti
senaattori
Stanfordvainaja, on saanut perustajan veljeltä, Thomas Welton Stanfordilta miljoonan dollarin
lahjan, josta puolet (Smk. 2,500,000) on käytettävä psyykillisten ilmiöitten, spiritismin ja
samansukuisten
asioitten
tutkimista
varten.
Sanalla sanoen sillä perustetaan salatieteen
professorinvirka.
Kuuluisa Harvard-yliopisto on myös äskettäin saanut 10.000 dollaria (Smk. 50,000) yliaistillisten ilmiöitten tutkimista varten.
Tien varrelta 1913:264,
Sentähden kukaan salatieteilijä, joka ymmärtää oikeata menettelyä, ei sano: ”minä
olen oikeassa, nuo muut ovat väärässä”, ks
teosofia
art
Yleiseuroppalainen
teos.
kongressi 1913:291—292,
todellinen salatiede ja mystiikka ei ole mitään pilventakaista haaveilua, vaan tieteellisen vankkaa — — Salatieteilijät ja mystikot
ovat jatkuvassa yhteydessä sen [*yliaistillisen] maailman kanssa, ks mystiikka 1914:
98—100,
Jos tahtoisimme teosofisina salatieteilijöinä
tarkemmin määritellä loistokehää pään ympärillä ks heraldiikka 1914:149—150,
ks ylösnousemus 1914: 191,
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T: Viime kuluneina seitsemänä vuotena on
teosofisissa
piireissä sekä Leadbeater- että
Steiner-asiain
johdosta
pohdittu
siveellisten
elämänlakien
suhdetta
okkultiseen
tietoon.
Pinnalta katsoen tuntuu, ikäänkuin antroposofit olisivat voimakkaasti puoltaneet käytännöllisen
salatieteen
riippuvaisuutta eetillisistä
periaatteista ja ikäänkuin Mrs. Besant ja Mr.
Leadbeater
olisivat
edustaneet
jonkinmoista
päinvastaista kantaa. Tuntuu toisin sanoen,
ikäänkuin
antroposofit
opettaisivat
näin:
”Sinä et voi hankkia mitään tietoa okkultisista
maailmoista,
ellet
täytä
ankarimpia
siveellisiä vaatimuksia käytännöllisen elämän
suhteen.” Toiselta taholta tuntuu, ikäänkuin
opetettaisiin
näin:
”Salatieteellisten
tietojen
hankinta
ei
ole
ehdottomasti
riippuvainen
siveellisistä
toteuttamuksista.”
Näin
tuntuu,
kuten sanottu, pinnalta katsoen, sillä en luule,
että kummankaan puolen kanta on niin jyrkkä,
eikä se todellisuutta silmälläpitäen voisikaan
sitä olla. Tämän kysymyksen ratkaisu riippuukin siitä, minkä merkityksen antaa sanalle
Okkultinen eli Salatieteellinen.
Kun
tätä
sanaa
käytetään
ylimalkaisesti,
tarkotetaan sillä näet kahta seikkaa, joiden
välillä on tehtävä tarkka ero teknillisesti.
Okkultinen eli salattu on sekä se maailma, jota toisella nimellä kutsutaan psyykilliseksi eli sielulliseksi eli henkimaailmaksi että
myös se maailma, jota usein ja syystä nimitetään varsinaiseksi henkiseksi eli hengen maailmaksi.
Ihminen
tavallisessa
inhimillisessä
tajunnassaan
elää
n.k.
kolminaismaailmassa,
joka käsittää fyysillis-eetterisen ja astraalismentalisen tason. Fyysillinen taso on varsinainen
ruumiillinen
maailma.
Eetteris-astralis-mentalinen on psyykillinen eli n.k. henkimaailma. 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 nirvaanisella tasolla. Tämä kausalisbuddhis-nirvaaninen maailma on siis varsinainen henkinen eli hengen maailma. Tavallisen
ihmisen päivätajunta toimii ainoastaan fyysillisessä maailmassa. Kaikki muut tasot ovat
häneltä salatut ja siis hänen tajunnalleen
okkultisia, mutta ero on suuri psyykillis-okkultisen ja henkis-okkultisen tiedon hankinnan
välillä. Psyykilliselle tasolle ihminen voi pyrkiä ilman sanottavaa siveellistä valmistusta.
Mutta hengen maailman portti on suljettu
niiltä, jotka eivät ole siveellisesti valmistuneet.
Ihmisen astralis-mentalinen käyttöväline on
hänen
tajuntaansa
jokseenkin
samanlaisessa
suhteessa
kuin
fyysilliset
aistit.
Tietomme
fyysillisestä
maailmasta
perustuu
fyysillisten
aistiemme ja järkemme toimintaan. Tieteellinen työ ei ole riippuvainen siveellisistä näkökohdista. Paljon havaintoja tehdään vivisektioni-pöydän ääressä. Samaten voidaan havaintoja tehdä esim. astralitasolla, kun astraliaistit heräävät toimintaan tai kun tiedemiehemme oppivat poistumaan fyysillisestä ruumiistaan astrali- tai eetteriruumiissaan. Epäilemättä
lähenemmekin
aikaa,
jolloin
nämä
psyykilliset kyvyt alkavat ihmisissä yleensä
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herätä.
Tosiseikat
psyykillisessä
maailmassa
ovat sitä laatua, että ne eivät sinään ole
ristiriidassa
ihmisen
puhdistamattoman
personallisuuden kanssa. Aivan toinen on laita
henkisen maailman. Ei koskaan tutkija voi
nousta siihen paljaan uteliaisuuden ja tiedonhalun kannustamana. Ainoastaan se ihminen,
joka
yhtyen
korkeampaan
minäänsä
kulkee ahtaan portin läpi, voi avata silmänsä henkisen maailman kauneuksille. Okkultisia tietoja tästä maailmasta ei voi saavuttaa muu kuin se, joka pitkällisen ja voimakkaan siveellisen ponnistuksen kautta on
puhdistanut personallisuutensa.
On siis oikein sanoa, että Okkultinen tieto
on riippuvainen siveellisyydestä, kun okkultisella tiedolla tarkotetaan tietoa hengen maailmasta. Mutta on myös oikein sanoa, että
Okkultinen tieto on riippumaton siveellisistä
saavutuksista, kun okkultisella tiedolla tarkotetaan tietoa psyykillisestä henkimaailmasta.
Tahdon kuitenkin edelliseen lisätä, että on
olemassa vielä toinen, subjektivinen kanta,
joka ei anna arvoa semmoiselle tiedolle, joka
on hankittu vain aistimien ja järjen avulla.
Tämä on äärimmäinen siveellinen kanta, ankara arvosteluissaan ja tuomioissaan. Tämän
kannan mukaan ei ole mitään arvoa tiedolla,
joka on saavutettu esim. eläimiä rääkkäämällä. Saman kannan mukaan ei ole arvoa
semmoisilla astralisilla tiedoilla esim., joita
on hankkinut siveellisesti puhdistumaton ihminen. Tämä kanta, jota ehkä voisimme kutsua
uskonnolliseksi, katselee yleensä elämän kaikkia ilmiöitä korkeamman tajunnan valossa.
Auktoriteteja tiedon alalla ovat tämän uskonnollisen kannan mukaisesti oikeastaan vain
Mestarit. Ja Mestarin silmä näkee fyysillisen
maailman toisessa valossa kuin tieteellinen
luonnontutkija. Se katselee niinikään astralista maailmaa toisella tavalla kuin astralinen salatieteilijä.
Teosofeina tietysti myönnämme, että tämä
viimeinen näkökanta on korkein, vaikka sitä
luonnollisista syistä usein on mahdoton toteuttaa käytännössä, kun ei aina ole saatavissa
Mestarien lausuntoa joka asiasta. Ihmiskunta
on saanut tehtäväkseen kulkea näennäisesti
yksin eteenpäin kehityksen tiellä, ja sentähden on myös epäviisasta kieltää arvoa inhimillisiltä saavutuksilta.
Toimittajalta 1914:198—199,
Ensimäinen
Salatieteellinen
maailmankongressi
(Erster
internationaler
okkultistischer
Kongress) on meille lähettänyt kutsumuksensa
osanottoon. Kongressi, joka pidetään Berlinissä 16—24 p:nä lokakuuta 1914, näyttää
kaikesta
päättäen
muodostuvan
suurenmoiseksi. Kongressi on lähtenyt tieteelliseltä taholta ja sen ”neuvostossa on pelkkiä kuuluisuuksia eri maista”, kuten Sir Oliver Lodge
ja prof. Crookes Englannista, prof. Charles
Richet ja Bergson Ranskasta, prof. Flournoy
Sveitsistä, Ochorowicz Puolasta, Morselli Italiasta, Lehmann Tanskasta, y.m., y.m., kaikki
hyvintunnettuja tiedemiehiä. Vielä noin 50
nimitettyä professoria ja tohtoria on luvannut
jokapäiväistä osanottoa, ja luvattujen esitelmien sarjasta jo näkyy, miten suunnattomaksi
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jo on kasvanut tämän uuden tieteen ala. Runsaasta luettelosta mainittakoon: Mantikka eli
loitsutiede, Unet ja telepatia, Hermo-voiman
fyysillisiä
vaikutuksia,
Mediumistisia
kokemuksia, Jooga, Alitajunnan vaikutusta lapsen
kasvatukseen ennen syntymää, Ihmisen, eläinten ja kasvien säteily, Mediumistinen taide,
Ajatuksen
valokuvaus,
Palamattomuusilmiö,
Erotisen hetken merkitys okkultisena ilmiönä,
Japanilaista
salatiedettä,
Buddhalaisuus
ja
salatiede, Sielun luova voima unessa, Taiteilijoitten inspiratsioni.
Kongressin yhteydessä pidetään useita koeistuntoja,
sekä
yksinomaan
tieteellisiä
että
suurempaa yleisöä varten. Kongressin yhteyteen on järjestetty suuri näyttely. Täysimaksu
kaikkiin tilaisuuksiin 100 Rmk., vähemmät
piletit 30:—, 20:—, 10:—, jotka oikeuttavat
vain johonkin esitelmään. Konferenssin toimisto Berlin W. 62, Lutherstrasse 27.
Tien varrelta 1914:247—248,
ks kansa 1914: 501,
lähelle
salatieteellisen
näkemyksen
tosiseikkoja, ks Wettenhovi-Aspa 1915: 309,
salatieteellisiin tosiasioihin — — salatieteilijät etsivät raamatustakin siinä piilevää jumalallista tietoa, ks raamattu 1915: 442—443,
Altotas, alkemisti ja salatieteilijä ks Cagliostro 1916: 12—14,
Silloin Peer Gynt kuvaa salatieteellistä tutkijaa ks Atra, Kaarlo 1916: 53,
Ken totuutta etsii kyllin tarmokkaasti, hän
pääsee
yliaistillisesti,
salatieteellisesti
todentamaan edeltäjiensä tutkimustuloksia. — —
Deevan eli kansallishaltian — — käsite on
vanha Salatieteellinen käsite. — — vasta silloin huomasin, että salatieteilijät olivat sellaisesta olennosta puhuneet ks teosofia 1916:
301—302,
Salatieteellinen kirjotus, ks Valte, K. V.
1916: 336,
Tiedemiesten syy ei ole, että Salatieteellinen
kokemus käy toiseen suuntaan kuin heidän arvelunsa. Tiedemiehet tekevät parastaan. Salatieteilijät tulevat perässä, ja kyllä heidänkin
tutkimuksiaan
aikoinaan
tunnustetaan,
ks
Holmberg, Uno 1916:440,
tutustuin — — länsimaalaiseen salatieteeseen, ks Papus 1917: 9,
[*Jack London] oli syventynyt salatieteellisiin tutkimuksiin ks London, Jack 1917: 98—99,
salatieteelliseksi
näkökannaksi
ks
Kalevala
1917:159—163,
Salatieteellinen
opetus
annetaan
luonnollisesti korkeammissa maailmoissa, ks opetuslapsi 1917:241,
Salatieteellinen tutkimus todentaa ks eläinkunta 1917: 242,
ks sota 1917: 347,
Tietäjä 1917:438,
[*Teosofia]
osottaa
salatieteen
muodossa,
että ihminen on tilaisuudessa tieteellisesti tutkimaan ja todentamaan sen oppeja henkimaailmasta j.n.e. Kellä vain on tiedemiehen
edellytykset tällä ”yliluonnollisella” alalla, ei
hän ole heitetty oman onnensa nojaan, vaan
saa runsaasti apua ja ohjausta tutkimuksissaan teosofialta, ks teosofia art Mitä on teosofia? 1917:444—446,
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salatieteilijä A. ks Suomi 1918: 22,
Senhän
minä
kirjailijana,
salatieteilijänä,
syrjästäkatsojana selvästi ymmärsin ja näin.
ks rauha 1918: 98—99,
Omat tietonsa salatieteilijät taas ovat saavuttaneet lukemalla ”luonnon kirjaa” eli luonnon omaa muistia omista luomis- ja kehityskausistaan, ks luoja 1918: 123,
salatieteen adepteiksi, ks Jinarajadasa 1919:
154—156,
[*esitin] salatieteellisiä näkökohtia, ks yhteiskunta 1919: 229—230,
”— — Suomalainen salatiede on tuleva valoksi maailmalle ja luova tietäjiä, sankareita
ja marttyyreja. — — Salatieteen mestarit —
—” ks ennustus 1920: 53—54,
ks Alrutz, S. 1920: 56,
Jos olisin julkaissut englantilaisten salatieteilijäin liittolaisystävällisiä lausuntoja — —
RUUSU-RISTI, Suomen Salatieteellinen Tutkimus-Seura
— — Nimi ”Salatieteellinen tutkimusseura” viittaa siihen, että jäsenet ovat
— — työtä suomalaisen kulttuurin ja suomalaisen salatieteen hyväksi, ks R-R 1920: 338—
348,
ks R-R 1921: 4—5,
Ruusu-Risti,
Suomen
Salatieteellinen
tutkimusseura. — — länsimaalaista viisautta ja
salatiedettä ks R-R 1921: 14—22,
ks Lehmann, E. 1921:60—61,
Mitä vuoteen 1925 tulee, arvellaan salatieteellisissäkin piireissä, että ks raamattu 1921:
124,
ks vpm art Mitä vpm:t tavoittelevat? 1921:
191_ 192
ks Levi, Eliphas 1921:193—195,
Hänen kirjansa ja julkaisunsa sisälsivätkin
aina näkökohtia ja yksityistietoja salatieteelliseltä alalta ks Sinnett 1921:322,
ks R-R 1921:322—323,
T: Mrs. Besant, Teosofisen Seuran presidentti, kuuluu sihteerinsä välityksellä kirjoittaneen Suomen Teosofiselle Seuralle iloitsevansa siitä, että Pekka Ervast on perustanut
oman
Ruusu-Risti-seuran,
sillä
”täytyyhän
Suomen T.S:n saada kulkea omaa tietänsä,
eikä Teosofinen Seura saata vastata siitä salatieteestä, jota P. E. edustaa.”
Viimeinen lause on jonkun verran hämmästyttävä, sillä allekirjoittanut ei ainakaan koskaan ole kuullut eikä tietänyt, että Teosofinen
Seura vastaisi kenenkään okkultismista. Olen
aina uskonut, että Teosofinen Seura oli täysin puolueeton totuuden etsijäin seura, jossa
jokainen oli oikeutettu etsimään totuutta kaikilla aloilla ja vapaasti kertomaan mahdollisista löydöistä, ilman että Teosofinen Seura
vähimmässäkään määrässä oli kenenkään opetuksista
vastuunalainen.
Ovatko
nyt
Mrs.
Besantin sanat käsitettävät niin, että Teosofinen Seura itse asiassa on vastuunalainen
jostakin okkultismista? Ja jos niin on, kysymme luonnollisesti: kenen salatieteestä Teosofinen Seura siis vastaa? Mrs. Besantinko?
Mr. Leadbeaterinkö? Tuskin Mrs. Besant kenenkään muun salatiedettä tarkoittaa. Ja jos
sanotaan, että kyseessä on ”mestarin salatiede”, on tämä paljas väite, niinkauan kun
asianomainen mestari ei itse personallisesti
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esiinny. Samanlaisen väitteen ovat tilaisuudessa tekemään — ja tekevätkin — myös toiset
salatieteelliset
opettajat,
mutta
väite
sinänsä ei ole mikään todistus, vaikkei se
valheellinenkaan olisi. Loppupäätökseksi vain
jää, että Teosofinen Seura siis on vastuunalainen
joidenkuiden
opettajien
okkultisista
opetuksista. Ja mitähän siitä Teosofisen Seuran jäsenet arvelevat? Ovatko kaikki arkailematta valmiit sokeaan uskoon?
Mikä
muuten
allekirjoittaneen
”edustamassa okkultismissa” on niin kovasti pelottavaa? Sekö, että mielestäni Kristuksen ja
Buddhan
elämänopetuksia
olisi
käytännössä
noudatettava? Sekö, etten käsitä, kuinka viisaat salatieteilijät saattavat sotaa kannattamalla hyväksyä kaikkea sitä kauhua, kaikkea
sitä itsekkyyttä, julmuutta ja yleistä dekadenssia, joka sotaa seuraa? Sekö, etten käsitä, minkätähden eri teosofiset seurat ovat
riidassa keskenään? Sekö, että olen madame
Blavatskyn kannalla siinä, että panettelu on
teosofein ja varsinkin esoteristein ensimäinen
kompastuskivi, joka ehdottomasti on tieltä
siirrettävä, ennenkuin henkinen kehitys voi
tulla kysymykseen? Sekö, että soisin jokaisen
ihmisen vapaasti etsivän totuutta sitomatta
itseään mihinkään auktoriteettiuskoon?
Vai sekö, että mielestäni Teosofisen Seuran
ja yleensä teosofisen liikkeen tulee puhtaasti
henkisenä liikkeenä pysyä ulkopuolella kaikkea politiikkaa? Päiväpolitiikka on niin hetkellistä ja haihtuvaa laatua, että ikuisia arvoja etsivät ja kaipaavat ihmiset huoletta
saattavat pysytellä siitä loitolla. Jos eivät sitä
tee, vaan jos päinvastoin teosofeina harrastavat jotain määrättyä puoluepolitiikkaa, voivat
helposti joutua odottamattoman vaikeihin ja
ristiriitaisiin tilanteihin. Ja mikä pahinta: he
vetävät mukaansa toisia seuransa jäseniä näiden tietämättä ja pahaa aavistamatta.
Toimittajalta 1921: 323—324,
T: Ajatukseni palautuvat säännöllisesti tuohon Mrs. Besantin merkilliseen lausuntoon,
että ”Teosofinen Seura ei kuitenkaan saata
vastata
siitä
salatieteestä,
jonka
edustaja
Pekka Ervast on”. En saata lakata sitä ihmettelemästä, sillä se on niin kerrassaan vastoin Teosofisen Seuran sekä sääntöjä että
henkeä. Olen yhä sydämelläni kiinni Teosofisessa Seurassa, joka on madame Blavatskyn
alkuunpaneman teosofisen liikkeen ensimäinen
äänenkannattaja niin sanoakseni, ja minua
luonnollisesti surettaa ja huolestuttaa kaikki
poikkeamiset H. P. Blavatskyn (ja siis Mestarien) alkuperäisestä ohjelmasta.
Näin esim. sanoo madame Blavatsky Teosofisen Seuran jäsenyydestä: ”Teosofisen Seuran jäsenillä on vapaus tunnustaa mitä uskontoa tai filosofiaa tahansa, tai ei mitään, jos
niin haluavat, kunhan vain suostuvat työskentelemään yhden tai useamman Seuran tarkoituksen toteuttamiseksi. Seura on ihmisystävällinen ja tieteellinen yhdistys, jonka päämäärä
on veljeyden aatteen levittäminen käytännöllisillä eikä tietopuolisilla teillä. Olkoot jäsenet kristityitä tai muhamettilaisia, juutalaisia
tai parseja, buddhalaisia tai brahmiineja, spiritistejä tai materialisteja, se on yhdenteke-

Salatiede

vää; mutta jokaisen jäsenen tulee olla joko
ihmisystävä tai tiedemies tai aarialaisen tai
muun vanhan ajan kirjallisuuden harrastaja
tai yliaistillisen sielutieteen tutkija. Sanalla
sanoen, hänen täytyy, jos hän voi, antaa apua
ainakin yhden ohjelman päämäärän toteuttamiseksi. Muussa tapauksessa hänellä ei ole
mitään syytä ruveta ”jäseneksi”. (Teosofian
avain, ss. 19, 20.)
Ei pahin vastustajanikaan kieltäne, etten
H.P.B.-n ylläolevan luettelon mukaan kuulu
ainakin
”muun
vanhan
ajan
kirjallisuuden
harrastajiin tai yliaistillisen sielutieteen tutkijoihin”; monien julkaisemieni teosten luulisin tämän todistavan. Uskon sitä paitsi tehneeni suoranaista työtä nykyaikaisen teosofisen liikkeen hyväksi. Ja koska T.S:n ohjelman ja madame Blavatskyn sanojen mukaan
”T.S:n jäsenillä on täysi vapaus tunnustaa
mitä uskontoa tai filosofiaa tahansa”, pitäisi
minullakin olla oikeus omata niitä okkultisia
näkökantoja, joihin tutkimusteni nojalla olen
tullut, vaikka ne poikkeaisivatkin jonkun toisen tutkijan mielipiteistä ja näkökannoista.
Eikä tämä seikka saisi aiheuttaa mitään levottomuutta Teosofisessa Seurassa, joka on täysin puolueeton eikä minkään pykälän nojalla
ole pakoitettu vastaamaan kenenkään uskonnosta, filosofiasta tai okkultismista.
Mutta minulle on huomautettu, että Mrs.
Besant sanoillaan onkin tähdännyt muuanne.
Hän ei ole tarkoittanut okkultista filosofiaani,
vaan käytännöllistä okkultismiani.
Tämä on mieltäkiinnittävä, jopa jännittävä
huomautus. Jos olisin kyllin itserakas ja turhamainen, ottaisin oikein okkultistin miinin
ja sanoisin puoleksi kuiskaten: ”tuossa näette
nyt, Mrs. Besant itse tekee minusta okkultistin ja okkultisen opettajan; voitte siis ilman
muuta ymmärtää, että olen varustettu sangen
salaperäisillä kyvyillä.” Mutta koska olen yksinkertainen totuudenetsijä, joka uskon rakastavani totuutta enemmän kuin kuolevaista ja
personallista itseäni, torjun tuon kunnian ja
sanon: en ole mikään ”käytännöllisen okkultismin” opettaja; minulla ei ole esoteerista
koulua, ei esoteerisia harjoitusjärjestelmiä, ei
lupauksen
tehneitä
oppilaita;
mitä
opetan,
opetan julkisissa luennoissa ja kirjoissani; jos
joskus yksityinen ihminen on kääntynyt puoleeni pyytäen opastusta esim. mietiskelyssä,
olen tietysti ihmisystävänä häntä kykyni mukaan personallisesti neuvonut; mutta harjoitusjärjestelmästä,
johon
semmoisessakin
tapauksessa olen viitannut, olen kirjoittanut julkisesti kirjassani ”Jeesuksen salakoulu”. Käytännöllinen okkultismini sisältyy niin muodoin
Jeesuksen
käskyihin
ja
hänen
elämänoppiinsa. Mutta olen viimeisessä kirjassani nimenomaan huomauttanut, että ”menetelmiksi,
ihanne-ohjelmiksi
uskon
elämässä
kelpaavat
kaikkien suurten mestarien neuvot, kun niitä
vilpittömästi
noudatetaan.
Tietysti
tunnustan
omasta puolestani, että Jeesuksen neuvot ja
käskyt ovat meille lähimpiä ja luonnollisempia. Minkä tähden mentäisiin hakemaan vettä
kaivoa kauempaa? Mutta buddhalaiselle voivat Buddhan elämänohjeet — hänen kahdeksankertainen tiensä — tuntua rakkaimmilta
ja
kotoisimmilta,
samoinkuin
kiinalaiselle

Salatiede

—163 —

Kongfutsen tai Laotsen opetukset ja ohjesäännöt; muodoissa ei ole pääpaino, vaan elämässä.
Noudattakoot
buddhalaiset
Buddhan
siveyssääntöjä ja käskyjä, samalla kun
he
omaksuvat ja ymmärtävät Kristuksen,1) silloin he ovat todellisia buddhalaisia! Ja älkööt
kristityt kerskailko Kristuksestaan ja kristillisyydestään,
ennenkuin
he
jokapäiväisessä
sekä yksityisessä että yhteisessä elämässään
noudattavat Jeesuksen suoria ja selviä käskyjä!” (Teosofian sanoma nykyajalle, s. 135.)
Vaikka siis länsimaalaisena pidän Jeesusta
meidän luonnollisena mestarinamme, opettajanamme ja esimerkkinämme, ajattelen yhtä
suurella kunnioituksella ja rakkaudella toisiakin mestareita ja vapahtajia ja pidän heitä
kaikkia saman yhteisen, mystillisen Kristuksen puhetorvina ja edustajina, kukin omalla
tavallaan.
Tämmöinen on minun ”salatieteeni”, mutta
ei päähäni ikinä olisi pälkähtänyt, että Teosofisen Seuran muka piti siitä ”vastata”.
Mutta otaksutaanpa, että minulla todella on
kunnia edustaa jotain salatiedettä, kuten Mrs.
Besant sanoo, tai jotain salatieteellistä virtausta, kuten ehkä olisi parempi sanoa. Silloin
pitänee paikkansa vanha sana, että ”hedelmästä puu tunnetaan”, ja silloin on luonnollinen kysymyksemme: onko tuo edustamani
Salatieteellinen virtaus kantanut mitään hedelmää, ja minkä?
Nyt tekisi tietysti mieleni vastata tähän:
onhan se hedelmänä kantanut Suomen teosofisen liikkeen, — mutta koska on annettu
minun ymmärtää, että ”olin ennen toinen
kuin nyt, että viime aikoina olen muuttunut”,
täytyy etsiä jotain ”hedelmää” aivan lähiajoilta.
Hedelmä, jota luulen vastustajienikin ajattelevan, on silloin epäilemättä Ruusu-Ristiseuramme.
”Minkätähden
se
perustettiin?
Minkätähden
hylättiin
Teosofinen
Seura?”
kysytään minulta jyrkän ankarasti. Ah, vastaan tähän, kysymys on tuolla tavalla lausuttuna ylen tunteellinen! Olenko minä hylännyt Teosofisen Seuran? Minkätähden Teosofinen Seura silloin — sen oman presidentin
sanojen mukaan — on niin iloinen siitä, että
olen
perustanut
Ruusu-Ristin
ja
jättänyt
Suomen T.S:n rauhassa kulkemaan omia teitään? Jos minä olisin hylännyt Suomen T. S :n,
oman lapseni ja kasvattini, kai Suomen T. S.
silloin olisi edes vähäsen surrut ja jonkun
kyyneleen muistolleni omistanut. Nyt se sitä
vastoin iloitsee ja riemuitsee, jos se uskollisesti noudattaa presidenttinsä esimerkkiä ja
neuvoa. Mahdotonta on siis ajatella, että minä
ja me kaikki jotka sydän verta vuotaen jätimme T. S :n perustaaksemme Ruusu-Ristin
”hylkäsimme” T.S:n!
Ei, vaan meidän eroamisemme oli mykkä
protesti sitä henkeä vastaan, joka maailmansodan vaikutuksesta oli Teosofiseen Seuraan
pujahtanut.
Kaipasimme
takaisin
vanhoihin
aikoihin, madame Blavatskyn aikuisiin aikoihin, jolloin uskottiin Teosofisen Seuran suu1

) Nim. mystillisen, josta kirjassani puhun.
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reen, kansainvälisesti samoinkuin yhteiskunnallisesti, sovittavaan tehtävään! Teosofisesta
Seurasta oli mielestämme kaikkonut se veljeyden ja rakkauden henki, jota siinä alussa
viljeltiin, ja kun emme kyenneet emmekä
saaneet luoda sitä henkeä uudestaan edes
Suomen Teosofiseen Seuraan, oli siveellinen
velvollisuutemme T.S:sta eroaminen ja uuden
seuran perustaminen, jossa sitä henkeä koetettaisiin luoda ja ylläpitää.
Ja jos kysytte minulta: mitä henkeä?, vastaan H. P. Blavatskyn sanoilla: ”olenhan jo
sanonut, että oikean teosofin täytyy pyrkiä
toteuttamaan
korkeinta
siveellistä
ihannetta
ja yhteyttään koko ihmiskunnan kanssa ja
hänen täytyy herkeämättä työskennellä muiden hyväksi. Jos salatieteilijä ei tätä kaikkea
noudata, silloinhan hän toimii itsekkäästi,
oman personallisen hyötynsä vuoksi; ja jos
hän
on
saavuttanut
enemmän
käytöllisiä
voimia kuin tavallisella ihmisellä on, niin hän
tulee
paljon
vaarallisemmaksi
viholliseksi
maailmalle ja häntä ympäröiville ihmisille
kuin tavallinen kuolevainen. Tämähän on selvää.” (Teosofian avain, ss. 25,26.)
Niin, tuohan on selvää, mutta oliko se selvää maailmansodan aikana esim. niiden englantilaisten ja ranskalaisten teosofien mielestä, jotka arvostelivat saksalaisia ihmiskunnan vihollisiksi ja mustien maagikkojen kätyreiksi?
Tunsivatko
he
silloin
”yhteytensä
koko ihmiskunnan kanssa”, mikä kuitenkin
H. P. B:n sanojen mukaan oli heidän velvollisuutensa teosofeina?
Entä vielä selvemmin: ”tehkää jollekin
ihmiselle ruumiillista väkivaltaa: kenties ajattelette, että hänen kärsimyksensä ei ollenkaan
ulotu muihin ihmisiin, ei ainakaan muiden
kansojen jäseniin. Mutta me väitämme, että
se ulottuu aikanaan. Sentähden meidän mielestämme, jollei jokaista ihmistä saada ymmärtämään
ja
hyväksymään
päivänselvänä
totuutena sen, että loukatessamme yhtä ihmistä, me loukkaamme ei vain itseämme,
vaan koko ihmiskuntaakin aikojen vierittyä,
niin eivät maan päällä ole mahdollisia sellaiset veljelliset tunteet, joita kaikki suuret
uudistajat, etupäässä Buddha ja Jeesus, saarnasivat.” (Teosofian avain, s. 47.)
Niin lausui H. P. B., mutta olivatko nuo
sanat tai niiden henki teosofien muistissa ja
mielessä, jotka maailmansodan aikana joukkokarmaan turvautuen läksivät ulos taistelemaan ”vihollisia” vastaan, taistelemaan ja
kuolemaan
”kunnian
kentällä”,
tai
niiden
muistissa, jotka vallankumouksissa tarttuivat
miekkaan tappaakseen veljiänsä oikeuden tai
veljeyden nimessä?
Enhän minä ole pantu ketään arvostelemaan, vielä vähemmin tuomitsemaan, enkä
näillä
kysymyksilläni
tarkoita
kenenkään
loukkaamista; ei sanojani siis ole käsitettävä
personallisesti. Ne ovat periaatteen kannalta
ja periaatteellisesti lausutut, ja tarkoitukseni
on vain huomauttaa, mikä olisi voinut olla
Teosofisen Seuran henki. Sillä paljon pienemmän synnin ne tekivät, jotka tarttuivat miekkaan, kuin ne, jotka puolustivat miekkaan
tarttumista.
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H. P. B:n henki eli siis mestarein alkuperäinen henki oli se sama Kristuksen henki,
jonka minä ja monet minun kanssani olisimme suoneet vallitsevan Teosofisessa Seurassa. Ja kun emme saaneet tilaisuutta sitä
henkeä edustaa Teosofisessa Seurassa, — oli
meidän puumme ensimäisenä hedelmänä Ruusu-Risti.
Toimittajalta 1921: 452—456,
ks teosofia art T.S:n tehtävä 1921:456—
463,
Kuka voisi olla ilman Ruusu-Ristiä, joka
vähänkin
ymmärtää
suomalaista
salatiedettä
ks aikakauskirja 1922: 36,
Entä meidän Ruusu-Ristimme, meidän pieni
”Salatieteellinen
tutkimusseuramme”
Suomessa? Missä suhteessa se on Viisauden Mestareihin ja missä suhteessa toisiin teosofisiin
seuroihin? ks R-R 1922:133—134,
Eikö salatieteen alkuaskel ole siinä, että
oikealla tavalla käsitämme teosofisen liikkeen? ks Mea culpa 1922: 261—264,
ks yhteiskunta 1922:292,
H. P. B:nkin tarkoittamaa todellista salatiedettä ks R-R 1922: S19—320,
salatieteen tutkijoille mielenkiintoinen teoT:
”Tarot
okkultismin
avaimena”
ks
Tarot
1923: 11,
ks telepatia 1923: 37,
muinaissuomalaiset
runot
sisältävät
kyllä
yhtä
paljon
salatiedettä
kuin
juutalaisten
y.m. okkultiset muistiinpanot, ks anteeksianto
1923: 83—86,
ks Cheiro 1923: 111,
[*H. P. B. tutki] monenväristen salatieteilijäin tietoja ks Mestari 1923:243,
Sangen mielenkiintoista lukemista salatieteen tutkijalle pienenä lepohetkenä, ks Tucker.
Prentiss 1923: 368,
salatieteen
opetuksiin
maailman
synnystä
ja kehityksestä ks Mestarikirjeet 1924: 44—45,
salatieteelliseltä kannalta katsoen vaillinainen ja yksipuolinen — kuva Swedenborgista
— — salatieteilijän tärkeä lisäys tavallisen
tieteilijän
psykologisiin
johtopäätöksiin,
ks
Lagerborg, Rolf 1924:75—76,
salatieteellisiin
tutkimuksiin
nojautumalla
pääsemme sangen selvään käsitykseen unen
psykologisesta puolesta, ks Uni ja unennäkö
1924: 293—301,
Kullakin vuosisadalla tehdään yritys näyttää maailmalle, että salatiede ei ole mikään
turha taikausko, ks H. P. B. 1925: 4—8,
Tällä [*uhrilla] on nyt syvä Salatieteellinen
merkityksensä, jonka ainoastaan vihityt tuntevat ks veri 1925: 51—52,
juutalaisten vanhaa salatiedettä, ks Melartin, Erkki 1925:103—104,
Hänen [*R. T:n] maineensa salatieteellisenä
opettajana oli laajalle levinnyt, ks Steiner
1925: 154—156,
vaikeimpia
probleemeja
salatieteilijöillekin
ks Apollonios 1925:189—190,
käytännöllistä salatiedettä, ks H.P.B. 1926:
101,
yhteys näkymättömän salatieteellisen maailman kanssa oli ehjä ja rikkomaton, ks teosofia 1926: 165—169,
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salatieteilijät ryhtyessään johonkin suurempaan ajatustyöhön mielellään nauttivat [*kahvia]. — — salatiede jakaa sielulliset sairaudet eri ryhmiin ks Sairas sielu 1926: 230—232,
ks Topelius, Z. 1926: 312,
selvänäköisyys 1927: 39,
länsimaalaista salatieteilijää ks R-R 1927:
160,
”yliopistoissa opetetaan salatiedettä ks murroskausi 1927: 218,
näkevät hinduismissa — — salatieteen korkeimman ilmauksen, ks vuorisaarna 1927: 246,
Mad.
Blavatsky,
nykyaikaisen
teosofisen
liikkeen alkuunpanija, Mestarein ja Salaisen
Veljeskunnan lähettiläs ja aikamme ensimmäinen ja suurin teosofian opettaja, tekee
tarkan eron salatieteen eli okkultismin ja
salaisten tieteitten, okkultisten taitojen, välillä. Hän sanoo, että salatiede on tutkia
jumalallisen järjen toimintaa luonnossa: voidakseen sitä tehdä, täytyy ihmisen johonkin
määrin nähdä ja uskoa, että luonnossa on
olemassa jumalallinen järki. Voidakseen tutkia okkultismia ihminen ei oikeastaan saata
olla ateisti tai materialisti, joka kieltää jumalallisen järjen, ja yhtä välttämätöntä on, että
hänen motiivinsa on epäitsekäs, s.o. että
hänen totuuden etsimisensä vaikuttimena ei
saa olla muu kuin rakkaus totuuteen, sillä
ilman tätä sydämen puhtautta hän ei voi
nähdä jumalallista järkeä luonnossa. Valkoiset
tietäjät ovat aina asettaneet ankaria siveellisiä ehtoja sille, joka tahtoo tulla heidän opetuslapsekseen ja tutkia salatiedettä. [*Ote art
Nimien taikaa I] 1928: 308—314,
ks Salminen, Immanuel 1929:179—180,
Houdini, Harry 1929:182—183,
Poika 1929: 411—416,
Hesekiel 1930: 178,
opetusta salatieteessä, ks ”Temppeliseura”
1931: 249—250,
ks täydellisyys 1932:243.
Salemin kuninkaat
ks Melkisedek 1906: 141.
Sali
Mutta me uskomme, että jumalan salissa
on sijaa kaikille, sekä kristityille että pakanoille, ks Kristitty pappi 1907: 77,
ihmisen matka käy kolmen salin läpi: — —
tietämättömyyden sali, toinen on oppimisen
ja kolmas viisauden ks tunne 1911: 183.
Salin, J. K. 1915: 187.
Salli, Eino
£: Legendoja ja uhrilauluja kirj. Eino
Salli. Taaskin uusi kaunokirjallinen tekele
Teosofisen
Kustannusliikkeen
kustannuksella!
Niin, ”Valon Herra” ei saavuttanut suurta
suosiota, saa nähdä, mikä kohtalo tämän kirjan osalle lankeaa. Pitää kuitenkin katsoa,
ennenkuin
karttaa.
Ehkä
syttyy
sielunne
tämän runoilijan sanoista — helposti tajuttava hän ainakin on. Kirjan hinta on Smk.
1:—, sid. 2:—.
[*Ote] Toimittajalta 1915:262,
ks kirjallisuus 1917:481.
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Sallimus, sallittu
ks myös kohtalo; karma; kaitselmus; sattuma
kehitystä silmälläpitävä sallimus ks tahto
art Vapaa tahto ja välttämättömyys 1905:
165,
sallimuksen kädestä ks teosofia art Mitä
T. S. meille opettaa 1906: 150—152,
determinismiin
eli
fatalismiin
(sallimususkoon) — — ”se on sallittu” ks tahto art
Mitä on ”vapaa tahto”? 1907: 192—197,
sisäinen kutsumus, joka sallimuksen voimalla ja väellä on asettanut heidät määrätyn
työn ääreen, ks henki 1910: 225—228,
”se on niin sallittu” ks pakanallinen 1912:
58—60,
mitä tapahtuneekaan, se on ”sallittua” ks
Europa 1914:255—256,
ks Valon ja varjon veljet 1922: 101—105,
T: ”Se on sallittu”, sanoo suomalainen alistuen kohtaloonsa, ja muhamettilainen taivuttaa nöyränä päänsä ”kismetin” edessä. Jotkut
ajattelijat väittävätkin, että kaikki puhe ihmisen vapaasta tahdosta on tuulesta temmattu. Ihminen päättää, mutta Jumala säätää, eikä kukaan kykene väistämään karmaansa.
Eikö
ihmisen
hiuskarvatkin
ole
luettu?
Usein elämässä näyttääkin siltä, että kohtalo on ennakolta tähtiin kirjoitettu. Mikä
tapahtuu, tapahtuu, eikä ihmisen vapaudesta
ole
paljokaan
tietoa.
Päinvastoin
ihminen
saattaa perästäpäin ihmetellä, mikä ”häneen
meni, kun noin tuli menetelleeksi.” Monet
miehet
selittävät
sillä
tavalla
avioliittoon
joutuneensa.
Jälleensyntymisoppi
pelastaa
meidät
kuitenkin uskomasta sekä sokeaan kohtaloon että
vallattomaan ja siis olemattomaan inhimilliseen
vapauteen.
Jälleensyntymisen
kannalta
ymmärrämme, että se, mikä meitä välttämättömänä kohtalona tässä elämässä yllättää, onkin meidän itsemme valmistama edellisessä tai edellisissä ruumistuksissamme. Ja
millä tavalla olemme sen valmistaneet? Omilla ajatuksillamme, haluillamme, pyrkimyksillämme, teoillamme.
Sattuuhan yhdessäkin elämässä, että jotakin ikävöimme; emme sitä heti saa, mutta
kun aika on kypsä, joutuu se osallemme
omien halujemme hedelmänä. Ehkä sillä välin
ajatuksemme jo ovat kääntyneet muuanne;
ehkä ennen niin suuresti toivomamme asia
onkin muuttunut kahleeksi, joka sitoo vapauttamme. Kuitenkaan emme ole oikeutetut soimaamaan sokeata kohtaloa, koska itse olemme sen punoneet. Ihminen on oman onnensa
seppä.
Jos välttämättä tahdomme tunkeutua syvemmälle, jos kysymme, miksikä paha ja kärsimys yleensä on olemassa, silloin välttäkäämme niitä, jotka puhuvat personallisesta
jumalasta
ja
hänen
suunnitelmistaan.
Jos
personallinen jumala olisi olemassa kaiken
takana, silloin hän olisi pahankin alkusyy, ja
hänen
suunnittelujaan,
joissa
helvetillisellä
tuskallakin olisi oma sijansa, voitaisiin yhtä
hyvin nimittää pahan hengen tarkoitusperiksi.
Kuinka moni väsynyt ajattelija onkaan huu-
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dahtanut: olisinpa minä luojana, en loisi kärsimystä!
Tästä
pulasta
päästää
meidät
Salaisen
Opin ikuista rauhaa uhkuva metafysiikka.
Kaiken olemassaolon takana, se sanoo, ei ole
personallinen Jumala, vaan Ehdoton Elämä,
filosofian Absoluutti, joka on ilman määritelmiä, joka ei ole hyvä eikä paha, ei henki
eikä aine, ei vapaa eikä välttämätön, vaan
johon kaikki vastakohdat häipyvät ja uppoutuvat. Absoluuttinen elämä on se ”kolmas”,
joka on sekä hengen että aineen, sekä tajunnan että muodon, sekä hyvän että pahan isä
ja äiti.
Tämän aikain viisauden mukaan on kyllä
olemassa personallisia jumalia ja luojia, jotka
paljonkin ”suunnittelevat”, ennen kuin jokainen
elävä ja järkevä olento, ihminenkin, tekee.
Mutta he edustavat ehdottoman elämän henkieli tajuntapuolta eikä heillä ole rajatonta
valtaa aineen, s.o. ilmennysten ja muotojen
yli. Muotoja he luovat, mutta mistä? Aineesta,
s.o. ehdottoman elämän toisesta olemuspuolesta, jonka kanssa he työskentelevät, jota
vastaan he ”taistelevat”, mutta joka kätkee
itseensä
lukemattomia,
tuntemattomia
salaisuuksia. Korkein jumalakaan ei tunne Absoluutin salaisuutta! Ja tämä salaisuus kätkeytyy Aineen olemukseen, joka ei suinkaan ole
meidän tuntemamme fyysillinen materia, vaan
mitä salaperäisin maagillinen voima.
Kun siis esim. meidän aurinkokuntamme
”personallinen
jumala”,
Logos,
suunnittelee
luotavaa maailmaa, hän nerokkaan arkkitehdin tavalla näkee maailmansa täydellisenä,
ihanana temppelinä, jonka onnellisina palvelijoina elävät olennot ovat. Hän ei tiedä mitään pahasta eikä hän suunnittele mitään
kärsimyksiä! Päinvastoin hän varmasti toivoisi, että hänen jumalallinen suunnitelmansa
täydellisestä
taivaallisesta
ihmisestä
toteutuisi ilman vastuksia, mutta hän tietää kyllä,
että aineessa piilee vastus, hitaus, hankaluus.
Hänen uhrinsa ja rakkautensa on siinä, että
hän antautuu työhön ja taisteluun aineen
voittamiseksi, samaten kuin hänen uskonsa
ja tietonsa on, että hän pääsee voittajaksi.
Maailman luominen ja ilmennyt olemassaolo
on kuin suuri jumalallinen seikkailu!
Sentähden ei ole olemassa mitään pahaa
itsessään. Jumala on hyvä. Kaikki olennot,
jotka ovat saavuttaneet jumalallisen kehitysasteen, ovat hyviä. Paha on vain hyvän puute,
aine, joka ei ole vielä henkevöitynyt, eikä
paha ole olemassa muuta kuin sille, joka
hetkellisesti joutuu sen uhriksi.
Toimittajalta 1924: 121—123.
Salmelainen, A. E.
Kansainväliset
kulttuurisanat.
Selityksillä
varustettu aakkosellinen tietosanasto laatinut
A.
E.
Salmelainen.
Varkaus,
Kustantamo
Tietoseppo Osakeyhtiö. 260 s. Hinta 30:—.
Tässä sanastossa on suomennettu ja selitetty noin 10,000 vieraskielistä sanaa, nimeä
ja lausetapaa. Joukossa on suuri määrä teosofisiakin termejä, ja ilolla on mainittava,
että ne ovat saaneet oikean tulkinnan; tekijä
nähtävästi on käyttänyt apunaan ”Salatieteilijän sanakirjaa”. Joskus on merkitty vie-
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raiden sanojen ääntäminen, vaikkei johdonmukaisella tavalla, vaan hieman mielivaltaisesti, jopa puutteellisestikin. Tämä ei kuitenkaan vähennä sanakirjan käytännöllistä arvoa,
sillä hyötyä siitä on kaikille, jotka kysymysmerkkeinä pysähtyvät kirjallisuudessa esiintyvien vieraiden sanojen eteen kykenemättä
hankkimaan itselleen kallista ja tätä nykyä
loppuunmyytyä
Tietosanakirjaa.
Korehtuurivirheitä on mitättömän vähän, ja sanastoa
suositamme tiedonhaluisille meikäläisille.
P. E.
Uusia kirjoja 1925:367—368,
Toimittaja A. E. Salmelainen, Varkauden
ryhmän
jäsen,
joka
kymmenkunta
vuotta
sitten
Helsingissä
oleskellessaan
vastaanotti
voimakkaan teosofisen herätyksen, muutti helmikuun lopulla manan majoille.
Tien varrelta 1926: 96.
Salminen, Immanuel
Salainen voima, miten saavutetaan selvänäköisyys, kirj. Immanuel Salminen, on kirja,
joka ilmestyi Amerikassa 1927 ja vastikään
on lähetetty meille ilmoitettavaksi. Tekijä on
pappina eräässä spiritistikirkossa New-Yorkissa, ja mielihyvällä toteamme, että Yhdysvalloissa on suomenkielellä ilmestynyt näin
vakavahenkinen kirja. Nimestä päättäen voisi
luulla, että on kysymys alemmanlaatuisesta
psyykkisestä
harrastuksesta,
mutta
lukiessa
tuntuu, että tekijä kyllä vilpittömästi on tarkoittanut parempaa. Kirjassa on paljon viisaita neuvoja — se perustuukin suuressa
määrin
englanninkieliseen
new-thought-kirjallisuuteen, — eikä niin ollen vaikuta tympäisevästi puhe harjoitusten nopeasti aiheuttamasta
astraalisten värien, aurojen y.m. näkemisestä.
Seikkaperäisiä ohjeita ei anneta, mutta tekijä
lupaa semmoisia halukkaille oppilaille. Kirjan
hinta on 1 doll. (Smk. 40:—). Seuratkoon
tässä muutamia otteita:
”Salatieteen oppilas ei vietä aikaansa turhaan. Hän kehittää aina niitä henkisiä kykyjään, joita hän on oikeutettu kehittämään.
”Salatieteen oppilaan on tarpeellinen tietää, että selvänäköisyys saavutetaan monella
eri kehitystavalla, toisinaan hyvinkin lyhyessä
ajassa. Toiset saavat kehittää itseään pitkän
ajan, ennen kuin mitään saavuttavat. Parhain
tulos saavutetaan seuraamalla luonnon prinsiippejä.
”Vilpittömän ja väsymättömän kehitykseen
pyrkimisen jälkeen katoaa ennakkoluuloisuus
salatieteen oppilaasta, kun hän näkee itse
sen uuden elämän, joka on ennen ollut hänelle
salattu. Elämän kehityksen johtaja on silloin
avannut hänelle sen esiripun, joka ennen
eroitti hänet korkeammasta elämästä. Silloin
käsittää hän ne kysymykset, jotka ennen
olivat salaisuuksia. Uusi elämä on silloin
alkanut, kun verho poistuu näkyväisen ja
näkymättömän elämän väliltä ...
”Kohteliaisuus ja hyvät työt ovat salatieteen oppilaan viisauden hedelmiä.
”Salatieteen oppilaan tulee muistaa köyhän
lapsia. Niiden joukosta on tullut maailmaan
kuuluisimmat totuuden puhujat.
”Salatieteen oppilaan ei tule pitää milloin-
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kaan kiirettä silloin, kun hän lähtee pois
Jumalan huoneesta.
”Salatieteen oppilaan tulee muistaa, että
epäpuhdas ajatus on ihmisessä ensin vain
vieras, vaan myöhemmin ystävä ja viimein
hänen Herransa.
”Salatieteen oppilaan tulee aina antaa huoneensa
viisasten
asumapaikaksi,
että
hän
voisi ihmisille viisautta jakaa, niinkuin annetaan janooville vettä.
”Salatieteen oppilaan tulee muistaa, että
hän ei kivillä täytä sitä kaivoa, josta hän on
juonut, sillä hän voi joskus uudelleen matkustaa samaa tietä.
”Salatieteen oppilaan tulee muistaa, että
ei lupaa kenellekään sitä, mitä ei voi täyttää, että ei siten opettaisi ketään valehtelemaan.
”Salatieteen oppilaan tulee muistaa, että
elämän kauneus asuu rakkaudessa. Rakkauden kuva on kaikkein kaunein, mitä ihmisen
järki voi kuvitella.”
Tien varrelta 1929: 179—180.
Salminen, Olga 1923:227.
Salo, kauppala
1908:128, 1910:175, 1923:397.
Salo, Olga [*nimim. O. S.]
1913:472, 1914:251, 1915:456,
Z: Vanhat Tietäjän lukijat näkevät tässä
numerossa otsikon, joka kauan on puuttunut
Tietäjän sisällysluettelosta. Tämä otsikko on
”Mitä muualla tiedetään” ja siinä luodaan
katsaus muutamiin ulkomaalaisten teosofisten
aikakauskirjojen sisältöön. Toiveita on, että
nimimerkki O. S., joka on tämän katsauksen
laatinut, tulee vastedeskin avustamaan Tietäjää
samantapaisilla
kirjotuksilla
ja
siten
herättämään uuteen eloon vanhaa ”ulkomaanosastoa”.
Toimittajalta 1916: 302,
ks Tietäjä 1917: 437—438,
Olga Salon suomennos ks Goki: Egyptiläisiä satuja 1917: 452,
ks kustannustyö 1918:48,131,
P. E. VII 1918:256, 1919:91,
Kuten tähänkin saakka tulee rouva Olga
Salo katsauksissaan — ”Mitä muualla tiedetään” — seuraamaan teosofisen ja okkultisen
maailman
vaiheita
ulkomaalaisten
lähteiden
mukaan, ks Tietäjä-lehti 1919:291.
Salomaa, J. E.
Werner Söderström Oy:n kustannuksella on
ilmestynyt toht. J. E. Salomaan tutkimus
”Idealismi ja realismi nykyaikaisessa englantilaisessa filosofiassa”, jossa tekijä selvittää niitä puhtaasti englantilaisia ominaisuuksia, varmaa todellisuuden aistia ja tosiasiain
tajuntaa, käytännöllisyyttä y.m., jotka ovat
tehneet
Englannista
maailman
suurimman
valloittajan. Hinta 75:—, sid. 85:—.
Tien varrelta 1929: 136.
Salomo, Salomonin sinetti
Kys. Moni Omantunnon lukija tahtoisi varmaan minun kanssani enemmän selvyyttä
Teosofisen
Seuran
sinetin
kuvaannollisesta
merkityksestä.
Ehkä
tämä
voisi
tapahtua
Omantunnon palstoilla?
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Vast. P. E. Tämän sinetin muodostaa Salomonin sinetti (kaksi kolmiota), jonka sisällä
on silmukkaristi ja jota ympäröi häntäänsä
pureva käärme, pään kohdalla hakaristi, kahden ympyrän ympäröimänä.
Salomonin
sinetti,
jota
myös
kutsutaan
pentakkeliksi, on Salatieteellinen symboli, joka
tuotiin Iranista Egyptiin ja tarkottaa muun
muassa
hengen
lankeamista
aineeseen
ja
maailman syntyä tahi seitsemän prinsippiä
(keskipiste, aatmaa, ja sen kuusi verhoa,
terät). Kutsutaan Intiassa ”vishnun merkiksi”.
Silmukkaristi eli crux ansata on kuolemattomuuden kuva, koska ikuinen hengen elämä
(ympyrä) siinä on voittanut aineellisen elämän ristiriidat ja sukupuolten vastakohdat
(ristin) ja noussut niiden yli. Ristinä käytetään joko t-muotoinen egyptiläinen (hebrealainen) tau tai vanhempi egyptiläinen tat
( + ). Silmukkaristi tässä muodossa (○) on
Venuksen
astrologinen
(ja
astronominen)
merkki, jota vastoin meidän maapallomme
merkki on risti ympyrän päällä (○), koska
me emme vielä ole voittaneet itsetietoista
kuolematonta elämää.
Häntäänsä pureva käärme on ikuisuuden ja
absolutisen elämän vertauskuva — sen Elämän, joka aina on kaiken ilmenneen elämän
(kolmioiden) takana ja ympäri. Käärme on
myös viisauden symboli; sen viisauden löytää
ainoastaan vihitty.
Hakaristi on salaisen opin ja vihityn veljen
vertauskuva.
Teosofisen Seuran sinetti tarkottaa siis,
että se ihminen, joka voittaa täydellisesti
alemman minänsä ja tulee ylemmässään kuolemattomaksi, hän ymmärtää ja hallitsee ilmennyttä
kolminaismaailmaa.
Mutta
se,
joka
vihitään Salaisen Veljeskunnan jäseneksi, hän
ymmärtää ja hallitsee sitäkin elämää, joka
on ilmenneen kolminaismaailman takana. 1907:
250—251,
ks Apollonios Tyanalainen 1925: 189,
Inri 1929: 146,
Tolstoin opin teosofia 1934: 297—299.
Salovaara, T. 1916: 336.
Saltsjöbaden ks P. E. VI
Vietin
kesäkuun
päivän
Saltsjöbadenissa
kreivitär Wachtmeisterin kanssa ks ennustus
1933:157—158.
Salve
Saive-nimisen lepokodin toipuvia ja lääkärin neuvoja tarvitsevia varten on R.-R-jäsen
neiti Naima Kurvinen avannut Helsingissä
— —1926: 272,
1928: 184,
1933: 151,195.
Samaadhi
Kys. Sanomalehdissä kierteli äskettäin kertomus naisesta, joka muka oli ollut ”kuollut”
tunnin ajan. Hän oli silloin ollut kulkevinaan
tavattomia matkoja, näkevinään erinomaisen
kirkasta valoa, tapaavinaan kuolleita omaisiaan j.n.e. Käykö kuolema ja herääminen
uuteen maailmaan noin äkkiä vai olisiko tässä
vain kysymys jostakin syvästä ”transista”
eli horroksesta? Ja toiseksi: olivatkohan tava-
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tut henkilöt
todellisia vai
ainoastaan ajatuskuvia?
Vast. Tuo amerikkalainen nainen oli nähtävästi
samaadAm-tapaisessa
horrostilassa,
liikkuen
itsetajuisena
astrali-tasolla,
tavaten
vainajia j.n.e. Kuollut hän ei voinut olla
siinä merkityksessä, että ”lanka” olisi ollut
katkaistu, sillä siinä tapauksessa ei olisi voinut tapahtua herääminen jälleen. Samanlaisessa transissa lepää intialaisen fakirin ruumis, kun hän elävältä haudataan viikko- tai
kuukausiksi. 1908: 313,
Tekeepä melkein mieleni allekirjottaa sitä
muutaman ystäväni huomautusta, että tuntuu
aivan kuin olisi yhteyttä suomalaisen Sammatti-nimen
ja
intialaisen
sanan
samadhi
välillä. Samadhi, kuten tiedätte, on se viisaan
haltiotila, johon hän joutuu, mietiskellessään
jumalallista totuutta ja kauneutta, ks P. E.
XII Kalevalan Avain 1916:244—245.
Samana
Samana = harjaantunut asketti, joka vapaasti liikkuu muilla tasoilla. 1908: 286 muist.
Sammatti
ks Lönnrot, Elias 1915:316—318,
P. E. VII 1916: 241—243,
Sammatti — — samadhi ks P. E. XII Kalevalan Avain 1916:243—245,
Olen viettänyt kesän Sammatissa ja olen
yhä täällä, ks P. E. XII Uusi Jumala 1917:
248—249,
ks Punaisen ajan uhrit 1918: 94—96,
[*1918]
huhtikuu—marraskuu
vietettiin
Sammatissa ks P. E. II käännekohtia 1924:
124—125.
Sampo
Suomen rikkauden sampo löydetty, ks
teollisuus 1919: 162—163,
Kun nykyinen Kalevalamme ensin syntyi,
kun Lönnrot keräsi ja julkaisi sen, kirjoitti
hän itse alkulauseessa, että Kalevala kuvasi
vanhaa sivistystä ja kaikki kalevalaiset nimitykset, esim. Sampo, korkeita, ihmeellisiä
asioita. Kalevalan ilmestyttyä kaikki tutkijat
koettivat alussa keksiä, mitä Sampo merkitsi
ja kaikki sanoivat, että se oli vertauskuva,
samankaltainen
kuin
germanilainen
Grottemylly, taikakalu, joka jauhoi onnea, kultaa,
leipää. Myöhemmät
tutkijat
jo ajattelivat,
että se oli noitarumpu, ja kaikista viimeinen
käsitys on, että Sampo kuvaa aarteita, suuria
kultakasoja, joita oli Gottlannissa. Siellä siis
oli Sampo. Väinämöinen ja Ilmarinen, jotka
olivat hienoja aatelismiehiä, lähtivät Gottlantiin ryöstämään noita kultia. Kalevala on
muka kertomus näiden herrojen ryöstöretkistä.
Mutta kuinka kukaan voi ajatella, oli hän
vaikka oppinut, että joidenkuiden ryövärien
retkistä tehdään runoja? Mikä siinä olisi niin
inspiroivaa? Vanhat kansat kävivät ryöstöretkillä, mutta jos niistä laulettiin, laulettiin
miesten urhoollisuudesta tai kuvattiin historiallisesti retken vaiheita. Mutta kun ajatellaan, että Kalevalassa kuvataan itse retken
tarkoitusta, Sammon hakemista, ei siis miesten kuntoa, niin siinä ei mielestäni voi ajatella runoutta tavallisen ryöstämisen yhtey-
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dessä. Täytyy olla suurempi sisältö, henki ja
merkitys itse asialla, jota mennään hakemaan. Samoin Kreikassa Argonauttien retki
kuvaa kultaisen taljan etsimistä.
Sentähden pysyn yhä uskossani, että Kalevala on mytologinen sisällöltään, s.o. että se
kuvaa suuria, ikuisia totuuksia.
Sampokin voi silloin olla toista kuin joku
kultakasa. Mitä näet Sampo silloin voi olla?
Sanon sen toisella nimellä, mutta sanon sen
hypoteesina: Sampo on juuri tuo hakaristi,
joka kuvaa ihmisen onnea. Sillä ei olekaan
muuta suomalaista nimeä, sillä hakaristi on
ilmeisesti sukua sanoille hakkorset,das Hakenkreuz. Ehkä ei ole niin hullu olettamus, että
sen suomalaisena nimenä ennen on ollut
Sampo.
Mitä tuo hakaristi sitten on? Sitä kuvataan joko niin, että hakaset ovat vasempaan
suuntaan tai niin, että ne ovat oikeaan suuntaan, joka on yleisempi muoto. Edellinen on
tavallinen
Kiinassa,
jälkimmäistä
käytetään
yleisesti nykyisessä viidennessä juurirodussa.
Mikä on ero niiden välillä? Tämä selvenee,
kun selitän, minkätähden hakaristi on Sampo.
Olen
ennen
puhunut
Sammosta
kirjoissa
”Kalevalan avain” ja ”Onko Kalevala pyhä
kirja” ja koettanut niissä näyttää, että Sampo
tarkoittaa ihmistä selvänäköisesti nähtynä silloin, kun hän on pitkälle kehittynyt henkisesti. Silloin hänen auransa loistaa kuin
aurinko. Silloin todella tulee näkyviin ihmisen
symboolinen makrokosmillisuus. Hän on tietäjänä mikrokosmos, sentähden sanotaan hänen
auraansa
aurinkoruumiiksi.
Tavallisen
ihmisen aura ei ole sellainen vielä. Mutta ei
siinä kyllin, että vihityn koko aura loistaa,
vaan lisäksi on huomattavissa selvä ero hänen
ja toisten ihmisten välillä.
Ihmisiä voi jakaa kolmeen luokkaan: tavallisiin ihmisiin, joissa ei ole mitään yliaistillisia kykyjä, sellaisiin, joissa nuo kyvyt ovat
jonkun verran heränneet, ja lopuksi niihin,
jotka ovat okkultisesti kehittyneet. Selvänäköisesti katsottuna ensimmäiseen luokkaan
kuuluva ihminen on kuin risti ja ympyrä,
jossa näkyy muutamia pikkuristejä. Mutta
jos ihmisellä on jonkun verran yliaistillisia
kykyjä, silloin nämä pikkuristit ovat vasenkätisiä hakaristejä. Ja mitä ne silloin merkitsevät? Että hänessä heränneet yliaistilliset kyvyt ovat mediumistista laatua, eivät
maagillisia eli okkultisia. Jos taas aurassa
näkyvät hakaristit ovat oikeakätisiä, on tämä
merkki okkultisesta kehityksestä. Ja vielä on
huomattava, että nämä hakaristit eli niinkuin
niitä tavallisesti nimitetään, ruusut, lootuskukat, tshakrat, jotka ensimmäisessä tapauksessa
seisoivat
liikkumattomina,
pyörivät
mediumistisen ihmisen aurassa siihen suuntaan, jota hakanen ikäänkuin liehuvana lippuna kuvaa, toisin sanoen vasempaan päin.
Sitä vastoin korkean adeptin eli tietäjän
aurassa tshakrat pyörivät oikeaan suuntaan.
Siis hakaristin ja hakaristin välillä on ero.
Tämä muoto Mj on altis pahalle, koska se ei
vielä ole itsensä eikä siis luonnonvoimien
herra, vaikka se on näihin vedonnut.
Sampo ei tarkoita niin paljon aurinkoruumista kuin juuri näitä tshakroja. Se onkin
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äänellisesti
vähän
samanlainen
sana.
Sen
kanssa mystillisessä yhteydessä on myöskin
sana sacr, josta tulee sakramentti. Sakramentti on okkultisesti semmoista toimintaa,
joka vaikuttaa tshakroihin. Sampo on käsittääkseni juuri tshakran nimitys.
Kun Väinämöinen ja muut lähtivät Sampoa
ryöstämään, lähtivät he hakemaan tietoa, joka
kehitti
heissä
aurinkoruumista,
Samporuumista. Tämä kehitys ihmisen mystillisissä
hermokimpuissa, jotka oikealla tavalla eloon
herätettyinä pyörivät oikeaan suuntaan, asettaa ihmisen jälleen yhteyteen puhtaan hengenmaailman kanssa.
[*Ote art Hakaristi] 1928:41—43,
Sampo okkultisessa mielessä, kirj Rafael
Ronimus 1932: 272.
Sampo-looshi
1908: 63, 95, 127, 188, 255, 348, 384,
1909:38, 1910:360, 1911:180, 1913:311,
1914: 512.
Sampo, S. 1924: 222.
Sampson, Holden Edward 1921:461.
Samuel
I Samuelin kirja 28 luku 6—20 vv ks spiritismi 1910: 360.
Sana
ks myös Logos
puhuja itse on vastuunalainen sanoistaan
ks Palomaa 1906: 62—63,
eikä meidän sanamme paljoa vaikuta, ks
uskonto art Mitä me uskonnosta ymmärrämme 1906: 235—236,
Mutta siihen aikaan Sana oli elävänä ihmisten
muistissa
ja
tulikirjaimilla
kirjotettu
heidän sydämiinsä eikä musteella paperille
kuten nyt. ks Tietäjä 1908: 5—9,
En hoksannut silloin, että noilla ajattelemattomilla sanoillani kaasin kumoon koko
kristillis-jumaluusopillisen
rakenteen,
ks
Jumala 1909: 107—108,
Kuunnellaanko Hänen sanojaan? ks Opettaja 1909: 109,
Kukaan teosofi ei riipu kiinni sanoista — —
Mutta jokainen itse vastaa sanoistaan ja
selvityksistään, ks salatiede 1910:274—275,
olemme
vastuunalaisia
ajatuksistamme
ja
sanoistamme yhtä paljon kuin teoistamme ks
itsetunto 1911: 3—4,
Sanat ovat aina muodollisia ja sanoilla
saattaa pettää. — — pyrimme siihen, ettei
Tietäjämme
sisältäisi
mitään
turhaa
sanahelinää ks Tietäjä 1911:4—5,
Ei sanat salahan joua ks Päämajassa 1911:
24—32,
”älä koskaan ota toisen sanoja niin vakavalta kannalta, että niiden johdosta ajat pääsi
seinään!” ks vapaamielisyys 1911: 184,
Toinen iloitsee ihanteistani ja ehdotuksistani, toinen moittii sanojani ja tarkotuksiani
— — Sentähden sanoin totuuden sanan. Niin,
totuuden sanan. Eikä minulla muuta ”tarkotusta” ollut. Vaan ehkeivät kaikki lukijat
huomanneet, mikä tuo totuuden sana oli. Koetan siis sanoa sen vielä kerran ja ”selvemmin”, ks opettaja 1912:403—414,
enkä minä kiellä kenenkään oikeutta arvos-
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telia sanojani niin ankarasti kuin taitaa, ks
Kalevala 1912: 414—415,
”Jos
tahdotte
oppia
totuutta
tietämään,
kätkekää sanani ja tehkää mitä teille käsken.” ks Mikkeli 1913:364,
Sana
paikallaan.
Sanomalehdissämme
on
ollut englantilaisen kirjailijan H. G. Wells’in
vetoaminen Amerikan kansaan, että se ei ryhtyisi avustamaan sotaa käyviä valtoja, varsinkaan ei Saksaa, ja siten pitkittämään tätä
taistelua. Hän sanoo m.m.: ”— — 1914:
359—360,
vaikuttivat sanani ehkä toiseen pelottavasti
ja lamauttavasti. Siihen en voinut mitään, ks
P. E. VII 1915: 261,
En ole tahtonut häiritä sovinnaista menoa
toisenlaisilla näkökohdilla enkä liioin alistua
sitä sanoissani noudattamaan, ks Humu, Martti
1915: 313—316,
[*Mestari] hän ei tuhlaa sanojaan. Minkä
hän on sanonut, sen hän on sanonut. Samaa
käskyä hän ei uudista, ks Mestari 1915: 502,
Opetukset, jotka ovat mysterioista saadut
— — niitä ei voi sanoilla tuoda esiin, ks
Mysteriot I 1916: 63—67,
jokaisesta sanasta oli vastattava viimeisenä
päivänä. Ihminen, joka sanoissaan on kavala
ja salajulma — — sanoissaan varomaton ja
ajattelematon ks panettelu 1916: 381—382,
sanani eivät ole tyhjää helinää, ks ajatus
1916: 386—387,
jos sanani silloin lohduttivat kuulijoitani ks
sota 1917: 201,
Mutta me olemme todellisuuksien kanssa.
Me emme tyydy sanoihin, joissa ei ole tahtoa
takana. Me vaadimme itseltämme ja toisilta,
että sanat ovat elämää, että niissä on luova
voima, että ne ovat tietäjän sanoja. Me aina
odotamme, että sanat vievät tekoihin, että
niissä pysytään, että ne ovat lupauksia, ks
Venäjä 1917:296,
Tarkotan sitä, minkä sanani ilmaisevätkin.
— — logos? Se merkitsee ”sana, luku, järki”.
— — Sana ks Jeesus art Oliko Jeesus Jumala? 1918:232—235,
”Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskuudessamme . . .” ks Kristus ja Logos 1919:
150—151,
”eivät kaikki käsitä tätä sanaa, vaan ainoastaan ne, joille — — Näiden jylhäin sanain
soidessa korvissamme ks sukupuolielämä 1920:
152—154,
Ehkä jotkut kysymysillassa läsnäolleet muistavat nämä sanani ks sota 1920: 196—199,
mitä ”toimittajalla” oli sanomista — —
hehkuvin sanoin olisin tahtonut näyttää, kuinka
onnetonta ja kunniatonta kaikki sodankäynti
oli. — — mitä henkivalloilla mahdollisesti on
sanottavana minun kauttani ks R-R 1920:
338—348,
ei sanojani siis ole käsitettävä personallisesti, ks salatiede 1921: 456,
Ja jos maailmansodan ukkosten jyristessä
kansallinen kiihko sai Mrs. Besantin y.m.
lausumaan noita kamalia sanoja ks teosofia
art T.S:n tehtävä 1921: 515—516,
”lihaksi tullut sana” ks Kristus ja teosofinen liike 1922: 38—40,
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Sanat eivät kykene kuvaamaan Jumalan
majesteettia, ks anteeksianto 1923: 85—86,
Jos siis arvostelen toisten sanoja ja opetuksia, teen sen totuuden etsijänä. — — Eivätkö
ihmiset enää seiso sanojensa takana? — —
Eikö saisi mainita ihmisten nimiä, kun heidän
sanojaan arvostelee? — — määrättyjen oppien opettajina he ovat velvolliset seisomaan
sanojensa takana ks Mestari 1923: 207—208,
eikö Kristus paljaalla käskevällä sanallaan
parantanut ks Mestari 1923:243,
Olen lausunut nämä sanani periaatteellisesti,
en yllämainitun kirjan tekijää ajatellen, ks
Holmberg, Wolmar 1923: 245—246,
Sanani taisivat jäädä vaillinaisiksi ja epäselviksi — — Sanoillani tahdoin vain painostaa sitä seikkaa, että — — ainakin sanoillaan
yllyttivät toisia [*ihmisiä tappamaan] — —
minun ankarat sanani kaikkea sodankäyntiä
vastaan ks vegetarismi 1924: 7—9,
Rohkaiseva sana ks Joulu 1924: 364,
Ne, jotka omaksuvat vertauskuvan sanallisesti, jäävät sokeiksi eliniäkseen ks veri 1925:
50—52,
Jumalan Pojan eli Logoksen, Sanan, Maailmanjärjen ja rakkauden, Vaatshin nimenä. —
— ”sana”, s.o. ”logos” — — sen Sanan eli
Vaatshin
eläväksitekijäksi
—
—
Jumalan
Sana ks Mestarikirjeet 1925:99—101,
Haikealla mielellä lukee nämä Mrs. Besantin
jalot ja sydäntä lämmittävät sanat, sillä ne
todistavat, että ks A. B. 1925:232,
se Sana, se Logos ks Teosofian Joulusanoma
1925: 371—374,
Minun sanani pysyvät, sanoi Kristus, ks
teosofia 1926: 9—10,
ei sanaakaan puhuttu teosofiasta ks Steiner, R. 1926: 11—12,
totuuden sana on mielestäni aina paikallaan, ks kiitos 1926: 38,
Sangen kauniita sanoja, mutta ikävä kyllä
vain sanoja, ks I. T. J. 1926:245—247,.
Logos, Sana ks Kristus 1927: 42,
Sanon nyt: kaikki todellinen uskonto on
juuri opetuslapsiutta. ks vuorisaarna 1927:
87—88,
Tehkäämme ero sanojen ja sanojen välillä,
ks magia 1927: 127—128,
Logos, Sana ks maailmanopettaja 1927:
327—329,
sanat, puhutut ja kirjoitetut, jotka puolustavat väkivaltaa, sotaa, maailmanrauhan rikkomista, ovat kotoisin suoraan helvetistä, ovat
Jumalan pilkkaa ja totuuden häväistystä, ks
Joulu 1927: 378—379,
Sana tuli lihaksi ks R-R-teosofia 1928: 2,
vaikkeivät
minun
sanani
ole
ulottuneet
T.S:n teosofein kuuluville ks Europa 1928:
12—13,
sanan voimalla hallitset itseäsi ja maailmaa, ks Suomen tulevaisuus 1928:207—208,
Joulu lähestyy, juhla Jumalan Pojan, Valon
ja Sanan, ks Poika 1929: 410—416,
Sanaksi, Logokseksi. — — Jumala oli se
Sana ks kolminaisuus 1930:40—42,
Logos, Sana, Jumalan Poika ks H. P. B.
1931:4—5,
Ei meillä aina rahoja ole, mutta hyvä sana
on aina ylettyvillämme. Mutta kun sana on
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niin lähellä ja niin luonnollinen, emme aina
huomaa sitä lausua! ks kirjallisuus 1931:
5—6,
Sentähden hyvään kuuluu myös sanojen
taistelu ks R-R 1931:334,
Silloin näkymättömät puhuvat — alussa kuvissa, myöhemmin sanoissa, ks C. W. L.
1932:74,
se Sana, joka on yhtä Jumalan (Absoluutin) kanssa, ks neitsyt 1932: 100,
osaisikohan valita ymmärrettäviä sanoja ks
Paavali 1932:204—207,
Se [*buddhi] ilmenee enemmän teoissa
kuin sanoissa, ks buddhi 1933: 173,
muutama sanakin saattaa riittää, ks propaganda 1933: 176.
Sana, aikakauslehti
ks V. H. V. 1912: 199—200,
Haarla, Lauri 1917: 157.
Sanaatana dharma
ks vuorisaarna 1927: 246,
hinduismi 1927: 246—248.
Sanakirja
ks
P.
E.
XII
Salatieteilijän
sanakirja
Ajan merkki sekin. Kirjakauppaan on K. E.
Holmin kustannuksella äsken ilmestynyt sanakirja
nimeltä
”Suomenkielen
vieraskieliset
sivistyssanat”.
Selaillessamme
tätä
teosta
näimme iloksemme, että muutamat teosofisessa ja sensukuisessa kirjallisuudessa käytetyt sanat jo luetaan suomenkielen ”sivistyssanoihin”. Selityksetkin ovat jotakuinkin paikallaan, vaikka ne — tietysti — panevat
asiaan
perehtyneen
ystävällisesti
hymyilemään. Niinpä esim. astraliruumiista sanotaan, että se on ”aineeton ruumis (!), joka
teosofien opin mukaan voi erota aineruumiista”. Juutalaisten kabbala on ”salainen
loihdutiede” (!) ja kabbalisti on ”loihtumestari”. Kääntykää haudoissanne, vanhat viisaat! Turhaan saa etsiä semmoisia sanoja
kuin
karma,
reinkarnatsioni
j.n.e.,
mutta
muuten tuo pieni sanakirja kyllä puolustaa
paikkaansa kirjoituspöydällä.
Teosofinen maailma 1905:210—211,
H. P. Blavatskyn ”Teosofinen Sanakirja”
ks H.P.B. 1925: 37—38,
ks Salmelainen, A. E. 1925:367—368.
Sananlasku, -parsi
semmoisia sananparsia kuin ”maailman
loppu” ks maailmanloppu 1907: 183,
ks ennustus 1914:420—422,
Tietäjä 1914:467,
R-R 1921:394—396,
ennustus 1923:327—328,
Arabialaisten viisautta 1925: 56—57,
siveysoppi 1927: 6.
Sanansaattaja, -tuoja
ja Jumalan sanansaattaja on sinulle ilmoittanut, että ks Kristuksen syntymä 1907: 257,
Meidän Tietäjämme on se sanantuoja, jonka
pitäisi päästä kolkuttamaan jokaisen kodin
ovelle, ks kirjallisuus art Kaikille teosofian
harrastajille. 1911:11—12,
uusi
sanansaattaja
tälläkin
vuosisadalla
ilmestyy ks Kristus 1912: 143,
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Kaitselmus herättää sanansaattajia eli mediumeja ja inspiroi heitä julistamaan totuutta
koko maailmalle, ks ennustus 1914: 364—367,
kulkenut
Jumalan
sanansaattajana
ks
Wrede, Mathilda 1924: 89,
Niinpä he lähettivät länsimaihin sanansaattajan, äänen. — — Valkoisen Looshin yhdeksännentoista
vuosisadan
sanansaattaja
ks
H.P.B. 1925:4—8,
alkuperäinen sanantuoja on teosofisessakin
liikkeessä ollut lähimpänä tiedon arvovaltaa,
ks auktoriteetit 1925:150—151,
väärinymmärretty,
pilkattu
ja
vainottu
Sanansaattaja
19:nnellä
vuosisadalla,
ks
H.P.B. 1925: 194—203,
sanansaattajana oli Helena Blavatsky ks
Teosofian joulusanoma 1925: 373—374,
Hän on totuuden sanansaattaja, ks Messias
1926: 73—74,
itämaalaisten sanansaattajana ks H. P. B:n
itämaalaisuus 1931:129.
Sananvapaus
T. S. on se ainoa veljeskunta, jonka jäsenet
todella saavat ajatella vapaasti ja lausua ajatuksensa vapaasti ks Palomaa 1906: 62—63,
Olemme
huomauttaneet,
että
teosofinen
sananvapaus vaatii, että eri ääniä pääsee
kuuluville, ks Palomaa 1907: 204,
sananlausumisvapauden sortaja, ks vapaamielisyys 1911: 183—184,
Toimituksen mielestä on totuuden etsijöille
välttämätöntä saada ajatella ja lausua ajatuksensa vapaasti, ks aseet 1924: 81—82.
Sanatkumaara
teosofisessa kirjallisuudessa on yleensä puhuttu . siitä ”Sanatkumaarasta” eli ”tämän
maailman kuninkaasta”, joka saapui maapallollemme Venuksesta ja on Salaisen Veljeskunnan korkein Vihkijä, ks Ossendowsky, F.
1925: 54.
Sandberg, Armas 1927: 244.
Sangsaara [*elämän kiertokulku]
”Ihmiset elävät sangsaaran harhoissa eivätkä tahdo niistä vapautua, ks opettaja 1912:
410—414,
sangsaaran pyörteissä ks Kohtalo, kaitselmus, vapaus 1924: 260—265.
Sankari
Sen [*Suomen kansan] sankareita ovat tietäjät ja laulajat ks kansa art Kansallinen
kulttuuri ja 1906: 191—192,
Väinämöinen on suomalaisten sankari-ihanne. — — kohtaloita ohjaamassa on ollut sankareita ja tietäjiä, ks Tietäjä 1908: 5—9,
jaloja sankareita. — — herjaavat kuolevaa
sankaria, ks Titanic 1912:202—204,
Ihannetta en näe, sankariutta en löydä, ks
Vapahtaja 1912:453,
Ja Mrs. Besant puhuu usein ”sankarinpalveluksesta” ks epäjumala 1913: 217—218,
Jalo tieteen sankari — — kansamme suurimmat sankarit viime vuosisadalla ks Suomi
1914: 97—98,
Meidän sankarimme ovat tietäjiä, inhimillisesti yleviä mahtajia, ks Suomi 1917: 156—
157,
Kalevalan pakanallisia sankareita esikuviksemme ja oppaiksemme — — Kalevalan san-

”Sann och flask...”

—171 —

karit kutsuivat esille kansastaan Lönnrotin
sentähden, että Suomen kansa oli uskonut
niihin henkivaltoihin ja niihin henkisiin todellisuuksiin, joita kuvataan kalevalaisten sankarien nimillä. — — Silloin Väinämöinen,
Ilmarinen, Lemminkäinen ja muut sankarit
meidän kauttamme omaksuvat, mitä kristinuskossa on pakanuutta korkeampaa, ks Kalevala, kristinusko ja Suomen kansa 1917:
158—163,
ks Suomi 1917: 449—451,
sankareina kuolemaan ks aseet 1918: 164—
165,
Kuolimme mieluummin sankareina maailman opin kuin marttyyreina totuuden puolesta, ks marttyyri 1920: 5—6,
Yhdellä lyhyellä sanalla voisimme kuvata
sitä sielun kehitysastetta, jonka Kristus tiesi
vilpittömän munkin saavuttavan; se sana on
sankarius.
Munkkielämän ihanne on toisella nimellä
sankarius. Ja ken on sankari? Hän, joka
osaa elää ja kuolla jonkun pyhän asian, aatteen, ihanteen puolesta; hän, joka osaa unohtaa itsensä ja uhrautua; hän, joka osaa palvella toisia eikä vain itseään. Ei ole koskaan
sankaria syntynyt, joka ei ennen eläessään
ole oppinut itsehillinnän ja kieltäytymisen
läksyä. — — Se on todellisen taiteen tie,
sillä tosi taiteilija on aina samalla sankari,
ks sukupuolielämä 1920: 153—154,
Jeesus Kristus on tietysti ainoa, jonka
ihmisyys kohoaa kaikkien entisten aikain sankarein
yläpuolelle
ks
anteeksianto
1923:
83—86,
H. P. B:ksi tunnetun personallisuuden sankaruutta ks Sinnett 1923: 165—166,
Niin aina käy maan päällä Jumalan sankarein ks Gandhi 1924: 50,
hengen sankaria ks Wrede, Mathilda 1924:
88—89,
Urheilu kasvattaa taas sankareita ks Olympialaiset 1924:209—210,
Missä on se sankari, — — joka osaisi järjestää meidän kulttuurielämämme onnelliselle
kannalle? ks Messias 1926:73—74,
Hän on kirjailijana silmissäni sankari ks
Topelius, Z. 1926: 311—312,
Todellisessa velhossa on jotain sankarimaista, mutta pikku paholaiset ovat pohjaltaan kurjia pelkureita, ks magia 1927: 127—
128,
Järjestelmällinen urheilu ja voimistelu kasvattaa pojista sankareita ks Suomen tulevaisuus 1928: 208,
evankeliumein
sankarihaahmo
ks
Söderberg, Hjalmar 1929: 18,
Ajatellessani työn ja tiedon sankareita tunnen, kuinka vähäpätöinen olen. ks Tie 1929:
365—366,
sankarimieltä ks toivo 1930: 1—2.
”Sann och falsk religiositet”, kirjoittanut
Richard Hejll ks P. E. XII Teosofia hengen
uskontona 1917: 102—103.
Sanoma
Olisi
pitänyt
teettää
kääntäjillä
sopivia
suomennoksia ja antaa teosofinen sanoma
kuulua Suomen kansalle ikäänkuin vieraan
suusta, ks kirjallisuus 1906: 140,
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Me olemme kuulleet teosofian iloisen sanoman ja me ymmärrämme, että se sanoma on
kirkonkin pelastava. — — Ennen pitkää he
ottavat vastaan teosofian iloisen sanoman ks
uskonto art Mitä me uskonnosta ymmärrämme. 1906: 236,
Se [*suomenkielinen teos. liike] tietää, että
sillä on sanoma julistettavana Suomen kansalle, ks Tietäjä 1907: 253—254,
Eikö ole useampia vapaaehtoisia auttajia,
jotka soisivat, että teosofian hyvä sanoma
leviäisi kautta Suomen? ks Avustajain liitto
1908:314,
riemuitsin, että sain elää aikana, jolloin
Totuuden Sanoma taas kuului maailmalle. —
— Iloitkaamme ja riemuitkaamme; sanoma
on taas kuulunut, valo valjennut. — — levittäkäämme teosofian sanomaa, pimeydestä ja
pahasta, surusta ja synkkyydestä vapauttavaa sanomaa! ks veljeys 1909: 207—208,
tahtoisi muillekin tehdä tunnetuksi teosofian hyvän sanoman ks joulu 1909: 342,
Koska on ajan vaatimus, että teosofian
sanoma leviää yhä laajempiin piireihin ks
joulu 1909: 368,
Aika on tullut meidänkin maassamme, että
ihmiset
hartaudella
kuuntelevat
jumalallisen
viisauden sanomaa, ks P. E. V alkusana 1910:
328—329,
vieden ympäri Mestarin suloisen sanoman
ks Wachtmeister, C. 1910:368—369,
ilman sitä en varmaan heti olisi älynnyt
omaksua teosofian sanomaa, ks joulu 1910:
399,
nyt jos koskaan tarvitsee kansamme teosofian sanomaa, ks kirjallisuus 1911:2,
Maailma kaipaa sitä sanomaa, niitä jumalansanoja, joita meillä on annettavana, ks
kirjallisuus 1911: 11—12,
velvollisuutemme on vain yhä levittää hyvää sanomaa. Sillä tavalla palvelemme ihmiskuntaa ks P. E. VII 1911:88,
korkeista piireistä on jo sanoma kuulunut,
että taas on astuva vapahtaja maan päälle
ks Joulusymboliikkaa 1911: 361,
totuuden sanoma kuolemasta ks Titanic
1912: 203—204,
julista sanoma neljästä totuudesta, ks opettaja 1912:411—414,
[*Tietäjän] sanoma ks Tietäjä 1913:465—
467,
että säilytämme teosofisen liikkeen ja teosofisen sanoman eheänä ja puhtaana vaikean
ajan yli. ks aika 1914: 368,
profeettainsa sanomaa ks Kivi, Aleksis
1916: 147—159,
Ja teosofian sanoma uskonnon suhteen on
lyhyesti: lähemmä Kristusta! ks teosofia art
Mitä on teosofia? 1917:446,
minua pidettiin etevänä puhujana ja ihmisenä, jolla oli sanoma sanottavana ajalleen
ks Suomi 1918:71,
teosofinen sanoma ei ollut vain tiedemiehiä
varten, ei edes yksinomaan sivistyneitä varten, vaan kaikkia — — Nykyään on teosofian sanoma julistettu miltei kaikille kansoille ja kaikilla kielillä, ks Jinarajadasa
1919: 154—156,
Madame Blavatsky oli — — saanut tehtäväkseen julistaa maailmalle unhotetun vii-
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sauden sanomaa, — — hän tiesi, mikä teosofinen sanoma oli. ks H. P. B. 1919: 296—298,
Uusi aika, joka ensimäisenä palveli teosofian sanomaa Suomessa, ks Boldt, Jean 1920:
240,
muista riippumaton sanoma sanottavanaan?
— — Ehkä se sanoma, joka meikäläisten
kautta pyrkii esille, onkin täynnä niin uutta
henkistä viiniä, ettei sitä enää käynyt kaataminen vanhoihin leileihin! ks R-R 1920:
340—348,
meidän on lausuttava ensimmäinen rauhan
ja hyväntahdon sanoma, ks teosofia art T. S :n
tehtävä 1921:333—334,
yhteiskunnat
olivat
unohtaneet
veljeyden
sanoman ja ks Kristus ja teosofinen liike
1922: 39—40,
Hän [*H. P. B.] se ensimäisenä kajahutti
vanhan ja unohdetun viisauden suloista sanomaa, ks R-R 1922: 134,
madame Blavatskyn teosofista sanomaa. —
— jos ei meissä elä hänen teosofisen sanomansa henki, kuinka silloin ks Mea culpa
1922:260—264,
ks Joulun sanoma, art 1922:296—298,
kylväen hyvän sanoman siemeniä ks J. R. H.
1923:49—50,
hän on tehnyt teosofian sanoman tutuksi
ihmisjoukoille, ks A. B. 1923:287,
Madame Blavatskyn koko teosofinen sanoma oli tavallaan uusi oppi Kristuksesta ks
H.P.B. 1923: 316,
Teosofian sanoma on yhtä tuore tänään
kuin viisitoista vuotta sitten. — — Suomen
kansa kaipaa totuuden sanomaa vielä syvemmin ja vielä tuntuvammin nyt kuin ennen, ks
kristosofia 1923: 324,
Okkultinen sanoma maailmalle ks Mestarikirjeet 1924: 43—45,
Kristuksen todellisen sanoman — — Sanoma annettiin kokonaisena ja ehjänä — —
yhtenäinen ja johdonmukainen H. P. Blavatskyn tuoma sanoma oli. — — tässä on
ihminen, jolla on elävä sanoma — — Ainoastaan jos se poikkeaa teosofisen sanoman alkuperäisistä suuntaviivoista ks H. P. B. 1925:
3—8,
tekee
heidän
[*Mestarein]
personallisen
sanomansa mitättömäksi — — [*T.S:n enemmistö] on etääntynyt kauas pois Mestarein
alkuperäisestä sanomasta, koska tämä sanoma
ks Mestarikirjeet 1925: 97—101,
Esoteerisesti teosofinen liike kääntyy ihmisyksilöiden puoleen ja sen sanoma heille on:
nouskaa, ihmiset, totuutta etsimään! ks auktoriteettius 1925: 149—151,
Vapaamuurarius
on
se
vanha
mahtava
liike, joka menneinä aikoina vartioi sitä pyhää
sanomaa, mikä meidän päivinämme on uskottu teosofisen liikkeen huostaan, ks vom
1925: 153—154,
hänen [*Steinerin] suussaan itämailta tullut teosofinen sanoma muuttui länsimaalaiseksi, kotoiseksi, milteipä kristilliseksi viisaudeksi, ks Steiner 1925: 154—156,
sai tehtäväkseen säilyttää pyhänä ja levittää Mestarein sanomaa ks H.P.B. 1925:
193—203,
H. P. B. kääntyi teosofisella sanomallaan
erikoisesti vapaamuurareinkin puoleen. — —
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Jos he olisivat ottaneet vastaan ja omaksuneet H. P. Blavatskyn sanoman ks P. E. XII
Kadonnut Sana 1925:337—342,
ks Teosofian joulusanoma, art. 1925: 369—
374,
Teosofian sanoma on kuulunut — — olemme ymmärtäneet tämän sanoman tärkeyden
ks teosofia 1926: 1—10,
Mrs. Besantin sanomassa Ommenissa ks
I. T. J. 1926:35—37,
ovat hänen [*H. P. B:n] sanomansa ymmärtäneet ks Messias 1926: 74,
olen rakastanut Teosofista Seuraa ja ennenkaikkea sen suurta sanomaa — — teosofian
sanoma, T.S:n alkuperäinen tehtävä on minulle yhtä kallis kuin se aina on ollut — —
Mediumistisia ilmiöitä tapahtuu paljon maailmassa, ja jollei teosofisten sanomien sisäinen
arvo kohoa huomattavasti yläpuolelle spiritististen ilmoitusten keskitasoa, eivät T.S:n
nykyiset Mestarit ollenkaan eroa spiritististen istuntojen johtavista hengistä, ks teosofia
1926: 163—169,
On ikävä ajatella, ettei meidän sanomamme
suuremmalla voimalla leviä, ks R-R 1926:
218—219,
kykenevät
lahjoittamaan
Ruusu-Risti-sanomallemme kauniin ja ylevän muodon, ks
looshityö 1926:248—250,
valoisa
sanomamme
Ruusu-Risti-merkeissä
ks P. E. V Hämeenlinna 1926:271,
Sehän juuri on Kristuksen sanoma, ks
Vuorisaarna 1927:87—88,
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 kolmanneksi ks
maailmanopettaja 1927: 329,
teosofian alkuperäinen ihmeellinen sanoma,
ks Toimittaja 1927:332,
oli ymmärtänyt teosofian sanoman — —
rakkauden ja rauhan sanomaksi ks Kristinusko ja maailmanrauha 1927: 386—394,
tuntee olevansa uskollinen H. P. B:n teosofiselle sanomalle ks R-Rvpm 1928: 23,
saatamme odottaa, että buddhalainen Aasia
vähitellen tutustuu madame Blavatskyn teosofiseen sanomaan, ks Cleather, Alice 1928:
253,
Rauhanaate
on
Ruusu-Risti-teosofian
samoinkuin H. P. B:n teosofisen sanoman oleellinen piirre ks rauha 1928: 373,
Ettekö voisi auttaa maailmaa enemmän
julistamalla
omaa
Ruusu-Risti-sanomaanne
sinään — — [*Krishnamurti] ja hänen sanomansa — — [*Steinerin] sanomalle, ks Kristus 1929: 137—141,
ks R-R 1929: 364,.
jonkun minun kirjani kääntäminen vieraalle
kielelle, esim. englanniksi, jotta muu maailmakin tulisi osalliseksi Ruusu-Risti-sanomasta. — — Minkätähden itse asiassa kaikki
viisaat ovat pyytäneet ja käskeneet, että
heidän oppilaansa levittäisivät sanomaa, —
eivätkä odottaisi, että se itsestään leviäisi?
— — Eihän tässä ollut kysymys minun sanomastani!
Ruusu-Ristin sanoma oli H. P. Bla-
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vatskyn alkuperäinen teosofia ja hänen painostamansa Matteuksen evankeliumin vuorisaarna. Ruusu-Ristin sanoma oli Jeesuksen
Kristuksen elämänoppi, jonka Mestarein julistama teosofia taas kohotti oikeaan arvoonsa,
ks R-R 1930: 186—187,
H. P. Blavatskylla oli sanoma julistettavana ihmiskunnalle. Hän valitsi tälle sanomalle nimen teosofia. — — Maailma kuunteli hämmästyneenä H. P. Blavatskyn sanomaa, ja oppineet tarrautuivat nimeen. — —
[*spiritistit] eivät välittäneet H. P. B:n sanomasta. — — Mikä sitten H. P. B:n sanoma
oli? — — uskonnoissa on myöhemmin unohdettu alkuperäinen sanoma ja peitetty se
kaikenlaisiin opinkappaleihin — — alkuperäisen teosofisen sanoman, joka oli salaisen
veljeskunnan oma sanoma, ks H.P.B. 1931:
1—5,
Kukaan ei voi edeltäkäsin tietää, mitä erikoista puolta totuuden sanomasta hän [*v.
1975 Valk. Veljesk, lähettiläs] tulee painostamaan ks H.P.B. 1931:39—40,
[*H. P. B.] olisi mennyt tuleen teosofisen
sanoman takia ks Mestari 1931: 109—110,
Semmoinen sanoma ei olisi herättänyt ihmisiä, ks H. P. B:n itämaalaisuus 1931:125—129,
Teosofisen sanoman julistaminen — — asetettava ensi sijalle, tuli sitten leipä tai oli
tulematta, ks R-R 1932:71—72,
Hän oli saanut sisältään käskyn, että hänen
piti
levittää
Kristuksen
sanomaa
ympäri
maailman. — — avautuu uusi syvempi käsitys Jeesuksen sanomasta — — Hän lähti nyt
— — julistamaan sitä uutta sanomaa, jota
kukaan ennen ei ollut julistanut, koska itse
asia oli tapahtunut nyt vasta, ks Paavali
1932: 203—207,
Jos odotamme sitä, että tulemme täydellisiksi, saa maailma odottaa varsin kauan,
ennenkuin teosofinen sanoma tulee julki meidän kauttamme, ks propaganda 1933: 176,
[*Paavali] on yhtä innostunut Jeesuksen
sanomasta kuin ennenkin, ks Paavali 1934:
181—182,
Miksi eivät heidän [*lasten] korvansa kuulisi totuuden jumalallista sanomaa? ks Lasten
R-R 1934: 183.
Sanomalehti
sanomalehdet tuskin koskaan viitsivät kertoa todellisista spiritistisistä istunnoista ks
Materialismi ja humpuuki 1905: 145—146,
jokapäiväinen sanomalehti on ottanut ajaakseen niin ylevää ohjelmaa, että uskonnollisella ja henkisellä elämälläkin on siinä
sijansa, ks Elämä-lehti 1906: 27,
sanomalehtifraasi ks Tietäjä 1908: 3,
Sanomalehdet sisältävät yleensä niin paljon
kertomuksia murhista ja rikoksista ks Italia
1909:6,
myötätuntoiset
sanomalehtireferaatit.
ks
P. E. V. 1910:328—329,
Hänen varsinainen toimensa oli sanomalehtimiehen ks Mulford, Pr. 1910:367,
hyökkäykset teosofiaa ja H. P. Blavatskya
vastaan kirjoissa ja sanomalehdissä ks vastalause 1910: 401,
ks kirjallisuus 1911:11—12,
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Kirjoistamme puhuessa muistuu mieleen se
äänettömyys, jolla sanomalehdet yleensä kohtelevat niitä, ks P. E. XII Suuret Uskonnot
1912: 7—8,
Uudet kirjamme. Viime Tietäjässä mainittiin, että meidän teosofisia kirjojamme ei koskaan sanomalehdissä arvostella. Nyt voimme
kuitenkin mainita muutamia poikkeuksia. ”Pellonpojassa”
on
ollut
arvosteluja
useasta
uudesta kirjastamme, sekä ”Valkoisen lotuskukan tarinasta” että V. H. V:n ja P. E:n
kirjoista. Mutta Pellonpojan toimittaja onkin
teosofi ja teosofisten kirjojen arvostelu hänen
lehdessään on luonnollista. Sitä suurempana
merkkitapauksena on pidettävä, että ”Sanomia Turusta” on arvostellut V. H. V:n kirjaa
”Kristuksen opin ydin” ja ”Ilkka” P. E:n kirjaa ”Suuret uskonnot”. Molemmat viimemainitut arvostelut ovat olleet kiitosta täynnä.
Tien varrelta 1912:104, 150,
Ehkä meistäkin voi sanoa, että olemme laiminlyöneet suurta sanomalehdistöä, sillä sen
valta on kovin suuri, mutta meillä on ollut
sellainen tarkotus, että saisimme hiljaisuudessa kasvaa voimakkaiksi, ennenkuin annamme itsestämme tietoa maailmalle, ja kukaties
on Ruotsissakin samoin ajateltu. Sanomalehdistö siis ei paljon piittaa meistä siellä enempää kuin täälläkään. Meidän lähdettyämme
oli eräässä Tukholman päivälehdessä ollut
kongressista hyvin kaunis kirjotus, joka oli
toistettuna
tämänpäiväisessä
Hufvudstadsbladetissa. Oli hauska, että suomalainen lehti
pyytämättä
otti
tuon
kiittävässä
hengessä
kirjotetun selonteon, ks teosofia art Yleiseuroppalainen teosofinen kongressi 1913: 292,
ks Europa 1914:255—256,
Olen ihmeekseni nähnyt, että meidän sanomalehtemme eivät ole puhuneet mitään tästä
asiankäänteestä, vaikka ennen niin halukkaasti
seurasivat Mrs. Besantin tappioita, ks A. B.
1914:256,
Englantilainen sanomalehtimies — — Mr.
William T. Stead ks ennustus 1914:367,
ks kulttuuri 1914:499—500,
sanomalehtiartikkelinsa ks J. R. H. 1915: 403,
ks Leino, Eino 1915: 498,
Savonlinna 1916: 240,
”Kristitty” 1917: 6—7,
ollappa nyt jokapäiväinen sanomalehti, joka
olisi uuden elämänymmärryksen henkeen toimitettu! ks P. E. XII Uusi Jumala 1917: 248—
249,
sanomalehtimies Eero Turunen ks Punaisen
ajan uhrit 1918:95—96,
ks aseet 1918: 163—165,
Sanomalehdet sisältävät nykyään tuon tuostakin
kertomuksia
yliaistillisista
asioista,
näyistä,
ennustavista
unista,
kummituksista
y.m.s. Tämä on ajan merkkejä niille, joilla
on silmät auki nähdäkseen.
Tien varrelta 1920: 144,
englantilainen kirjailija ja sanomalehtimies
Alfred Percy Sinnett ks tätä 1921:321—322,
Hämmästyttävä
ja
samalla
ilahduttava
uutuus
sanomalehtikirjallisuuden
alalla
ks
kolmijakoaate 1921:464—465,
ks P. E. VIII 1921: 573,
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sanomalehtimies ks Sinnett, A. P. 1923:
124—127,
eiväthän sanomalehdet milloinkaan pitäneet
meteliä minun kirjoistani ks Kouta, Aarni
1924: 87—88,
sanomalehtimiehet ja papit näyttivät rehellisyydessä esimerkkiä muille! ks rehellisyys
1925: 102,
ks Document humain 1926: 250,
A. B. 1927: 291—292,
stigmat 1927: 329—330,
Lopettaakseni nyt asiaan kuuluvaan sanomalehtimiestyyliin ks Toimittaja 1927: 332,
Oomotoliikkeellä — — yksin Japanissa kaksitoista jokapäiväistä sanomalehteä, ks Oomoto
1927•381
ks Tolstoi, Leo 1928:252—253,
Koko juttu oli mitä alhaisinta sanomalehtisensatsionia. ks Houdini, Harry 1929: 183,
en sanomalehdistä koskaan seuraa en suuria enkä pieniä poliittisia tapahtumia ks Europa 1929: 229—233,
sanomalehtinaisen ks Mayo, Katherine 1930:
53—54,
ks Kolkkala, Väinö 1931: 104,
Päivälehti, Duluthissa, Minnesota, U.S.A.,
ilmestyvä suomenkielinen sanomalehti, on jo
useampia
kertoja
tänä
vuonna
sisältänyt
erään
teosofi-veljemme
kirjoittamia
artikkeleita, joista muuan koski jälleensyntymistä.
Koska Suomen lehdet tulevat yhtä vapaamielisiksi? Muutamia vuosia sitten eräs jyväskyläläinen sanomalehti julkaisi J. Pohjanmiehen
kirjoituksia
teosofiasta
ja
RuusuRististä, mutta se oli huomattava poikkeustapaus. Yleensä lehtemme eivät vielä harrasta aatteellista totuuden etsimistä. Tämä
tietysti johtuu yleisen mielipiteen painostuksesta, sillä lehtien lukijakunnat eivät vielä
näe että ”henkistä” ja ”uskonnollista” harrastusta voisi olla olemassa ulkopuolella kirkon piiriä.
Tien varrelta 1931: 179,
Sanomalehdet sisälsivät elokuussa yleensä
myötätuntoisia kirjoituksia H. P. Blavatskysta.
M.m. Naisten Ääni kunnioitti H. P. B:n muistoa asiallisella ja valaisevalla kirjoituksella
ja kuvalla.
Tien varrelta 1931: 248,
Olin uskonut, että ainakin sanomalehdet
tiesivät,
minkälaisten
ihanteiden
puolesta
työskentelin ks harha 1931:291—292,
Eräs Johtajamme [*P. E :n] sanomalehtikirjoitus 35 vuotta sitten, ks ristiretki art
Teosofinen ristiretki 1932: 154—160,
[*H. P. B:n] Sanomalehtiartikkelit ks H.
P. B: teokset 1932: 168,
Sensatiohurmassaan useat sanomalehdet menettivät kaiken arvostelukykynsä ja vastuunalaisuuden tunteensa, ks Tattarisuo 1932: 232.
Sanskritinkieli
Parastaikaa puuhataan sanskritinkielistä aikakauskirjaa, johon olisi tarkotus painattaa
tärkeimpiä
sanskritinkielisiä
käsikirjotuksia,
joita löytyy kirjastossa suuret määrät, ks teosofia 1905: 29,
käännetään sanskritinkieliset sanat — —
päin mäntyä ks Lehmann, E. 1921: 61,

Satjaan . . .

Indian pyhät kirjat ovat sanskritinkielisiä,
ja sanskritin kieli — kuten latina Europassa
— ei ole enää ”elävä”, s.o. kansan käyttämä
kieli, vaan ainoastaan oppineitten, panditien,
tuntema, ks hindulainen 1927: 246—248.
Santarmit
sodan alusta lähtien olin venäläisten santarmien valvonnan alaisena, ks R-R 1920: 339
—348, _
Vuosikokouksen
pito
mainittuina
vuosina
[*v. 1915 ja 1916] Helsingin puolella olisi
tuottanut hankaluutta, koska olin venäläisen
santarmiston erikoisen valvonnan alaisena ja
johtamastani T.S:sta käytiin vilkasta kirjeenvaihtoa
kenraalikuvernöörikanslian
ja
Pietarin välillä, ks P. E. VII art. Muutamia tietoja
1924: 230.
Sapelivalta
Henkisesti kuolleen sanomme sen kansan
olevan, joka ei tavottele muuta kuin aineellista suuruutta ja sapelivaltaa ks Kalevala,
kristinusko ja Suomen kansa 1917: 160—163.
Saragossan kirkolliskokous
ks Manikealaisuus 1921: 209 muist.
Sarasvati, Swami D.
ks P. E. XII Kadonnut Sana 1925: 341 muist.
Sarastus, looshi Nokialla
1908: 63, 96, 189, 348, 384, 1909: 38.
Sarlin, A. B.
Miten Jeesus kuoli? Suomentanut A. B.
Sarlin, ks Miten 1908: 180—181,
ks P. E. VII art Muutamia tietoja 1924:
222—230.
Sarlin, K. K. ks Konttinen, Helena 1919:
230—232.
Sat, Ananda, Tshit
ks Kaita tie 1907:57—61,
Lehmann, E. 1921: 61.
Sat sapienti
[*kylliksi viisaalle] ks India 1917: 394.
Sata
[*Tietäjän] sadas vihko ks ennustus 1914:
418—422,
Sadan vuoden aikana näen tuskin niin monta
kuolematonta kuin minulla on sormia kädessä,
ks Kuolema 1932: 274—276.
Satjaan naasti paroo dharmah
ks myös ”Totuus on korkein uskonto”
Satjaan naasti paroo dharmah on Teosofisen Seuran tunnuslause ja se kuuluu sanasta
sanaan suomeksi: ”totuutta parempaa dharmaa eli uskontoa ei ole” tahi niinkuin olemme
tottuneet sanomaan suomeksi: ”totuus on korkein uskonto.” ks Totuus 1919: 193—196,
Ettekö muista, mikä on ollut teosofisen liikkeen tunnuslause alusta lähtien? Muistatte
hyvinkin: satjaan — — ks auktoriteetti
1925: 146—151,
minua veti heti voimakkaasti puoleensa
Teosofisen Seuran terävä tunnuslause: satjaan naasti paroo dharmah, ei ole uskontoa
totuutta korkeampaa, jonka lauseen myöhemmin myöskin suomensin sanomalla: totuus on
korkein uskonto, ks teosofia 1926: 2—10,
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Sentähden onkin tunnuslauseenamme H. P.
Blavatskyn T.S:lle antama motto sat jaan
naasti paroo dharman (uskonto ei ole totuutta
korkeampi), joka latinankielisenä R.-R.-mottona kuulukoon: veritate nulla praestat religio, ks R-R 1929: 1.
Sattuma
sattumaa ei ole eikä sokeaa täytymystä ks
tahto art Vapaa tahto ja välttämättömyys
1905: 165,
ks tahto art Mitä on ”vapaa tahto” 1907:
193—197,
Ei ole sattuma eikä oikullinen Jumala
maailman
johdossa,
ks
Kehityksen
kulku
1907:269—271,
Monet teosofit ovat varmaan tehneet sen
kokemuksen,
että
näennäinen
vähäpätöinen
sattuma
saattoi
heidät
tutustumaan
teosofiaan ks Jumala 1909: 106—108,
Aikain viisaus opettaa meille, että elämämme ei ole sattuma, vaan että meillä todella
on siteitä ja velvollisuuksia, menneisyydessä
luotuja. — — tämä elämä on sellainen kuin
se on, ja siinä ei vallitse sattuma, vaan syyn
ja seurauksen laki. ks Tolstoin oppi ja teosofia 1910:408—411,
sokeaa sattumaa ei ole luonnossa, ks Salaisen Opin ”Maailmansynty” 1914:57—59.
”selittämättömien
sattumien”
ks
unielämä
1914: 201,
Monet ihmiset epäilevät henkimaailman olemassaoloa ja maailmanhistorian näkymätöntä
johtoa. He tyytyvät uskomaan koneellisten
luonnonlakien ja sattuman sokeaan työskentelyyn. — — Sillä selvää on, että jos ihmiselämä ja maailmanhistoria on sattuman varassa, silloin ei voisi edeltäkäsin tietää mitään tulevaisuudesta, ks ennustus 1914:363—
367,
Kohtalomme ei ole sattuma eikä minkään
Jumalan oikkua, ks karma 1920: 41,
ks Valon ja varjon veljet 1922: 100—105;
On paljon tieteellisesti ajattelevia ihmisiä,
jotka sanovat, ettei ole mitään kohtaloa,
kaikki on sattumaa. — — he sanovat: kas
siinä selvä sattuma! ‘— — Materialisti sanoo:
”se on sattuma”, ja karmaan uskoja: ”se on
kohtalo, edeltäkäsin määrätty”. — — 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! — — [*hyvä kasvaa] Tämä kaikki
on kuin sattumaa, sillä se ei riipu meistä,
ei ainakaan meidän pahoista teoistamme, ks
Kohtalo, kaitselmus, vapaus 1924:261—265,
Toissa iltana tein nyt ”sattumalta” kiintoisan löydön, ks murroskausi 1927: 216—218,
Mitä elämä olisikaan ilman vaihtelua ja
odottamattomia sattumia? ks toivo 1930: 1—2,
Sillä vaikka ”sattumalta” edustinkin H. P.
B:n kantaa ks H.P.B. 1930:327,
On aivan kuin sattuma, jos joku löytää
Uudesta
Testamentista
Kristuksen
elävänä
ihmisenä ja opettajana! ks H. P. B:n itämaalaisuus 1931: 129,
tapasi
”sattumalta”
tietäjiä
ks
Doyle,
Arthur Conan 1931:289—290.

Satu

Satu, satukirja
Minä nyt olen pitänyt Kalevalaa enemmän
pakanallisena satukirjana ... — Satukirjana?
Siinäpä erehdytte, ks Tietäjä 1908: 5—9,
satuvertaus ks Italia 1909: 134,
Ja satuun on aina kätketty jokin opetus,
ks lapsi 1910: 47—48,
moni menettelee niinkuin sadun mummo,
jonka kana muni kultamunan vuorokaudessa
ks karma 1912: 111,
T: Aikomuksemme on jouluksi saada painosta kauan odotettu lasten kirja. Se tulee
sisältämään teosofishenkisiä satuja ja olemaan runsaasti kuvitettu. M.m. tulee useampia värillisiä erään suomalaisen taiteilijan
maalaamia kuvia, ja kirja sopii annettavaksi
kenen käteen tahansa. Toivomme sille hyvin
suurta menekkiä, sillä pieni kustannusliikkeemme
antautuu
uhkarohkeaan
yritykseen,
kustantaessaan tämmöisen ”hirmuisia rahoja”
maksavan kirjan. Mutta kyllä kirja lapsille
iloa tuottaa!
Toimittajalta 1913:367,
T: Piakkoin valmistuu painosta: Lummesarja I. Satuja, engl. kiel. suom. Kyllikki
Ignatius,
kuvittanut
Hilkka
Finne.
Hinta
sidottuna Smk. 2:75.
Toimittajalta 1913:473,
T: Jouluksi julkaisemamme satukirja (Lummesarja I: Satuja) on kirjeessä suomentajalle
saanut
osakseen
seuraavat
kiittävät
sanat
eräältä hyvin oppineelta ja arvokkaalta henkilöltä: ”Kaunis kirja ja herttainen sadusto,
jonka eilen luin loppuun, olivat minulle täysi
yllätys. Onhan se kirkas rengas rakkauden
kultaisessa
ketjussa.
Ihmettelen
niinikään
Hilkka Finnen kirkasta kuvitusta. Onhan se
harrasta
jumalanpalvelusta,
kun
annamme
parastamme Suomen kansalle. Kiitos!”
Toimittajalta 1914: 4,
[*Äitini] osotti elävillä esimerkeillä satujen
muodossa, millä tavalla ihmisen tuli elämässä
menetellä, ks Äiti 1915: 7,
Niinkauankuin
salaisia
asioita
kuvataan
satuina ja vertauskuvina, niin kauan ne pysyvät taiteellisina ja saavat kriitikkojen hyväksymisen osakseen, ks Atra, Kaarlo 1916: 53,
ks Kalevala 1917: 297—298;
Goki: Egyptiläisiä satuja 1917:452,
satusankariksi ks C. W. L. 1923: 46—47,
Gandhin elämäntyö on suurenmoinen, jopa
satumainen ks Gandhi 1924:49—50,
[*lapsi] elää puoleksi satujen mielikuvamaailmassa, ks Uni ja unennäkö 1924: 295—
301,
”Tuhannen ja yhden yön” ihmeellisissä saduissa. — — Satujen henki oli uskonnollinen
ja rauhallinen ja paljon viisaita sanoja niissä
lausuttiin,
ks
Arabialaista
viisautta
1925:
56—57,
Vaelsin kuin satumaailmassa ks P. E. III
syntymäpäiviä 1926: 10,
Mutta jännittävää satua he [*lapset] istuvat vaikka tuntikausia kuuntelemassa, ja kun
satu on vertauskuvallinen, voidaan sitä perästäpäin tutkia ja analysoida. Antaa lasten
kertoa satu uudelleen ja tutkia sen sisältöä!
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Mitähän tämäkin merkitsee? Mitä tämä kohta
opettaa meille? Oliko tuo oikein tehty? ks
Lootuskoulu 1926: 135,
lapsuuteni sadunkertoja ks Topelius 1926:
311—312,
Se rakkaus, [*joka] on osakseni tullut, on
mielestäni satumaista, ks Tie 1929: 365—366,
Indian satumaahan ks Mayo, Katherine
1930:53—54,
£: Ajatukseni kulkevat ensin taaksepäin —
viime torstai-iltaan, jolloin Helsingissä oli
looshikokous, jäähyväiskokous. Oli saapunut
paljon ystäviä maaseudulta ja paljon lämpimiä ja rohkaisevia sanoja lausuttiin. Sydäntäni erittäin liikutti, kun eräs puhuja sanoi,
että elämä oli ollut kuin satua siitä lähtien,
kun hän joutui tähän ruusuristityöhön ja
samalla yhteistyöhön minun kanssani, ja minä
ajattelin hänen puhuessaan: suokoon Karman
valtiaat, että elämä minun palattuani muodostuu vielä suuremmaksi ja kauniimmaksi saduksi. Omassa puheessani erikoisesti painostin, ettei tämä juhla tuntunut minusta erojaishetkeltä, vaan iloiselta ja lämpimältä kädenpuristukselta, jolloin ystäville hymyillen sanotaan: näkemiin! Niin läheinen oli hengessäni
se hetki, jolloin taas kaikki ollaan yhdessä.
[*Ote] Toimittajalta 1933:243,
Sattva
uskonnonlaji, jonka alkuväreilyt ovat mentalimaailmasta
kotoisin
(ominaisuus
sattva)
ks uskonto 1909: 74—75.
Saturnus
ks Merkit taivaalla 1910:79,
Oi Kronos Saturnus, sinä jumalista vanhin!
ks Aika 1913: 2,
aika on Kronos-Saturnus. — — Jos Saturnuksesta voidaan sanoa, että hän symbolisoi
ajan ikuisuutta, sen muuttumatonta majesteettia, sen alituista nykyisyyttä — — Mutta
Januksen takaa häämöttää Saturnus, ks Aika
1920: 2—3,
Saturnus [*R-R:n horoskoopissa] ks R-R
1921: 4—5,
Fraternitas Saturni. 1929: 392—393.
Satya Kama Shaivya
ks Hartmann, Franz 1919: 33.
Saul, Saulus
ks tunnustus 1918: 166—167,
Paavali 1932:203—207.
Sauramo, Lauri
ks P. E. XII Kalevalan Avain 1917:189—
191.
Savilinnut ks legenda 1911: 46.
Savio, Juho 1929: 143.
Savolin, Emil J.
”Raamatun kritiikin erhetyksistä. Esitelmä,
jonka
evankelisten
opettajain
kokouksessa
Helsingissä 2 ja 3 p. heinäk. 1915 piti Emil
J. Savolin, teol. tohtori.” ks Raamattu 1915:
441—443.
Savonlinna
1914: 508—509,510,
1915: 262,310,318,
Teosofia Savonlinnassa. Huhtikuun 2 p:ksi
oli
T.S:n
Savonlinnan
looshi
järjestänyt

Schuré, Édouard

matineen, ensimäinen laatuaan Savonlinnassa.
”Edenin sali oli kokoontunut ääriään myöten
täyteen yleisöä”, kertoo paikkakunnan lehti.
Ohjelma oli erittäin rikas, — puheita, laulua,
soittoa, — ja sanomalehti lopettaa sympatisen
arvostelun seuraavin sanoin: ”Yleensä kaikkien esitysten sisältö valaisi omalla tavallaan
teosofista ajatustapaa. Ja jätti tilaisuus sellaisenaan hyvän vaikutuksen ja vakavan käsityksen
teosofien
harrastuksista.”
Tien varrelta 1916:240,
Unto Nevalainen — — Savonlinnan teosofisen looshin perustajana ja puheenjohtajana ks Punaisen ajan uhrit 1918: 94—96,
1922: 152
ks j’. R. H. 1925:48, 1926:32, 1927:419—
420.
Saxenberg, Reino 1934: 106.
Schauman, Georg 1930:223.
Schiller, Friedrich
ks tunne 1911:182—183,
teosofia art Mitä on teosofia? 1917:
444—446,
Schillerin Maria Stuart ks Pihlajamäki,
Hilda 1923: 128.
Schildt, Runar: Hirsipuumies 1932: 199.
Schleyer
Olin tutustunut Schleyerin maailmankieleen
volapiik ks esperanto 1919: 89—90.
Schluter, Lassi 1928: 21.
Schmiechen
ks ”Kristuksen pää” 1911: 355,
opettaja 1913: 161.
Schnitzler, Artur
näytelmä ”Nainen tikari kädessä” 1927: 173.
Schrader, Otto 1906: 60.
Schwayder, Mr. 1929: 361.
Schrenck-Notzing, professori 1922: 71.
Schulman, I. 1909: 336.
Schure, Edouard
Edouard Schure, tunnettu ranskalainen teosofishenkinen kirjailija, jonka pääteos Les
grands inities (Suuret vihityt) on ilmestynyt
24 painoksessa ja käännetty monelle kielelle,
on tänä vuonna julkaissut uuden teoksen
Uevolution divine du Sphinx au Christ (Jumalallinen
kehitys
sfinksistä
Kristukseen),
jonka esipuheen hän on omistanut tohtori
Rudolf Steinerille, ”aikamme suurimmalle teosofiselle opettajalle”.
Tien varrelta 1912: 304,
Odotettavissa on kevään kuluessa L. I. S:n
suomennos
ranskalaisen
kirjailijan
Edouard
Schure’n mestarillisesta kirjasta Pytagoras ja
myöhemmin saman tekijän kirjasta Jeesus.
Tien varrelta 1916: 48,
T: Syksyksi valmistunee painosta Teosofisen Kustannusliikkeen uusi julkaisu: Pytagoras, kirjoittanut Edouard Schure, suomentanut I. S. Tämä on lennokkaasti kirjotettu,
laajahko teos, opettavainen ja ajatuksia herättävä. Hinta noin Smk. 3:50.
Toimittajalta 1916: 196,
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t: Edouard Schuren teos Pytagoras, Delfoin mysteerit, joka on ensimäinen suomeksi
ilmestyvä osa sarjasta ”Suuret vihityt, uskontojen salaisen historian esittämiskoe”. Suomennoksen on 35:nnestä ranskalaisesta painoksesta suorittanut L. I. S. Kustantaja on
Teosofinen
Kirjakauppa
ja
Kustannusliike.
Sivuja 192, hinta Smk. 2:75, sid. 3:75.
[*Ote] Toimittajalta 1916: 245,
Jeesus, kirj. Edouard Schure [*Teos. Kust.liikkeen julkaisuja]. 1917: 9, 292, 298, 340,
T: Jeesus, kirj. Edouard Schure. Hinta
Smk. 2:50. Kuuluu sarjaan ”Suuret vihityt”,
josta on suomeksi julkaistu saman tekijän
”Pytagoras”.
Toimittajalta 1917:348, 482,
Edouard Schure, tunnettu teosofishenkinen
kirjailija, kuoli huhtikuun 7 p:nä 1929 Parisissa 89:nnellä ikävuodellaan. Hän jätti jälkeensä n. 30 teosta, joissa hän liikkuu runouden, romaanin, teatterin ja taidearvostelun
alalla. — — 1929:254—257,
Edouard Schure eläessään oli myöntänyt
Mysticalle kaikkien teostensa julkaisuoikeuden
Suomessa, ks Kustannustyö 1929:346,
Mystican
kustannuksella
ilmestyi
äsken
64 sivua käsittävä kirjanen Egyptin mysteriot. Se on Hermestä kuvaava osa kuuluisan
ranskalaisen kirjailijan ja mystikon Edouard
Schuren
enimmin
tunnetusta
ja
luetusta,
useille
kielille
käännetystä
teoksesta
Les
Grands Inities (Suuret Vihityt), josta ennen
on suomeksi ilmestynyt Jeesusta ja Pythagorasta koskevat osat. Hinta on Smk. 13:—.
Tien varrelta 1930: 224.
Scott-Moncrief, pastori
ks propaganda 1910: 295—296.
Seabrook, W. B.
T: Amerikkalainen matkakirjailija W. B.
Seabrook julkaisi viime vuonna kirjan The
Magic Island (Taikojen saari), joka kohta
ilmestyi myös ranskaksi, saksaksi ja ruotsiksi, koska se herätti suurta huomiota alkukielellään. Tekijä kertoo Haitin neekereistä,
heidän uskomuksistaan ja taioistaan. Hän ei
ole ylpeä länsimaalainen, joka yliolkaisesti
katselee ”raakalaiskansojen” taikauskoa, vaan
totuutta etsivä ihmisveli, joka kunnioituksella
lähestyy ihmisiä ja heidän jumaliaan. Hän
pääseekin neekerein ystäväksi, saa olla mukana heidän salaisissa uskonnollisissa juhlamenoissaan
(pelätyissä
vudu-seremonioissakin)
ja tulee siihen vakaumukseen, että paljon on
taivaan ja maan välillä, josta filosofiamme
ei ole uneksinut. Hän ei enää epäile henkimaailmaa ja ihmisen salaisia kykyjä oltuaan
läsnä neekerein mysterioissa.
[*Ote] Toimittajalta 1930: 54.
Sebaoth
Olihan Jumala sotajoukkojen Jumala, Herra
Sebaoth, ks Kristinusko ja maailmanrauha
1927: 387—394.
Sedek, kuningas
ks Melkisedek 1906: 141.
Sederholm, C. R., kenraali
Ja kun kenraali Sederholm vainaja v. 1897
lainasi minulle ”Lotusbliitenin” aikaisemmat

Sederholm, C. R.

vuosikerrat, vietin monta ihanaa hetkeä niiden
ääressä, ks Hartmann, Franz 1912: 357,
Eräänä kirjasto-iltana kertoi kamreeri H.,
että hän oli herrasmiehelle, joka tarvitsi tilapäistä ruotsintajaa, suosittanut minua.
”Kuka se on?” kysyin.
”Vanha teosofi, kenraali Sederholm”, vastasi H., ”hän joka on kirjottanut useampia
kirjoja täällä meidänkin kaapissamme. Nyt
hän tarvitsisi jonkun, joka kääntäisi hänen
uuden käsikirjotuksensa ruotsiksi, hän kun
itse ei osaa ruotsia hyvin.”
Suostuin tietysti heti ja määräpäivänä mentiin yhdessä kenraalin luo. Vanha sotaherra,
arvoltaan korkein mies Suomessa kenraalikuvernöörin jälkeen, otti meidät ystävällisesti
vastaan, mutta hänen äänensä oli kuin sotatorvi ja pani minut aivankuin sieluni pohjasta
vapisemaan. Kun kamreeri H. oli esittänyt
minut, kysyi kenraali jyrisevällä äänellä: ”no
osaatteko nyt kääntää saksan kielestä?” Vastasin myöntävästi ja kenraali huusi: ”kas
tällainen on kirja. Käsikirjotukseni on saksankielinen ja se on ruotsinnettava ja otteet,
joita on paljon, on käännettävä suorastaan
näistä Max Miillerin teoksista Luonnollinen
uskonto ja Teosofia eli psykologinen uskonto.
Otatteko tämän tehtäväksenne?”
”Kyllä mielelläni.”
Juttelimme sitten muuta ja kenraali tarjosi
viiniä. Kun teimme lähtöä, kysyi kenraali,
kestäisikö käännöstyö kauvan.
”Ei se kauvan kestä”, vastasin, ”ja voinhan aina tuoda kenraalin luo jonkun osan,
kun saan valmiiksi.”
”Hyvä, koska siis tuotte ensi osan?”
Katselin vähän käsikirjotusta ja sanoin:
”jos nyt näin paljon toisin ensi perjantaiaamuna kello 10.”
”Vai niin”, huudahti kenraali, ”perjantaiaamuna kello 10. Kyllä se sopii minulle.” Ja
hän katsoi minuun niinkuin ei olisi uskonut.
”Hyvästi sitten.”
Olin tottunut säntillisyyteen, ja perjantaiaamuna kello 10 seisoin kenraalin oven edessä,
lupaamani käännöstyö kädessä. Kun aika oli
täsmälleen 10, soitin ovikelloa. Ovi avattiin
ja samalla kenraali itse tuli huoneestaan eteiseen. ”Ohoo, ohoo”, hän mörähti ja minä
näin, että hän oli hyvillään. Siitä hetkestä
oli ystävyytemme solmittu ja minä tutustuin
ihmiseen, jota opin paljon rakastamaan. Hän
oli syvätietoinen teosofi ja paljon kokenut.
Hän oli nähtävästi läpikäynyt samansuuntaisen
henkisen
heräymyksen
kuin
minäkin,
koska tiesi niistä asioista puhua — valosta,
Jumalasta, ihmisen suhteesta äärettömyyteen
— ja oli vakuutettu siitä, että viisaat kaikkina aikoina olivat niistä tienneet.
Tätä uskoaan hän omalla tavallaan todisteli. Hän teki tarkat laskut ja piirustukset
vanhan
ajan
tunnetuista
temppeleistä
ja
teetti niiden mukaan puusepällä mallit pienoiskoossa, joita maalautti ja välistä varusti taiteellisella taustalla. Hänen huoneessaan näkyi egyptiläinen temppeli, Salomonin
temppeli, Kreikan akropolis, roomalainen, intialainen y.m. temppeleitä. Näitä hän joka
kerta minulle näytteli ja selitteli mikä ver-
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tauskuvallinen
merkitys
kullakin
portaalla,
huoneella ja koristuksella oli. Vertauskuvat
puolestaan todistivat henkistä eli okkultista
tietoa olleen silloisilla rakennusmestareilla tai
teettäjillä. Monta hetkeä vietimme näin yhdessä, minä kuunnellen ja kysellen, ukko
innostuneena esitelmöiden.
Nämä puuveistokset, joihin kenraali Sederholm tuhlasi kolmattakymmentätuhatta markkaa, lahjotettiin hänen kuoltuaan hänen tahtonsa
mukaisesti
valtiolle
ja
säilytetään
nykyään Ateneumissa.
[*Ote P. E :n teosofisista muistelmista]
1915: 320—322,323,
”Valoa kohti” oli ilmestynyt 1901 ja C. R.
Sederholmin ”Omantunnon uskonto” 1902 —
— 1922: 151—152,
1903. Teosofinen kirjallisuuskomitea julkaisee ensimäisen kirjansa ”Omantunnon uskonto”, kirj. C. K. Sederholm, suomentanut Martti
Humu. Kenraali Sederholm maksaa kirjan
painokustannukset (1,000 kappal.) ja lahjoittaa koko painoksen ”Valon airueelle”, niinkuin rouva M. H. ilmaiseksi oli käännöksen
tehnyt. Kahdessa viikossa myydään 700 kappaletta ja näin karttuneet varat ovat ensimäisenä kustannuspääomana. ks P. E. VII art
Muutamia tietoja 1924: 222—230.
Sedir: ”Histoire des Rose-Croix”
ks rosenkreutsiläisyys 1912:498.
Sedivy, Franz
ks taide art Teosofista taidetta 1919: 323—
325.
Sefiroth
[*Lukija saattaa päästä käsitykseen] Kabbalasta ja sefirotheista tutustumalla lukuun
”Kabbala, juutalaisten salainen oppi” kirjassa
”Suuret uskonnot”. 1921: 521 muist.
Seikkailu, seikkailija jne
seikkailija ks Salaisen Opin ”Maailmansynty 1914: 52—59,
Poikasena näin kerran teatterissa Topeliuksen pienen näytelmän ”Seikkailu saaristossa”,
ks Suomi 1918: 162—163,
[*hänen elämänsä oli] seikkailua, ks H. P. B.
1919:297—298,
En voi antautua samaan seikkailuun kuin
viime vuonna ks R-R 1922: 1—2,
verta vuotavaan seikkailuun, ks sota 1924:
2-4, _
Maailman luominen ja ilmennyt olemassaolo on kuin suuri jumalallinen seikkailu! ks
sallimus 1924: 123,
ks Arabialaista viisautta 1925: 56,
mikä jumalallinen seikkailu elämä tällä
tähdellä on ks toivo 1930:2,
Elämä on suuri seikkailu, ks manas 1932:
112,
ks P. E. XII: Suuri seikkailu.
Seilo, Martti
1929: 135, 1931: 108, 110, 112, 1932: 113, 114,
1933: 195, 1934: 108, 180.
Seimi
Kristus, vapahtajamme, syntyy sydämemme
seimessä, ks Tietäjät itäiseltä maalta 1909
joululehti: 5—6.

Selvä, selvyys

Seine-joki ks pyrstötähti 1910: 53.
Seinä
ks vapaamielisyys 1911: 184,
Eiköhän tulekin aika, jolloin Teosofisen
Seuran seinät ovat niin väljät, että Antroposofinenkin Seura niiden sisälle mahtuu? ks
Hernberg, Hanna 1915: 401—402,
Oli mielestäni köyhyyden todistus, ettei
T.S:n seinien sisälle mahtunut erilaisia näkökantoja ja erilaisia opettajia seuraajineen ks
R-R 1920: 241—247.
Seitsemän, -toista, -kymmentä
seitsemännessä
kierroksessa
ks
kuuketju
1909: 301,
Seitsemän vuotta muodostaa yhden jakson
”prinsiippejä” silmälläpitäen ks P. E. XII
Uuden ajan aamunkoitteessa 1910: 1—2,
seitsemäs, siis henkisen tahdon eli puhtaan
hengen (aatmaan) vuosi ks Tietäjä 1911:4,
ks luku 1912:47,
Mutta kun 7 on tämän maailman päivän
eli ”luomisen” perusluku, ilmestyy tajunta
seitsemällä eri aineen ”tasolla” ks Salaisen
Opin ”Maailmansynty” 1914: 56—59,
olin seitsemässä päivässä esiintynyt seitsemäntoista kertaa ks Runni 1915:261—262,
seitsemänteen alarotuun ks Wetterhof-Asp,
Sigurd 1915:497—498,
ks totuus 1919: 193—196,
seitsemänkymmentä henkeä, ks R-R 1920:
382—383,
Joka seitsemäs vuosi oli lepovuosi, mutta
kun seitsemän lepovuotta oli eletty — siis
49 vuotta ks Melartin, Erkki 1925:103—104,
seitsemännen alarodun aikana ks R-R 1926:
68—71,
seitsemännen juurirodun aikana ks tuhatvuotinen 1930:137—138,
[*Heenok] Seitsemäs Aadamista lukien, ks
Jouluyö 1931: 336—339.
Seitsemän sakramenttia ja niiden salainen
merkitys, kirj. Mary Karadja ks tätä 1910:
181, 1911: 80.
”Seitsemän veljestä”
ks Kivi, Aleksis 1916: 146—149,
Kivi, Aleksis 1934: 287—288.
Selander, Edvin
1908:124, 128, 1909:71, 135, 202, 262, 336,
1910:175, 177, 1911:86, 1912:197.
Selby, kreivitär Ellen Bille Brahe-Selby
ks vpm 1920: 335.
Self government for India (Itsehallintoa
Indialle)
ks India 1917: 393—394.
Selibaatti
selibaatin
syntysanat,
ks
sukupuolielämä
1920: 152—154.
Selkäranka
ks kundaliini 1914: 93,
Jos kansa kadottaa uskonnollisen pohjansa
ja taustansa, silloin siltä pian häviää siveellinen selkärankakin, ks teosofia art Mitä on
teosofia? 1917:445—446.
Selvä, selvyys jne
Täyteen selvyyteen teosofisista opeista ei
voi äkkipikaa toivoa pääsevänsä. Se on vuosi-
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kausien työ eikä tapahdu lukemalla yksistään,
vaan myös elämällä ja ajattelemalla, ks kirjallisuus 1915: 356,
Samalla kun ihmiskunta pyrkii ylöspäin
jumalan luo, lähestyy jumala rakkaudessaan
ihmiskuntaa, antaen itsestään yhä selvempiä
ja eittämättömämpiä todistuksia, ks Tietäjä
1917: 437—438,
teosofinen selviö ks planeetta 1918: 192,
Niin, tuohan on selvää, mutta oliko se selvää maailmansodan aikana ks salatiede 1921:
455—456,
ks sota 1922: 164—165,
selväjärkinen ks Paavali 1932:206—207.
Selvänäköisyys
luonnollinen selvänäkijä ks salatiede art
Todistuksia 1907: 2—5,
astralisen selvänäköisyyden ks sielu 1907:
203,
astralinen
ja
mentalinen
selvänäköisyys
asettaa
meidät
vain
oman
maapallomme
astrali- ja mentaliruumiin yhteyteen, ks P. E.
XII Enkelein lankeemus 1907: 250,
ks astraalitaso 1908: 92,
Englantilainen selvänäkijä Helsingissä, ks
Peters, A. V. 1908: 188,
ks eläinkunta 1909: 70,
Kys. Miksikä voi esim. hevonen olla astraalisesti selvänäköinen, kuten Tietäjän n:ssa 2,
siv. 67 sanotaan ja josta tosiseikasta minäkin
olen saanut ja kuullut todistuksia, koska niin
ei ole laita suurimman osan ihmisiäkään?
Ovathan ihmiset kuitenkin kehittyneet korkeammalle eläimiä?
Vast. Tämä seikka on juuri yhteydessä
ihmisen korkeamman kehityksen kanssa. Ihmisaivot ovat korkeammalle kehittyneet: niiden välityksellä toimii inhimillinen ymmärrys.
Atlantiksella,
neljännessä
juurirodussa,
oli
sitävastoin ihmiselläkin vaisto-elämä etualalla,
itsetietoinen ymmärrys heikko. Silloin ihminen oli astralisesti selvänäköinen. Tämä ”selvänäköisyys” oli kuitenkin hämärää ja niin
sanoaksemme muodotonta laatua, vaikka vaistossa tarkka, jotavastoin tulevaisuuden klärvoajansi on oleva itsetietoinen, erinomaisen
monipuolinen ja selväpiirteinen kyky. 1909:
201,
Selvänäköisellä
silmällä
katsoen
ihminen
juuri on kauneimmillaan silloin kun hän on
rakastunut, ks rakkaus 1909: 307—308,
Salatieteellisen
selvänäkijän
silmällä
katsoen ihmisellä on useampia ruumiita ks
looshityö 1909:338—340,
astralinen ja mentalinen selvänäköisyys, ks
C. W. L. 1910:4,
Ottakaamme esim. selvänäköisyyden kyky.
Teosofian mukaan sen pitää kehittyä mediumistisesta salatieteelliseksi. Eron ymmärrämme, jos ajattelemme fyysillistä silmää. Mitä
olisi tämä tavallinen näkömme, jos me toisinaan näkisimme ja toisinaan emme näkisi ja
milloin näkisimme esineet punaisessa valossa,
milloin sinisessä? Kovin vaikeata olisi silloin
käyttää silmiämme. Mutta nytpä meidän silmämme eivät olekaan tällä tavoin mediumistisia, vaan me näemme joka päivä samalla tavalla ja jotakuinkin samalla tavoin kuin
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muutkin ihmiset. Samaten se selvänäköisyys,
joka todistetusti on muutamilla ihmisillä mediumistisesti, voi ihmisessä kehittyä salatieteellisesti sellaiseksi, että se on ihmisellä hallussaan niinkuin tavallinen silmä. Tämä on
teosofian puolelta tehty väite. [*Ote art Teosofian vastustajat] 1910: 31,
[*H. P. B.] kykeni selvittämään m.m. hänen
[*C. W:n] omia alituisia kokemuksiaan selvänäköisyyden
ja
-kuuloisuuden
alalta,
ks
Wachtmeister, C. 1910:369,
selvänäkijä-mediumi ks Peters, A. V. 1911:
20,
selvänäkijän kokeet ks hyöty 1911:51—54,
selvänäkijän Petersin työ on herättänyt paljon huomiota Helsingissä ks Peters, A. V.
1911: 56,
ks C.W. L. 1912: 45—46,
Kys. Miten on meneteltävä, kun ihmisessä
alkaa herätä hengen silmä? Onko etsittävä
opas tai neuvoja vai onko annettava sen rauhassa herätä?
Vast. Jos on tarjona kyvykäs opettaja tai
neuvoja, on parempi kääntyä hänen puoleensa.
1912:47,
Hän on nähtävästi läpikäynyt voimakkaan
herätyksen, joka on avannut hänen sisäisen
selvänäköisen silmänsä. — — Ja tietysti hän
on langennut tuohon kouluuttamattomien selvänäkijöiden
vanhaan
erehdykseen
luulla
maailman lopun olevan kynnyksellä, ks Taanonen, I. E. 1912: 61,
Selvänäköiset
tutkimukset
ks
Ihmeellinen
puu 1912: 151,
[*Eläinten]
selvänäköisyys
ks
eläinkunta
1912: 301,
miksi selvänäkijät näkevät eri tavalla? ks
Kristus 1913: 5—6,
Olen nyt tilaisuudessa täydentämään tiedonantojani selvänäkijöittemme kannoista ja
teen sen suurella mielihyvällä, ks evankeliumit 1913: 57—60,
[*Mrs. Russak] Hän on yksi meidän seuramme eteviä selvänäkijöitä ks teosofia art
Yleiseuroppalainen 1913:291—292,
Jokainen selvänäkijä nimittäin tietää, että
ihmisen pään ympärillä alkaa loistaa, sitä
myöten kun hän älyllisesti ja henkisesti kehittyy ks heraldiikka 1914:149—150,
selvänäköisiä
välähdyksiä
tulevaisuudesta,
ks ennustuksia 1914:363—367,
astraliseksi
selvänäköisyydeksi
ks
astralitaso 1915: 190,
Hän oli myös tunnettu selvänäkijänä ja
näissä kokeissaan hän tavallisesti käytti lasta
apunaan, ks Cagliostro 1916: 10—14,
ks Atra, Kaarlo 1916: 50—53,
Mysteriot I 1916:65—67,
suggestioni 1916: 286,
Busch, Oscar 1917: 9,
selvänäköisiä ja selväkuuloisia kokemuksia
ks Leino, Eino 1917:451—452,
ks povaus 1919: 214,
selvänäkijä ks Konttinen, Helena 1919:
230—232,
Kys. Olen isältäni perinyt kummallisen selvänäköisyyslahjan.
Jonkinlaisessa
transieli
horrostilassa, mutta välistä aivan valveillakin, saan selvän tiedon, milloin ja mistä ai-
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neesta ja raamatunkohdasta se tai tuo tunnettu
suomalainen
saarnaaja
ensi
kerran
tulee puhumaan. Saarnaaja tulee näyssä luokseni ja ilmoittaa, mistä hän aikoo puhua.
Välistä kuulen vain äänen, joka ilmoittaa ja
puhuu. Kirjoitan heti perästä muistiin, mitä
olen kuullut. Tämä ennakolta-tietoni on aina
näyttäytynyt todeksi. Olen joskus kysynyt
saarnaajalta,
mistä
hän
ensi
sunnuntaina
aikoo puhua. ”En tiedä”, on saarnaaja vastannut. Mutta minä olen tiennyt. Joskus olen
antanut
muistikirjani
saarnaajalle
luettavaksi, heti kun hän on lopettanut puheensa, ja
hän on lukenut ääneen yleisölle, mitä olen
päiviä tai viikkoja ennen kirjoittanut. Kuinka
tämä ennustaminen on selitettävissä? Onko
se saarnaajan korkeampi minä, joka tietää
ennakolta semmoista, mitä saarnaaja ei itse
tiedä, ja joka ilmoittaa siitä minun korkeammalle minälleni? Vai onko se joku henkiolento, joka puhuu saarnaajan kautta ja edeltäkäsin ilmoittaa minulle aikomuksestaan?
Vast. Kysyjän omat selitykset kuvaavat
kahta mahdollista ilmiöiden syytä. Kolmaskin
mahdollisuus on olemassa, nim. että kysyjän
oma selvänäköinen kyky on ainoana toimijana, ja uskon, että niin on asianlaita tässä
tapauksessa. 1920: 40,
Johannes Kastaja selvänäköisesti oli todistajana [*Jeesuksen kasteessa] ks Jeesus 1921:
66—67,
Se ei ole sitä viisautta eikä sitä selvänäköisyyttä, joka pysyy ja seisoo Kristusta ja
Buddhaa seuraavien Mestarien pyhän Valkoisen Veljeskunnan edessä, ks sota 1922: 163—
165,
Mr. Leadbeaterin selvänäköisyys — — Teosofia on muka inhimillisten selvänäkijäin tuotetta! Kun näiden selvänäkijäin siveellinen
kanta osoittautuu horjuvaksi horjuu muka itse
teosofiakin! — — Ei niissä ole mitään tavallisen selvänäköisyyden jälkiä. — — Teosofia
ei riipu yhdestäkään inhimillisestä selvänäkijästä eikä kaadu, kun selvänäkijät kaatuvat,
ks Mea culpa 1922:259—264,
tekevät minut skeptilliseksi selvänäköisten
tiedonantojen ja lausuntojen suhteen — —
Miksikä siis uskoisimme selvänäkijän sanoihin,
kun hän väittää, että Saksan kansa maailmansodan aikana oli ”mustien” vallassa — —
Mutta enemmän hyötyä olisi selvänäköisistäkin kyvyistä, jos niillä koetettaisiin ottaa selvää todella tärkeistä ja läheisistä asioista, ks
C. W. L. 1923:45—47,
ks Sinnett 1923: 125—127,
En
yleensä
suuresti
luota
selvänäkijäin
näkyihin ja ennustuksiin. Kymmenien vuosien
kokemukset
ovat
osoittaneet
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. En puhu hänen vilpittömyydestään
ks Holmberg, Wolmar 1923:244—246,
ks Kryptaesthesia 1923:317—318,
Tigerstedt, S. A. 1923:396—397,
Kys. Miksi suomalaiset selvänäkijät käyttävät taitoansa rahan eteen, laatiessaan psy-
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koskooppeja suuresta maksusta? Eikö salatiede kiellä tätä? Ajattelen niin, että jos he
jotakin näkevät, niin olisihan tässä maassa
yhtä ja toista merkillistä julkaisemisen arvoista sekä paikoista että ihmisistä, ilman
että tarvitsisi uskotella yksilöille sitä ja tätä.
Muistan vanhan tietäjän sanoneen, kun hän
paransi lapsia ja hänelle tarjottiin maksua:
”ei sovi Jumalan työstä mitään ottaa”.
Vast. Vanha tietäjä oli epäilemättä oikeassa, ja niin on teosofiakin alusta lähtien opettanut. Mutta psykoskoopit y.m. selvänäköiset
lukemiset eivät olekkaan Jumalan, vaan ihmisten työtä. Ihmiset siinä kykyjään ponnistavat. Muuten en tahtoisi arvostella selvänäkijöitä sen ankarammin kuin yleisöäkään.
Jos ei yleisöä huvittaisi omat personalliset
asiat enemmän kuin ihmiskuntaa koskevat,
kääntäisivät
varmasti
selvänäkijätkin
huomionsa enemmän yleisiin ja yleisesti opettaviin asioihin. 1925: 190,
eläinten
selvänäköisyys
herää
helpommin
kuin ihmisten ks kuolema 1925: 334,
Mrs. Besantin julistus on ristiriidassa hänen ”suuren kolleegansa” tähän asti tunnettujen selvänäköisten tutkimusten kanssa ks
I. T. J. 1926: 36—37,
[*T.S:ssa]
ruvettiin
ylen
paljon
luottamaan omiin selvänäköisiin tutkimuksiin ks
teosofia 1926: 168—169,
ks helvetti 1926: 330,
Kys.
Pyytäisin
lähempää
ohjausta vasta
alkaneelle selvänäköisyydelle. Voisiko itse jotenkin määrätä, mitä haluaa nähdä, tai olisiko joitakin välineitä, joita käyttämällä kehityskulku
menisi
järjestyksessä?
Jos
esim.
näkee palloissa kehityksen alkuvaiheet, ei niistä paljon ymmärrä, kun ei tarkalleen tiedä,
mitä milloinkin on kyseessä.
Vast. Selvänäköisyyden synnystä ensin pari
sanaa. Se alkaa itsestään, kun ihminen on
henkisesti kehittynyt sille kohdalle, että maailmalle ja hänelle itselleen on hyötyä siitä
kyvystä, ja silloin on kaikki hyvin. Mutta
ihminen voi myös uteliaisuudesta y.m. syistä
jouduttaa
selvänäköisen
kyvyn
heräämistä
itsessään (sekä ruumiillisilla että sielullisilla
keinoilla), ja silloin on tehty karmaa, jolla
saattaa
olla
vaikeatkin
seuraukset.
Jälleen
syntyessään ihminen näet tuo mukaansa taipumuksen selvänäköisyyteen, ja jollei hän
kehitä ja käytä sitä yksinomaan epäitsekkäällä tavalla, s.o. toisia auttaakseen, luo hän
sillä vain pahaa karmaa. Eräs suuri vaikeus
seuraa sitä paitsi aina synnynnäistä, mediumistista selvänäköä: ihminen ei ole kykynsä
herra, vaan kyky tahtoo viedä herruuden
häneltä. Jos hän on totuuden etsijä ja rehellinen pyrkijä, asettuu siis hänen eteensä seuraava pulmallinen kysymyT: mitenkä voin
päästä selvänäköisyyteni herraksi? Ja ainoa
vastaus
tähän
kysymykseen
on:
kasvattamalla
itseäni
salatieteellisesti,
puhdistamalla
tunteitani,
nousemalla
ajatusteni
ja
mielikuvitukseni
herraksi,
synnyttämällä
tahtoni
uudestaan. Tämä tuskin käy päinsä ilman
opettajan johtoa, mutta tämä on ainoa keino
oppia ymmärtämään omia näkemyksiään. Ja
jollei pyi-kijä ole tilaisuudessa saamaan päte-
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vää ohjausta, on hänen joka tapauksessa tutkittava teosofista kirjallisuutta, ennen kaikkea H. P. Blavatskyn teoksia, Teosofian
Avainta ja Salaista Oppia. Viimemainitusta
kirjasta hän löytää tarkat ohjaukset ja selitykset kaikkien semmoisten näkyjen suhteen,
jotka ovat tekemisissä maailmoiden ja ihmiskunnan syntyhistorian kanssa. 1927: 38—39,
ks Sampo 1928:42—43,
Mitä selvänäkijä ennusti. 1930: 296—297,
Jokainen arvostelkoon omien kokemuksiensa
valossa ja oman järkensä kannalta, kuinka
paljon todellisuusarvoa hän myöntää selvänäkijäin kertomuksille. — Minun silmissäni
C. W. L. on harvinaisen harjaantunut astraalinen selvänäkijä. Mutta ks C. W. L. 1932:
73—74,
[*Paavali näki uusilla aisteilla] Se ei ole
selvänäköä tavallisessa merkityksessä ks Paavali 1932:204—207,
ks Pietari 1933: 145.
Seminaari
Ei riitä yksin seminaari-sivistys Kalevalan
todelliseen ymmärtämiseen! ks Kalevala 1917:
298.
Sensatsioni
ks Tattarisuo 1932: 232,
sensatsioneja,
jotka
enimmäkseen
saivat
alkunsa ulkokullatusta ahdasmielisyydestä ja
suvaitsemattomuudesta,
ks
Aaltonen,
Väinö
1933: 3—4.
Sentimentaalinen
Tämä ei ole mikään sentimentaalinen tunnustus, ks tunnustus 1918: 165—167,
Sanalla ”veljeys” on monen korvissa sentimentaalinen kaiku. Tämä johtuu väärinkäsityksestä, ei siitä, että veljeys itsessään olisi
tunteellisuutta, ks Vesimies 1932: 170—172.
Senzarin kieli
Dzyanin kirja — — on kirjotettu Senzarin
kielellä, joka on salainen, kaikkien aikain
vihittyjen adeptien käyttämä kieli, ks Salaisen Opin ”Maailmansynty” 1914: 54—59.
Sepher Jezirah ks Jezirah
Seppo Oy, Seppo-ryhmä, Seppo-lehti 1934:
107,284.
Serao, Matilde:
Korkokeinottelua.
Suomennos
italiankielestä.
Os. Väinämöisen kustannuksella. Erinomaisen
vaikuttavasti kirjotettu kuvaus Italian rahakeinottelijoista. Tekijää pidetään ei ainoastaan
Italian nykyisin tunnetuimpana ja luetuimpana kirjailijattarena, vaan yhtenä nykyisen
maailmankirjallisuuden
huomatuimpana
naisnimenä.
Kirjallisuutta 1908: 183.
Seraphina ks Cagliostro 1916: 9—14.
Seremonia, -Uinen
maagillisia seremonioja ks juhlamenot 1905:
246,
ks Mooses 6. ja 7. kirja 1909: 261,
n.k. seremonialliseen magiaan ks ajatus
1910: 127,
seremoniallisiin noitatemppuihin. ks Mooses
6. ja 7. kirja 1913:316,
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ateriamme — — peseytymisemme puhumattakaan
jumalanpalveluksistamme.
Kaikki
ne ovat seremonioja, joskin toiset muoto- toiset juhlamenoja, ks R-R 1924: 170,
ks Saint-Germain 1924: 175,
Johtaja — — puhui seremonioista, sanoen
niillä olevan kyllä tärkeän sijan, kunnan niistä ei vain tule muotoja, joista luullaan että
ne itsessään ovat henkeä. Henki elävöittyy
niiden kautta ja siksi ne ovat hyviä, ks kansanopisto 1925:244,
Seremoniallinen magia opettaa meitä tuntemaan ja seuraamaan luonnon ja elämän
salaista hyvyyttä ja pyhyyttä, ks vpm 1926:
106—107,
ks seurakunta 1926: 209—213,
n.s. seremoniallisen magian alalle, ks Panacea 1927: 79,
Ja he pitävät looshikokouksiaan ja maagillisia
seremoniojaan
aikaansaadakseen
jotain pahaa? ks magia 1927:128,
ks Mooses 6. ja 7. kirja 1931:329,
vpm 1932: 37—38,
Ei suinkaan, eihän seremoniat ole Jumalaa
varten!
Seremoniat
ja
juhlallisuudet
ovat
meitä ihmisiä varten, ks Mäntsälä 1932: 106.
”Seulottu”
meidät on ”seulottu” ulos. — — ”Monta
seulomista on tapahtunut (Suomen Teosofisessa Seurassa) ks R-R 1922: 193—194.
Seuraaja, -minen jne
seuratkaa heitä, noita suuria ihmiskunnan
mestareita ks teosofia art Mitä T. S. meille
opettaa 1906: 152,
Jeesus [*etsi] seuraajikseen, ks P. E. VII
1907: 224—225,
Ja Jeesuksen seuraaminen ei ole sitä, että
me tulemme ”niin hyviksi”, vaan Jeesuksen
ja mestarein seuraaminen on sitä, että meidän suhteemme elämään muuttuu, ks Uusi
elämä 1908: 324,
Seurataanko Hänen jäljessään? — — Jos
olemme valmiit Häneen uskomaan ja Häntä
seuraamaan, silloin ks opettaja 1909: 109,
Jeesus antoi seuraajilleen viisi käskyä ks
Jeesus Kristus 1909joulul:l—3,
ks Uusi opettaja 1909 joulul: 12,
[*Kristus] hän sanoi minulle: ”seuraa minua — —”. Minulle personallisesti ei ollut
muu tarpeen kuin seurata Mestarin jälkiä, ks
Joulu 1910: 398—399,
kuka häntä seuraa? ks Kristus 1911:289,
vieläkö te seuraatte minua? ks Tietäjä
1912: 451—452,
Seuratkaa minua, niin ette ainoastaan etsi,
vaan myös löydätte, te totuutta janovat. ks
Tietäjä 1914:466—467,
Näissä
sisäisissä
tuskissani
en
löytänyt
lohdutusta muualta kuin siitä omasta uskostani, että viisaita ja jaloja ihmisiä, että suuria tietäjiä sittenkin oli olemassa. Tämä uskoni kasvoi niin sanoakseni päivä päivältä
vahvemmaksi. ”Jeesus on olemassa”, kuiskasi
minulle sydämeni. ”Jeesus ja Buddha ja Zarathustra ja Pythagoras ja teosofiset Mestarit — kaikki ovat olemassa elävinä olentoina.
Ja heidän sanansa on tänään yhtä tosi kuin
muinoin. Seuraa minua, he lausuivat silloin,
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ja seuraa minua, he sanovat minulle tänä
päivänä. Kulje minun jäljissäni, tee niinkuin
minä käsken, elä niinkuin minä pyydän. Älä
ajattele ensin, mitä sinä söisit, mitä joisit ja
millä itseäsi vaatettaisit, vaan ajattele ensin
ja etsi ensin jumalan valtakuntaa, niin nämä
muut lankeavat itsestään . . .”
Yksin näistä ajatuksista sain lohdutusta.
Vaikka mieleni pysyi alakuloisena, vaikka
tunsin itseni yksinäiseksi ja kaikkien hylkäämäksi, tulin päätöksessäni yhä itsepintaisemmaksi: oman elämäni johtotähtenä on oleva
Mestari ja yksin Mestari. Viisauden salaisia
tietäjiä minä tahdon etsiä enkä etsimästä
lakkaa ennenkuin löydän. [*Ote P.E:n teosofisista muistelmista] 1915: 58—59,
V. H. V., jota juuri olin ajatellut ja yhä
ajattelen
seuraajakseni ylisihteerin
toimessa,
ks P. E. VII 1916: 242—243,
jokainen julkisesti toimiva jäsen saakoon
niin paljon kannattajia ja seuraajia osakseen
kuin hänen työnsä ja aatteensa ansaitsee, ks
teosofia art T. S. ja veljeysaate 1916:317—
318,
kristinusko ainakin on sitä, että seurataan
Jeesusta Kristusta elämässä. — — Tulee
aika, jolloin kansaltamme kysytään, tahtooko
se vapaaehtoisesti ruveta seuraamaan Jeesusta Kristusta, sillä muuta todellista kristinuskoa ei ole. ks Kalevala, kristinusko ja Suomen kansa 1917: 159—163,
ovat ”kaikkensa heittäneet” häntä seuratakseen, ks sukupuolielämä 1920: 154,
mitä todella olen tarkoittanut puhuessani
Kristuksen seuraamisesta. Olen kuitenkin mielestäni kerta kerralta painostanut, että Kristuksen seuraaminen ei ole mikään poliittinen
ohjelma, vaan esoteerinen asia, joka kuuluu
hänen opetuslapsilleen ks sota 1920: 198—199,
erilaisia
opettajia
seuraajineen
ks
R-R
1920: 241—247,
Ei ole vielä ”kristitty” eikä varsinaisesti
Jeesuksen seuraaja se, jota ei Isä Jumala ole
pojakseen kutsunut, ks Jeesus 1921: 66—67,
Uneksin — — että kaikki T.S:n jäsenet
olisivat Kristuksen ja Buddhan seuraajia ks
teosofia art T.S:n tehtävä 1921:332—334,
henkisen
liikkeen
alkuunpanija
aina
on
ollut seuraajiaan viisaampi ks R-R 1921:
390—396.
ks Valon ja varjon veljet 1922: 101—105,
Kristus samoinkuin Buddha kieltää seuraajiltaan väkivallan, tappamisen ja sodan käynnin — — tosi kristityn tulee seurata Jeesuksen
käskyjä
sotakysymyksessäkin
ks
sota
1922: 162—165,
”Seuraa minua”, sanoi Jeesus, ks Tolstoi,
Leo 1922: 304,
todellisia Kristuksen seuraajia ks nuhteleminen 1923: 5,
He olivat Kristuksen seuraajia elämässä ja
käytännössä ks duhoboorit 1923: 11,
Emme madame Blavatskya seuraa siten,
että — — vaan siten, että otamme selvää
hänen opetuksistaan — — seuraamme niitä,
ks Mestari 1923: 208,
olisivat hämmästyneet teosofein esimerkkiä
ja seuranneet sitä. ks Jinarajadasa 1923: 285,
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ei sisäisesti seuraa Mestaria ks vegetarismi
1923: 326—327,
Kristuksen ja hänen apostoliensa seuraaja
ks apostolit 1924:245—247,
Buddha, joka sanoi: minä tiedän totuuden,
seuraa minua, ks auktoriteetti 1925: 149—151,
Jeesus
Kristus
nimitti
itse
omaisikseen
ainoastaan niitä, jotka seurasivat häntä, ks
juutalainen 1925: 190,
pyrkimystä Kristusta seuraamaan elämässä
ja teoissa ks Teosofian joulusanoma 1925:
370—374,
H. P. Blavatskyn suuren työn kannattajina, ehkäpä hänen seuraajinaankin — — elävän opettajan seuraajat [*mikä on suhteemme
evankeliumein
Kristukseen?]
Tahdommeko
häntä
seuraamalla
samalla
seurata
kaikkia viisauden mestareita ks teosofia 1926:
1—10,
Yhteys Kristuksen kanssa on käytännössä
siinä, että ihminen elämässään osaa seurata
Jeesuksen jälkiä. Eikä tämä seuraaminen ole
mielivaltaista, vaan se on Jeesuksen käskyjen
täyttämistä, se on elämistä Vuorisaarnan hengessä, ks I. T. J. 1926:243—247,
seuraamme Jeesusta ks Kristus 1927: 3—4,
Jos tahdotte olla Kristuksen seuraajia, tehkää mitä hän on käskenyt, ks Temppelirahasto
1927: 31,
[*H. P. B.] oli Kristuksen seuraaja ainoastaan Ruusu-Risti-merkityksessä, s.o. ks Kristus 1927:41—42,
Mutta mestarien seuraajina me emme saaneet tappaa, eikä kehoittaa toisia tappamaan.
ks R-R 1927: 167—169,
vanhan liiton seuraajat ks Paavali 1927:
208,
että kaikki epäröimättä tunsivat minussa
totuuden etsijän — — jonka askeleita sentähden oli turvallinen seurata, ks Suomi 1927:
294—295,
Uudessa Liitossa, jossa seurataan Kristuksen jälkiä, ei kanneta aseita. — — Pietari,
joka oli Jeesuksen seuraaja — — yhä kuuluu
sotamelskeen keskeltä Jeesus Kristuksen ääni:
”Kuka tahtoo minua seurata? — — Sillä
ainoastaan te kaikki, jotka seuraatte minun
jälkiäni, muodostatte todellisen kristillisen kirkon ja todellisen kristikunnan”, ks Kristinusko ja maailmanrauha 1927: 389—394,
ks bolshevismi 1929:3,
Ken Kristusta seuraa, hän on samalla teosofi, ks politiikka 1929: 94—95,
on ensin seurattava Jeesuksen vuorisaarnaa
elämässä, sitten kysymys Jeesuksen ja Kristuksen suhteesta tulee itsestään ratkaistuksi,
ks Kristus 1929: 141,
kristinusko on Kristuksen seuraamista elämässä ja työssä ks Jones, Stanley 1929: 233,
Kun Jeesusta seuraamme, tulee luoksemme
Poika eli Kristus, ks Poika 1929:410—416,
Olenhan
Kristuksen
seuraajana
ihmisten
rakastaja ja palvelija ks armeija 1930: 50—52,
tahtovat seurata Kristusta ks vanhemmat
1930: 79—80,
ks jalokivet 1930: 80,
seurasivat minua [*P. E:tä] ks H.P.B.
1930:327,
seurata Jeesuksen käskyjä ks H. P. B:n itämaalaisuus 1931:128—129,
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Ah, missä ovat kristityt, missä Jeesuksen
seuraajat? ks Jouluyö 1931:339,
ks Jokipii 1932: 38—39,
tämä oli Jeesuksen Kristuksen seuraamista,
ks Paavali 1932:202—207,
varmin keino on, että itse seuraamme, ks
lapset 1933: 177.
Seuraelämä, seurustelu
nuoret, jotka vapaasta halustaan pysyttelevät poissa seuraelämästä ks Nuorison elämänilo 1906: 243,
Niiden kanssa hän [*Jeesus] seurusteli, joidenka sydän veti heitä hänen luokseen — —
”kas tuota joka seurustelee sosialistien ja kaikenmoisen roskaväen kanssa!” ks P. E. VII
1907: 224—225,
seurapuhuja ks Tingley, K. 1922:123—126,
ystävällinen seurustelu ja keskustelu semmoisten uskovaisten välillä, jotka ennen tuomitsivat toisiaan vääräuskoisiksi ks onni 1925:
258—259,
Jokapäiväisessä
seurustelussamme
olemme
vaihtaneet laulun puheeksi, ks laulu 1929: 168.
Seuraus
Tulkoon seuraukset päälleni, ks opettaja
1915:41,
seuraus siitä lupauksesta, minkä hän ennen
syntymäänsä oli tehnyt ks Kivi, Aleksis 1916:
148—149,
Seurausta vaille yritys ei missään tapauksessa jää ks sukupuolielämä 1920: 153—154,
Itsemurha tehdään juuri siinä toivossa, että
seurauksista päästäisiin! ks Itsemurha 1924:
207—209,
Ei ole seurausta ilman syytä eikä syytä
ilman alkujuurta, ks vuosi 1925: 3,
Kannamme seuraukset menneistä teoistamme, ei nykyisistä ponnistuksistamme. ks ponnistus 1928: 182.
Seurakunta
Silloin alussa oli aivan monenlaisia kristillisiä seurakuntia, joista muutamat kehittyivät kirkoiksi, kun ne möivät itsensä valtiojärjestölle, ks Kristitty pappi arvostelee teosofiaa 1907: 76—77,
Jos teosofit umpimähkään uskoisivat toisen
tai toisen ihmisen tai kirjan auktoriteettiin,
silloin syntyisi kyllä yksimielinen seurakunta
samoinuskovaisten kesken, mutta se seurakunta olisi samalla myös kirkko, ks usko
1909:138,
Jerusalemin seurakunnassa — — paavalilaisen seurakunnan tunnusmerkki — — gnostilaisen ks Tolstoi, Leo 1910:399—400,
seurakunnan jäsenet laskivat tullessaan rahansa ja rikkautensa apostolein jalkain juureen. — — kristillisessä seurakunnassa ks
teosofia art Veljeyden toteuttaminen ja T. S.
1916:390—391,
Silloin mekin Teosofisena Seurana heti
olemme vapaat jättämään kirkon ja muodostamaan oman seurakuntamme, ks Suomi 1917:
156—157,
ks Järnefelt, Arvid 1917:244,
seurakuntiin ryhmittyminen ks Suomi 1918:
69—71,
T: Olen vastaanottanut seuraavan kirjallisen kysymyksen:
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”Eikö olisi jo aika perustaa teosofista veljeyskirkkoa?
”Tämä kysymys tulee allekirjoittaneelle mieleen muistaessa, että tammikuun 1 p:nä astuu voimaan uskonnonvapauslaki. Kysymyksessä esitetyn kirkon ympärille voisivat kaiketi yhtyä kaikki teosofisia aatteita omaavat
eri seurakunnat.
”Toivottavasti ensi tilassa järjestetään yhteinen neuvottelukokous, jossa asiasta voitaisiin keskustella.
Albergassa 16. 11. 1922.
Isak Räsänen.

Johtaja Räsänen on esittämässään kysymyksessä
kosketellut
asiaa,
jossa
kesästä
saakka minunkin ajatukseni ovat askarrelleet:
mitä meidän teosofisten totuudenetsijäin nyt
on tehtävä, kun saamme vapauden astua ulos
luterilaisesta kirkosta, jos haluamme, emmekä
enää ole pakotetut maksamaan veroa kirkolle?
Jos vain jätämme kirkon, jäävät lapsemme
ilman uskonnollista kasvatusta koulussa, saaden opetusta vain tunnustuksettomassa siveysopissa, mutta jos perustamme oman seurakunnan, on sillä oikeus huolehtia lastemme uskonnollisesta opetuksesta. En ole vielä tutustunut
uuteen lakiin, mutta olen sen näin käsittänyt.
Kysymys on siis — ei ainoastaan mielenkiintoinen vaan — polttava päivän kysymys,
joka ehdottomasti ennen pitkää vaatii ratkaisua. Aate astuu älymaailmasta alas jokapäiväisten
todellisuuksien
piiriin.
Teosofeina
olemme aina harrastaneet uskonnon vapautta.
Teosofisen Seuran konstitutsioni lepää sillä ja
teosofisen liikkeen koko henki inspiroi uskonvapauteen. Mitä me nyt aiomme tehdä, kun
ihanteemme yhtäkkiä tässä suhteessa tarjoutuu toteutettavaksi näkyväisessä maailmassa?
Ruusu-Ristissä olemme kysymystä pohtineet
ja ajatuksemme ovat kesästä lähtien käyneet
samaan suuntaan kuin herra Räsäsen. Meidänkin mielestämme olisi nyt yhteistyö eri
yhdistysten — Teosofisen Seuran, Antroposofisen Seuran, Ruusu-Ristin ja ehkä Vapaamuurarein (ainakin Yhteisvapaamuurarein) —
kesken ajan vaatima. Voiman tuhlausta tuntuisi olevan, jos jokainen pieni seura muodostaisi oman seurakunnan kanslioineen ja virastoineen. Mutta jos seurat kokoaisivat voimansa
yhteen ja yhdessä muodostaisivat seurakunnan, tarvittaisiin vain yksi keskusvirasto, joka
kyllä ehtisi hoitaa kaikkien yhdistysten virallisia matrikkeliasioita. Silti tietysti jokainen
seura vapaasti hoitaisi henkisiä asioitaan ja
jatkaisi omaa henkistä työtään. Ei luulisi tämmöistä järjestelyä mahdottomaksi.
Arvoisa kirjeenvaihtajani käyttää nimitystä
”kirkko”, mutta semmoinen nimi ei liene pakollinen. Laillinen nimitys on kai ”seurakunta”. Huomautan tästä ohimennen, koska
”kirkko” sana kaikunee monen totuudenetsijän
korvissa
epämiellyttävältä,
tuoden
mieleen
kuvan ulkonaisesta hurskaudesta, ulkokultaisuudesta, ahdasmielisyydestä, jumalanpalvelusmenoista ja tarkoin määritellyistä opinkappaleista.
Muuan
Ruusu-Risti-jäsen
on
seurakuntakysymyksen yhteydessä kertonut meille kauniista unelmastaan, että olisi yhteinen temppelirakennus
edellämainituille
yhdistyksille.
Temppelin keskustana olisi suuri julkinen
kokoushalli ja siivissä olisi jokaisella seuralla
omat luento-, looshi- ja kirjastohuoneensa.
Mikään unelma ei ole mahdoton. Tulevaisuus on nyt avoinna edessämme.

—184 —

Seurakunta

Toivottavasti, sanon minäkin, tulee pian
keskustelua ja neuvottelua asiasta kaikkien
teosofismielisten henkilöiden kesken.
Toimittajalta 1922:293—294,
jos seurakunnaksi muodostumme ks Uusi
vuosi 1923: 1,
Uskonnonvapauslaki
oli
keskustelun
alaisena
Helsingin
Kuusu-Eistin
ryhmäkokouksissa t.k. 11 ja 18 pnä. Monissa, vilkkaissa
puheenvuoroissa pohdittiin kirkosta eroamista,
siviilirekisteriin
liittymistä,
uuden
uskonnollisen yhdyskunnan perustamista joko kaikkia
teosofishenkisiä
totuudenetsijöitä
varten
tai
yksinomaan Ruusu-Ristiä varten j.n.e. Poikkeuksetta oltiin sitä mieltä, että meikäläisen
totuudenetsijän asema ja suhde vanhaan kirkkoon miltei velvoittaa häntä kaikessa ystävyydessä siitä eroamaan; kuitenkaan ei Ruusu-Risti seurana harjoita mitään siveellistä
pakkoa tai painostusta tässä asiassa, koska
se muutamille toisesta tai toisesta syystä voi
olla omantunnon kysymys toiseenkin suuntaan.
Mutta
oman
kirkollisen
seurakunnan
perustamisesta
oltiin
loppujen
lopuksi
sitä
mieltä, että se tällä hetkellä vielä on ennenaikainen kysymys. Uskonnollinen yhdyskunta
paikkakunnallisine seurakuntineen vaatisi erinäisten
virallisten
kansliojen
ylläpitämistä,
mikä toistaiseksi tulisi liian raskaaksi niin
pienille joukoille kuin meikäläisten, vaikkakin
olisimme kaikki teosofishenkiset seurat yhdessä. Pidettiin niin ollen luonnollisimpana,
että
toistaiseksi
liitymme
siviilirekisteriin
ainoastaan.
Mitä
mahdollisia
juhlallisuuksia
kaipaamme elämämme vakavina hetkinä, niitä
voimme
omassa
keskuudessamme
toimeenpanna, kunnes aika tulee, jolloin oman yhdyskunnan perustamme.
Tien varrelta 1923: 36,
T: Eräs ystävä, vanha teosofi ja RuusuRistin jäsen kirjoittaa minulle:
”Rakkaan Ruusu-Ristin sain tänä iltana ja luin myöskin artikkelia Tien varrelta,1) jossa tehtiin selkoa keskustelusta
Ruusu-Ristin
ryhmäkokouksissa
uskonnonvapauslaista.
”Olen sitä mieltä, että julkisesti en voi erota kirkosta,
ennenkuin joko Ruusu-Risti tai mieluimmin kaikki teosofiaa
harrastavat
seurat
muodostavat
oman
seurakunnan. Se ei olisi mikään mahdottomuus, jos jokainen
jäsen
maksaisi
seurakuntansa
osastolle
(Ruusu-Ristille,
Teosofiselle Seuralle j.n.e.) sen mukaan kuin nyt kirkolle. Arvelen näitten seurojen nykyisen jäsenluvun noin
1000 hengeksi, ja niin pieniä seurakuntia on kyllä Suomessa. Villiksi en minä eikä perheeni rupea. Elleivät
suomalaiset teosofiaa harrastavat seurat voi tehdä työtä
yhteisymmärryksessä,
pyyhkikööt
pois
yleisen
veljeyden
lipustaan, — mitä se siellä tekee, kun sitä ei käytännössä ole kumminkaan.
”Ellemme ole uudelle laskeneet perustusta, älkäämme
vanhaa
repikö.
Otanpa
omasta
kohdastani
esimerkin.
Meillä on nyt vastasyntynyt tytär. Jos veisimme sen
vain rekisteröitäväksi ja antaisimme sille jossain kahvikekkereissä tai muussa tilaisuudessa nimen, niin lapsi
kasvaisi
ja
tulisi
kouluun
ja
kutsuttaisiin,
niinkuin
minun pikkuserkulleni kävi, pakanaksi toverien kesken.
Minusta
olisi
kirkollisten
seremoniojen
sijalle
hankittava vastaavia, meidän käsityskannallemme sopivia juhlamenoja. Ellei lapsi itse ymmärtäisikään mitään kastetoimituksesta, täytyy sillä sentään olla joku merkitys,
kun se kastetaan Isän, Pojan, Pyhän Henjren ja Jeesuksen nimeen . . .”

Tämä
kirje
koska jokainen
1

ei
kaipaa
lukija itse

) [*ks edellä olevaa]

kommentaarioita,
ajattelee ajatuk-
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siaan sen johdosta. Pelkään sittenkin, että
yhdyskunnan
muodostaminen
vielä
tuottaisi
hankaluuksia, sillä meidän teosofimme, antroposofimme ja ruusuristiläisemme eivät asu
yhdessä paikassa, vaan ovat siroteltuina ympäri Suomen. Eri paikkakunnilla pitäisi siis
olla paikalliset seurakunnat kanslioineen ja
virkailijoineen. Omien juhlamenojen käytäntöönottoa voimme taas suunnitella yhdyskunnasta riippumatta. Semmoisia voimme toimeenpanna omassa piirissämme.
Epäilemättä yhdyskunta-aatteella on viehätyksensä, kiehtova voimansa. Mutta toiselta
puolen totuuden hengellä on taipumus kaikkoa ja paeta, kun se sidotaan muotoihin. Historia on sen näyttänyt — eikä kuitenkaan
henki tule toimeen ilman muotoa. Tulevaisuus
siis näyttäköön, kuinka käy meidän seurakunta-aatteemme.
*
Eräs toinen ystävä kirjoittaa:
”Lukiessani Ruusu-Ristiä heti ensimäisellä sivulla pysähdyin erääseen kohtaan, josta en 1 ole oikein selvillä.
Toivotte Ruusu-Risti seuralle lahjoja. ) Onko oikein toivoa lahjoja? Itse puolestani en sitä ainakaan toistaiseksi hyväksy. Mielestämme saamme pyytämättämmekin
lahjoja, jos olemme niitä ansainneet. Jos taas pyydämme, niin ehkä saamme, mutta olemmeko kypsyneet niitä
hyödyllisesti käyttämään? En muutenkaan hyväksy tuollaista toivomista. Sehän on joltakin toiselta pyytämistä.
Jos pyyntömme kohtaa heikon olennon, niin me sillä
tavalla otamme häneltä hänen omaansa itsensä välityksellä.
Yhdeksännessä
käskyssähän
meitä
kielletään
himoitsemasta (s.o. toivomasta) mitään, mikä on toisen
omaa, vaan auttamaan, että hän saisi omansa pitää.
Tällä tavalla allekirjoittanut ajattelee lahjojen toivomisesta. Ehkä joku muu osaa siitä ajatella kauniimmin.”

Täytyy myöntää, että olen täydellisesti kirjeenvaihtajani
kannalla.
Lahjojen
pyytämistä
itselleen en hyväksy muuta kuin suurimmassa
hädässä. Viittaukset ja toivomuksetkin semmoiseen suuntaan ovat ”isästä itsekkyydestä”
kotoisin. Kuitenkin toivon ja uskon, ettei kukaan lukija minua niin käsittänytkään. Mitäpä minä olisin omaa personaani ajatellut? En
edes
ajatellut
Ruusu-Risti-seuraa
semmoisenaan. Sanoinhan nimenomaan, että ajattelin
seurakunta-asiaa
ja
tulevaa
opistoa,
jossa
kasvatettaisiin
seurakunnan
palvelijoita.
Minulle personallisesti seurakunta ei ole välttämätön, mutta ken tietää, mitä tulevat polvet
kaipaavat?
En niin ollen pidä lainkaan tyhmänä sitä
ajatusta, että Ruusu-Risti voisi perustaa rahaston,
jonka
varoja
säilytettäisiin
tulevia
tarpeita varten.
Toimittajalta 1923:47—49,
[*laillinen]
seurakunnalliselta
kannaltamme
ks apostolit 1924: 246—247,
Johtaja asetti meille kysymyksen, josta oli
keskusteltava ja kysymys tuntui varsin käytännölliseltä ja kouraan tuntuvalta: Olisiko
syytä
muodostaa
Ruusu-Rististä
seurakunta,
sellainen joka huolehtisi kaikista muotomenoista, joita kirkko tähän saakka oli toimittanut, seurakunta, johon Ruusu-Ristin jäsenet
virallisestikin
voisivat
kuulua
uskonvapauslain
edellyttämällä
tavalla?
Asiasta
syntyi
erittäin vilkas keskustelu. Mielipiteitä lausuttiin puolesta ja vastaan. Toiset olivat iloisia
1

) [*ks Uusi Vuosi, art. 1923:1]
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sellaisesta ajatuksesta, ettei heidän enää olisi
pakko kuulua kirkkoon, jonka oppeja eivät
voineet hyväksyä, eivätkä myöskään tarvitsisi
riippua
jonkunlaisessa
siviilirekisterissä
olematta sitä tai tätä. Toiset taas pelkäsivät,
että seurakunta palkattuine virkailijoineen ja
muodollisuuksineen
kangistaisi
Ruusu-Ristin
jäykäksi kiteymäksi ja estäisi hengen vapaata
ilmaisua. Tähän huomautettiin, ettei RuusuRistin seurakunnaksi muodostuminen tarvinnut merkitä mitään tuollaista kiteytymistä,
ettei meidän ollut pakko matkia kirkkoa ja
papistoa, vaan se merkitsi, vaikkapa vaan
sitä, että Ruusu-Risti saisi muutamia uusia
seremonioja, jotka korvaisivat kirkon toimittamia. Johtaja sanoikin lopuksi, että hänen
mielessään väikkyi sellainen seurakunta, tai
miksi sitä tahtoisi nimittää, joka väistäisi
sekä Scyllan että Charybdiksen, joka sekä
säilyttäisi
että
vapauttaisi
ja
kohottaisi,
mutta millainen tämä seurakunta olisi, siitä
emme lähemmin tällä kertaa saaneet kuulla.
[*Ote
R-R:n
vuosijuhlaselostuksesta]
1926:
176—177,
T: Ruusu-Risti-seuran vuosikokouksessa helluntaina
keskusteltiin
seurakunta-aatteesta
ja
pohdittiin eri puolilta kysymystä, oliko syytä
ruusuristiläisten
muodostua
uskonnolliseksi
yhdyskunnaksi omine kanslioineen ja ”papinkirjoineen”. Toiset kannattivat, toiset vastustivat. Kannattajien mielestä oli turha maksaa
suuria veroja kirkolle, vaikka heidän mie’estään toiselta puolen oli ikävä kirkosta erotessa jäädä ulkopuolelle muotomenollista yhteiskuntaa: ei ollut enää ristiäisiä, ei häämenoja, ei ruumiin siunausta. Vastustajat taasen pelkäsivät että seurakunnan kintereillä
seuraisivat vanhat tutut taantumuksen ilmiöt:
virkakoneistot ja palkatut papit, dogmatismi
ja hengen kuolema; paras oli heidän mielestään erota kirkosta, liittyä siviilirekisteriin ja
tulla toimeen ilman seremonioja sekä syntyessä että kuollessa, — tai sitten pysyä kirkossa ulkonaisten seikkojen vuoksi ja säilyttää
Ruusu-Risti
puhtaana
hengen
elämän
pyhättönä.
Omasta puolestani en lausunut mitään mielipiteitä
keskustelun
aikana,
mutta
sanoin
lopussa,
että
silmissäni
kangasti
ratkaisu,
joka välttäisi vaarat, mutta antaisi sijaa kaikille hyville toimenpiteille, ja lupasin ennen
pitkää
esittää
tämän
ratkaisuni
aikakauskirjamme palstoilla. Hetki on nyt tullut, että
tahdon lupaukseni täyttää.
Uskonnollisessa
seurakunnassa
semmoisena
kuin sitä tavallisesti käsitetään voidaan erottaa kolme puolta, sisäinen, ulkonainen ja niiden välittäjä. Sisäisesti katsoen seurakunta
on yhtymä ihmisiä, joita elähyttää samanlainen maailmankatsomus ja yhteinen pyrkimys, jotka esim. seuraavat samaa ihmiskunnan opettajaa ja vapahtajaa elämässään ja
uskossaan. Seurakunnan henkistä elämää vireillä pitää ja valvoo maallinen johtaja ja
opettaja, jonka seurakunta luottamuksella on
valinnut
henkiseksi
pääkseen.
Ulkonaisesti
katsoen seurakunta on maallisen yhteiskunnan
asianmukaisesti
järjestetty
elin,
joka
kansliojensa
ja
virkailijoittensa
välityksellä
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pitää kirjaa jäsenistään ja tärkeimmistä tapahtumista näiden elämässä samoinkuin omista
vaiheistaan ja omasta taloudestaan. Sisäisen
ja ulkonaisen elämän yhdistäjänä ovat n.s.
jumalanpalvelusmenot,
sakramentit
ja
seremoniat, jotka oikein hoidettuina vuodattavat
hengen elämää aineellisen olemassaolon muotoihin, samalla kun ulkonaisessa elämässä
ylläpitävät ja lujittavat seurakunnan jäsenten
veljeyttä, tasa-arvoa ja yhteenkuuluvaisuutta.
Sisäistä seurakuntaa voidaan verrata henkeen,
ulkonaista ruumiiseen ja juhlamenoja sieluun.
Malliseurakunnassa,
joka
elävänä
organismina on terve sekä hengen ja sielun että
ruumiin puolesta, on otettu huomioon ainakin
seuraavat tärkeät kohdat:
1) Seurakunnan maailmankatsomus ei ole
kangistunut kuollettavaan dogmiuskoon, vaan
on elävää ja alati edistyvää totuuden etsintää
ja pyrkimistä Jumalan tuntemiseen; se on
sitä henkeä, joka tutkii Jumalan hengen syvyyksiäkin.
2) Seurakunnan ulkonaisena päänä, mikäli
semmoinen on tarpeen, ei ole n.s. palkkapaimen, vaan ihminen, jolla on pikemmin profeetan kuin papin ominaisuudet, jonka toisin
sanoen totuuden pyhä henki itse on valinnut
inhimilliseksi aseekseen.
3) 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. (Tätä
on tietysti n.s. konfirmatsioni, rippikoulu ja
ripillepääsy ajanut takaa). Niinikään on jäsen
oikeutettu eroamaan, milloin katsoo siihen
olevan syytä.
4) Seurakunnan talous ei tähtää henkisen
työn koneelliseen palkkaamiseen, koska henkinen työ ollen olemukseltaan vapaa välttämättä myös vapaasti ansaitsee toimeentulonsa,
vaan ruumiillisen ja sielullisen toiminnan ylläpitämiseen. Ja koska seurakunnan ruumiiseen
eivät kuulu ainoastaan kirkot, kansliat ja
virkailijat, vaan myös kaikki jäsenet, pitää
yhteinen talous myös silmällä puutetta ja
hätääkärsivien
seurakuntalaisten
tilapäistä
auttamista.
Verot,
lahjoitukset,
testamentit
y.m., joilla seurakunnan yhteistä omaisuutta
ylläpidetään ja kartutetaan, hyödyttävät täten
sen ruumiin kaikkia jäseniä.
5) Seurakunnan jäsenten verot, joskin määrältään vaihtelevia, ovat luonnollisesti pakollisia, koska jäsen, joka ei tahdo suorittaa verojaan, on tilaisuudessa eroamaan; ja jäsen,
joka määrätyn ajan kuluessa laiminlyö veronmaksunsa,
katsotaan
eronneeksi
seurakunnasta.
6) Seurakunnan henki ilmenee sen julkisessa opetuksessa ja jäsenten jokapäiväisessä
elämässä, mutta sen sielu, s.o. sen jumalanpalvelusmenot,
sakramentit
ja
seremoniat,
pysyy mieluummin salassa, jäsenten yksityisenä hartauden muotona, koska se siten on
alttiimpi hengen läsnäololle ja lähenee todellisen mysterion luonnetta. Silti sen ei tarvitse
olla sitova kaikille jäsenille.
7) Seurakunnan sielua edustavat asianomai-
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sesti opetetut jäsenet itse, usein myös sen
henkiset työntekijät, vaan ei palkatut seremoniamestarit.
Näitä periaatteita silmälläpitäen saatamme
kysyä, olisiko meillä ruusuristiläisinä tilaisuutta järjestäytyä seurakunnaksi. Meitä on
toistaiseksi niin pieni joukko, että oman virkakoneiston ylläpito varmaan tulisi ylivoimaisen
kalliiksi.
Niinpä niin. Mutta jos tarkastamme edellämainittuja periaatteita, teemme sen havainnon, että kulunkeja varsinaisesti kysyy juuri
seurakunnan kunnossapito, siis määrätty osa
seurakunnan ruumiista. Jos niitä kulunkeja
voisi välttää, riittäisivät verot kyllä toisiin
tarpeisiin.
Ja meillä Suomessa voimme näitä kulunkeja
välttää. Suomen valtio pitää luterilaista kirkkoa valtiokirkkona, mutta koska Suomessa
vallitsee uskonvapaus, on valtio kiitettävällä
huomaavaisuudella katsonut velvollisuudekseen
pitää
kirjaa
myöskin
niistä
kansalaisista,
jotka poistuvat valtiokirkosta, mutta eivät
liity seurakunnaksi. Tämä tapahtuu n.s. siviilirekisterin välityksellä.
Mikä siitä seuraa? Siitä seuraa, että ihmiset, jotka tahtovat välttää seurakuntaelämän
ruumiillisia vaikeuksia ja vaaroja, ovat tilaisuudessa kohdistamaan tarmokkaan huomionsa
ainoastaan sielulliseen ja henkiseen seurakuntaelämään. Toisin sanoen: heidän ei ole
pakko muodostaa mitään varsinaista seurakuntaa. He luopuvat vain kirkosta ja liittyvät
sosialihallituksen
siviilirekisteriin.
Sitten
he
keskuudessaan päättävät ja pitävät huolta sielullisista ja henkisistä seikoista ynnä niihin
liittyvästä taloudesta.
Mitä nyt tämä merkitsisi esim. ruusuristiläisten suhteen? He liittyisivät valtion siviilirekisteriin, johon merkittäisiin syntymät ja
kuolemat ja josta saisivat tarpeen vaatiessa
asiaankuuluvat ”papinkirjat”; heidän avioliittonsa solmittaisiin yhteiskunnan edessä siviiliavioliittoon; mutta veronsa — ennen kirkolle
menneet — he maksaisivat RuusuRistin seurakuntarahastoon,
jota
käytettäisiin
määrättyihin tarkoituksiin. Tämän veron suorittaisivat
niin hyvin irto- ja ryhmä- kuin looshijäsenet.
Ruusu-Risti-loosheissa
kasvatettaisiin
jäseniä seremonialliseen työhön ja ainakin jotkut
oppisivat
juhlamenoja
suorittamaan
arvokkaalla ja hartaalla tavalla. Milloin paikkakunnalla tai sen läheisyydessä tarvittaisiin juhlamenoja
erinäisten
tapausten
pyhittämiseksi,
kuten lapsen syntymisen, vainajan hautaamisen y.m. olisivat looshijäsenet omiansa tätä
tehtävää suorittamaan erinäisten asiaankuuluvien ohjeiden mukaan. Ja milloin koituisi menoja matkakulujen y.m. muodossa näiden seremoniallisten
töiden
takia,
suoritettaisiin
k^ungit
seurakuntarahastosta,
jonka
tarkoituksena muuten varsinaisesti olisi teosofisten
opetus-, kasvatus- ja propagandatyön järjestäminen, edistäminen ja tukeminen, sekä tilapäisesti puutetta kärsivien jäsenten auttaminen.
Täten tulisivat ruusuristiläisten uskonnollissie’ulliset tarpeet tyydytetyiksi tavalla, joka
varmaan olisi heidän sydäntään lähempänä

Sextus

kuin esim. kirkolliset muotomenot. Ja jos ken
syystä tai toisesta pitäisi velvollisuutenaan
edelleen kuulua kirkkoon, voisi hän nauttia
ruusuristiseurakunnan
sakramenteista
joko
suorittamalla
asianomaiset
kulut
tilapäisesti
tai
liittymällä
veronmaksajana
seurakunnanrahaston säännölliseksi kannattajaksi.
Olen tässä esittänyt näkökantojani ja toivon, että Ruusu-Ristin jäsenet ja lukijat lausuisivat
mielipiteensä
ylläolevasta
ohjelmastani ja arvostelisivat sitä. Jos se kestää ankaran arvostelun tulta, saattaisimme myöhemmin ryhtyä käytännöllisiin toimenpiteihin.
Odotan siis, että kirjoitatte jotakin — mieluimmin lyhyesti ja sattuvasti.
Toimittajalta 1926:209—213,
Helsingin
Ruusu-Ristillä
oli
kuukausikokouksensa Stenmannilla joulukuun 5 p:nä
klo %8 i.p. Koko ilta keskusteltiin seurakuntakysymyksestä.
Yksimielisesti
kannatettiin
johtajan
ehdotusta
syyskuun
RuusuRistissä, ja monet puhujat teroittivat kirkosta
luopumisen
tärkeyttä.
Lopuksi
perustettiin
”Temppeliraiiasto”
niminen
”miljaardikassa”,
josta rahastosta ynnä keskustelusta tehdään
tarkempaa selkoa tammikuun Ruusu-Ristissä.
Tien
varrelta
1926:
331,
ks Temppelirahasto 1927: 30—31,
Seurakuntakysymyksestä
lausui
johtaja
m.m.:
— Kaikki kirkot sanovat olevansa Jesuksen
puhetorvia, mutta todellisuudessa eivät sitä
ole; täytyy sanoa, että kirkot ovat jatkaneet
juutalaista elämänymmärrystä, edustavat Moseksen lakia ja kieltävät Jesus Kristuksen.
— Ei riitä, että huudetaan Herra, Herra!
vaan tulee tehdä mitä Jesus on käskenyt.
— Ihmiskunta
tarvitsee
Jesus
Kristuksen
lempeää ja voimakasta kättä.
— R-R. julistaa Jesuksen sanaa, opettaa
sitä mitä Jesus on julistanut. Mitä hän on
opettanut, sitä samaa ovat kaikki muut suuret opettaneet ja näyttäneet toteen elämällään.
— Näin ollen kaipaamme seurakuntaa vain
henkisesti. Meillä on täysi oikeus lähteä ulos
kirkosta, — ei jääden hunningolle riippumaan
maan ja taivaan välille, — vaan me pääsemme
valtion kirjoihin.
— Me R-R:ssä tulemme tyydyttämään ja
panemaan toimeen juhlallisuuksia sekä seremonioja määrättyjä tilaisuuksia varten, lasten
ristimistä, avioliittoa, hautausta y.m. varten.
Voimme täydellä syyllä luopua kirkosta, sillä
elämme sellaisessa ajassa.
— Jos hyväksymme tämän, nostakaa kätenne!
Suuri yksimielisyys kävi ilmi, joten tämä
asia aivan kuin jouti pois päiväjärjestyksestä, jääden sen toteuttaminen jokaisen oman
vapaan valinnan varaan. [*Ote R-R:n vuosijuhlaselostuksesta] 1927: 169,
ks buddhi 1933:172—173,
henki 1934: 177—178.
Severs, Elisabeth 1909:305.
Sextus 406 e.Kr. ks siveysoppi 1927: 6.
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Sfinksi
ratkaisee
kristillisen
sfinksin
arvoituksen
— — sekä sfinksin että ristin vertauskuvan
ks veri 1925:50—52,
[*H. P. B.] vihamiehiltäänkin ansaitsee tunnustuksen ”XIX:nen vuosisadan sfinksi”, ks
teosofia 1926: 165—169,
Muistakaamme kuinka sfinksiä on kuvattu.
Sillä on naisen pää, härän ruumis, linnun siivet ja leijonan jalat. Se on monimutkainen
olento. Tämä sfinksi — sen olemme saaneet
kuulla Oidipos-tarusta — on ihminen. Haremkhun ratkaisu on siis ihminen. Mutta jos
se
on
yhteydessä
sanskritinkielisen
sanan
kanssa, on ihminen paraimman jumalan kuva.
Sfinksiin on täten kätketty suuri mystillinen
salaisuus, jota ihmiset eivät vielä käytännössä
usko. Uskonnossa sanomme, että ihminen luotiin jumalan kuvaksi, mutta emme uskalla
sitä käytännössä todistaa.
[*Ote art. Vieläkin sanojen tulkintaa] 1928:
236.
Shakespeare, William
ks Tietosanakirja 1910: 86—87,
Shakespeare’in draamoissa ks Atra, Kaarlo
1916: 52—53,
ks Teosofian joulusanoma 1925:373—374,
Shama
”ajatuksen hillitseminen”, (shama) ks itsehillintä 1910:130—131.
Shamaanit ks poppamiehet 1916: 286.
Shamballah
pyhässä
Shamballahissa
sommitellaan
ne
päätökset, joiden toimeenpaneminen ks Valon
ja varjon veljet 1922: 100—105.
Shankaraatshaarja, Shankara
ks Kalevala 1912:415,
[*H. P. B.] sanoo, että Buddha reinkarnoitui
Shankaraatshaarjaan. Tämä on yleinen usko
Tibetissä ja Indiassa. Shankara oli suuri filosofi, joka tahtoi puhdistaa Indian vanhaa
uskontoa — — Jo 32-vuotiaana Shankaraatshaarja poistui maailmasta — — tällä tavalla
Shankara tietysti valmisti itselleen karman ks
H. P. B:n itämaalaisuus 1931:124—129.
Sharpe, S. Maud 1909:36, 1912:60.
Shastrat
Tantrikkojen
Shastrat
(pyhät
kirjat)
ks
veri 1925: 51—52.
Shatsampatti
”kuuden hyveen” hankkiminen (Shatsampatti) ks itsehillintä 1910: 130—131.
Shaw, Bernhard: Ihminen ja yli-ihminen.
Komedia ia filosofia. Joka tekijän kuuluisan
kirjailijanimen nojalla ryhtyy suurilla toiveilla
tämän kirjan lukemiseen, hän epäilemättä hieman pettyy, sillä vaikka Shaw, joka tätä
nykyä on Englannin huomatuimpia miehiä,
silminnähtävästi on itsenäinen mies ja rohkea
ajattelija, eivät hänen ajatuksensa ja katsantokantansa suinkaan ole ennen kuulumattomia.
Tuntuu melkein kuin häntä ihailtaisiin juuri
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hänen rohkeutensa takia, sillä se mitä hän
sanoo ei aina ole vakavan syvää eikä hienotunteisen miellyttävää. ”Ihminen ja yli-ihminen” on komedia-osassaan hyökkäys avioliittoa, lempeä ja naisia vastaan ja samalla lopullinen tunnustus, että nainen se kuitenkin aina
miehen voittaa lemmellään. Ehkä tekijä onkin
Annassa
tahtonut
antaa
nykyajan
oloihin
mahtuvan aavistuksen ihailemastaan tulevaisuuden itsetietoisesta, vapaasta ja uljaasta
naistyypistä. Komedia muuten sisältää kolmannessa
näytöksessä
nerokkaasti
sepitetyn
pilakuvan helvetistä ja taivaasta. Toinen ”filosofinen” osa tuo esille yhtä ja toista mieleen
pantavaa ja lausuu välistä nerokkaan sattuvia
ajatuksia kaikenlaisista elämän kysymyksistä.
Kasvatuksesta
esim.
tekijä
sanoo:
m.m.:
”Parhaiten kasvatettuja lapsia ovat ne, jotka
ovat nähneet vanhempansa semmoisina kuin
he ovat. Tekopyhyys ei ole vanhempien ensimäinen velvollisuus.” ”Oppinut mies on laiskuri, joka kuollettaa aikaa tutkimalla. Varo
väärää tietoa, se on vaarallisempaa kuin tietämättömyys.” ”Toiminta on ainoa tie tietoon.”
Rikoksesta ja rangaistuksesta tekijä m.m. lausuu: ”Surma teloituslavalla on surman kaikkein huonoin muoto, sillä se tapahtuu yhteiskunnan suostumuksella.” ”Niin kauan kuin
meillä on vankiloita, on vallan samantekevää
ketkä meistä asuvat kopeissa.” Uskonnosta
sanoo Shaw: ”Varo sitä miestä, jonka jumala
on pilvissä. Miehen uskon voi päättää, ei hänen uskonnostaan, vaan niistä edellytyksistä,
joitten
nojalla
hän
tavallisesti
toimii.”
Kirjoja, vanhoja ja uusia. 1906: 282.
Shelikovskaja, Vera
Madame Blavatskyn sisar, madame Vera
Shelikovskaja, julkaisi heti Solovyoffin kirjan
jälkeen kirjasen nimeltä ”H. P. Blavatsky and
a modern priest of Truth” (H. P. B. ja nykyaikainen totuudenpappi), jossa hän puolustaa
sisartaan sillä yksinkertaisella tavalla, että
painattaa Solovyoffin kirjeet H. P. B:lle. ks
H.P.B. 1909: 140—142.
Shirakava
Kys.
Historiassa
kerrotaan,
että
entistä
Japanin keisaria, Shirakavaa, vaivasi päänsärky ja siitä kovasta päänsärystä toivoi keisari
pääsevänsä
pyhiinvaellusmatkalla
Kvanoonin temppeliin. Sieltä kehotettuna meni
keisari Shirakava erään intialaisen lääkärin
luokse ja matkalla sinne vaipui keisari uneen.
Unessa ilmestyi hänelle eräs munkki, kertoen,
että ”keisari entisessä olotilassaan oli ollut
Rengebo niminen munkki” ja ansioittensa
vuoksi oli Rengebo sitten korotettu keisariksi
”Go-Shrakava” nimellä ja sen jälkeen joutui
Rengebon pääkallo erääseen jokeen ja siitä
kasvoi raita. Joka kerta kun tuuli huojutti
raitaa särki keisarin päätä. Herättyään lähetti Shirakava hakemaan pääkalloa, mikä
löydettiin ja joka hänen unensa mukaan oli
ollut hänen entinen pääkallonsa. Sen jälkeen
taukosi keisarin pään särky ikipäiviksi. —
Mitä teosofia vastaa tähän, oliko se niin?
Vast. En tiedä, mitä teosofia, s.o. jumalallinen viisaus tähän vastaisi, mutta omasta
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puolestani olen taipuvainen pitämään kertomusta legendana, koska ihmisellä kerran erottuaan fyysillisestä ja eetterisestä ruumiista ei
enää ole mitään tekemistä niiden kanssa. Jos
kertomus on tosi, selitän sen voimakkaaksi
suggestioniksi, jonka keisari sai auttajalta
unessa. Keisarin oma usko hänet paransi ja
koko kalloa koskeva homma oli vain maagillinen toiminta, jonka tarkotuksena oli herättää
ja vireillä pitää keisarin uskoa. 1912: 192.
Shiva ks kolminaisuus 1912: 115.
Shrii Krishna ks Krishnamurti 1928:22.
Shruti ks hindulainen 1927: 247—248.
Shukra
Venus eli Shukra ks Venus 1906: 142.
Siam ks erakko 1928: 323.
Sibelius, Jean ks ”Jokamies 1916: 441.
”Sibyllan ennustus”
ks ennustus 1914: 363—367,
Huom. H. P. B:n nerokas selitys jääköön
arvoonsa; nykyiset historialliset tutkijat ovat
sitä mieltä, että kyseessä oleva Sibyllan Kirjan lause on kristillisestä kädestä lähtenyt
”uskon
vahvistus”
ihmeellisen
ennustuksen
muodossa, siis toisin sanoen luettava katolisen
kirkon lukuisain ”hurskasten petosten” joukkoon. Mutta ehkä myöhempi tutkimus tulee
päinvastaisiin tuloksiin. [*P. E:n huomautus
H. P. B:n art. Evankeliumein esoteerinen
luonne] 1929: 288.
Sielu, -Uinen, sielutiede jne
sielun — — polvistumista Jumalan eteen
ks Sokea usko ja 1905: 16,
sielullisesti yhtäläisiä. — — [*tasa-arvoisuus] ei asu sielussa ks tasa-arvoisuus 1905:
97—98,
Sielutiede ks Yliaistillinen maailma 1905:
109—111, ja 118,
ks mediumismi 1905: 118—119,
Omatunto-lehti 1906:5—6,
ihminen ei ole ruumis, vaan sielu ks Sukupuoliasia teosofian valossa 1906: 13—17,
ks psykometria 1906: 94,
se kansa, joka uskaltaa kulkea hyvän tietä,
vetää luoksensa suuria sieluja. Ja kuta enemmän suuria sieluja kansan keskuuteen syntyy,
sitä valoisammaksi ja itsetietoisemmaksi ja
nopeammaksi käy sen kansan tie ”luvattuun
maahan”, ks paha art Ei pahaa pahalla 1906:
189,
ks lapsi 1906: 204,
Ihmiskunnan yhteinen kuninkaallinen sielu
ottaa asuntonsa hänen sieluunsa ja haihduttaa
kaiken itsekkyyden, ks Rakkauden alkemia
1906: 222—224,
ks Nuorison elämänilo 1906: 243,
sielulla siivet ks salatiede art Todistuksia
1907: 5,
kun hiukan lähemmältä tarkastamme inhimillistä sieluelämää — — sielun silmä on
korkeammalla mentalitasolla. — — Ennen
hän on sielunsa pakosta etsinyt jumalaa ks
Kaita tie 1907: 56—61,
ks Lähde, Vihtori 1907:80,
kasvatus 1907: 81,
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[*ihminen] on sielu, joka on pukeutunut
ruumiiseen, ks veljeys art Onko veljeysaate
toteutettavissa? 1907:98—99,
ks sosialismi 1907: 113,
Kaikki ihmiset ovat koulua käyviä sieluja,
toiset vähän vanhempia ja kokeneempia, toiset nuorempia. [*Ote art Rikollisuus ja musta
magia] 1907: 161,
Sielut syntyvät samaan perheeseen sentähden, että — — sielujen koko lukumäärä on
noin — — Ihmissielut ovat kipinöitä, jotka
jumala — — Jokainen ihmissielu on jumalan
yksisyntyinen (”ainokainen”) poika, s.o. on
yksin isästä jumalasta syntynyt, ks ihminen
1907: 166,
ks jälleensynt 1907: 180, ja 182,
sielullisia tiloja — — Kokeneempia sieluja
— — kokemattomia sieluja ks maailmanloppu
1907: 183,
”sielu” ks veri 1907: 183—184,
mielisairaus 1907: 184,
Kys. Miksi toinen ihminen on herkkä vastaanottamaan
teosofisia
aatteita,
kun
taas
toinen pitää niitä petoksina tai todistamattomina arveluina? Ovatko edelliset vanhempia,
jälkimäiset nuorempia sieluja?
Vast. Ihminen, joka ensi kuulemalta innostuu teosofiaan ja jonka innostus osottautuu
pysyväiseksi, on epäilemättä jossain edellisessä elämässä tuntenut samoja aatteita. Sielujen ikä on toinen kysymys. 1907: 202,
Kys. Mikä on sielu ja missä se on ihmisessä?
Vast. Sielu on jumalsyntyinen tajuntakeskus,
verhottuna
useampaan
ruumiiseen,
ja
sinään se ei ole missään paikallisesti, koska
se omassa olemuksessaan on korotettuna ajan
ja paikan yli. Fyysillisen elämän aikana sielu
tavallisesti ilmenee personallisena päivätajuntana, joskus sitäpaitsi erityisemmällä tavalla
neron inspiratsionina j.n.e. — joista asioista
sopii lukea kirjasta ”Mitä on kuolema?”
(Sanaa ”sielu” käytetään muuten eri merkityksissä.) 1907:202—203,
Kys. Mitkä ovat sielun ominaisuudet, ovatko ne näkö, kuulo, tunto, haju ja maku?
Vast. Sielun perusominaisuudet ovat: tahto,
järki ja tunne. ”Minä tahdon, minä ajattelen,
minä tunnen.” Näkö, kuulo j.n.e, ovat ainoastaan ne kanavat, joiden välityksellä sielu on
yhteydessä fyysillisen maailman kanssa. (Sama
on laita esim. astralisen selvänäköisyyden,
joka välittää sielun yhteyden astralimaailman
kanssa). 1907: 203,
pyhimmässä ja puhtaimmassa sielussamme
olemme, ks P. E. VII 1907:223—225,
Ihmisen sielukin rakastaa. — — Ihmisen
sielukin kunnioittaa. — — Ihmisen sielukin
on puhdas. — — Sinä polvistuit sielu, ja palvelit. — — Vieläkö epäilet, sielu? ks Kristuksen syntymä 1907: 257,
Sentähden sielulliset ja ruumiilliset ominaisuudet ovat niin äärettömän monenlaiset ihmiskunnassa. — — Sielun sulut aukeavat ks
Kehityksen kulku 1907: 269—271,
kuolettaa ihmisen sielun ks agni 1908: 27,
Onko
sielun
kehittyminen
astralitasolla
enää mahdollista? ks astraalitaso 1908:29,
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Sielu on hengen ja ruumiin side. ks luku
1908: 62,
hänen sielunsa on juossut ulos itsestään ks
Ensio 1908: 90,
vainajan sielu vapautuu siitä vetovoimasta,
mikä,
valitettavasti
kyllä,
hänen
haudassa
makaavalla tai balsamoidulla ruumiillaan välistä on ks ruumiinpoltto 1908: 90—91,
Miten on selitettävissä hengen, sielun ja
järjen suhteet toisiinsa? ks henki 1908: 91,
Hänen sielunsa silmät ovat ummessa ks
Kielletty hedelmä 1908:97—99,
ks itsemurha 1908: 122,
sairas sielu — — Jos sielu on terve ks
ruumis 1908: 123,
huolenpito oman sielun pelastuksesta — — —
rakentaa omaan sieluunsa Jumalan Hengen
temppeli. — — nostaisi ihmisten sielut ylöspäin ks Usko ja teot 1908:129—135,
ainoastaan ne ihmissielut, joissa veljesrakkaus on korkeimpana voimana, kykenevät seuraamaan mukana. Muut sielut, jotka vielä
ovat itsekkäitä ja siis tietämättömiä, erotetaan pois ihmiskunnasta, ks tuomio 1908: 184,
Ostakaa kaikkea hyvää kirjallisuutta, niin
kasvatatte sieluanne ja älyänne monipuolisesti, ks kirjallisuus 1908: 192,
Jumalanpojan elämäkerta on — — sielutieteellinen selonteko ihmisen salaisesta henkisestä kehityksestä, ks neitsyt 1908: 250,
ks Päämajan aura 1908: 254,
[*Zanoni]
sisältää
kokonaisen
sielutieteen
niille, jotka lukea osaavat, ks Bulwer, Edouard
Lytton 1908: 311.
ks kehitys 1908: 312,
kerran tulee jokainen sielu siihen kohtaan,
jolloin hän herää näkemään mikä suuri päämaali hänellä on edessään — — kokemuksiltaan nuorempi sielu, ks karma art Mikä on
karma? 1908:330—337,
sielullinen todellisuus, ks uskonto 1909:
73—75,
Mikä on sielu ja missä se on? ks lapsi
1909:99,
ks kehitys 1909: 105—106,
herätettiin sielussani vanhat muistot menneistä tutkimuksista, menneistä kokemuksista,
ks Jumala 1909: 108,
kun sieluni sisimmästä kysyin, mitä varten
olin olemassa ks veljeys 1909:207—208,
”sielutonna” ks eetteritaso 1909: 268—269,
”sielunvaellusoppi” ks teologia 1909: 308—
309,
Nyt on ruumistunut paljon sieluja, jotka
viime elämässään olivat oppineita gnostikoita
y.m. ks Fransiskus 1909: 335,
kolme ihmissielun ominaisuutta ks Tietäjät
itäiseltä maalta 1909joulul:4—6,
Jos ihminen pyrkii ainoastaan tietoon, jää
hänen sielunsa aina tyhjäksi ja levottomaksi,
ks tieto 1910: 52—53, ‘
Kys. Tarkotetaanko salaisopilla jotakin fyysillistä
tiedon
kehitystä
vai
tarkotetaanko
sillä sielun sisäistä henkistä kasvua?
Vast. Jälkimäistä. 1910: 127,
ks ihminen 1910: 127,
luonto 1910: 127,
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ihmisen pojan tulemus ihmisen sielussa, ks
maailmanloppu 1910: 133,
ks Rakkaudelle [*runo] 1910: 198—199,
sieluntilat vaikuttavat ruumiiseen, ks stigmat 1910: 283,
Välistä sielumme kamppailee tuskien ja
epäilysten mustassa yössä. — — Kuta herkempi ja hienorakenteisempi sielumme on,
sitä toivottomampi sen tuskanhuuto — —
sanokaamme sielullemme: ks epäilys 1910:
289—293,
ks kirjallisuus 1910:295,
viisaudelle alttiita sieluja ks P. E. V 1910:
328—329,
sielunne riemulla hyväksyy teosofiset opit
ks riemu 1910: 358,
sielullisia kykyjä, ks asketismi 1910: 359,
Tee sielusi väkeväksi eläkä sitten pelkää
vastuuta, ks näkijä 1910: 366,
[*ymmärsi] mitä sielussani oli liikkunut!
— — Semmoisia sieluja kaipaa maailma ks
Wachtmeister, C. 1910:369,
Jos ihminen, jonka sielu on ristiriidassa,
kysyy itseltään ks Tolstoin oppi ja teosofia
1910: 409—411,
vapauttaa sielun ja mielen sokeasta uskosta
ks itsetunto 1911: 3—4,
jos jaksamme pitää mielemme rauhallisena,
sielumme iloisena kulkiessamme läpi polttavien tulien ks Päämajassa 1911:30—32,
vapauttaa meidät vieraista aineksista sielussamme ks hyöty 1911:49—54,
Sieluja ”riittää” ks jälleensynt 1911: 177,
Sillä se, mitä ihminen ajattelee, kuvastaa
mitä hän sielussaan tuntee, ks tunne 1911:
182—183,
Tietysti sielun kehitys on pitkä — — Mikä
on hänen henkisen ja sielullisen elämänsä
perussävel? — — Mestarin sielu on yhtä
opetuslasten sielujen kanssa — — Rakkaus
on. Meidän ei tarvitse sitä luoda, vain avata
sille sielumme, ks Rakkauden salaisuus 1911:
213—219,
sielun ja mielen voimakasta kääntymistä
Jumalan puoleen ks rukous 1911: 250,
ks henki 1911:282,
materialismi nauraa sielun kuolemattomuudelle ks Aikamme tarve 1911:349—350,
Kuoltuaan he [*vapahtajat] ovat astuneet
alas helvettiin sieluja pelastamaan, ja sitten
nousseet kuolleitten valtakunnasta taivaaseen,
ks Joulusymboliikkaa 1911: 357—361,
Suomen kansan syviin riveihin on syntynyt
ja syntyy yhä sieluja, kyllin vanhoja ja kyllin
kokeneita — — Nämä jalot sielut vetävät
luoksensa teosofian valon, — — sytyttäen
sielun toisensa perästä, ks kiitos 1912: 4—5,
Jokaisen sieluntila on myötätunnolla kuvattu ks V. H. V. 1912:6—7,
”Själens lif” (Sielun elämä) ks Vitus 1912:
105—106,
Kristus-elämän herääminen ihmisen sielussa, ks Kristus 1912: 142—143,
Mystillistä
avainta
käyttämällä
saa
taas
[*Ilmestyskirjasta]
kuvauksen
niistä
tapauksista ihmisen sieluelämässä, jotka seuraavat
Kristuksen syntymistä, ks Ilmestyskirja 1912:
192,
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Päivänvaloon nousee, mitä ihmisen sielussa
piilee, ks Titanic 1912: 202—204,
sielu on päässyt puhdistuksen tien alkuun,
mutta ks aate 1912:254—256,
sielullinen haaksirikko — — sielu, joka
janoo elämän vettä ja odottaa sinun tuloasi.
------- En kuitenkaan ole sitä uskoa sielustani
tappanut, vaan olen surrut, jos synkkinä hetkinä se on sielustani häipynyt, ks opettaja
1912:408—414,
Ihmisen sielu vaikeroi ja huutaa: oi missä
on vapahtajani? — — Ihmisen sielu valittaa: oi te ette ymmärrä minua, ks vapahtaja
1912: 452—453,
Paljon on sielu kokenut fyysillisen elämänsä aikana ks jumaluus 1913: 101,
Kun ensin sieluelämä puhdistuu ja kaunistuu,
muuttuu
itsestään
ulkonainen
elämä,
mikäli se ei ole meistä yksin riippuvainen, ks
avioliitto 1913: 259,
Älä päästä niitä [*kiusauksia] sieluasi raatelemaan, ks onni 1914: 2—3,
Kruunun tarkotuksena oli kuvata sielullista
valokehää ihmisen pään ympärillä — — Todellinen jalosukuisuus on täten sielullista laatua ks heraldiikka 1914: 149—150,
sielullis-henkisiä ponnistuksia, ks nukkuminen 1914: 192,
ks kesäkurssit 1914: 197—198,
salatiede 1914: 198—199,
saamme taloudellisesti ja sielullisesti suorittaa osamme Europan kovasta karmasta, ks
Europa 1914: 255—256,
ks Pyhiinvaellus 1914:314—315,
Koko äitiys on sielua ja sentähden sitä
lähestytään sieluna. — — äidin sisäinen sielullinen esimerkki, ks Marjatan rengas 1914:
411—412,
onnettomuus, joka sielullisesti peittää meidät pimeyteen, on henkisesti katsoen valonvälähdys ks suru 1914: 413,
sielua turmelevat itsekkäiden ja alhaisten
asioiden mielessä hautominen, ks mietiskely
1915:41,
Useimmat uskovat esim. omaan sieluunsa
ks tajunta 1915: 51—54,
[*teosofinen elämänymmärrys] on kytenyt
ihmisten sieluissa jo kymmeniä vuosia ks
vallankumous 1915:148—149,
täytyy minun tunnustaa, etten koskaan ole
katsomosta poistunut sielustani tyhjänä. —
— aina sieluni on rikastunut ja oppinut, ks
näyttämötaide 1915: 149—151,
tuo suuri sielu oli kokenut — — Minun sieluni sanoi: — — Ja silloin kuului vastaus
Eliaan sielusta: ks Lönnrot, Elias 1915: 317—
318,
Ei itse Buddhakaan tahtonut vastata mitään kysymykseen ihmisen sielusta, ks Buddha
1915:364,
mies, joka sielunsa koko hehkulla antautuu
tutkimuksiin omin päin ks Wetterhoff-Asp
1915: 496—498,
Nostan minäkin sieluni ja rukoilen: rauhaa,
rauhaa, rauhaa, ks Tietäjä 1916: 2,
ks Atra, Kaarlo 1916: 50—53,
Mysteriot I ja II 1916: 67, 114—115,
Kaita tie 1916: 152—154,
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[*tieto] vapauttaa sielumme ja henkemme
tietämättömyyden tuskallisista kahleista. —
sielullisessa
itsekasvatuksessa
ks
tahto
1916: 239,
— Olen totuudenetsijä sieluni sisimpiä syitä
myöten ks teosofia 1916:300—302,
Kuinka muuten uskallamme toivoa, että
keskeemme syntyisi pitkälle kehittyneitä sieluja? ks teosofia art T.S:n työ ja tarkotus
1916:348,
”uudestisyntynyt” sieluntila on aivan luonnollinen psykologinen ilmiö, kun jumalallinen
rakkaus on syttynyt ihmisen sielussa, ks
panettelu 1916: 382,
Mahtavat ajatusvirrat ovat liikkeellä ja
tempaavat pyörteisiinsä ihmisen sielun. — —
Jos sielussa piilee ahneutta ja rahanhimoa
— — sielunsa puhtauden. — — kadottaa
oman sielunsa? ks ajatus 1916:386—387,
Aikojen
henkiset
liikkeet
koettavat
tätä
sieluntilaa ihmisissä jouduttaa, ks teosofia
art Veljeyden toteuttaminen 1916:388—391,
ks jooga 1916: 437—438,
sielullisuudessa elämän painopisteen. — —
koska uskomme sieluihin — — sielullis-henkisiä voimia näkymättömässä maailmassa. —
— vaikuttaa
niihin
inhimillisiin
sieluihin,
jotka
Jeesukseen
Kristukseen
uskovat,
ks
Kalevala, kristinusko ja Suomen kansa 1917:
159—163,
ks elävä sana 1917: 241,
sielun puhdistustiloja — — laiskimmat ja
vähimmän kehittyneet sielut ”jäävät luokalle”
s.o. ks astraalitaso 1917: 243,
ks Venna, A. 1917:247—248,
veljeys 1917: 342—343,
”maailman sielu” eli aalaja — — Maailman sieluna se on Logos eli — — ehkä läheisessä
tulevaisuudessa
Kristuksen
heräävän
monen ihmisen sielussa — — Ihminen ei ole
enää sielukas. — Kuinka monta sielutonta
ihmistä
tapaammekaan
nykyajan
yhteiskunnissa! Kylmä järki, terävä äly, sukkela käytännöllisyys karkottaa tunteen ja mielikuvituksen sielusta; ja kuitenkin juuri nämä
tekevät sielun sielukkaaksi! — — Ne eivät
enää jaksa tehdä ihmisyksilöä sielukkaaksi!
ks Kristus 1917: 440—442,
Teosofia on jumalallinen viisaus, joka saaden asuntonsa ihmisen sielussa valaisee elämän kaikkia kysymyksiä — — ihminen tietää
itsensä sielulliseksi olennoksi — — Pitäkäämme nyt silmällä tuota sieluelämämme kolmijakoa tietoon, tuntoon ja tahtoon — — sieluton eläin. — — Kun Kristuselämä syntyy
ihmisen sielussa ks teosofia art Mitä on teosofia? 1917:442—446,
ks Suomi 1917:448—451,
Mutta siinä alituisessa sielullisessa tuskassa, jossa päiväni vietin, koetin rauhottaa
mieltäni ks Suomi 1918: 72,
vainajain valtakunnassa — — ihmisten sielut ks rauha 1918: 99,
Kun katselin pilven muotoa, antaen ilmiön
sielullisesti vaikuttaa minuun, en voinut olla
ilmaisematta tunteitani toverilleni: ks Punainen aika 1918: 130—131,
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ks Suomi 1918: 162—163,
olen niistä löytänyt vastakaikua oman sieluni kokemuksille. — — sieluni iloitsee Steinerin kirjotuksista. — — Tämä huomio sai
minut sieluni koko voimalla syventymään
Kristuksen mysterioon ks tunnustus 1918:
165—167,
Nyt näen selvän selvästi, että ihmiskunta
olisi hukassa ilman niitä korkeammalle kehittyneitä sieluja, jotka jo osaavat tehdä muutakin luovaa työtä kuin paljasta ruumiillista,
ks sota 1918: 196,
Sielussa tuntuu kolkolta, kylmältä, yksinäiseltä. — — Vaikka näin olen kuvannut sitä
väsymystä, joka tuhansia sieluja uhkaa ja on
vallannutkin, en suinkaan tarkota, että meidän tulisi antautua sen valtaan, ks rauha
1919: 4—5,
[*Jeesus Kristus] todella nyt on maapallon
sielu. — — Sentähden se Kristus, joka syntyy ihmisen sielussa ja joka sielun vapahtaa,
on jumala, ks Jeesus vaiko Kristus? 1919:18,
ks hyvä 1919: 26—27,
kotoisia säveliä alkoi sielussani soida, ks
esperanto 1919: 89—90,
aina oli koko sielullaan mukana siinä, mitä
teki. ks V. H. V. 1919:101—102,
Eikä kukaan ihminen, ei koskaan mikään
sielu ole ilman sitä elämää, joka on kaikkialla. — — Me inhimilliset sielut, niin pieniä tai niin suuria kuin me olemmekin, olemme osallisia ks V. H. V:n haudalla 1919:105—
106,
ks lohdutus [*Lisäyksessä~\ 1919: 192,
Eikä ole ihmettä, että herkkätuntoiset ja
helläsydämiset ihmiset ovat kadottaneet sielullisen tasapainonsa, nähdessään — — En
kuiskannut sielussani, että totuuden piti olla
sitä tai tätä. ks yhteiskunta 1919: 225—229,
ks Konttinen, Helena 1919:231—232,
heidän sieluissaan liikehtii oireena tulevaisuuden ihmiskunnan henkisiä kykyjä, ks yhteiskunta 1919: 258—260,
Heidän nuorekas sielunsa on takeena siitä,
että ks politiikka 1919:260—261,
ks joulu 1919: 294,
ei pelkää ruumiin tappajaa eikä sielun vihollista — — sillä jumalallinen elämä on
siemenenä ihmisen sielussa — — ainoastaan
Kristus ihmisen sielussa voi niitä [*akaashisia
aikakirjoja] lukea ja tulkita. — — Siihen
ihminen ei kykene, jos hänen silmänsä näkee
pahaa, jos hänen sielunsa vastaa pahan ja
kärsimyksen väreilyille, ks jälleensyntyminen
1919: 294—296,
ihmissielun kehitys käy joukkosielusta yksilöllisyyteen ja siitä henkielämän ykseyteen.
— — Joukkosielu on nyt jo tullut tavalliseksi sivistyssanaksi. — — Totuus ei näyttäydy ihmissielulle, ellei sielu ole silmiänsä
kirkkaaksi pessyt. — — Mutta kun ihmissielu on tällä tavalla kyyneltensä Jordanissa
kastettu, silloin taivaat hänelle aukenevat ja
hän ”näkee Jumalan”, ks kehitys 1920: 98—
101,
Kymmenen vuotta olin asiaa sielussani pohtinut, ennenkuin siitä julkisesti kirjotin niinkään laajalti kuin sen tein 1906 ja — —
ihmissielujen Vapahtaja,
kohdisti katseensa
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sukupuolisuuden syvään sielulliseen merkitykseen ja kantavuuteen — — kuvata sitä sielun
kehitysastetta, jonka Kristus tiesi — — jonka
rinnalla hänen sielunsa saisi levätä ks sukupuolielämä 1920:145—154,
hamartia
tarkoittaa
semmoista
sieluntilaa,
jolloin ks sota 1920: 198—199,
ihmissielun yksilöllinen vakaumus. — — ,
Aseettomuus on luonnollista, kun veljeys on
tullut eläväksi henkiseksi voimaksi ihmisen !
sielussa ks R-R 1920:246—247,
että pätkäni olivat mieluista sielunravintoa.
— — Pelkään, että katkeruuden vedet alkoivat huuhtoa sieluani, ks R-R 1920: 338—348,
näkymättömästi Jeesuksen omassa sielussa.
— — Jeesus oli Mestari-sielu ks Jeesus 1921:
66—67,
Monet kehittyneet ja viisaat sielut ruumistuvat sen perästä ihmisten kesken ks raamattu 1921: 124,
niiden [*eläinten] sieluelämä vielä oli kahleissa. — — Jumala, joka oli laskenut siemenen sieluumme ks teosofia 1921:260—262,
sielullinen musikaalisuus ks musiikki 1921:
319,
Rouva W. etsii taiteessaan sielua, mutta ei
muodon kustannuksella, ks Weissenberg, Ester
1921: 396,
”sielun
ravitseminen
on
vaikeampi
kuin
ruumiin” ks teosofia art T.S:n tehtävä 1921:
458—463,
Kaikki on vain näennäistä, kaikki on vain
harhaa,
sillä
todellisuudessa
olemme
eläviä
sieluja, jotka huudamme elävää totuutta ja
elävää Jumalaa. — — sielujen pelastusta ks
R-R 1921: 579—580,
tämä sielun vihollinen — — Mutta kerranhan joulukellot soivat meidän sielussamme?
------ sielumme hätähuuto oli kaikunut aavaan
avaruuteen. — — Ah joulu, avaa ovet ihmisten sielujen kätköihin! ks Joulun R-R 1921:
581—583,
tällä tavalla sulkevat sielunsa ovet totiselta
Isältä — — Sillä nämä henkivallat kietovat
mielellään ihmisten sieluja — — uuden ihmiskunnan yksilöt sieluina. Näiden ihmissielujen yhteydessä ks Valon ja varjon veljet
1922: 101—105,
ks R-R 1922: 162,
sielumme joutuu harhateille. — — totuutta,
elämää, joka kumpuaisi omasta sielustamme
— — Mutta tulessa puhdistuneena ja tuskissa
vahvistuneena minun sieluni nyt huutaa maailmalle totuuden, ks Mea culpa 1922:259—264,
Milloin Kristus minun sielussani syntyy?
— — Kuitenkin on meillä jossain sielussamme kuin aavistus siitä, ettei — — Kristus
on ylkä, joka odottaa morsiantaan, ihmisen
sielua. — — meidän tulee karkoittaa pilvet
sielumme taivaalta ks Joulun sanoma 1922:
296—298,
Ehdotin kerran kirjeessä Mr. Leadbeaterille,
että hän tutkisi muuatta jännittävää ihmisen
sielua ja ruumista koskevaa kysymystä, ks
C. W. L. 1923: 46—47,
ks Mestari 1923: 208,
Silloin kasvissyönti myös vaikuttaisi sivistystä västi sieluun, ks vegetarismi 1923: 326—
327,
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Miksikä emme omistaisi jonkun hetken sielullemme? ks laki 1923:369—370,
siitä saakka, kun totuus minulle kirkastui,
on sielussani asunut rauha, jota maailman
myrskyt eivät ole kyenneet järkyttämään, ks
sota 1924: 4,
ihminen on sielu, ennenkuin hän on ruumis
ks henki 1924: 10,
kaukonäköinen suursielu? — — Eiköhän
pikemmin Leninin sieluntuska ollut suuri, kun
ks haaveilija 1924: 48—49,
aseettoman kapinan sielu, ks Gandhi 1924:
50,
mitä sairaaloisuuksia, luonnottomuuksia ja
järjettömyyksiä inhimilliseen sieluun voi kätkeytyä, ks Lagerborg, Rolf 1924: 74—76,
sieluntuskissa värjöttäville. — — Tunsin
niin elävästi seisovani vanhan, suuren, kehittyneen sielun edessä. — — sielunsa pellosta
ovat löytäneet totuuden helmen ks Wrede,
Mathilda 1924:88—89,
Päinvastoin
tunsin
itseni
sielullisestikin
aina tyytyväiseksi, ks vegetarismi 1924: 124,
ks itsemurha 1924:209,
Olympialaiset 1924:209—210,
apostolit 1924:246—247,
Uni ja unennäkö 1924: 294—301,
R-R 1924:327—328,
viisauden
aurinko
nousee
hämmästyneen
etsijän sielussa, ks H.P.B. 1925:4,
emmekä koskaan ymmärrä hänen [*Jeesuksen] sielunsa salaisuutta, ellemme ota lukuun,
että ks Mestarikirjeet 1925: 101,
[*Mestarit] saattavat liikkua sieluruumiissaan — — [*H. P. B.] sieluruumiissaan ks
auktoriteetti 1925:149—151,
[»H.P.B:n] sieluntuskista ks H.P.B. 1925:
194—203,
veti
syrjään
sielutieteellisen
verhon
ks
J. R. H.: Isä Aabraham 1925:255,
monet valistuneet sielut ovat jatkaneet hänen [*H. P. B:n] työtään ks Teosofian joulusanoma 1925:370—374,
totuus, joka täytti sielumme ylevällä hartaudella ja kunnioituksella. — — Mutta jos
hänen sielunsa seisova vesi kadottaa tuoreen
makunsa ja muuttuu katkeraksi, silloin — —
ja jos hän antaa niille sijaa sielussaan, silloin
ks teosofia 1926: 2—10,
Kuoleva ihminen näyttää välistä kärsivän
ankaria fyysillisiä tuskia, joista hän itse sieluna ei tiedä mitään, ks ruumiinpoltto 1926:
26,
Lootuskoulun tehtävä on siis avata lasten
järkeä ja sielua ymmärtämään ja omaksumaan teosofista elämänkatsomusta, ks lootuskoulu 1926:134—135,
jotkut sielut löytävät itsensä ja elämäntehtävänsä kansansa profeettoina, ks kesäkurssit
1926: 170—171,
Olen vielä liian elävä ja liian joustava sielultani voidakseni kangistua muotoihin, ja
sentähden etsin joka paikassa henkeä ja elämää enkä anna muodon häikäistä silmiäni.
ks R-R 1926: 218—219,
ks Sairas sielu, art 1926:225—232,
jos tuon ihmisen ulkomuoto kuvaa hänen
sielunsa tilaa, silloin Krishnamurti on lähellä
Kristustakin, ks I. T. J. 1926:244—247,
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sieluni huudahti: Jatka, veljeni ks Krishnamurti 1926:273—276,
ks ihmisenpoika 1926: 303,
Nainen 1926:303,
aalaja eli maailman sielu ks Kristus
1927: 42,
ks homoseksualismi 1927: 46—47,
opettajia ensin oman sielunsa maailmalle
ks maailmanopettaja 1927: 329,
ks stigmatisatsioni 1927: 330,
En uskaltanut paljon puhua ajatuksiani,
mutta sielussani käsitin kristinuskoa toiseksi,
ks Kristinusko ja maailmanrauha 1928: 388—
394,
”sielullisen terveysopin” — — ”Sielun hygienia” opetetaan siten ks Kulmakoulu 1928:
95—96,
Suomen kansan sielun sisimmässä elää siis
halu olla Kristuksen palvelija, ks Suomen
tulevaisuus 1928: 207—208,
Mutta Krishnamurti ei ole samassa asemassa kuin kaikki tämän maailman suuret
sielut yleensä ovat olleet, ks Krishnamurti
1928: 254,
sielua
rauhoittavasta
kasvatuksesta
ks
erakko 1928: 323,
ihmisen sielullisessa kolmiossa ks jättiläinen 1929: 146—147,
[*Laulun kyky] on ennen kaikkea sielumme
hienostuneessa tunnekyvyssä. ks laulu 1929:
168,
Monet nälkäiset sielut riemuitsisivat ks
R-R 1929: 364,
Koko sielustani soisin, että minäkin kykenisin vastapalveluksiin, ks Tie 1929: 365—366,
Ruusu-Risti ei olekaan arkojen sielujen
lehti ks R-R 1929: 409,
kun olemme totuudenetsijöitä koko sielustamme ja koko mieleltämme. — — jos totuudenetsijä on enemmän sielua ja henkeä kuin
paljasta älyä, silloin ks Poika 1929: 411—416,
Toista taas oli vanhempien sielujen ks
magia 1929: 440,
ks psykologinen laki 1929: 440,
näin, että hänen sielunsa oli kovasti kamppaillut, ks armeija 1930: 51—52,
Sielullisilla ominaisuuksilla on vastineensa,
kiteytymänsä, luonnossa, ks jalokivet 1930: 80,
vanhempia ja kokeneempia sieluja ks Valk.
Veljesk. 1930:80,
He eivät ole sielussaan tunteneet totuudenetsijän
tuskia
eivätkä
kamppailleet
hänen
älynkamppailuaan. — — sielun Okkultinen
herääminen
ja
hienostuminen
ks
moraali
1930: 93—95,
[*Venäjän kansan] sielussa olisi vielä mittaamattomia syvyyksiä ja korkeuksia, ks tuhatvuotinen 1930: 138,
rohkeita sieluja — — personallinen sielunelämänsä ks H.P.B. 1931:2—5,
Mutta sitten oikaisin itseni suoraksi sielussani ja sanoin itselleni: se ei ole totta, ks
kirjallisuus 1931: 5—6,
ks ilo 1931: 7,
sielumme pelastus ks veri 1931:67,
koulupakosta vapaina koko sielullaan ja
mielellään nyt etsivät elämän suuria totuuksia, ks kieltolaki 1931: 75,
Mutta etsittyään
100 vuoden aikana sielua,
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joka olisi mennyt tuleen teosofisen sanoman
takia ks Mestari 1931:109—110,
”sielunpaimenia” — — ”minun sieluni valo”
— — se sielu, joka sitten syntyi Helena
Hahnina. — — Kristusta piti etsiä sielunsa
kaikella tuskalla, voimalla ja halulla — —
Aalaja, maailman sielu ks H. P. B:n itämaalaisuiis 1931: 121—129,
Mystillinen Kristus — — itsekunkin ihmisen sielussa, ks R-R 1931:333—334,
Sieluni se on, joka lepoa kaipaa. Sieluni —
ah sieluni — — Eikö sielunne sitten saa
lepoa? kysyin, ks Jouluyö 1931:338—339,
Näiden hartaiden sielujen yllä levätköön
Mestarin siunaus, ks kuolema 1932: 2,
ks Jokipii 1932:38—39,
Goethe 1932:70—72,
Kun asetumme sielussamme oikeaan suhteeseen näkymättömään maailmaan, silloin ks
C. W. L. 1932:74,
silloin otamme vastaan henkeemme ja sieluumme, omaan minuuteemme Kristuksen minän — — puhdistaa sielumme kaikesta synnistä ks Paavali 1932:206—207,
lapsi vetäytyy sielun sisimpään — — Jokaisella ihmisellä on värjöttävä lapsi sielussaan eli sydämessään. — — lapsi astuu esille
hänen sielustaan, ks Kuolema 1932: 275—276,
Kysymys ei ole hengestä vaan sielusta, ks
R-R 1932:276—277,
Piti omassa sielussaan muuttaa epäjalot
metallit kullaksi, joka kuvasi korkeinta hyvyyttä ja viisautta, ks R-R 1933: 108—109,
Meidän ei tarvitse huolehtia muiden sielujen pelastuksesta ks lapset 1933: 177,
Sieluni saa levätä, ks ooppera 1933: 244,
mutta sieluni kaipaa Pohjolaan, ks Jouluna
1933:267—268,
[*apostolit] eivät enää olleet persoonallisia
sieluja, ks henki 1934: 178,
[*Ihminen] ei ole ruumiillinen olento, jolla
on sielu, vaan hän on sielu, joka on pukeutunut ruumiiseen, ks Teosofia ja sosialismi
1934: 248—257.
”Sielun todellisuus”, kirj. J. F. Kantola ks
tätä 1933: 247.
Siemen
paheen siemen ks astraalitaso 1907: 48, 182,
Jumalan Hengen siemen ks usko 1909: 138,
Siemen on kylvetty, ks kesäkurssit 1909:
210,
siemenet,
jotka
jumalat
maailmanpäivän
koittaessa ”luovat” eli erottavat omasta elämästään ks Salaisen Opin ”Maailmansynty”
1914:57—59,
jumalallisesta siemenestä ks teosofia art
T. S. ja veljeysaate 1916:318,
Se on taivasten valtakunnan siemen, ks
hyvä 1919: 27,
jokaisessa piilee jumalallisen elämän siemen, ks veljeys 1919:288,
jumalallinen elämä on siemenenä ihmisen
sielussa ks jälleensyntyminen 1919: 294—296,
Uskon, että se [*R-R] on siemen, elävä
siemen, josta on kasvava ”iso tammi”, ks R-R
1920: 345—348,
Jumala, joka oli laskenut siemenen sieluumme, antoi sille myös tilaisuutta itämään, kas-
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vamaan ja kukkimaan, ks teosofia 1921:
260—262,
kylväen hyvän sanoman siemeniä ks J. R. H.
1923:49—50,
siemenet — — materialistishenkisiin teosofisiin oppeihin ks Sinnett 1923: 126—127,
jumalallinen elämä, joka siemenenä piilee
jokaisen ihmisen hengessä ks H.P.B. 1923:
316,
siemenet, mitkä on kylvetty menneisyydessä
ks Kohtalo, kaitselmus, vapaus 1924: 261—
265,
kuolemattomuuden
siemen
ks
Teosofian
joulusanoma 1925:369—374,
Hekin selvästi tajuavat, että Jumala on
kätkenyt heihin oman henkensä siemenen ja
että sen siemenen tulee heissä itää ja kasvaa suureksi puuksi, jonka varjossa he voivat
levätä, ks teosofia 1926: 6—10,
suuren tulevan uskonpuhdistuksen siemen
ks H.P.B. 1931: 39—40,
Mystillinen Kristus on se kosmillisen Kristuksen heijastus eli siemen, joka on kehitykseen ja itsekasvatukseen inspiroiva voima,
itsekunkin ihmisen sielussa, ks R-R 1931:
333—334,
Ensin — mitätön siemen — istutettuna
Amerikan maaperään, ks ristiretki 1932: 154
—160,
piilee siemenenä omassa sydämessämme, ks
Vesimies 1932: 171—172,
Siinä piilee täydellisyyden siemen — —
Jumalan Poika on laskettu salaisena siemenenä kaikkien ihmisten henkeen, ks Paavali
1932: 205—207,
maailmansota, joka kylvi ensimäisen siemenen nykyiseen ahdinkotilaan, ks Temppelirahasto 1933: 38,
jumalallisen elämän siemen ks Teosofia ja
sosialismi 1934: 248—257,
Taivaallisen ruumiin siemen ks veri 1934:
345.
Sieni
Jokainen ihminen on kuin sieni, joka kulkien tässä ajatusten meressä imee itseensä
minkä ajatuksen milloinkin ja lähettää taas
luotaan mitä ajatuksia milloinkin, ks looshityö 1909: 338—340.
Sievi ks P. E. VII 1907: 44.
Siipi, siivet
Heidän
siunauksensa
rakentavat
hänelle
[*Tietäjälle] siivet. Ja ainoastaan jos hänellä
on siivet, voi hän kohota Viisasten luo ja
Herran luo ja oppia ja tulla valaistuksi, ks
Tietäjä art Ensi vuonna 1907:254,
Hänen [*Tietäjän] sielullaan on siivet, ja
siivet ovat kolmijakoiset, sillä hänen sielunsa
on
kolminaismaailman
herra,
ks
Tietäjä
1908: 9,
hohtavat siivet ks heraldiikka 1914: 150,
Enkelein siivet koskettivat läsnäolijain sydämiä ks Temppelirahasto 1927: 31,
Sinun siipesi ovat suuret ja kantavat ks
Kuolema 1932:273—276.
Siirtola-aate ks myös Päämaja
ks veljeys
art Onko veljeysaate toteutettavissa? 1907: 98—99,
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ks ”Sointula-aate” 1908: 126,
Siirtola-liitto ks Avustajain liitto 1908:
186—187,
He perustivat sinne siirtolan ks Lasten kysymyksiä 1.910:47—48,
[*Jerusalemin seurakunta] eli siirtolan tapaan, omaisuus yhteisenä ks Tolstoi, Leo
1910:400,
Teosofien siirtola Sveitsin rajalla, ks Steiner 1914:249,
Annikki Reijosen alustama snriofa-kysymys
meni tavallaan toteutumiseen siten, että professorin rouva Kettunen ilmoitti, että heidän
taloonsa,
Tonttulaan,
ovat
ruusuristiläiset
retkeilijät tervetulleita tämän kesän aikana
sunnuntaisin ja arkenakin, mitenkä vain retkeilijöille itselleen sopii. [*Ote E-E-seuran
vuosikokousselostuksesta] 1928: 214,
”emmekö me teosofit — — voisi elää jollain tavalla yhdessä, yhteisissä taloissa tai
siirtoloissa ks Vesimies 1932: 171—172.
Siirtyminen
onko minun siirryttävä muille markkinoille
ks R-E 1920:340—348,
Mitä näet on tuo ”siirtyminen” eläinradan
merkistä toiseen? — — kevätpäivän tasauspisteen siirtymiseksi — — Mutta mitä sitten
tuo siirtyminen Vesimieheen saa aikaa? ks
murroskausi 1927:213—218.
Sijaissovitusoppi
Kys. Mistä on oppi Kristuksen sijaissovituksesta saanut alkunsa, ja tukevatko sitä
oppia
vanhan
testamentin
profeetat
kuten
Jesaias kirjassaan (53:4—5) ja uudessa testamentissa esim. hebrealaiskirje (9:28)?
Vast. 1) Oppi sijaissovituksesta sai selväpiirteisen ja dogmatisen muotonsa vasta keskiajan skolastikoilta, ja tietysti sitä tukevat
raamatussa sekä vanhan että uuden testamentin sanat ulkonaisesti käsitettyinä. Aate
on juutalainen ja ilmenee sentähden monessa
kohdin vanhaa testamenttia. Juutalaiset uskoivat veriuhrin sovittavaan voimaan. Erotus
teurastetun lampaan ja ristiinnaulitun välillä
on vain laajuudessa, ei laadussa.
2) Tieteellinen
raamatunkritiikki
on
nykyään sillä kannalla, että profetallisilla ennustuksilla ei ole mitään tekemistä Jeesuksen
kanssa, sillä Jeesuksen elämä ja esiintyminen
ei missään suhteessa vastannut ennustuksia.
Profettain Messias oli oleva kuningas, joka
toisi rauhan maailmaan ja tekisi ihmiset onnellisiksi ulkonaisesti. Mitä erityisesti Jesaiakseen tulee, hän nähtävästi tarkottaa -Israelin kansaa puhuessaan esimerkiksi 53. nnessä luvussa ”hänestä”. Tämä on muuten
esoterisesti selvä, sillä Israel eli ”Herran valittu kansa” ei suinkaan tarkota juutalaisia,
vaan niitä ihmisiä, jotka muodostavat, niinkuin me nyt sanomme, Valkoisen Veljeskunnan, ja tämä Israel eli Valkoinen Veljeskunta totisesti kärsii läpi aikojen ihmisten
syntien takia.
3) Hebrealaiskirje on erittäin ihana mystillinen kirjotus. Sitä ei ollenkaan ymmärrä
ilman avainta. Avain on mystillinen Kristus,
josta Paavali puhuu, Vapahtaja meidän sisässämme, korkeampi minämme, joka on osal-
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linen Logoksen elämästä ja joka kerran, kun
me kuolemme pois itsekkyydestämme, kuten
meidän kaikkien ”tuomio” eli pakko on, nousee ylös loistossa ja iankaikkisessa autuudessa. 1913: 99—100,
ks P. E. XII Teosofia hengen uskontona
1917: 102—103.
Sika, sikalauma
”ruokkia sikoja päärlyillä” ks veri 1925:
50—52,
ks Vuorisaarna 1927: 88,
Jeesus ei ajanut riivaajia sikalaumaan, vaan
ks riivaajat 1933: 145—146.
Sikiötila
ks jälleensyntyminen 1908: 184,
Palomaa, Veikko 1908: 249,
Biologia 1915:42,
homoseksualismi 1927: 46—47.
Silander, Herbert
ks P. E. VIII 1915: 319,
P. E. VII art Muutamia tietoja 1924:
220—230.
Silenius, Robert
ks kustannustyö 1908:380—382, 1911:251,
1913:215.
Silfvenius, J. K. ks Yliaistillinen 1905:
117—118.
Sillä ...
Sillä voitto, kellä kunnia ks Palomaa 1907:
203—204,
”Sillä muuta perustusta ei taida yksikään
panna kuin sen, mikä pantu on: Jeesus Kristus”, ks usko 1909: 137—138,
”Sillä Jumala ei anna itseään pettää, vaan
minkä ihminen kylvää, sen hän myös niittää”.
— — Sillä jos annatte ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, niin ks anteeksianto 1923:
84—86.
Silmukkaristi [*9]
Silmukkaristi eli crux ansata on kuolemattomuuden kuva ks Salomonin sinetti 1907:
251,
Sentähden silmukkaristiä on tavattu kuolleitten mysteriopappien ruumiissa, sillä se
tarkoitti ihmistä, joka on kuoleman voittanut.
Silmukkaristi on itse asiassa juuri risti ja
silmukka. Mitä se on? Se on selvästi ihminen,
elävä ihminen. Kun ihminen levittää käsivartensa, hän on tau-risti, ja päänä on ympyrä,
jolla on tarkoitettu gloriaa eli sädekehää, joka
on nähtävänä adeptein ja henkisesti kehittyneiden ihmisten pään ympärillä. Paljas ankh
on täten todella vihityn ihmisen merkki. [*Ote
art
Kiinalainen
ja
egyptiläinen
kirjoitusi
1928: 84.
Silmä, silmämäärä jne
silmät auki ks Sokea usko ja rehellisyys
1905: 16,
Toisen silmä näkee kauemmas kuin toisen,
ks Omatunto-lehti 1906: 5—6,
ks huvit 1906:230,
itsetietoisena katselee elämää silmästä silmään ks Kaita tie 1907: 60—61,
Ja tieto on silmän valo. ks Tietäjä art
Ensi vuonna 1907: 254,
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silmässä oleva eetteri- ja astraliaine elähytetään ks astraalitaso 1908: 92,
rikan, joka on veljesi silmässä ks Matteus
1908: 92,
Hänen sielunsa silmät ovat ummessa — —
Silloin ihmisen silmät aukenevat ja hän näkee
hyvän ja pahan tiedon puun — — Säpsähtäen
hän kääntää katseensa pois ja ummistaa silmänsä jälleen. — — Kolmannen kerran ihminen avaa silmänsä — — Ja taasen ihminen
avaa silmänsä ja näkee elämän puun ks Kielletty hedelmä 1908:97—99,
”Silmät auki näkyväiselle maailmalle!” käskee tiedonhalu, ks uskonto 1909: 74—75,
Muistan, että kovasti ällistyin, aivan kuin
peite olisi reväisty silmiltäni, ja että melkein
heti tokaisin: ks Jumala 1909:107—108,
”Silmä silmästä ja hammas hampaasta” ks
Jeesus Kristus 1909joulul:l—3,
Soisin, että lukijan sisäinen silmä aukenisi
ks Tietäjä 1910: 2—3,
ihanne meidän silmiimme kajastaa, ks tieto
1910: 53,
jos silmämääränämme on totuus ja rakkaus, emme eksy oikealta tieltä, ks itsehillintä 1910: 131,
joilla on silmät nähdä ja korvat kuulla —
— Silmäni tähtäsivät ylöspäin — — olento,
jonka syvät ja lempeät silmät katsoivat suoraan minuun. — — Suomukset putosivat silmiltäni, ks Joulu 1910: 397—399,
jolla on silmät nähdä ja korvat kuulla, ks
raamattu 1911:19—20,
päämajan ihanne minun silmissäni, ks Päämajassa 1911:29—32,
Toinen katselee sitä enemmän järjen silmällä, toinen enemmän sydämellään, ks Rakkauden salaisuus 1911:213—219,
Ja kun olen käyttänyt hengen silmää, olen
nähnyt mitä olen kertonut (ja paljon enemmän vielä). — — Enhän väitä, että silmäni
olisi erehtymätön, ks Kalevala 1912: 415,
Minun silmilleni ei ainakaan Suomen kansallishaltia joukkoineen ole näyttäytynyt leijonan muodossa, ks heraldiikka 1914: 150,
Ja Mestarin silmä näkee fyysillisen maailman toisessa valossa kuin tieteellinen luonnontutkija, ks salatiede 1914: 199,
avata silmänsä ja korvansa selkoselälleen
ks ennustus 1914:363—367,
Ja minä koetin terästää henkisiä aistejani
ja avata silmäni näkemään suuren miehen
nöyrää työtä — — Kyyneleet valuivat silmistäni ja uudestasyntyneenä poistuin Elias
Lönnrotin haudalta, ks Lönnrot, Elias 1915:
317—318,
Mutta kaiken kaikkiaan kuulija jäi silmät
ja suu auki ihmettelemään, ks WetterhoffAsp 1915: 497—498,
silmänne aukenisivat totuudelle ks optimisti
1916:42—43,
vedetään hänen silmiensä edestä harso pois
ks Mysteriot I 1916: 67,
Se on aivankuin silmälasit ihmiselle, joka
ei muuten näe. — — astraliset silmät, korvat
j.n.e, ks Mysteriot II 1916:112—115,
On kuin peite vedettäisiin hänen silmiltään
ks Kaita tie 1916: 153—154,
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aukenivat silmäni ks P. E. XII Kalevalan
Avain 1916: 245,
Suotakoon minun sentähden kosketella tässä
kolmea seikkaa, jotka pistivät silmääni kirjotusta lukiessani, ks teosofia 1916:300—302,
jos pidämme silmäimme edessä niitä aarteita, joiden tallettajiksi olemme uskotut, ks
ajatus 1916: 387,
tahtoisin jokaisen kättä puristaa ja jokaista silmiin katsoa rohkaistakseni, lohduttaakseni, voimaa antaakseni, ks mammona 1916:
387—388,
Se mikä tuntuu hullunkuriselta tieteellisiä
käsikirjoja lukiessa on niiden silmiinpistävä
avuttomuus, ks Holmberg, Uno 1916: 440,
Pieni kirjani, joka ei ole erityisempää huomiota herättänyt, on täten omissa silmissäni
sekä filosofis-teosofisesti tärkeä että läpeensä
kristillinen, vieläpä sangen syvässä merkityksessä, ks P. E. XII Teosofia hengen uskontona
1917: 103,
Tietäjä pitää silmällä ihmiskunnan ja uskontojen kehitystä ks Tietäjä 1917:437—438,
sisäisen silmänsä nähtäviksi, ks teosofia
art Mitä on teosofia? 1917:446,
joka sen arvoa minun silmissäni olisi nostanut. — — silloin sokeimmatkin silmät väkisin avautuivat, ks Suomi 1918: 70—72,
tekijä — — kohottaa huntua, joka peittää
silmiämme näkemästä ks J. R. H.: Johanneksen evankeliumi 1918: 99,
en näe syytä pitää kiinni tasavalta-aatteestani, kun se minun silmissäni nyt on muuttunut paljaaksi muodolliseksi kysymykseksi. —
— Topeliuksen viehättävä mielikuvitus taikavoimallaan avasi silmäni näkemään syvemmän todellisuuden ks Suomi 1918: 162—163,
Eihän se mitenkään merkitse, että aurinkokuntamme kosmillinen järki silmänräpäykseksikään olisi poistunut muista paikallisuuksista, ks Jeesus art Oliko Jeesus jumala?
1918:233—235,
Maailman silmät, väsyneitten ihmisten silmät ks rauha 1919: 4—5,
Logoksen silmä on nyt kaikkialla, ks Jeesus vaiko Kristus? 1919: 18,
[*korkeamman minän] silmä näkee kauneuden kaikkialla. — — jos [*ihmisen] silmä
näkee pahaa ks jälleensyntyminen 1919: 295—
296,
ellei sielu ole silmäänsä kirkkaaksi pessyt.
— — Silmät auki! ks kehitys 1920:99—101,
Mitä Mrs. Besant sanoi ja opetti, oli minun
silmisisäni — — se oli minun silmissäni kuin
vararikko. — — Ja sentähden jokaisen henkisen ihmisen tulee pitää ihannetta silmäinsä
edessä ks sota 1920: 101—105,
Tämä on ajan merkkejä niille, joilla on
silmät
auki
nähdäkseen,
ks
sanomalehdet
1920: 144,
hänen [*Jeesuksen] psykologinen silmänsä
— — Mutta mikä oli Kristuksen silmämääränä kaikissa hänen käskyissään ja opetuksissaan? — — siis Mestarin silmämääränä
oli — — Jos oikea silmäsi viettelee sinua —
— Jeesuksella
tietysti
oli
silmämääränään
ihmisen oma kohtalo ks sukupuolielämä 1920;
147—154,
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toivottomana kuvastui silmiini. — — Mutta
hän [*A. B.] ei ole minun silmissäni erehtymätön. — — samassa silmänräpäyksessä kuin
osa Suomen kansaa tarttui aseihin — — ”käytännön ihmisten” silmissä ks sota 1920: 196—
199,
Silminnähtävästi oli teosofeja, jotka ks R-R
1920:340—348,
Katsokaa minua suoraan silmiin! Eivätkö
silmäni ole entistä kirkkaammat, syvemmät
ja sinisemmät? ks R-R 1921: 1—2,
kirkkain silmin ja selvin päin katselemaan
ks Walléen, C. A. 1921:130,
elleivät silmäni olisi takertuneet kahteen
sanaan ks sosialismi 1921:464,
Korkein viisaus, mikä silmiimme kangasti,
oli alistuminen — — Kerran silmämme olivat
itkeneet kyynelensä kuiviin — — Ihmisten
julmuus ja vääryys suli silmäimme edestä
— — [*Joulu] avaa heidän silmänsä näkemään Betlehemin loistavaa tähteä ks Joulun
Ruusu-Risti 1921:581—583,
Maailmansodan kauheat kokemukset ovat
avanneet tuhansien silmät, ks sota 1922: 163—
165,
kunhan vain saisin veljeni avaamaan silmänsä ja näkemään totuuden, ks Mea culpa
1922: 261—264,
Silmämme on aina oleva auki näkemään ks
Joulun sanoma 1922: 298,
Arin kohta Kristuksen opissa oli oppi pahan
vastustamattomuudesta. Sitä ei ihmisen luonnollinen järki ymmärtänyt. Se vaati oikeutta,
”silmää silmästä ja hammasta hampaasta”, —
täydellinen anteeksianto oli sille vierasta, vierasta oli sille väkivallasta kieltäytyminen ja
sodasta luopuminen. Ja tämä oli kuitenkin
Kristuksen opin ydin. Sen olin kokenut, sen
olin nähnyt henkisessä syntymisessäni, sen
saatoin sanoa tietäväni.
Miten madame Blavatsky siihen suhtautui?
[*Ote art Madame H. P. Blavatsky, Sarja
Muistoja] 1922: 309,
Silmissäni väikkyy myös — — akademia ks
Uusi vuosi 1923: 1,
ks nuhteleminen 1923: 5,
[*C. W. L.] on minun silmissäni aikamme
ihmeellisimpiä klärvoajanteja — — Että näin
pitkälle olen kirjoittanut Mr. Leadbeaterista,
todistakoon lukijalle, kuinka mielenkiintoinen
ilmiö hän minun silmissäni on ks C. W. L.
1923:45—47,
oletko aina pitänyt ihanteesi silmiesi edessä
ks R-R 1924: 1,
Ihminen on — — ihaileva silmä, ks henki
1924: 10,
politikoitsija, joka osaa avata ihmisten silmät ks sota 1924: 51,
silmäni kaipasivat yksinkertaisempaa ulkoasua — taas vaihteeksi, ks kultainen 1924: 91,
opisto-ajatus — — väikkynyt minunkin silmissäni — — Ehkä minunkin silmäni sen
näkevät, jos riittävän kauvan saan elää. ks
kansanopisto 1924:203—205,
Tämä avaa silmämme näkemään, että kaikki ei ole elämässä niin koneellista kuin fatalistit uskovat ks Kohtalo, kaitselmus, vapaus
1924:263—265,
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syntyi ”Idän Tähti” ja avasi silmäni. — —
meikäläisen silmissä ks Mestarikirjeet 1925:
99—101,
ellei Mestari ole avannut hänen silmiänsä,
niin että ks J. R. H.: Isä Aabraham 1925:255,
häämöittänyt silmiini, ks looshityö 1925:
262—265,
olisin omissakin silmissäni huono totuudenetsijä, jos ks kiitos 1926: 38,
repii harsot etsijäin silmiltä ja ks H. P. B.
1926:100,
[*muodoista] peitteitä ajattelevien olentojen silmille ks vpm 1926: 107,
silmissäni kangasti ratkaisu ks seurakunta
1926:209—213,
enkä anna muodon häikäistä silmiäni. — —
Yhtenä ratkaisuna väikkyy silmissäni seuraava keino ks R-R 1926:218—219,
Olen — — totuuden vartija, jonka sadat
Argos-silmät — — Ja silmäin annettua tietoa
aivoille ks I. T. J. 1926:241—247,
kirjailijana silmissäni sankari ks Topelius,
Z. 1926:311—312,
Suomukset olivat silmiltäni karisseet — —
tuhannet silmät tähystivät kaukaa ks Suomi
1927:294—295,
Hänen [*A. B:n] sanoistaan muodostui silmieni eteen ajatuskuva, joka ei kestänyt totuuden tulessa, — tai ikäänkuin kultainen
mitalli, jonka nurjan puolen hän käänsi kuulijoitaan kohti, ks maailmanopettaja 1927: 327—
329,
ruumiillisille
silmillemme
näkymätön
ks
Suomen tulevaisuus 1928: 204—208,
Yhtäkkiä putosivat kuin suomukset silmiltäni, ks Johtajan osasto 1928:348—349,
ks Iltapuhteella 1929: 16—17,
Amerikkalainen ”silmänkääntäjä” ks Houdini, Harry 1929: 181—183,
ks H.P.B. 1930:327,
ihannetta kohti, mutta ei silmät ummessa.
ks R-R 1931: 334,
Minun silmissäni C. W. L. on harvinaisen
harjaantunut astraalinen selvänäkijä, ks C. W.
L. 1932: 73—74,
Hänen [*Stefanuksen] silmänsä menevät
auki — — silmänsä kirkastuivat — — [*Saulus] jäi ihmetellen miettimään, mitä tuon
ihmisen silmissä oli ja mitä se mies oikeastaan näki. — — Suuri valo häikäisi hänen
[*Sauluksen] silmiään ja hän tuli sokeaksi,
ks Paavali 1932:202—207,
Hänen silmänsä loistivat kuin tähdet ks
Kuolema 1932:276,
Suokoon uuden vuoden karma, että hän,
enkelimme, saisi poistaa kätensä murheellisilta silmiltään, kätensä, joilla hän peitti kasvonsa kuolemansurussaan vuonna 1918. ks
Kansallishaltia 1933: 1,
Maailman silmä on aina kriitillinen, ks propaganda 1933: 176,
Silmä — voimalähde. 1934: 103.
Silta
he eivät tahdo löytää kultaista siltaa, joka
yhdistää hengen ja aineen maailmat toisiinsa,
ks henki 1910: 225—228,
Pahan ja hyvän välisen kuilun yli kulkee
ainoastaan
yksi
silta:
heräymyksen,
katu-
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muksen, kääntymyksen. Kristikunta ei ole
vielä sille sillalle astunut. Näkeekö se edes
sillan? Tahtooko se edes astua sille? ks sota
1924: 3—4.
Simla
”Mestarin mittapuu ei ole talletettuna Simlassa” ks Mestari 1923:243.
Simpanen, Juho
1908:96,314,
ks P. E. VII 1910:178, V. H. V. 1919:91.
Singh ks Sundar Singh
Sinetti
T.S:n sinetti ks Salomonin sinetti 1907:
250—251,
inhimillisen vapautemme todistus ja sinetti,
ks Joulun sanoma 1922: 298,
Mrs. Besantin sormessa oleva sinettisormus
ks H.P.B. 1926:214—215,
kuin Jeesuksen merkki ja sinetti ks stigmat
1927: 330.
Sininen
n.s. sininen timantti ks timantti 1912: 496,
Suomen värit ovat sininen ja viheriä — —
Sininen ja vihreä yhdessä, sopivissa vivahduksissa, ovat silmälle sangen miellyttävät ja
leppoisat, ks Suomi 1917: 156—157,
vaaleanvihreä tai sininen lippu ks Suomi
1917:202,
Mitä taas väreihin tulee, ovat sininen ja
vihreä Suomen värejä — sininen edustaa
deevaa, vihreä kansallisauraa ks Suomi 1918:
128,
”Siniviitta viian eukko” ks haltia 1930: 178.
Sinnett, Alfred Percy
Lyh. A. P. S.
ks teosofia art Kansainvälinen teosofinen
kongressi Lontoossa 1905: 91—96,
Seikkaperäisen ja selvän esityksen meidän
aurinkokuntamme
okkultisesta
historiasta
ja
kokoonpanosta antaa A. P. Sinnett kirjasessaan ”The System to which we belong”. ks
Venus 1906: 142, 1907:76,
varapresidentti A. P. S. ks A. B. 1907:114,
Sinnettin ”De invigdes lära” ks Jumala
1909: 107—108,
Sinnettin ensimäiset teosofiset kirjat ks
C. W.L. 1910:3—4,
ks salatiede 1910: 275,
A. P. Sinnettin kirjassa ”En Sierskas Öden”
ks Judge 1911:81,
[*A. P. S.] luopui Seurasta — — Seuraava
kirjeenvaihto presidentin ja Mr. Sinnettin välillä ks A. B. 1911: 184—188,
ks kesäkurssit 1911:257,
T: Mr. A. P. Sinnettin kirja The Occult
World (”Salainen maailma”) kertoo pienestä,
mutta sangen merkillisestä seikasta, joka tapahtui Teosofisen Seuran alkuaikoina Intiassa — siis 80-luvun alussa. Kirjan tekijä ja
eräs toinen europpalainen ehdottivat Mestari
Kuthumille, että heille suotaisiin personallista opetusta salatieteessä etenkin sitä varten, että he tutustuisivat salaiseen veljeskuntaan ja sen työhön; ja että Teosofinen Seura
muodostettaisiin uudelle pohjalle heidän —
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Mr. Sinnettin ja hänen toverinsa — johdon
alle, jotta se paremmin vastaisi ajan ja länsimaalaisen sivistyksen vaatimuksia.
Näihin ehdotuksiin Mestari K. H. vastasi
pitkässä
kirjeessä,
josta
toistan
seuraavan
kohdan:
”Meidän mielestämme siis nämä vaikuttimet — olkootpa maalliselta kannalta aivan vilpittömiä ja vakavaa
huomiota
ansaitsevia
—
tuntuvat
itsekkäiltä.
(Teidän
on suotava minulle anteeksi se, mikä teistä on liian
suoraan sanottu, jos kerran halunne on se, mitä sanotte
— oppia tuntemaan totuutta ja saada tietoa meiltä,
jotka kuulumme aivan erilaiseen maailmaan kuin missä
te liikutte.) Ne ovat itsekkäät, koska teidän tulee tietää,
että Teosofisen Seuran tarkotus ei ole niin paljon tyydyttää yksilöllisiä pyrkimyksiä kuin palvella kanssaihmisiämme, ja sanalla ”itsekäs”, joka saattaa loukata teidän
korvianne,
on
meidän
keskuudessamme
erityinen
merkitys, jota sillä ei voi olla teidän keskuudessanne:
sentähden nyt aluksi teidän ei ole sitä ajateltava muussa
kuin
edellisessä
merkityksessään.
Ehkä
te
paremmin
ymmärrätte meidän tarkotuksemme, kun sanomme, että
meidän mielestämme korkeimmatkin pyrkimykset ihmiskunnan
hyväksi
tulevat
itsekkyydellä
tahratuiksi,
jos
ihmisystävän
mielessä
piilee
varjonkaan
verran
halua
itse
hyötymään
tai
taipumusta
tekemään
vääryyttä,
vaikkapa
nämä
taipumukset
olisivat
hänelle
itselleen
aivan itsetiedottomia. Kuitenkin te olette aina keskustelleet Yleisen Veljeyden aatteesta halventavasti, kysyneet
sen
hyödyllisyyttä
ja
kehottaneet
muodostamaan
Teosofista Seuraa uudelleen, niin että siitä tulisi jonkinmoinen opisto salatieteen erityiseksi tutkimiseksi.”

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,
lisäten että ”kiittämättömyys ei kuulu meidän
paheisiimme”. Mitä taas koski ehdotusta uuden
englantilais-intialaisen
T.S:n
perustamiseksi,
Mestari K. H. kirjotti:
”Mutta uuden seuran täytyy, jos se ollenkaan syntyy,
olla
emäseuran
haaraosasto,
niinkuin
on
brittiläinen
T. S. Lontoossa, vaikkakin sillä olisi oma nimensä, ja
sen täytyy lisätä emäseuran elonvoimaisuutta ja hyödyllisyyttä edistämällä sen johtavaa aatetta, nim. yleistä
veljeyttä, ynnä muilla käytännöllisillä tavoilla.”

Eivätkö Mestarin sanat ole selviä? Eikö”
ole selvä, mitä varten Teosofinen Seura on
perustettu? Ei muutamien pelastukseksi, vaan
koko ihmiskunnalle avuksi. Ei sitä varten,
että
muutamat
ihmiset
pääsisivät
kehittymään adepteiksi, vaan sitä varten, että kaikkien ihmisten henkinen ja aineellinen tila
kohoaisi ja paranisi. Siinä Teosofisen Seuran
jalo tehtävä, joka ei ole vuosien vieriessä
muuttunut, vaan yhä selventynyt ja kirkastunut.
Mestarit
eivät
muuta
mielipiteitään
tuulten mukana, heidän alussa määräämänsä
tehtävä pysyy T.S:n tehtävänä ja jokainen
loukkaus T.S:n periaatteita vastaan on loukkaus Mestarein tahtoa vastaan. Ei kellään
Teosofisen Seuran jäsenellä, olkoon hän kuinka kehittynyt ja arvossa pidetty tahansa, ole
pienintäkään oikeutta millään tavalla muutella Teosofisen Seuran periaatetta, yleistä
veljeyttä
ja
suvaitsevaisuutta
ja
totuutta,
joka on kaikkia uskontoja ja lahkolaisuuksia
korkeampi. Tämä on kallio, jonka päälle rakennamme. Ne, jotka eivät tahdo sille kalliolle rakentaa, ne luonnon pakosta joutuvat
pois Teosofisesta Seurasta.
Toimittajalta 1913: 109—110,
ks H.P.B.: Teosofian Avain 1915:55,
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Selvyyden vuoksi voin tähän lisätä, että
Sinnettin kirja The Occult World, joka toistaa Mestarin kirjeen, kertoo nimenomaan,
että Sinnett ja hänen englantilaiset ystävänsä
ehdottivat
Madame
Blavatskyn
välityksellä
kirjeessä Mestarille, että Teosofisesta Seurasta muodostettaisiin jonkunlainen okkultissielutieteellinen
yliopisto,
joka
kasvattaisi
muutamia halukkaita ja sopivia länsimaalaisia salatieteen adepteiksi. — — Vasta Mr.
Sinnettin kirjat tekivät teosofian länsimailla
tunnetuksi. Ja Mr. Sinnettin kirjat ks Jinarajadasa 1919: 154—156,
. Varsinkin A. P. Sinnett on niistä [*H. P.
B:n ilmiöistä] kertonut kirjassaan The Occult World (”Salainen maailma”), ks H. P. B.:
Okkultisia ilmiöitä 1919: 310,
[*A. P. S. ”maailmanopettajasta”] tämä
otaksuma on erehdys, ks Maailmanopettaja
1921: 64,
Mr. Sinnettin kokoelma Mestareilta saatuja
kirjeitä — kertoo Amerikan T.S:n kansallispresidentti Mr. Rogers, joka viime joulun
edellä kävi matkalla Englannissa, — on paljon suurempi kuin yleensä luullaan. Vain
murto-osa niistä on julkaistu A. P. Sinnettin
kirjoissa The Occult World ja Esoteric Buddhism, jotka ensimäisinä 80-luvulla kiinnittivät europpalaisten tutkijain huomion teosofiaan, madame Blavatskyyn ja Mestareihin.
”Erittäin huvitti minua”, kirjoittaa Mr. Rogers Messenger’issä, ”nähdä niitä kirjeitä,
joita Mr. Sinnett itse oli kirjoittanut ja vahalla sinetöinyt ja joihin oli tullut n.s. presipitoitu vastaus esim. kirjeen omaan marginaaliin, ilman että kirje ollenkaan oli jättänyt Mr. Sinnettin kodin”. 1921: 123,
T: Taas on manan majoille siirtynyt yksi
teosofisen
liikkeen
alkuperäisistä
pylväistä,
Teosofisen
Seuran
varapresidentti,
englantilainen kirjailija ja sanomalehtimies Alfred
Percy Sinnett. Mr. Sinnett oli syntynyt tammikuussa 1840 ja oli siis kuollessaan kesäkuussa saavuttanut 81-vuotiaan kunniakkaan
iän. Hänen poismuuttonsa oli suuri menetys
teosofiselle liikkeelle, sillä viimeiseen saakka
lähti
hänen
ahkerasta
kynästään
tuotteita
julkisuuteen sekä aikakauskirja- ja sanomalehtikirjoitusten että kirjojen muodossa. Hän
oli
kotimaassaan
arvossa
pidetty
auktoriteetti
kaikkien
yliaistillisten
tutkimusten
alalla, sillä hän oli m.m. ensimäisiä teosofeja,
jotka ymmärtämyksellä ja myötätunnolla puhuivat spiritistisestä liikkeestä.
Hänen kirjojaan ei ole käännetty suomeksi,
mutta jokainen teosofi kuitenkin tietää, että
Mr. Sinnett varsinaisesti teki teosofian tunnetuksi Europassa. Hän toimi 70-luvulla Indiassa suuren the Pioneer-lehden toimittajana, kun joutui kosketukseen madame Blavatskyn kanssa. Sinnettin kodissa madame
Blavatsky suoritti nuo merkilliset ”okkultiset
ilmiöt”, joista Sinnett sai aiheen ensimäiseen
teosofiseen teokseensa The Occult World (Salainen maailma). Madame Blavatskyn välityksellä Mr. Sinnett myös pääsi kirjeenvaihtoon Mestari Kuthumin kanssa. Osia näistä
mestarikirjeistä Mr. Sinnett julkaisi edellä-
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mainitussa teoksessaan, ja niiden nojalla hän
kirjoitti seikkaperäisen ja suurta huomiota
herättäneen
esityksensä
teosofisesta
maailmankatsomuksesta, tuon toisen kaikkialla tunnetun teoksensa Esoteric Buddhism (ruotsinnoksena nimeltä De invigdes lära). Mr. Sinnett liittyi Teosofiseen Seuraan v. 1879 ja
hänen ensimäiset kirjansa teosofiasta ilmestyivät Englannissa 80-luvun alussa.
Mr. Sinnett ei koskaan väittänyt olevansa
selvänäkijä kuten H. P. B., A. B., C. W. L.
y.m. Mutta hänestä kerrottiin, että hän kauan
sitten — jossain egyptiläisessä ruumistuksessa — oli tehnyt palveluksen mestari
Kuthumille, jonka tähden tämä nyt valitsi
hänet
aseenkantajakseen
ja
puhetorvekseen
teosofisessa liikkeessä. Mr. Sinnett väittikin
olleensa viimeiseen saakka yhteydessä mestarinsa kanssa ja jatkuvasti saaneensa häneltä
ohjausta ja uusia opetuksia. Hänen kirjansa
ja julkaisunsa sisälsivätkin aina näkökohtia
ja yksityistietoja salatieteelliseltä alalta, jotka
asettivat hänet samaan riviin toisten teosofisten tietäjien ja auktoriteettien kanssa. Senpätähden hän ei aina ollutkaan yhtä mieltä
esim. Mrs. Besantin kanssa, vaan seisoi jyrkästi omilla jaloillaan. Hänellä oli oma London-looshinsa (500 jäsentä), joka uskollisesti
seurasi vanhaa johtajaansa ja kerran oli jonkun aikaa ulkopuolella Teosofista Seuraakin.
Viime aikoina Mr. Sinnett kuitenkin taasen
kuului
Mrs.
Besantin
kannattajiin,
vaikka
olikin eri mieltä maailmanopettajan tulemiskysymyksessä, kuten Ruusu-Ristin tammikuun
numerossa kerrottiin.
Mr. Sinnett oli psyykkisellä alalla paljon
kokenut
ja
okkultisesti
tietorikas
henkilö;
hänen kirjallinen kykynsä oli huomattava —
hän on m.m. julkaissut kaksi okkultista romaania ja yhden näytelmän, — ja aukko on
suuri, minkä hän jättää teosofis-okkultiseen
maailmaan.
Toimittajalta 1921:321—322,
Kukaan ei ryhdy kieltämään Mrs. Besantin,
Mr. Leadbeaterin, Mr. Sinnettin y.m. suuremmoisia ansioita — — vasta Mr. Sinnettin
taitava kynä — — Olen samassa asemassa
kuin Mr. A. P. Sinnett, joka ystävineen v.
1907 erosi Teosofisesta Seurasta ja perusti
oman
seuransa
(The
Eleusinian
Society),
mutta silti tunsi itsensä teosofiksi; ja vaikka
Mi-. Sinnett palasi takaisin — neljän vuoden
kuluttua — Teosofiseen Seuraan, ei hän koskaan ollut täysin tyytyväinen T.S:n taktiikkaan ja ”politiikkaan”, ks R-R 1921:388—
396,
ks Mea culpa 1922: 259—264,
T: Kuten tämänkin aikakauskirjan lukijat
muistanevat, kuoli toissa vuonna Lontoossa
kautta maailman tunnettu teosofisen elämänkatsomuksen esitaistelija Mr. A. P. Sinnett,
joka ensimäisinä teosofisilla kirjoillaan 80luvulla teki esoteerisen filosofian laajoille
joukoille
käsitettäväksi.
Hänen
jälkeenjättämiensä paperein joukossa oli käsikirjoitus,
joka viime jouluksi jupistiin. Kirjan nimenä
on The early days of Theosophy in Europe
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ja kuten nimi osoittaa, se käsittelee ”teosofian alkuaikoja Europassa.”
Mr. Sinnett oli vanha sanomalehtimies ja
oli tottunut kirjoittamaan kaikista maailman
asioista leveällä, avomielisellä ja rauhallisella
tavalla.
Hänen
lukijansa
olivat
niinikään
tottuneet pitämään häntä laajanäköisenä, järkevänä, puolueettomana ajattelijana ja kirjailijana. Hän oli itse ollut mukana noina teosofian alkuaikoina Europassa, ja jos kenen, piti
hänen olla kompetentti kirjoittamaan muistelmia niistä. Ne jotka odottivat, että Mr.
Sinnett näissä muistelmissaan antaisi uuden
todisteen entisestä moitteettomasta tasapuolisuudestaan, pettyivät kuitenkin suuresti. Avomielinen ja suorapuheinen hän on ja kertomuksensa hän höystää monenlaisilla kaskuilla,
mutta lukija kysyy hämmästyksissään joka
sivulla: vihansako tekijä purkaa näin post
festum, ja mihin hän oikeastaan tähtää?
Onko hänen tarkoituksensa mustata madame
Blavatskyä vaiko todistaa teosofiselle maailmalle, että Mr. Sinnett rouvineen ja tuntemattomine selvänäköisine mediumeineen onkin
ollut
teosofisen
maailmankatsomuksen
varsinainen, alkuperäinen edustaja ja opettaja länsimailla?
Senlaatuiseen
käsitykseen
joutuu
lukija.
Sinnettin mukaan H. P. Blavatskyllä oli verrattain hämärät ja sekavat tiedot teosofiasta,
ennenkuin hän, Sinnett — tosin H. P. B:n
välityksellä — pääsi kirjeenvaihtoon mestari
K. H:n kanssa, ja kyselyillään ja tiedusteluillaan sai mestarin selittämään niitä salaisen
opin pääkohtia, joista Sinnett sitten laati yhtenäisen esityksen Esoteric Buddhism kirjassaan. Mutta toiselta puolen Mr. Sinnett nyt
ilmaisee uskonsa, että madame Blavatsky joskus omalla kädellään ”paransi” mestarin kirjeitä. Niinpä tuossa tunnetussa erimielisyydessä Mars ja Merkurius planeettojen suhteen Sinnett yhä väittää mestarin todella
opettaneen,
että
ne
kuuluvat
maaketjuun,
vaikka H. P. B. Salaisessa Opissa polemisoi
tätä käsitystä vastaan ja painattaa kirjeen
mestarilta, jossa tämä selittää Sinnettin erehtyneen (kts. Salainen Oppi, I osa, ss. 172—
190, suom. painos). Mr. Sinnett näet nyt
muistiinpanoissaan
antaa
selvästi
ymmärtää,
että H. P. B. muutteli mielensä mukaan mestarin sanoja.
Omaa kunniaansako muistelmien kirjoittaja
tällä tavalla ajaa takaa? Tokkohan hän tällä
menettelyllään
saa
horjumaan
ainoankaan
teosofin luottamuksen madame Blavatskyyn,
jonka Salainen Oppi on ja jää voittamattomaksi. Mitä kaikkien toisten kirjailijain kirjat
ovat Salaiseen Oppiin verraten? Puron lirinää
verrattuna
valtameren
pauhuun.
Päinvastoin
pelkään, että semmoinenkin kirja kuin Sinnettin muistelmat on omiansa vähentämään
luottamusta kaikkien toisten teosofisten selvänäkijäin ja kirjailijain teoksiin kuin H. P. B :n.
Sinnettin kirja antaa näet kuin aavistaa, että
toisilla — kuten Sinnettillä itsellään — saattoi olla tietämättään personallisia tunteita ja
motiiveja teosofiaa esittäessään, jota vastoin
H. P. Blavatskyn kimppuun on siinä mielessä
mahdoton teosofiselta taholta hyökätä. Niin
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selvästi ymmärtää joka tapauksessa teosofi,
että H. P. B:llä oli puhtaasti epäitsekkäät ja
jalot vaikuttimet tullessaan maailmaa auttamaan.
Ainakin tulee Sinnettin kirjan kautta selväksi, että jo madame Blavatskyn eläessä kylvettiin siemenet niihin uusiin ja tekisi mieli
sanoa materialistishenkisiin teosofisiin oppeihin, joita myöhempinä vuosikymmeninä on
maailmalle
esitetty
alkuperäisten
asemasta,
vaikkakin alkuperäisen teosofian nimellä. Niihin oppeihin lukeutuu esim. äskenmainittu
väite Marsin ja Mei-kuriuksen maaketjuun
kuulumisesta. Sekä Mrs. Besant ja Mr. Leadbeater että yleensä myöhemmät teosofiset kirjailijat ovat siinä asiassa asettuneet Mr. Sinnettin kannalle. Uskovatko he siis, että mestari erehtyi Salaisessa Opissa, vai uskovatko
he Mr. Sinnettin tavalla, että H. P. B. paranteli ja muutteli mestarin sanoja? Tietopuolisena detaljina on tietysti koko kysymys
Marsista ja Merkuriuksesta vähemmän tärkeä; ei se ole mikään ”autuuden asia”. Mutta
periaatteellisena
kysymyksenä
siitä,
kuka
väittelyssä ansaitsee suurempaa luottamusta,
sekin pikku seikka painaa paljon vaa’assa.
Hauskasti kirjoitettu Mr. Sinnettin kirja
on jännittävä sisällöltään, ja väärän kuvan
minä siitä antaisin, jos lukijani nyt jäisivät
siihen luuloon, että hän panettelee H. P. B :tä.
Sitä hän ei suinkaan sanoillaan tee kuin harvoissa paikoissa. Päinvastoin hän epäilemättä
omasta mielestään on täysin puolueeton ja
totuuden mukainen. Kyllä hän madame Blavatskyä kiittääkin ja myöntää, että hänellä
oli harvinaiset kyvyt. Mestareihin hän niinikään uskoo empimättä. Mutta hän uskookin
koko ajan olleensa välittömässä — H. P. B:stä
riippumattomassa
—
yhteydessä
mestari
K. H:n kanssa, vieläpä, että mestari kielsi
hänen siitä sanaakaan puhumasta H. P. B:lle,
ettei tämä okkultisella voimallaan häiritsisi
mestarin ja Sinnettin yhteistoimintaa (!!!).
Personallisuutena H. P. B. oli Sinnettistä sietämätön.
Ainoa, josta Mr. Sinnettillä ei ole muuta
kuin ylistyssanoja lausuttavana, on hänen
oma puolisonsa, joka tunnetusti olikin lämminsydäminen ja innokas teosofi. Tämä läheisen omaisen kaunis ja pelkäämätön omaan
arvoonsa asettaminen vaikuttaa lukijaan sympaattisesti.
Toimittajalta 1923: 124—127,
T: Olen tyytyväisyydellä pannut merkille,
että
teosofiset
ja
okkultiset
aikakauskirjat
ovat yksimielisesti paheksuneet Mr. A. P.
Sinnettin viimeistä kirjaa ”Teosofian alkupäivät Europassa”, jota viime Ruusu-Ristissä
puolestani
arvostelin.
”Theosophistissa
Mrs.
Besant tunnustaa omistavansa Madame Blavatskylle kuolematonta kiitollisuutta ja sanoo
sukupolven sukupolven perästä tulevan nousemaan ja nimittämään H. P. Blavatskya siunatuksi, häntä, joka taisteli kaikkia manalan hirmuja vastaan, jotta hänen suuren tuskansa
kautta maailma tulisi autetuksi ja uusi aika
saisi syntyä. Puhuessaan Sinnettin kirjasta Mr.
Jinarajadasa sanoo: ”On surullista ajatella,
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että Mr. Sinnettin kaltainen henkilö, joka palveli asiaa niin hyvin, yhtäkaikki oli siksi
ahdaspuitteinen, ettei hän milloinkaan osannut olla oikeamielinen H. P. B:lle, joka vei
hänet Valon lähteille ... Ei kenenkään tutkijan tarvitse pienimmässäkään määrässä epäillä
H. P. B:ksi tunnetun personallisuuden sankaruutta, kuvailihan häntä v. 1875 Mestari S.
”siveäksi ja puhtaaksi sieluksi, helmeksi kätkettynä ulkonaisesti karkeaan luontoon ...”
Tunnettu
kirjailijatar
Violet
Tiveedale
(Ghosts I have seen y.m. kirjojen tekijä)
kirjoittaa Mr. Sinnettin kirjan johdosta ”The
Occult Review” lehdessä m.m.: ”Paheksun
syvästi tämän kirjan sävyä, ja Teosofinen
Kustannusliike
osoittaa
puuttuvaa
kunnioitusta
perustajaansa
kohtaan
päästäessään
semmoisen teoksen julkisuuteen. Olin ensimäinen brittiläinen nainen Lontoossa, joka liityin
Teosofiseen Seuraan, kun se oli sinne perustettu H. P. B:n ollessa johdossa. Minä rakastin häntä ja olen hänelle ikuisesti kiitollinen . .. Tunsin Mr. Sinnettin läheltä, ja monen vuoden aikana näin hänen istuvan H. P.
B:n jalkojen juuressa, kooten mitä tiedon murusia hän taisi. Tiedän, kuinka paljon hän oli
H. P. B:lle ve l k aa .. . Niille, jotka kiiruhtivat
kuulemaan H. P. B:n saarnaavan ”uutta uskontoa”, hän — H. P. B. — sanoi: ”minun
uskontoni on maailman vanhin”. — Hän
opetti sitä ”Sanaa”, joka oli alussa: kaikkien
uskojen perustaa. Palatkaamme siis Blavatskyyn. Siunattu olkoon hänen nimensä ja
muistonsa.”
Toimittajalta 1923:165—166,
ks Mestari 1923: 243,
The Mahatma letters to A. P. Sinnett from
the Mahatmas M. and K. H. — — A. P. Sinnett, se oli, jonka kirjat Occult World (Salattu maailma) ja Esoteric Buddhism (Esoteerinen
buddhanoppi)
varsinaisesti
tekivät
teosofisen liikkeen ja teosofisen maailmankatsomuksen tunnetuksi Euroopassa. — — Sinnettin kirjan nimi olisi pitänyt kirjoittaa
yhdellä eikä kahdella d’llä; silloin se olisi vastannut tarkoitustaan, sillä Esoteric Budhism
olisi merkinnyt ”esoteerinen viisausoppi”. Liikanainen d sai kuitenkin aikaan, että länsimailla alusta pitäen buddhan usko ja teosofia
sekoitettiin yhteen, ks Mestarikirjeet 1924:
42—45,
Mestari K. H. kirjeissään Sinnettille leimasi
kirkot ja papistot ks apostolit 1924: 244—247,
A. P. Sinnettin itämaalaisen teosofian ks
veri 1925: 52,
”Mahaatmakirjeet
A. P. Sinnettille” ks
Mestarikirjeet 1925: 97—101,
Sinnettille
lähetettyjen
Mahaatmakirjeiden
— — ”The Letters of H. P. Blavatsky to
A. P. Sinnett ks H. P. B. 1925: 193—203,
H. P. B:n kirje Mrs. Sinnettille ks H.P.B.
1925: 225—230,
[*H. P. B:n kirje A. P. T:lle] ks H.P.B.
1925: 289—298,
ks Teosofian joulusanoma 1925: 373—374,
A. P. Sinnettin kirjat ks teosofia 1926:
216—217,

”Sisar Beatrice”

ks H. P. B. Muutamia vuosilukuja hänen
elämänhistoriastaan 1931: 106—107,
ks H. P. B:n itämaalaisuus 1931: 121—129,
Mestarikirjeet 1932:329, ja 1933:2.
Sinä
”Sinä itse olet Tie” ks Tie 1914: 93,
”Sinä olet minä” ks Mysteriot II 1916:
114—115,
”Sinä et voi kulkea tiellä, ennenkuin itse
olet tullut tuoksi Tieksi” ks Kaita tie 1916:
153—154,
”sinä olet minun rakas poikani ks Jeesus
1921: 66—67,
Hänen [*ihmisen] on opittava, että ”sinä”
ja ”minä” ovat harhakäsitteitä, että ne ovat
vain irvikuvia ainoasta todellisesta ylipersonallisuudesta materian kuvastimessa. — —
Veeda lisää selittäen: ”— koska lähimmäisesi
itse asiassa on sinä itse, ja se, mikä eroittaa
sinut hänestä, on vain harhaa”. [*Ote art
Valoa Idästä sarja Tulevaisuuden uskonto~\
1932: 142.
”Sionin Viisaitten salaiset pöytäkirjat”
ks Nilus, S. 1920: 56—57,
Mitä ovat ”Siionin viisaiden pöytäkirjat?”
1934:46—47,
”Siionin viisaiden pöytäkirjat” aiheuttaneet
oikeusjutun 1934: 313.
Sipelgas, A.
2: Tässä Ruusu-Ristin numerossa julkaistu
kertomus ”Mieletön”, on nuoren venäläisen
kirjailijan A. Sipelgasin kirjoittama. Herra
Sipelgas julkaisi jouluksi pari teosta suomenkielellä, joissa hän kertoo nykyisen Venäjän
oloista. Hän otti upseerina osaa maailmansotaan ja heräsi sodassa ymmärtämään, että
ihmiskunnan ainoa pelastus on Kristuksen
opissa, mikäli se kieltää väkivallan ja pahan
vastustamista väkivallalla. Hän on asianharrastuksesta
tarjoutunut
kirjoittamaan
RuusuRistiin, ja hänen kertomuksensa ovat arvokkaita sekä niitä elähyttävän hengen että niiden asiallisen todenperäisyyden takia, mikä
näkyy jo tästä novellista ”Mieletön”.
Toimittajalta 1921: 8.
Siperia ks Ossendowsky, F. 1925: 52—54,
Tolstoi, L. 1931: 205.
Sippola, F.
ks P. E. VII art Muutamia 1924:222—230.
Sirkus
elämän sirkuspuolella — — sirkustaiteilijoita ks ilo 1931: 7.
Sisar
ks myös P. E. II,
”auta tuota sisarta tai tuota veljeä” ks
Pyhiinvaellus 1914:314—315,
Jos te sisareni ja veljeni ks mammona 1916:
387—388,
Suomalaiset veljeni ja sisareni minua ymmärtävät, ks veljeys 1916: 436,
H. P. B. itse kirjoitti sisarelleen ks H. P. B:n
itämaalaisuus 1931:121—129.
”Sisar Beatrice”
Maurice Maeterlinckin mystillisen näytelmän ”Sisar Beatricen” esittäminen, ks Marjatan rengas 1914: 257—258.
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Sisaruskuut
ks Salaisen Opin ”Maailmansynty” 1914: 59.
Sisarseura
yhteiseen
järjestöön
kuuluvat
sisarseurat
ks teosofia art T.S:n tehtävä 1921:333—334,
Ja mitä taas tulee suhteeseemme toisiin
teosofisiin seuroihin, älkäämme koskaan unohtako, että olemme niiden kanssa yhdenveroinen sisarseura! ks R-R 1922: 133—134,
Ruusu-Risti on teosofisten seurojen sisarseura ks R-R 1933:107—109.
Sisu
ks Olympialaiset 1924: 209—210,
J. R. H. 1924:238.
Sisäinen
millä tavalla teosofin tulee valmistaa itseään
sisäistä piiriä eli ”esoterista koulua” varten
ks esoterismi 1909: 3—4,
sisäisen Jumalan tuntemista, ks kehitys
1909: 105—106,
sisäinen silmä ks Tietäjä 1910: 2—3,
Sisäiset esteet voitetaan ks henki 1910:
227—228,
Meidän täytyy muuttaa sisäinen minä ks
Tolstoin oppi ja teosofia 1910: 409—411,
olen saanut inspiratsionin koko tähän hommaan sisästäpäin, ks Päämajassa 1911: 29—32,
uutta elämää sisäisesti, ks hyöty 1911: 54,
Hänen sisimmässään sisässään on syntynyt
Kristus ks Joulusymboliikkaa 1911: 261,
ihmisen omiin sisäisiin voimiin — — sisäiseen Jumalaan ks pakanallinen 1912: 58—60,
Kuta vaikeampi ihmisen elämä on ulkonaisesti tai sisäisesti, sitä enemmän hän kaipaa
ystävää ks Tietäjä 1913:465—467,
Onnen elämäntiellä ihminen voittaa sisäiset
vihollisensa, ks Onni 1914: 2—3,
intuitsioni eli sisänäkemys ks mystiikka
1914: 98—100,
sisäisesti eli salatieteellisesti ks ylösnousemus 1914: 191,
sisäinen Isä ks Jumala 1914: 191,
vanha elämänlaki, joka sanoo, ettei mitään
saavuteta ulkonaisesti mitä ei ensin ole sisäisesti saavutettu, ks ennustus 1914:420—422,
sisäinen näkemys ks rauha 1915: 190,
minun sisäinen iloni ks Humu, Martti 1915:
314—316,
saavuttaisitte,
mitä
sisimmässänne
kaipaatte, ks optimisti 1916: 42—43,
Jälleensyntyminen on siinä, että ihmiselle
yhä uudelleen tarjotaan tilaisuus kuunnella
sisimpänsä ääntä ks Mysteriot II 1916: 114—
115,
ks Kaita tie 1916: 153—154,
”sisäinen sana” ks Elävää sanaa 1917: 241,
Ennenkuin ihmiset muuttuvat sisäisesti, ei
yhteiskunta tule onnelliseksi, ks yhteiskunta
1919: 259—260,
Sisässäni epäilin kyllä silloinkin jo muuatta
kohtaa [*A. B:n kirjotuksissa] ks sota 1920:
102—105,
”sisäinen kokemus” ks Lehmann, E. 1921:
60—61,
uskontojen alkuperäisenä sisäisenä viisautena ks teosofia 1921:258—262.

Siunaus

omaa intuitsionia eli sisäistä totuuden näkemystä ks Mea culpa 1922:260—264,
jos ei hän sisäisesti seuraa mestaria, eivät
ulkonaiset temput merkitse mitään ks vegetarismi 1923:326—327,
sisäisen minänsä mediumia, ks Somnambulismi 1924: 90,
kovaan sisäiseen kouluun ks teosofia 1926:
165—169,
omasta sisäisestä mestaristamme, ks maailmanopettaja 1927: 328—329,
Sisäinen piiri eli looshit, ks R-R-vpm 1928:
23,
sisäistä näkemystä ks toivo 1930: 1—2,
mutta sisässäni uskoin ja pidin luonnollisena, että asiat olivat niin kuin koulussa oli
opetettu; mutta samalla tiesin sisässäni, että
ks H. P. B:n itämaalaisuus 1931: 126—129,
Hän oli saanut sisältään käskyn ks Paavali
1932: 203—207.
Sisäisen opettajan seurassa, kirj. J. R. H.
ks tätä.
Sisältörikas
kysymyskokous — — oli paljon sisältörikkaampi
kuin esitelmäsarja,
ks
kesäkurssit
1912: 250—252,
teosofia — — sisältörikas nimi ks H. P. B.
1931: 1—5,
Sisäänpääsymaksu
sisäänpääsymaksu esitelmiini ks P. E. VIII
1921: 198.
Sitoumus
ks temppelirahasto 1927: 176—177,
suoriudun mainiosti sitoumuksistani. ks Rahasto 1929: 349.
Sitä kuusta kuuleminen ...
ks Kansallinen kulttuuri ja Suomen kansan
tulevaisuus 1906:191—192,
ks kuningas 1918:96,
He
[*tietäjät]
todella
edustavat
kansan
jumalallista henkeä, sitä kuusta, jonka juurella on asunto ja jonka ääntä on kuuleminen.
[*Ote art Ihminen yhteiskunnan mallina sarja
Miten on luotava onnellinen yhteiskunta?]
1921:40,
ks Suomen tulevaisuus 1928:205—208,
Kansallishaltia 1933: 1.
Siunaus, siunattu jne
auttakoot — — siunauksillaan. Heidän siunauksensa ks Tietäjä art Ensi vuonna 1907:
254,
Siunattu hän, joka tulee Herran nimeen.
ks Kristuksen syntymä 1907:257,
joku siunaus piilee tämänkin ”vastoinkäymisen” takana, ks P. E. V 1908:386,
”salapukuisena siunauksena” ks sairasvuode
1909: 1—3,
siunausta tuottaviksi ks P. E. XII Uuden
ajan aamunkoitteessa 1910:2,
Siunattu olkoon muistosi, jalo auttajani ks
Wachtmeister, C. 1910: 368—369,
siunauksellanne auttaisitte meitä, että siunaisitte meidän työtämme — — olkoon siunattu se paikka ks Päämajassa 1911:30—32,
työtä, josta monelle olisi siunausta, ks hyöty
1911: 53—54,
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Ja jos ken on siunattu maallisella tavaralla
ks kirjallisuus 1911: 83,
Siunaamalla
kärsimystä
ihminen
voittaa
kärsimyksen, ks karma 1912: 111,
Eikö semmoinen oppilaitos levittäisi siunausta ympärilleen? ks kesäkurssit 1912:251,
nyt silminnähtävästi Suomenkin teosofinen
liike on siunattu liike, ks A. B. 1913: 268,
Mietiskelyn siunaus. 1914: 251,
rauhaa, jonka siunauksena tulee olemaan
henkevämpi sivistys, ks ennustus 1914: 366—
367,
siunauksellisen kansainvälisen yhteistyön ks
kansa 1914: 500—501,
Tuottakoon veli J. R. H:n vastainen työ runsaasti siunausta, ks J. R. H. 1915:403,
”Siunatut olette te ihmislapset, jotka vielä
jumalaan uskotte ja rakkauden Jumalaan luotatte. — — Siunatut myöskin te enkelit, jotka
kauneudessa elätte ettekä pahasta tiedä. — —
Ja Tietäjä tervehti enkeleitä ja nosti kätensä
siunaavasti yli maisen maan. ks Tietäjä 1916:
1—2,
Kun ihminen siunaa kärsimyksen ja tuskan
sanoen ks Mysteriot I 1916: 66—67,
Meidän kiitollista siunaustamme ansaitsevat
sentähden ne henkilöt, jotka ks Kivi, Aleksis
1916: 148—149,
Miksei
todella
jokin
”maailmanopettaja”
taas siunaisi tätä näkyväistä palloa läsnäolollaan? ks I. T. J. 1917:105,
Mihin tahansa uskoon tai rotuun tai luokkaan kuulunettekaan, minä teitä kaikkia siunaan ja pidän lapsinani, kun vain uskotte
sydämen oppiin ja tahdotte sitä elämässänne
noudattaa, ks yhteiskunta 1919: 227—229,
heidän [‘‘‘vapahtajain] siunauksellista vaikutustaan ks sukupuolielämä 1920: 150—154,
Seuratkoon Mestarin pyhä siunaus kaikkien
meidän työtämme! ks R-R 1920:243—247,
En mitenkään voinut uskoa sodan siunauksiin. — — [*Uskon, että R-R:n] vaikutus
tulee siunauksellisena ulottumaan laajalle ja
kauas, ulkopuolelle Suomen rajojenkin, ks R-R
1920: 339—348,
olivathan olemassa nuo Siunatut Mestarit
ks teosofia art T.S:n tehtävä 1921:328—334,
salapukuinen siunaus ks Karjalainen, V.
1922: 70,
pakotamme Mestarit — — siunaamaan ks
R-R 1922: 133,
yhteisen kielen siunauksen. — — Siunattu
olkoon tohtori Zamenhofin muisto, siunattu
hänen vielä elävä puolisonsa ks Esperanto
1922: 192,
H. P. B:a siunatuksi ks Sinnett 1923:165—
166.
[*H. P. B:n työ oli] siunauksellinen ks P. E.
ITI syntymäpäiviä 1924: 4—5,
Eikö semmoinen oppilaitos levittäisi siunausta ympärilleen? ks kansanopisto 1924:
204—205,
ajatuksillani
siunaamaan
työtä,
ks
R-R
1924:327—328,
Niin siunatkoon siis Elämän Herra uutta
vuotta ja meitä kaikkia, jotka kynnyksen yli
astumme! ks Vuosi 1925: 3,
Omistakaamme — — siunaavat ajatuksemme — — Tulkoon hänen henkinen testament-
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tinsa vielä siunaukseksi ja avuksi monelle,
monelle pimeässä hapuilevalle totuuden etsijälle! ks Steiner, R. 1925:155—156,
siunattua työtä, ks kirjallisuus 1925:240,
siunauksellisessa
työssä,
ks
kustannustyö
1926: 171,
avusta, jonka Mestarin siunaus meille antoi,
ks R-R 1930: 185—187,
usko, että toimintamme on siunaukseksi,
vaikka ks alakuloisuus 1930: 302,
ystäväin lämmin käsi ollut Ruusu-Ristille
sanomattomaksi siunaukseksi, ks R-R 1931. —
1930: 325,
koituu siitä siunausta ks aika 1931:42,
siunattu oli se länsimaalainen H. P. B., joka
uskalsi ks H. P. B:n itämaalaisuus 1931: 129,
[*Purueker]
lausui
vakaumuksenaan,
että
Mestarin käsi lepäsi siunaavana yllämme, ks
Purucker 1931:252,
Mestarin siunaus, ks kuolema 1932: 2,
onnekkaasti
ratkaistuista
pulmista
koituu
siunausta, ks ristiretki 1932: 156—160,
[”‘linnuista] tulee aina siunaava ajatus ks
tunnelmia 1934: 110.
Siveys, -oppi, siveellisyys, -nen, siveettömyys jne
siveellisesti ja henkisesti kohottava voima
ks juhlamenot 1905:246,
siveellisesti
vastuunalainen
ks
Omatuntolehti 1906: 5—6,
avioliitto usein on ainoa keino siveettömyyden ehkäisemiseksi ks Sukupuoliasia teosofian
valossa 1906: 17,
Siveellisesti vastuunalainen ks vapaus 1906:
60—61,
ks Palomaa, Veikko 1906: 62—63,
Teosofisen Seuran jäsenet ja siveellisyys.
Niiden kysymysten joukossa, joista oli määrä
keskustella Parisin kokouksessa kesäkuun 3—5
p:nä, oli muuan näin kuuluva: ”onko asetettava mitään siveellisiä vaatimuksia niille henkilöille, jotka pyrkivät T.S:n jäseniksi?” Aika
ei kuitenkaan myöntänyt tämän kysymyksen
ottamista puheenalaiseksi, joten emme t;edä,
millä tavalla kokous olisi sen ratkaissut. Mutta
toivottavasti se olisi käynyt yhtä vapaaseen
suuntaan kuin toistenkin kysymysten ratkaisu,
josta on kerrottu muualla lehdessämme; tarkotamme, että kokous olisi tullut siihen päätökseen, että senkaltaisia jäsenyyttä rajottavia määräyksiä ei voida asettaa. Koko kysymys oli mielestämme ajattelemattomasti valittu. Eihän Teosofinen Seura ole mikään
siveyslaitos, ei sen jäsenet mitään salaperäisiä pyhimyksiä. Teosofinen liike on henkisesti
herättävä liike, ja Teosofisen Seuran ihanne
on korkein siveellisyyT: totuuden tieto ja sen
kanssa käsi kädessä kulkeva ihmisten veljeys.
Mutta totuuden tietäjä ja kaikkien ihmisten
totinen veli on ainoastaan ihanne-ihminen,
täydellisyyden
saavuttanut
Mestari.
Kaikki
muut ihmiset vasta vaeltavat kaukaista päämäärää kohti. Useimmat ihmiset eivät tiedä
mitään päämäärästä, mutta muutamain silmät ovat vilaukselta nähneet ihanteen. Näitten ihmisten joukkoon voimme ehkä lukea
Teosofisen Seuran jäsenet. Teosofit ovat ihmisiä, jotka ovat heränneet näkemään, että
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elämä ei ole tarkotukseton, että totuus on
etsittävä ja että totuuden etsimisen tie samalla on veljeysrakkauden. Mutta he eivät
ole pyhimyksiä eivätkä millään tavalla erinomaisia. Surkuteltavaa olisi, jos teosofit itse
alkaisivat uskoa itsestään sitä, mitä joskus
syrjäiset näkyvät otaksuvan, nim. että he —
teosofit — ovat toisessa tai toisessa suhteessa
muita ihmisiä paremmat. Surkuteltavaa se
olisi, sillä suuri pettymys olisi silloin Karman
rangaistus. Emme kykene asettamaan minkäänmoisia vaatimuksia toisillemme, pitäköön
kukin vain huolta omasta itsestään. Seuran
jäsenyys on vapaa kaikille, jotka hyväksyvät
Seuran tehtävät — älkäämme antako mitään
aihetta, ei maailmalle, eikä itsellemme, siihen
luuloon, että olisimme muiden ihmisten yläpuolella henkisesti tai siveellisesti. Vallan toinen asia on, että eräässä suhteessa olemme
saaneet oppia enemmän kuin ihmiset ylipäänsä. Olemme saaneet tarkempia tietoja
siitä, mitä ihmiskunnan suuret sielut ovat ajatelleet, uskoneet ja tietäneet elämästä, olemme saaneet kuulla peittämättömän totuuden
omasta uskonnostamme ja muista suurista
uskonnoista, mutta eihän meidän siitä sovi
kehua itseämme. Vielä olemme vain vastaanottaneet ja saaneet, mutta emme vielä tehneet
mitään hyvää. Jospa oppisimme tekemäänkin!
Tien varrelta 1906:180—181,
Kun suuri siveydensaarnaaja esiintyy, hätääntyvät ihmiset sieluissaan, ks Puhtauden
ihanne 1906: 227—228,
[*Buddhan] siveysopista ks Olcott: Buddhalainen katkismus 1906: 283,
tietysti teosofinen siveysoppi on sama kuin
suurten uskontojen ja kaikkien jalojen ihmiskunnan
opettajien,
ks
H.P.B.:
Teosofian
avain 1906: 285,
välittämättä siveellisistä ominaisuuksista ks
salatiede art Todistuksia etsittäessä 1907: 5,
[*Konfutse]
hänen
siveysoppinsa
[*oli]
kristallinkirkkaan ylevä ja viisas ks Tao-TeKing 1907: 9—10,
Mitä muuten on ”tieteellinen siveysoppi?”
ks tiede 1907: 113,
Ilman omaa tahtoa ei olisi siveellistä vastuunalaisuutta, ks absoluutti 1907: 178 muist,
vanha juutalainen siveyskanta alhaisuuksineen — — vanhan testamentin siveettömyydet
ks veri 1907: 183—184,
ks tahto art Mitä on ”vapaa tahto”? 1907:
196—197,
Mitä on siveysrikos? Luonnon silmällä katsoen se on lemmentunteiden, aistillisuuden ja
sukuvietin
omatai
väkivaltainen
väärinkäyttö. Ihmisellä ei ole omavaltaista oikeutta
lemmenelämäänsä eikä väkivaltaista oikeutta
toisten lempeen. Yksi voima vain on, joka
lemmen antaa ja jolle oikeus kuuluu. Se
voima on rakkaus, kahden ihmisen keskinäinen rakkaus. Rakkaus on avioliiton ja yhdyselämän ehto ja perusta. Mutta kuinka menettelee yhteiskunta? Se hyväksyy julkisesti liiton, joka ei perustu rakkauteen, vaan pakkoon, rahaan tai muihin vaikuttimiin. Se estää
ennakkoluuloillaan ihmisiä rakastamasta toisiaan, sentähden että he tavalla tai toisella
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ovat toisilleen sopimattomat, ja se tuomitsee
siveettömiksi semmoiset, joiden povessa rakkaus palaa oudonvärisellä tulella. [*Ote art
Luonnollinen ja inhimillinen oikeus, sarja
Uusia näkökohtia’] 1907: 206—207,
Siveellisyydestä sananen, ks joulu 1907: 276,
esitys siitä siveydestä ja henkisyydestä,
jota buddhalaisen opetuslapsen jokapäiväisessä
elämässään tulee tavoitella, ks Dhammapada
1908:40—41,
siveellishenkiseen täydellisyyteen ks fakiiri
1908: 123,
teosofisen siveysopin ensimäinen alkuläksy
ks Palomaa, Veikko 1908:249,
Mutta millään ulkonaisella keinolla ei kuitenkaan tehdä ihmiskuntaa siveelliseksi ja
sen kautta onnelliseksi, ks Blatchford, Robert
1908: 310—311,
Totinen siveysoppi perustuu veljeyden ja
henkisen yhteyden tosiasiaan. Tätä teosofista
siveysoppia Tietäjä opettaa ja julistaa, ks
Tietäjä 1908:353—357,
Korkein siveyslaki kieltää verta vuodattamasta
ja
ketään
tappamasta.
Korkeinta
siveyslakia totellen ihminen ei kysykkään,
mitä hänelle tapahtuu, vaan mitä ehdoton
oikeus ja rakkaus vaatii, ks eläinkunta 1909:
35—36,
[*itsehillinnän] siveellisestä arvosta ks itsehillintä 1910: 130—131,
siveellisiin [*ristiriitoihin] ks henki 1910:
225—228,
Tappaminen
on
Väkevämmän
vääryyttä,
josta hän on siveellisesti vastuunalainen. —
Juuri
tämä
siveellinen
vastuunalaisuus
ja
velka — — elämän suuria, siveellisiä arvoja
ks epäilys 1910: 291—293,
ankara siveellinen elämä ks Tolstoi, Leo
1910: 399—400,
siveellistä voimaa ks itsetunto 1911: 2—4,
Veljeys on teosofian siveysopin tunnussana,
veljesihanne teosofisen elämän siveellinen kannustin. — — siveelliseen leväperäisyyteen?
— — Ihminen, joka todella syventyy tuohon
ajatukseen, alkaa jo siveellisesti uudistua.
— — Te uskotte siihen siveyslakiin, joka on
kirjotettu ihmisen sydämeen, — kivitauluihin
kirjotettuun. ks hyöty 1911: 52—54,
Minun siveellinen mittapuuni on rakkaus,
suvaitsevaisuus, lempeys, hellyys, veljeys, hyvyys, jalous — se mikä niitä tunteita itsessäni
loukkaisi, se olisi väärää ja valheellista, ks
vapaamielisyys 1911: 183—184,
Eläin on aina siveellinen, jos se kasvaa
luonnollisissa
oloissa.
Se
pysyy
itsestään
siveellisenä, sillä se vain kuuntelee luonnon
ääntä, mutta se kuuntelee sitä sokeasti. — —
Kristityt ovat kyllä tottuneet halveksimaan
”muhamettilaisia”
heidän
kuvitellun
”epäsiveellisyytensä” takia — mehän itse olemme
äärettömän siveellisiä! ks Rakkauden salaisuus 1911:212—217,
siveellinen teko? ks Titanic 1912:203—204,
vaikuttaisi siveellisesti ks pankki 1914: 50—
51,
osuvat syvimpään siveelliseen tuntoon, ks
Salaisen Opin ”Maailmansynty” 1914: 52—59,
pohdittu siveellisten elämänlakien suhdetta
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okkultiseen tietoon. — — siveellisiä vaatimuksia — Psyykilliselle tasolle ihminen voi pyrkiä ilman sanottavaa siveellistä valmistusta.
Mutta hengen maailman portti on suljettu
niiltä, jotka eivät ole siveellisesti valmistuneet. — — On siis oikein sanoa, että Okkultinen tieto on riippuvainen siveellisyydestä, kun
okkultisella tiedolla tarkotetaan tietoa hengen
maailmasta. Mutta on myös oikein sanoa, että
Okkultinen tieto on riippumaton siveellisistä
saavutuksista, kun okkultisella tiedolla tarkotetaan tietoa psyykillisestä henkimaailmasta,
ks salatiede 1914: 198—199,
nostavasti kaikkien kansojen siveelliseen ja
henkiseen elämään, ks kansa 1914: 500—501,
kuta siveellisesti puhtaampi ihminen on,
sitä helpommin hän jaksaa sulattaa ylipersonallisia kokemuksia ks tajunta 1915: 52—54,
siveellisiä perusteita ks tahto 1916: 239,
siveelliseen laiskuuteen verrattuna, ks teosofia art T. S. ja veljeysaate 1916: 318,
tahdon siveellistä taitoa ja täydellisyyttä,
ks teosofia art T.S:n työ ja tarkotus 1916:
345—348,
suurin siveellinen vaara — — siveellisesti
moitteeton ks panettelu 1916:381—382,
Omia haaveitani rakkaudesta ja avioliitosta
— — ne haaveet siveellisissä vaatimuksissaan
tähtäävät korkealle, lienee lukijoilleni tuttua.
ks ”Kristitty” 1917:7,
ks Suomi 1917: 154—157,
Henkisesti virkeä — — koettaa siveellisesti
kasvattaa itseään, ks Kalevala, kristinusko
ja Suomen kansa 1917: 160—163,
Sentähden kaipaamme uusia tunteita, uusia
näköaloja, uusia voittoja siveelliselle ja kauneustajunnallemme. — — Kristuksen kanssa
— — silloin siinä syntyy uusi siveellinen into
ja voima, ks Kristus 1917: 441—442,
oli ihmisen uskonto minkälainen tahansa,
aina se osottaikse siinä, että hänen tahtonsa
on siveellisesti herännyt. Onpa oikein sanottukin, että ilman uskontoa ei ole siveellisyyttä,
ks teosofia art Mitä on teosofia? 1917:445—
446, .
Miten he siveellisesti jaksavat vastustaa
keltaisten sitkeää tarmoa? ks Keltainen vaara
1918: 229,
[*luottaa] siveellisiin voimiin, ks rauha
1919: 4—5,
maailman siveellisestä ja henkisestä tilasta
ks Jinarajadasa 1919: 154—156,
ks veljeys 1919: 288,
tuomitsemaan
eronneita
jonkun
verran
”epäsiveellisiksi”. — — Oliko ”siveyden”
käsky niin ehdoton Jeesuksen mielestä vai
oliko — — siveellinen ristiriita ks sukupuolielämä 1920: 147—154,
eivät esoteerisiä sanan siveellisessä merkityksessä. — — semmoista siveellistä näkökantaa, joka kuuluu opetuslapsen tien — —
vaatimuksiin ks sota 1920: 197—199,
[*T.S:n]
kahtiajaon
periaatteellista
ja
siveellistä merkitystä ks R-R 1920: 334—335,
olkoon näiden uskonnollinen tai siveellinen
vakaumus mikä tahansa, ks R-R 1920: 344—
348,
[*vpm:n]
siveellinen
tarkoitus
jäseniinsä
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nähden ks vpm art Mitä vpm:t tavoittelevat?
1921: 191—192,
Buddhan siveyssääntöjä ja käskyjä — —
oli siveellinen velvollisuutemme T.S:sta eroaminen ja uuden seuran perustaminen ks salatiede 1921:453—456,
siveellisesti pakotamme Mestareita olemaan
työssämme mukana ks R-R 1922: 133—134,
siveellisen opetuksen ja tunnelman ks R-R
1922: 162,
yksilöiden
elämässä
vallitseva
siveyslaki
kieltää murhan, tappamisen, väkivallan — —
Mutta kaikki eivät läheskään myönnä, että
tämä siveyslaki vallitsee myös kansojen elämässä. Kansat saavat keskenään sotia — eikä
tämä loukkaa yksilöiden siveellistä tuntoa! —
— sodankäynti ei koskaan vastaa korkeinta
siveyslakia. — — oikeus- ja siveyskäsitteihin
ks sota 1922: 162—165,
selvänäkijäin siveellinen kanta ks Mea culpa
1922: 262—264,
Siveelliset näkökohdat ovat ensimäiset kaikessa todellisessa okkultismissa ja kaikessa
henkisessä elämässä. [*Ote art Madame H. P.
Blavatsky sarja Muistoja] 1922: 310,
siveellistä pakkoa tai painostusta ks seurakunta 1923: 36,
siveellinen näkökanta — — siveellisistä opetuksista ks anteeksianto 1923: 83—86,
hävisi tykkänään uskoni vegetarismin siveellisesti kasvattavaan voimaan. — — eivät
ulkonaiset temput merkitse mitään siveellisesti katsoen, ks vegetarismi 1923: 326—327,
on turha uskoa vegetarismin siveellisesti
kasvattavaan voimaan. — — siveellinen vaikutin — — ”älä tapa” käsky siveellisenä käskynä ensin koskee meidän ihmisten omaa
keskinäistä suhdetta! — — ettei ihmisen
siveellistä arvoa saata mitata hänen ulkonaisten tapojensa nojalla, ks vegetarismi 1924:
”‘—9,
kristillinen Englanti ei välittänyt Gandhin
siveellisestä suuruudesta ks Gandhi 1924: 50,
[*unissamme]
siveellisesti
kehittymättömämpiä kuin päivätajunnassamme. — — Sitten voimme saada yleviä siveellisiä neuvoja
ja opetuksia, jotka henkiselle elämällemme
ovat tärkeitä, ks Uni ja unennäkö 1924:
296—301,
heidän siveellinen tahtonsa tuli herätetyksi
ks R-R 1924: 327—328,
”usko Jumalaan” sittenkin vaikuttaa siveellisesti kohottavasti edustajiinsa, ks rehellisyys
1925: 102,
Ettekö huomaa, mikä suuri siveellinen opetus tämä on? ks auktoriteetti 1925:147—151,
Siveelliset opetukset eivät aikaa voittaen
taannu. Niinkauan kuin niitä ei vielä noudateta, pysyvät ne muuttumattomina, ja kun
niitä noudatetaan, nousee eteen korkeampia
siveellisiä opetuksia. — — Meillä on täten
totuudenetsijöinä
kaksi
suurta
auktoriteettia
siveellisissä elämänkysymyksissä: Buddha ja
Kristus, ks teosofia 1926: 9—10,
suurempaa siveellistä heräymystä ks Ouroussow, L. 1926: 67,
T: Jeesuksen lausetta ”mitä ette tahdo, että
toiset teille tekisivät, sitä älkää tekään tehkö
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heille” pidetään syystä yhtenä käytännöllisen
-eksoteerisen siveysopin kulmakivenä, ja totuuden etsijöitä ilahduttaa sentähden nähdessään, että samaa kultaista sääntöä on tunnettu ja noudatettu ennen Kristustakin. Kaikki tietävät, että kiinalainen suurmies Confucius
antoi
aikalaisilleen
saman
neuvon,
mutta otan senkin tähän muutamien toisten
lausuntojen kanssa.
Konfutse 500 e.Kr.: Tee toiselle, mitä tahdot, että hän tekisi sinulle, äläkä tee toiselle,
mitä et tahtoisi hänen sinulle tekevän. Tämä
ainoa laki on sinulle tarpeen. Kaikki muu
perustuu siihen.
Aristoteles 385 e. Kr.: Käyttäytykäämme
toisia kohtaan sillä tavalla kuin tahdomme,
että he käyttäytyisivät meitä kohtaan.
Pittacus 650 e. Kr.: Älä tee naapurillesi
semmoista,
mitä
hänen puoleltaan pitäisit
pahana.
Thales 464 e.Kr.: Vältä semmoisia tekoja,
joista toisia moittisit.
Sokrates 338 e.Kr.: Menettele toisia kohtaan, niinkuin tahtoisit, että he menettelisivät
sinua kohtaan.
Sextus 406 e. Kr.: Niinkuin toivotte, että
naapurinne olisivat teitä kohtaan, niin te
olkaa heitä kohtaan.
Hillel 50 e. Kr.: Älä tee toisille, mitä et
mielellään näkisi, että he tekisivät sinulle.
Voisimme tähän luetteloon lisätä vanhan
suomalaisen sananlaskun: Suo se toiselle,
mitä itsellesikin.
Onkin huomattava, että tämä on yleispätevä, niinkuin sanoin: eksoteerinen, siveellinen laki. Sen lisäksi muinaisajan viisaat opettivat erikoisia sääntöjä niille, jotka antautuivat
heidän
varsinaisiksi
opetuslapsikseen.
Mutta kuinka onnellisesti me ihmiset eläisimme maan päällä tämänkin eksoteerisen
siveyslain turvissa, jos sitä noudattaisimme
jokapäiväisessä vaelluksessamme!
Toimittajalta 1927:5—6,
että seuramme jäsenet yleensä pitäisivät
siveellisenä
velvollisuutenaan
erota
kirkosta
ks Temppelirahasto 1927: 30—31,
”Ja
miksikä
Kristuksen
yksinkertaisen
siveysopin asemesta opetetaan jos jonkinmoisia kristillisiä etiikkoja ja katkismuksia
— — ”Ja kuitenkin evankeliumit ovat täynnä
mitä yksinkertaisimpia ja puhtaimpia siveydensääntöjä ks Vuorisaarna 1927: 87—88,
Suomen Ruusu-Risti — — perustaa siveysoppinsa
Jeesuksen
vuorisaarnaan
ks
R-R
1927: 160,
ks murroskausi 1927:217—218,
Jeesus kokosi yhteen ne siveelliset elämänohjeet, jotka henkisesti kuuluivat yhteen ks
Vuorisaarna 1927:245—246,
siveellinen reaktio sotaopetusta vastaan. —
— kristinuskossa on — — siveellinen puoli
[*Jeesus toi ja tarjosi] uuden siveyslain, ks
Kristinusko ja maailmanrauha 1927: 388—394,
[*tunnusmerkit] siveellistä ja henkistä laatua, ks R-R-vpm 1928:23,
selitetään samaa siveellistä käskyä ks Kulmakoulu 1928: 96,
siveellisesti ja henkisesti voimakkaita yksilöitä ks Suomen tulevaisuus 1928:203—208,

Siviiliavioliitto

Johtaja [*P. E.] mainitsi, että [*R-R-]
seura oli aikanaan perustettu hänen henkisen
työnsä siveelliseksi ja aineelliseksi tukemiseksi, ks R-R 1928:210—215,
elämän siveellisiin ja henkisiin arvoihin. —
— siveellinenkin taantumus, ks Iltapuhteella
1929: 16—17,
inhimillis-siveellisen asteen — — itseämme
siveellisesti vastuunalaisiksi ks magia 1929:
440,
siveellisesti voimakkaaksi tullessaan parjatuksi, ks panettelu 1930: 132,
siten löytämäni Jeesuksen siveellinen elämänoppi on tullut kulmakiveksi Ruusu-Ristin
teosofiassa. H. P. Blavatsky puhuu ”teosofian
Avaimessa” Jeesuksen siveyskäskyistä — —
niiden siveysopitkin pitivät yhtä ks H. P. B.
1931:38—40,
korkeata siveellistä periaatetta, ks kieltolaki 1931: 76—77,
[*Kristuksen] siveellisiä neuvoja. — —
Koulussa
opimme
kyllä,
että
kristilliseen
siveyteen kuuluu kunnollinen elämä, ks H. P.
B:n itämaalaisuus 1931:127—129,
ks harha 1931:291—292,
Joogan, s.o. siveellisen kasvatuksen ks
C. W. L. 1932:74,
Leo Tolstoi julistaa alkuperäisen kristinuskon oikeata siveysoppia, ks ristiretki, Teosofinen 1932: 154—160,
Mitä sitten Ruusu-Ristin siveysoppiin tulee, niin sehän on Kristuksen Vuorisaarnassaan esittämä. Että näin on, siitähän voi ken
tahansa saada varmuuden lukemalla RuusuRistin Johtajan kirjoja, esim. ”Vuorisaarna”,
”Christosophia”,
”Jeesuksen
salakoulu”.
Tai
käymällä Johtajamme luennoissa, joita hän
on pitänyt vuosikymmenien aikana Helsingissä ja jotka ovat julkisia ja kaikille avoimia. Omasta puolestamme sanomme, että
Ruusu-Ristin Johtajan opetus on aina ja
alusta alkaen ollut siveellisesti mitä ylevintä,
puhtainta ja korkeinta. Ja kuinka muutoin
voisi ollakaan koska Johtajamme on nuoresta
pitäen
ihastunut
Vuorisaarnan
siveysoppiin.
[*Ote J. R. H:n art Kesäkurssit Lue ”Kristosofian Polulla teoksesta] 1932:233,
siveelliset ja älylliset ponnistukset tuntuvat turhilta, ks täydellisyys 1932: 242—243,
Vapaamuurarius merkitsee meille siveellistä
itsekasvatusta, ks R-R 1933:108—109,
Hänen
[*Kristuksen]
oikea
siveysoppinsa
ks ennustus 1933: 158,
Kuta siveellisempää elämää ihminen elää,
sitä paremmin hän osaa levittää elämänymmärrystään. ks propaganda 1933: 176,
siveellistä kehittymistä ks lapset 1933: 177,
palauttaa
alkuperäiseen
puhtauteensa
Jeesuksen Kristuksen siveysoppi. — — [*H. P. B.]
viittasi
siihen,
että
kaikissa
uskonnoissa
siveysoppi on ytimeltään sama. — — ja
Ruusu-Risti Suomessa sai tehtäväkseen jatkaa samaa H. P. B:n työtä kristillisen siveysopin alalla, ks uskonpuhdistus 1933: 200,
ihmiskunnan
siveellisen
täydellistymisen
kanssa? ks Teosofia ja sosialismi 1934:
254—257.
Siviiliavioliitto ks avioliitto 1908:345—346.
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Siviilirekisteri
liitymme
siviilirekisteriin
ks
seurakunta
1923:36,
ks seurakunta 1926: 177, ja 209—212,
liittyä siviilirekisteriin — — Toinen tärkeä
seuraus siviilirekisteriin liittymisestä olisi se,
että ks Temppelirahasto 1927: 30—31.
Sivistys, sivistynyt jne ks myös kulttuuri
Sivistynyt maailma elää nykyään murrosajassa ks Vuosi 1906. — 1905: 219—220,
ks nuoriso 1905:244—245,
Epäilemättä olisi länsimaiselle sivistykselle
suureksi henkiseksi hyödyksi, jos ks vegetarismi 1906: 93,
mitä yleensä on sivistys? Onko sivistys
sitä, että ihminen osaa hienosti käyttäytyä,
että ks Kansallinen kulttuuri ja Suomen kansan tulevaisuus 1906: 189—192,
sivistys aaltona kulkee maasta toiseen ja
kehittyneemmät sielut sen mukana, ks kansa
1906: 230—231,
nykyisen
korkean
sivistyksen
kannalta
pilkka kai on paikallaan ks Barley, A. H.
1907: 45—46,
[*Atlantiksenkin]
alkuperäisissä
sivistysoloissa ks Kaita tie 1907: 56—61,
”sivistynyttä
puhetapaa”?
Tai
mikä
on
”sivistynyt puhetapa”? Onko totuuden julkilausuminen
epäkohtien
paljastamiseksi
ja
poistamiseksi
”sivistymätöntä”?
ks
tuomio
1907: 140,
ks mielisairaus 1907: 184,
puhutaan sivistyneestä ihmisestä ks Kehityksen kulku 1907:270—271,
sivistyksen valo ks Tietäjä 1908: 3—9,
Vanhain sivistyskansain uskonnot ks Jumala
1908: 27—28,
ks Heikel: Sivistysolot Suomessa 1908: 182,
kirjallisuus 1908: 192,
”sivistymätön suomalainen” ks Montonen,
Arvid 1908: 309,
Kys. ”Suhteemme lapsiin” nimisen artikkelin kirjottaja sanoo, että ”palvelijat melkein
ehdottomasti ovat vähemmän sivistyneet ja
hienostuneet kuin heidän emäntänsä”. Eikö
hän siis ole huomannut, kuinka vähän todellista sivistystä on usealla emännällä, joka esim.
kaikella tavalla opettaa lapsiaan kohtelemaan
palvelijoita
jonkinmoisina
alempiarvoisina
olentoina? Vai panevatko teosofit niin suurta
arvoa ulkonaiselle sivistykselle? Tyhjää kuorta
se on minun mielestäni. Olen vähän lukenut
teosofisia kirjoja ja pitänyt niistä. Vaan tuommoiset artikkelit ikäänkuin sanovat: siitä sen
nyt näet, eivätkö kaikki uskonnot ole paljasta
haaveilua!
Vast. Jos lukisitte vielä enemmän teosofiaa,
huomaisitte, että teosofia ei ole uskonto toisten lisäksi vaan kaikkien uskontojen ydin,
niiden tieteellinen ydin. Jumaluusopit voivat
olla haaveilua, mutta teosofia on oman luontonsa kautta tiedettä. Kun siis kysytte, mitä
on sivistys teosofian kannalta, vastaan: sivistys
ulkonaisessa
merkityksessä
(ja
missä
muussa merkityksessä onkaan sivistystä?) on
kokemusten,
kasvatuksen
ja
itsekasvatuksen
avulla saavutettu hienous ja jalous ei ainoastaan fyysillisen ruumiin teoissa ja tavoissa
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vaan myös tunteissa ja ajatuksissa (siis asT
trali- ja mentaliruumiin ilmennyksissä). Sivistys käsittää kaikkia kolminaismaailman ruumiita. Sivistymätön on se, joka on karkea ja
jalostumaton, raaka ja julkea käytöksessään,
tunteissaan,
ajatuksissaan.
Ja
huomatkaa:
ihminen voi olla sivistynyt osaksi — hieno
esim. käytöksessään, raaka ajatuksissaan ja
päinvastoin. Kun Mr. C. W. Leadbeater sanoo,
että palvelijat melkein ehdottomasti ovat vähemmän sivistyneitä kuin heidän emäntänsä,
emme saa unohtaa, että feän etupäässä puhuttelee teosofeja ja että Englannissa teosofia
ei ole niin paljon levinnyt kansan kesken
kuin esim. meillä. Jos meillä Suomessa palvelija on teosofi, emäntä ei, silloin palvelija
voi olla sivistyneempi kuin hänen emäntänsä,
jos palvelija ottaa vaarin siitä, mitä hän teosofian välityksellä on tilaisuudessa saamaan.
Siihen kuuluu tietysti silloin myös, ettei hän
ajatuksissaan
tuomitse
pintapuolista
emäntäänsä, vaan omalla käytöksellään omilla tunteillaan
ja
ajatuksillaan
koettaa
vaikuttaa
emäntäänsä sivistyttävästi. 1908: 346,
ks Kalevala 1909: 76,
uuden sivistyksen, ks looshityö 1909: 339—
340,
nykyisen sivistyskauden lopusta ks maailmanloppu 1910: 133,
Muutamien etuoikeutettujen osaksi jää koko
teidän sivistyksenne! ks Tolstoin oppi ja teosofia 1910:404—411,
uutta sivistystä ks Päämajassa 1911: 27—32,
[*Meidän kansamme] poikkeavainen muista
sivistyskansoista, ks P. E. VII 1911: 88,
sivistyskansat ks Rakkauden salaisuus 1911:
211—219,
uusi sivistys on luotava ks Kristus 1911:
289,
Suomen koko sivistyselämä kaipaa henkistä
uudestisyntymistä. — — Materialismi on sivistyselämän loppu — — Tärkein sivistystehtävä
tällä hetkellä on teosofisen maailmankatsomuksen tunnetuksi tekeminen, ks Aikamme
tarve 1911:349—350,
kyllin sivistynyt sisäisesti ks puhuja 1911:
352—353,
Elämme uuden sivistyksen aamunkoitteessa,
ks rauha 1912: 415—416,
uusi sivistys luodaan siten, että ks nuoriso
1912:455—456,
Tuleva sivistys on käyvä naisen merkissä,
ks nainen 1913: 266—267, ja 366,
uuden sivistyksen tuloa, ks A. B. 1913: 361—
362,
Sivistykset kukoistavat ja joutuvat rappiolle ks Viisaus 1913: 468—471,
uusi aika ja veljellisempi sivistys. — —
vanha sivistys loppuisi. — — Kaikilta sivistyskansoilta kysytään: tahdotko elää vai tahdotko kuolla? ks ennustuksia 1914:363—367,
tuleva sivistys on käyvä naisen merkissä
ks Marjatan rengas 1914: 410—412,
Tähän sivistystyöhön kuuluu ehdottomasti
myös meidän teosofinen työmme, ks kulttuuri
1914: 500,
näkisi sivistyksen turhaksi, ks Tajunta 1915:
52—54,
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mitä sivistyksemme niin kalliilla hinnalla
osti. — — se on oleva sivistyksen lopullinen
voitto ks vallankumous 1915: 146—149,
Kansansa
kasvattajia
ja
sivistyttäjiä
ks
näyttämötaide 1915: 150—151,
ks yliopisto 1915: 465—466,
Wetterhoff—Asp 1915:496—498,
ilman joogaa ei olisi saatu aikaan mitään
sivistystä, ks jooga 1916:437—438,
Uusi sivistys tarvitsee uusia pohjapiirustuksia, ks I. T. J. 1917: 104—105,
Jokainen
kansalainen
sivistynyt
yleisessä
merkityksessä — — Sivistyskieli yhteinen.
— — Europan sivistyksen ja taiteen keskustana, ks Unelma 1917: 151—152,
Onhan Suomi elinvoimainen sivistyskansa
ks Suomi 1917:153—157,
Ja Suomen kansamme luo sivistyksen semmoisen, jossa väinämöisviisaus vaikuttaa, samalla kun kansan yksilöt yrittävät kulkea
Jeesuksen Kristuksen jäljissä, ks Kalevala,
kristinusko ja Suomen kansa 1917: 163,
Ajalla, jolloin aineellinen olemassaolo päivä
päivältä käy vaikeammaksi, tulee henkinenkin
sivistys kalliimmaksi. — — Tulee kalliiksi
sivistyttää sieluaan! ks Tietäjä 1917: 246—247,
ks Venäjä 1917:294—296,
raakuus 1917:298—299,
Eikö täällä ole sivistyneitä, jotka tahtovat
työskennellä kansansa hyväksi, eikö täällä ole
kansaa, joka oivaltaa sivistyksen arvon? ks
yksimielisyys 1917: 345,
aineellista hyvinvointia ja sivistystä — —
Sillä taide on sielun sivistyttäjä samalla kuin
se itse on sivistyksen tulosta, ks teosofia art
Mitä on teosofia? 1917:443—446,
henkinen sivistys on oleva kaikkien saatavissa — — Mistä johtuu, ettei voida keskenään sopia? Mistä lähtöisin on epäilys, kateus, ylenkatse ja viha?
Se johtuu sivistyksen ja valistuksen puutteesta, siitä, että meillä on vielä liian vähän
todella sivistyneitä ihmisiä. Me olemme puolisivistynyttä kansaa.
Jos olisimme sivistyneitä, tarjoisimme veljeskättä toisillemme. Jos olisimme sivistyneitä,
häpeäisimme riidellä omassa kodissamme. Jos
olisimme
sivistyneitä,
häpeäisimme
ajatella
omia etujamme, vaan katselisimme puolueettomasti kaikkien parasta.
Sivistys ei ole ulkonaisessa käyttäytymisessä ainoastaan. Se asuu sielussa. Sivistys
opettaa
meitä
ajattelemaan,
totuutta
etsimään ja oman itsemme yli nousemaan. Ken
sivistynyt on, hän on sanan kauneimmassa
merkityksessä ihminen. — — maamme nykyaikana kipeimmin kaipaa: sivistystä ja taasen
sivistystä!
Ja koska sivistys ei tule yksinomaan kirjoista eikä luennoista, vaan leviää salaisena
voimana ihmisestä ihmiseen, sanon lisäksi,
että maamme kaipaa sivistyneitä ihmisiä, ks
Suomi 1917:448—451,
[* Suomemme] omaa sivistystä luomaan ks
rauha 1918: 2,
Suomi on vanha kansa, mutta se on kutsuttu
uudestisyntyneenä
alottamaan
uutta
sivistystä, ks Suomi 1918: 67—68,
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Onko sivistys oleva luokkaetuoikeutta, jota
suurten joukkojen on tuiki vaikea itselleen
hankkia, vai onko kaikille kansalaisille annettava sama pohjasivistys, jota sitten lahjakkaat
ja henkistä sivistystä harrastavat henkilöt ovat
tilaisuudessa edelleen kehittämään? — — monet kansalaiset olivat kokeneet henkistä apua
ja saaneet apua sivistyspyrinnöissään esittämästäni maailmankatsomuksesta — — nyt
olemme tilaisuudessa luomaan Suomesta aito
suomalaisen sivistysmaan, ks Suomi 1918:
69—72,
Suomen kansa on maata viljelevä ja henkistä sivistystä harrastava kansa, ks aseet
1918: 164—165,
vanhan sivistyksen loppua ja uuden alkamista ks Taanonen, I. E. 1919: 14,
ks kehitys 1920:98—101,
He uskoivat järkähtämättä Venäjän kansan tulevaan sivistystehtävään ks Kamensky,
Anna 1921:325—326,
on vaara lähellä, että meidän ylevä ja kaunis sivistystehtävämme jää suorittamatta, ks
ennustus 1921:326—327,
ks Kristus ja teosofinen liike 1922:39—40,
kaikki sivistyneet ihmiset myöntävät, että
— — Jos on sivistyneitä ja teosofejakin, jotka
uskovat sodan — — oikeutukseen, eivät ks
sota 1922: 162—165,
Ainoa todellinen sivistyttävä voima lähtee
ihmisen omasta sisästä, ks vegetarismi 1923:
326—327,
Uskoin, että vuosikymmenien edistys tiedossa ja taidossa ja sivistyksessä oli kytkenyt
sydämistä
sotainnon
pahimmat
rikkaruohot.
Uskoin, että sivistyneet kansat olisivat tyytyneet mielettömiin sotavarustuksiinsa kammoen
ennakolta niiden käyttämistä tosi teossa. — —
se olisi ollut voitto sekä länsimaalaiselle sivistykselle että todelliselle kristinuskolle ks sota
1924: 2—4,
henkistä apua — — Suomen kansalle ja sen
nousevalle sivistykselle ks Merikanto 1924:
84—85,
ihmettelen samalla suuresti, etteivät Europan sivistyneet valtakunnat osaa tehdä keskenään liittoa ks armeija 1924: 285—286,
ihminen voi myös unielämässään olla paljon
sivistyneempi ja parempi kuin valveilla ollessaan, ks Uni ja unennäkö 1924: 296—301,
ks vpm 1926: 106—107,
mysterioesityksiä. Niiden vaikutus kansamme sivistyselämään olisi arvaamattoman mahtava, ks looshityö 1926:249—250,
Kaikki ihmiset kuuluvat määrättyyn kansaan, aikaan, sivistykseen. Sivistys nimittää
itseään jollakin nimellä, kristityksi, buddhalaiseksi j.n.e., koska se nimellisesti on omaksunut
määrätyn
uskonnon
ja
vapahtajan.
Mutta mikään sivistys ei vielä ole ollut minkään
uskonnonperustajan
todellinen
opetuslapsi, koska opetuslapsena voikin olla ainoastaan elävä ihminen, ks Vuorisaarna 1927: 87—
88,
Uudesta sivistyksestä kirjoittaa A. B. ks
A. B. 1927: 163,
Uuden sivistyksen syntymiselle on tärkeätä
ks ”R-R 1927: 168—169,
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Uudessa sivistyksessä ks R-K 1927: 172,
[*puhuin] tulevasta
ajasta ja sivistyksestä
— — sanotaan, että noin kahden tuhannen
vuoden (2160) perästä syntyy jossain uusi
sivistys tai tapahtuu muutos vanhassa, ks
murroskausi 1927: 213—218,
ks Suomen tulevaisuus 1928: 207—208,
bolshevismi 1929: 2—3.
politiikka 1929: 51—53,
armeija 1930: 49—52,
moraali 1930:94—95,
tuhatvuotinen 1930: 137—138,
”Ovatko — — ihmiset menneet sivistyksessä
niin paljon taaksepäin” ks Goethe 1932: 69—
71,
sivistyneet henkilöt ks ristiretki, teosofinen
1932: 157—160,
T: Kerran ajoimme [*New Yorkissa] ilmajunassa
lautalta
keskikaupungille.
Katselin
ikkunasta koko ajan ohikiitävää kaupunkia.
Se oli minusta niin ruma, niin likainen, niin
vaikea ”hengittää”, että tunsin itseni sairaaksi, kun lopulta saavuimme määräpaikkaamme. Sitten sain kuulla, että olimme ajaneet läpi sen kaupunginosan, johon ei tavallinen ihminen mielellään astu jalallaan yöllä,
koska se on köyhimpien ja kurjimpien ja sen
johdosta usein rikollisten ihmisten tyyssija.
Kaikilla suurkaupungeilla, ajattelin alakuloisena, on siis oma ”itänsä”, on oma Whitechapelinsa, kuten sen kaupunginosan nimenä
on Lontoossa, — jossa on raatelevaa tuskaa
ja sanomatonta surua enemmän kuin missään
muualla! Kyllä me ihmiset vielä elämme sivistyksemme alkuaikoja!
[*Ote] Toimittajalta 1934:5,
kun sivistyskansat aikaa myöten luopuvat
sodasta ks sota 1934: 51,
ks Tolstoin opin teosofia 1935: 18—28.
Sivuliike
Vaikka oli kohtia 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 ks Mea
culpa 1922: 260—264,
Själens lif (Sielun elämä)
ks Vitus 1912: 105—106,
Sjöberg, E.
Olo Tuonelassa on erään kirjasen nimi,
jonka ruotsalainen saarnaaja E. Sjöberg on
kirjoittanut ja josta suomennoksen on julkaissut K. J. Gummerus O.Y. Kirja puhuu
kuolemanjälkeisistä
asioista
Raamatun
mukaan, ja teosofin on hauska todeta, minkä
mullistuksen protestanttisissa käsityksissä teosofinen liike on saanut aikaan, — vaikka kunniaa, siitä ei tietysti anneta sille, kenelle kunnia tulee.
Tien varrelta 1927: 212.
Skaala
väreillä kukin määrätyssä skaalassa. Yhdessä elämässä ei ilman muuta kaikkia skaaloja opita ks atomi 1930:42.

Smythe, A. E. S.

Skandinavia, -laiset
T.S:n skandinavilaiseen, ruotsalaiseen sektsionia eli osastoon ks P. E. VII art T.S:n
suomalainen sektsioni 1906: 251—255,
Suomalainen nimi ”joulu” johtuukin skandinavialaisesta ”jul” ks Joulu 1906:273—275,
Vanhat
skandinaavilaiset
ks
Joulusymboliikkaa 1911:357—361,
Skandinavian T.S:n ks V. H. V. 1919:99—
102,
kun lokakuussa 1895 liityin Teosofiseen Seuraan (sen skandinavilaiseen osastoon), ks R-R
1920: 341—348,
kun Skandinaavian T. S. v. 1903 pyysi minua
kääntämään ks C. W. L. 1923:43—47,
Pohjola, s.o. Skandinavian maat ks ennustus 1933: 158.
Skandhat ks karma 1915:364.
Skeptisismi ks Vapahtaja 1912: 453.
Skorpioni Aurinko Skorpionissa ks R-R
1921:4—5.
Skovgaard-Petersen, C.
Eräs teosofiaa y.m. vastaan tähdätty kirja.
Jossain
tulevassa
numerossa
otamme
puheeksi
tanskalaisen
papin
C.
SkovgaardPetersenin
kirjottaman
kirjan:
Kan
man
lefva
pä
religiös
öfvertro?
(ruotsinnos).
1907: 50,
Kan man lefva pä religiös öfvertro? En
bok om lifsvärdet i spiritism, teosofi, magi
m.m. (Saattaako ihminen elää uskonnollisella
taikauskolla?
Kirja
spiritismin,
teosofian,
magian y.m. elämänarvosta), ks art Kristitty
pappi arvostelee teosofiaa. 1907: 74—77.
Slaavilaiset
Slaavilaiset kansat taas, jotka eivät historian näyttämöllä vielä ole tuoneet esille kaikkia jaloja kehitysmahdollisuuksiaan, kulkevat
epäilemättä
valoa
ja
vapautta
kohti,
ks
Europa 1914: 255—256,
slaavilaiset kansat saavuttavat voittoja germanilaisista. ks ennustus 1914: 364—367,
”Slaavilaisesta Josefuksesta” ks Poika 1929:
414—416.
Smith, J. Carpenter ks Panacea 1925: 298—
299.
Smith, Orlando ks Ford, Henry 1928:328.
Smriti ks hindulainen 1927: 247—248.
Smythe, Albert E. S.
ks tt.P.B.-yhtymiä: Back to H.P.B. 1923:
9, 1927: 80,
Canadan Teosofisen Seuran ylisihteeri, Mr.
Albert E. S. Smythe, lausuu kirjeessä P. E:lle
seuraavat
sanat:
”Ajanjakso
lähenee
loppuaan, ja saamme odottaa, että Adyarhallituksen menettelyt tuottavat asianomaisen satonsa. Ei missään entisajan teosofisessa liikkeessä ole koskaan ollut semmoista tahallista
aikakirjojen
(pöytäkirjojen?
engl.
records)
väärentämistä
eikä
missään
ole
järjestetty
semmoinen sarja haaraliikkeitä, jotka ovat
teosofian täydellisiä vastakohtia, vaikka väittävätkin olevansa juuri sitä, jonka tilalle ovat
tulleet.”
Tien varrelta 1928: 103,
ks H.P.B. 1930:225—226.
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Snell, A.
Snell, A. 1912:304.
Snellman, Johan Vilhelm
ks Aho, Juhani: Kevät ja takatalvi 1906: 281,
Suomi 1914: 97—98,
Marjatan rengas 1916: 91,
teosofia 1916:301—302,
R-R 1931:333—334.

Snellman, Jussi
[*nimim. J. Sn—.]
ks P. E. VIII 1913:359,
P.E.VII 1917:392,
Salainen Saari, tilaisuutta varten sepitetty
melodraama. Ihanat runosanat oli kirjoittanut näyttelijä Jussi Snellman — — Jussi
Snellmanin pitäessä pöytäkirjaa ks R-R 1920:
382—383,
ks P. E. VIII 1921: 6, 9—13, 1922: 96,
Lasken
asianharrastajain
sydämelle
mitä
ystävämme J. Sn— puhuu kirjoituksessaan
”Ruusu-Ristin sanoma”, ks Kustannustyö 1923:
129, 130—131, 228,
T: Ja nyt en osaa olla painamatta tähän numeroon Jussi Snellmanin ja Rafael Ronimuksen
kauniita runoja — en sentähden, että ne ovat
sepitetyt minua muistellen, vaan sentähden,
että ne ovat niin kauniit. Edellinen seuraa
tässä välittömästi; se lausuttiin samalla kun
ojennettiin lahjaksi sohvatyyny:
OI SÄ YLIN YSTÄVÄMME!
Oi, sä ylin ystävämme,
ritarimme luusurinta,
pääsi patjalle aseta
korvas silkille sovita.
Unen maille uinahtaos,
onnen lehtohon levähdä;
rumuutta tämän elämän,
huolten painoa pakene.
Taäl’ on talvi, täällä tauti,
pahat viimat vinkumassa,
päivä pilvihin pimeni,
ei kumota kuu, ei tähti.
Häijyt häitänsä pitävät,
julmurit vain juominkeja,
peikot vaanivat ovilla,
joka uksella pakanat.
Käväse Kalevan mailla,
pistäy Väinölän pihoilla:
itse isä Väinämöisen
tuoppa terveiset totiset.
Veli Kiesuksen keralla
valon lähteille vaella,
lennä linnoihin Jumalan,
rauhan kauniin kartanoihin.
Näin kun heräät hetken päästä,
unen hallusta havahdut,
tuot valoa tullessasi,
ohimoillas onnen lehvän:
riivit meille lemmen lehdet,
valon kullat kulmiltasi
hajoitat haluaville,
annat ansiottomille.
Aarteet arkustas jakelet,
tiedon kääröt auki käärit,
viisautesi vilja-aitat
avaat, antaja loputon,
kun on syömesi sulana
kukkuralla kuuma rintas
ylevintä ystävyyttä,
lemmen puhdasta paloa.

Soihtu
Kerran vuotamme, poloiset,
katkerasti kaihoamme,
veli siunaten sinua,
työtäs jatkaen jaloa.
Viivyt poissa viikon pitkän
vuoden umpehen uneksut:
katsot kasvoihin Jumalan,
kauneutehen Kaikkivallan.
Jussi Snellman.

Toimittajalta 1924: 5—6,
ks Melartin, Erkki 1925:103—104, 242,
P. E. III syntymäpäiviä 1926:14,
Johtajamme kunniaksi oli prof. Erkki Melartin Jussi Snellmanin sanoihin säveltänyt
kantaatin: Etsijä, jonka esittivät Erkki Melartin, Hilda Pihlajamäki, Thure Äberg ja
R-R-kuoro. 1926: 16, 208,
ks Pohjanmies, Jussi: Ruusu-Ristin laulukirja 1927:162, 172, 173, 174, 1928:212,
Sitten kuulimme Jussi Snellmanin alustuksen kirjallisuudesta, ks P. E. XII 1928:213—
214, 251, 1929: 148,
T: Ensinnä mainitsen Jussi Snellmanin
runokokoelman
Ristimiekka,
joka
ilmestyi
jouluksi. Onhan J. S. vanhastaan tuttu runoilija ja etenkin runojen suomentaja, mutta
tämä oli kuitenkin hänen debyyttinsä kirjailijana. Ja todella se oli kuin nuoren runoilijan debyytti. Muoto oli ehyt, valmis, tasainen, semmoinen kuin vanhalla runoilijalla,
mutta sisältö uhkuu nuorukaisen elämän- ja
totuudenjanoa. Temperamenttia tulvillaan ovat
J. S:n runot, ja runoilija kääntää intohimoisen katseensa milloin ylempään, milloin alempaan minäänsä. Eräs runo on minulle personallisesti kallis ”Etsijä”, joka Erkki Melartinin säveltämänä esitettiin viisikymmenvuotispäivänäni.
[*Ote] Toimittajalta 1930:52—53, 207,
Ensiesityksenä
joutui
parrasvaloon
Julius
Bittnerin 1-näytöksinen Jussi Snellmanin suomentama satuooppera ”Kullan mahti”. 1932:
114, 1933: 151.
Sodoma
Johtajamme puhe avasi silmiimme todellisuusnäköalan.
Palaen
halusta
auttaa
kansaamme
huomasimme
joutuneemme
Abrahamin asemaan, joka pyysi ja sai lupauksen,
että jos Sodomassa ja Gomorrassa olisi edes
viidesosa vaadittua oikeamielisyyttä, olisi se
voinut pelastua. Mutta sitäkään ei ollut, joten
Sodomaa ei voitu pelastaa kovinkaan ponnistuksin. Kesäkursseillamme ei ollut vaadittua
300, eipä edes sataakaan osanottajaa. Mutta
entäpä viidesosa? Kolmesataa jaettu viidellä
on 60. Ja olihan osanottajia sentään ylikin
tämän määrän. Abrahamin menettelyä muistellen koetimme tätä seikkaa Johtajallemme
huomauttaa. Hänen katseessaan ja hymyssään
olimme huomaavinamme kaihoa ja toivoa.
[*Ote J. R. H:n art: Kesäkurssit. Lue
”Kristosofian Polulla”-teoksesta] 1932: 231.
Sof, En Sof, Ain Sof
ks kolminaisuus 1930:40.
Soihtu
[* ”Omatunto”] valosoihtuaan kantaen, ks
Omatunto-lehti 1905: 177—178,
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valon ja viisauden kirkkaasti palavaa soihtua! ks Omatunto-lehti 1906:271—273,
valon tulisoihtua, ks Tietäjä art Ensi vuonna 1907: 254,
Entä työni? — — se oli soihdun kantamista yössä — — Nyt tunsin olevani yksinäinen ihminen, joka soihtua kantaen tähystelin
ympäröivään
pimeyteen
ja
rukoilin:
ettekö, rakkaani, valoa näe? Ettekö näe soihtua, jota kannan? ks Suomi 1927:293—295,
voimme jo uskoa sen päivän kerran koittavan, jolloin Suomen Ruusu-Ristin kantama
totuuden soihtu heittää valonsäteitä vieraisiinkin maihin, ks R-R 1928: 96,
Suomen kansan sisin halu tälläkin hetkellä
on pitää pystyssä Valon soihtua, silloin kun
ympärillä
pimenee.
[*Ote
Kesäkurssi-selostuksesta] 1933:208.
Soine, herra 1909:336.
Soini, Yrjö, kirjailija 1934: 283.
Sointula-aate
ks Kurikka, M.: Sointula-aate 1907:184,
”Sointula-aate”. Meiltä on kysytty, miksikä
nyt ”epäilemme”, kun viime vuonna lausuimme Omassatunnossa, että innostuneet sosialistit ”muodostavat pieniä yhteiskuntia, siirtoloita ja liittoja, joille maailma nauraa, mutta
jotka tosi teossa tahtovat nähdä ja näyttää,
missä määrin veljeys, vapaus ja tasa-arvoisuus ovat toteutettavissa” (siv. 98).3) Tähän
vastaamme, ettemme suinkaan epäile asiaa
sen enempää nyt kuin viime vuonna. Heti
seuraava lause kuului samassa Omassatunnossa: ”He onnistuvat — tai he eivät onnistu”. Emme siis silloinkaan uskoneet ehdottomaan onnistumiseen. Syy epäilykseemme on
selvä: asian onnistuminen riippuu ihmisistä,
ja — onko niitä ihmisiä? Viime vuotena kirjotuksemme ei koskenut sosialismia taloudellisena
parannusohjelmana,
vaan
”veljeysaatteen toteuttamista”. Ja veljeysaatetta ei toteuta taloudellinen mullistus toiseen tai toiseen suuntaan — se sosialismi, joka niin
uskoo, erehtyy, — vaan veljeysaate toteutuu
silloin, kun ihmiset tulevat veljiksi. Tämä
veljiksi kehittyminen käy hitaasti ja vähitellen; koko ihmiselämä on sen aatteen koulua.
Sentähden kaikki ihmiset eivät yhtaikaa ja
yhtäkkiä saata tulla veljiksi, vaan yksilöt siihen päin kehittyvät. Ja yksilö voi toteuttaa
veljeyttä, vaikkei kukaan hänen ympärillään
sitä tekisi. Ihminen voi perustaa ”sointulan”
omassa sisässään ja lähimmässä ympäristössään. Jos useampia vakavia pyrkijöitä sattuu
yhteen,
muodostuu
”sointula”
näkyväiseen
maailmaan. Sellainen sointula syntyy kuin
itsestään. Voihan myös ajatella, että jotkut
aatteen
miehet
lyöttäytyvät
yhteen
varta
vasten kokeilemaan. He ansaitsevat kaikkea
kunnioitusta ja avustusta, ja mielestämme
valtionkin sopisi tehokkaasti kannattaa tämmöistä yritystä, josta voisi olla hyötyä koko
kansalle. Käytetäänhän valtionvaroja kaikenlaisiin
tarpeihin.
Epäilemättä
yritteli jätkin
1
)
[*ks veljeys art Onko veljeysaate toteutettavissa 1907: 98—99]
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silloin paremmin onnistuisivat, sillä ainoastaan siinä määrin kuin he jaksavat vakavasti
kieltää itseään, ainoastaan siinä määrin he
onnistuvat.
Tien varrelta 1908: 126,
ks Avustajain liitto 1908: 186—187,
Teosofisia ”sointuloita” syntyisi pian Suomen joka kolkkaan, ks maanomistus 1910:
50—52,
Kurikan Sointula ks päämaja art Pakinaa
1911: 150—151,
Amerikan Sointulassa ks Ilkka, Minnie
1914: 96.
Soitto
soittoa maastakin — — Tähtien soitto ks
Tietäjä 1916: 1—2,
Suomen kansan soitannollisuus on kotoisin
kansallishaltiamme syvistä hengen kokemuksista, ja soiton kunniaksi vietetty päivä olisi
samalla rakkauden osotus omaa deevaamme
kohtaan, ks laulu 1917:203,
ks Suomen tulevaisuus 1928:205—208,
Soitto on suruista tehty, murehista muovaeltu, hymy on kyynelten tytär ja kärsimys
on onnen isä. ks tuhatvuotinen 1930: 138,
ks R-R 1930:206,
Maa — kanteleen soitto ks P. E. XII Tähtikoulut 1931: 165,
ks Vesimies 1932: 172.
Sojootti ks Ossendowsky, F. 1925: 53—54.
Sokea usko
ks Omatunto-lehti 1905:2,
SOKEA USKO JA REHELLISYYS
Huhtikuussa
levitettiin
lentolehti,
jossa
”Omatunto”
tarjottiin
tilattavaksi
samoilla
sanoilla kuin tämän numeron tilausilmoituksessa. Lentolehden mottona oli näin kuuluva
ote
eräästä
madame
Blavatskyn
kirjotuksesta: ”Ei ketään täysin rehellistä ja vakavaa totuudenetsijää ole koskaan ollut niiden
joukossa, jotka sokeasti uskovat n.k. ”jumalan sanaan”, olkoon se muka sitte joko Allahin, Brahman tahi Jehovan ilmoittama, kutsuttakoon
sitä
koraaniksi,
puraaniksi
tahi
raamatuksi. Sillä usko on järjen uinailua, ei
sen valvontaa.”
Tämä toimituksen mielestä sangen selvä
ja ymmärrettävä lause näyttää kumminkin
herättäneen
väärinkäsitystäkin,
koska
eräs
arvoisa kirjeenvaihtajamme lausuu seuraavat
sanat:
”Mottona,
joka
käsitetään
ohjelmaksenne,
käytätte
H. P. B:n lauselmaa, missä kielletään, ettei rehellistä ja
vakavaa totuuden etsijää ole koskaan ollut niiden joukossa” j.n.e. Minä olen taas puolestani sitä mieltä, että
tällainen, ehdoton väite, juuri ”omantunnon”-nimeä kantavassa julkaisussa on suuressa määrin eksyttävä. Katsoen siihen, että ihmisjärkikin kypsyy kehityksen kautta, kirkastuen polvipolvelta, lienee meille jokaiselle selvää, tahi ainakin uskottavaa, että omatunto joutuu usein
[ristiriitaan järjen kanssa. Tämä tulee osittain vaillinaisesta
sielunkasvatuksesta,
mutta
suureksi
osaksi
ehkä
siitä, että olemme vielä äärettömän kaukana siitä ihanteellisesta
tasapainosta,
jolloin
järkija
tunne-elämä
sointuvat
yhteen
ja
synnyttävät
paratiisi-elämän.
Olen
puolestani ehdottomasti vakuutettu siitä, että on löytynyt ja yhä löytyy vilpittömiä, rehellisiä ihmisiä niissä,
jotka voimakas tunne-elämä on johtanut sokean uskon
p i i r i i n ja tehnyt siellä onnellisiksi. Kun elämän pääteh-
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täväksi käsitän onnellisuuden etsimisen, kun on ihmisiä,
jotka syrjäyttäen järjen, etsivät ja löytävät sen uskon
piirissä, ei minulla ole luontoa, eikä ”omaatuntoa” horjuttaa näiden tuhansien onnea väitteellä, jota en ole
tilaisuudessa, — jota en voi — todistaa.”

Näistä arvoisan kirjeenvaihtajamme mietelmistä olisi paljonkin sanottavaa — ja ehkä
toisten olemme tilaisuudessa ottamaan puheeksi
tuota
mieltäkiinnittävää
kysymystä
”sokeasta
uskosta”
elämän
onnellistuttajana
—, tällä kertaa tyydymme perin lyhyeen huomautukseen, mikä erityisesti koskee kirjeenvaihtajamme muistutusta. Olemme täysin yhtä
mieltä hänen kanssaan siitä, että paljon rehellisiä ja vakavia ihmisiä on ollut ja on
niitten joukossa, jotka sokeasti uskovat, eikä
silminnähtävästi H. P. B:kaan ole sitä tosiasiaa tahtonut kumota. Hän on tähdännyt
nuolensa aivan toiseen kohtaan. Sanoohan hän
nimenomaan, ettei ketään täysin rehellistä ja
vakavaa totuuden etsijää ole ollut niiden joukossa, jotka sokeasti uskovat n.k. ”jumalan
sanaan” j.n.e. Totuuden etsijä kuuluu mielestämme toiseen ryhmään kuin tavallinen onnensa etsijä — eihän totuuden etsijä tiedä
edeltäkäsin, onko totuus tekevä hänet onnelliseksi vaiko ei — ja ne vaatimukset, joita
olemme oikeutetut asettamaan hänen intellektualiselle rehellisyydelleen, kasvavat samassa määrin suuremmiksi, kuin hän itse osottautuu
järkeväksi
ja
älykkääksi
etsijäksi.
Täytyyhän meidän myöntää, että totuuden
etsintä — joskin se on koko sielun ja mielen
ja sydämen polvistumista Jumalan eteen ja
Hänen kanssansa kamppailemista — ehdottomasti myös on ymmärryksen ja järjen työtä.
Kuinka silloin totuuden etsijä, kieltämättä
järkeään,
pettämättä
rehellisyyden
tuntoaan
voisi lopulta langeta sokeaan uskoon?
Sitä emme saata ”uskoa”. Totuuden etsijän
taivaallinen palkinto on ehdottomasti järjen
vakaumus ja erinäisissä tapauksissa yliaistillinen tieto. Mutta jos ihminen, joka sanoo
silmät auki etsineensä, lopulta on vajonnut
sokeaan uskoon, on meillä täysi oikeus epäillä
joko hänen mielensä kestävyyttä tai hänen
ymmärryksensä vilpittömyyttä.
Kirjeenvaihtajamme
sanoo
lopuksi,
ettei
hänellä ”ole luontoa eikä ”omaatuntoa” horjuttaa näiden tuhansien onnea”, jotka sokeasti
uskovat. Siihen mekin yhdymme. Emme mekään
tahtoisi
horjuttaa
kenenkään
onnea.
Päinvastoin.
Mutta olemme tehneet sen huomion, että
nykyaikana, varsinkin työtä tekevässä kansassa ja nuorisossa, on paljon yksilöitä, jotka
eivät kykene sokeasti uskomaan, mutta eivät
liioin ole innostuneet näkevin silmin totuutta
etsimään. Niiden puoleen kääntyy ”Omatunto”. Niiden henkisiä kykyjä se tahtoo
herättää eloon.
Ja sitten on paljon ihmisiä, jotka etsivät,
mutta eivät vielä ole löytäneet. Heillekin on
”Omatunto”
toivottavasti
oleva
tervetullut
vieras — ystävä ja opas.
Sillä me emme tahdo, että kukaan sokeasti
uskoisi, vaan että jokainen itse etsisi ja
näkisi. Ja me tiedämme, että totuuden rehellinen etsintä on ihmishengen ihanin toiminta,

ja me
”totuus”
maan.
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olemme
panee

nähneet,
ihmisen

että paljas sana
rinnan
riemuitseP. E.
1905: 15—16,

tahtovat nukkua rauhassa sokean uskon
helmassa ks täydellisyys 1905: 31,
vastustaa sokeata uskoa ja pappisvaltaa, ks
Prometeus-seura 1905: 210,
sokea usko on pakottavana vaikuttimena,
ks Nuorison elämänilo 1906: 243,
ei tarvitse tyytyä sokeaan uskoon, ks Tietäjä 1908: 6—9,
”sokeaksi uskoksi” ks Agni 1908: 27,
sairaus, joka seuraa sokeasta uskosta vapautumisen. — — kintereillä, ks itsemurha
1908: 122,
— Tietäjä uskoo siis, että ihminen voi löytää totuuden, ettei hänen tarvitse tyytyä sokeaan uskoon? — Ei missään tapauksessa
sokeaan uskoon, ks Tietäjä 1908: 354—357,
ks uskonto 1909:74—75,
minä puhun niille, jotka ovat kadottaneet
sokean uskonsa ja etsivät tietoa ks usko
1909: 137—138,
sokean uskon usvaisille suomaille, ks teologia 1909: 309,
Ei sokea usko heitä olisi kannustanut — —
Sokea usko vaatii aina, että ihminen kieltää
ja tukahuttaa jotakin itsessään, ellei muuta,
niin järkeään, mutta usein myös paraimpia
luonnollisia taipumuksiaan? ks Tietäjät itäiseltä maalta 1909 joulul: 4—6,
ks maailmanloppu 1910: 132—133,
Sangen yleisenä piirteenä ihmisten elämässä on sokea usko ja suvaitsemattomuus.
Ja että sokea usko on suurena esteenä ihmiskunnan onnelle ja edistykselle, sen todistaa
meille sekä historia että jokapäiväinen kokemus. Uskonsodat, kerettiläisten vainot, noidanroviot, tieteellisen työn vastustaminen —
kaikki nämä kauhut ja häpeät johtuivat sokeasta uskosta, ks epäilys 1910:292—293,
Onko se sokeaa uskoa, että tuntoni aina
hyväksyy teosofisia asioita? ks riemu 1910:
358,
Jos
maailmankatsomus
perustuu
sokeaan
uskoon — — Se maailmankatsomus, jota me
kutsumme teosofiseksi, on ainoa, joka vapauttaa sielun ja mielen sokeasta uskosta ja
ennakkoluuloista. — — sokea usko on todellisen uskon suurin vihollinen ks itsetunto
1911: 3—4,
Silloin tieto voittaa sokean uskon, ks lapsi
1911: 250,
itsepintainen sokea usko ks opettaja 1912:
408—414,
totuuden etsimisen välttämättömyys sokean
uskon asemasta, ks teosofia art T. S. ja veljeysaate 1916: 318,
Jos uskonto olisi vain järjen asiaa, esim.
järjen vangitsemista sokean uskon hyväksi,
olisi uskonto vain maailmankatsomusta, ks
teosofia art Mitä on teosofia? 1917:445—446,
Ovatko kaikki arkailematta valmiit sokeaan
uskoon? ks salatiede 1921:324,
älä sääli sokeata uskoa ks R-R 1924: 1,
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ei pidä langeta vanhaan erehdykseen: sokeaan uskoon. Mitä on sokea usko? Sokea
usko on semmoisen asian totena pitämistä,
jota ei itse tiedä tai jota ei voi järkevästi
perustella. Tätä ansaa teosofia opettaa meitä
välttämään. — — ei minun tule sokeasti
uskoa, vaan jättää asia sikseen, kunnes se
mahdollisesti selvenee. — — älä tyydy sokeaan uskoon ks auktoriteetti 1925: 146—151,
”sokeasta uskosta” varoittivat sekä H. P.
Blavatsky että muinaiset viisaat yhtämittaa,
ks teosofia 1926: 8—10,
pelasti meidät sokeasta uskosta ks maailmanopettaja 1927:329,
piti sokeasti uskoa raamattuun ks H. P. B.
1931:2—5,
ei C. W. L. enemmän kuin kukaan toinenkaan pyydä kenenkään sokeata uskoa, ks
C. W. L. 1932: 73—74.
Sokeus, sokea jne
eikä sokeaa täytymvstä ks tahto art Vapaa
tahto ja 1905: 165,
Sokea tietämättömyys ja raaka itsekkyys
ovat aina häväisseet kaikkea pyhää, ks sairasvuode 1909: 2—3,
näkeviä sokeain keskellä ks looshi työ 1909:
337—340,
sokea itsepintaisuus! ks epäilys 1910: 292—
293,
‘ S o k e a taluttaa sokeita! ks Tolstoin oppi ja
teosofia 1910:405—411,
1
Mutta älkäämme sokeasti kulkeko kenenkään jäljissä. — — sokeasti houkutelluksi ks
opettaja 1912:406—414,
kertomuksesta sokeasta miehestä ks jälleensynt 1912:498,
eivät sokeasti kulkisi kenenkään opettajan
jäljissä ks Steiner 1913: 170—171,
Ihminen on luonnostaan sokea. Mystikko
yksin näkee, ks mystiikka 1914: 100,
sattuman sokeaan työskentelyyn ks ennustus 1914: 363—367,
itsekkyys ja sokeus ks sota 1915: 357,
sokeasti ja innokkaasti epäilemään, kieltämään ja vastustamaan, ks totuus 1919: 195—
196,
pimeydessä ja sokeudessa, ks marttyyrit
1920: 4—6,
tuijotamme
itsemme
vaikkapa
sokeiksi
muutamiin sanoihin ja lauseihin — — tekemään
sukupuolivoimasta
sokean
nautinnon
välikappale, ks sukupuolielämä 1920: 147—
154,
tietämättömyyttään ja sokeuttaan, ks teosofia 1921:260—261,
Kirkot ja uskonnot olivat vajonneet sokeaan tietämättömyyteen ks Kristus ja teosofinen liike 1922:39—40,
sokeat voimat ks Valon ja varjon veljet
1922: 100—105,
Mutta
sokeaan
auktoriteetti-palvelukseen
Ruusu-Risti ei antaudu, ks R-R 1922: 134,
ks anteeksianto 1923:84—86,
mietiskelyssä y.m. kuuluviin ääniin ei ole
sokeasti luotettava, ks elämänpuu 1923: 156—
157,
Yhä kristityt kansat ovat täynnä sokeata
vihaa ks sota 1924:2—3,

Solu

emme ole oikeutetut soimaamaan sokeata
kohtaloa, koska itse olemme sen punoneet,
ks sallimus 1924: 121—123,
syöksyvät sokeasti sen [*intohimojen] pyörteihin, ks itsemurha 1924: 209,
sokea mekaaninen syysuhteen laki ks Kohtalo, kaitselmus, vapaus 1924: 261—265,
jäävät sokeiksi eliniäkseen ks veri 1925:
50—52,
Sokea ihminen tosiaankin on omille vioilleen! ks oppi 1925: 223,
henkisiä auttajia, jotka eivät sokeina lähtisi sokeita taluttamaan, ks looshityö 1925:
263—265,
olin sokeudessani uskonut, että ks Suomi
1927: 294—295,
meidän sokeutemme ja kovuutemme tähden
ks Joulu 1927: 378—379,
Miksi
pysymme
itsepintaisesti
sokeudessamme ks Iltapuhteella 1929: 16—17,
ks Versailles 1929: 317—318,
[*H. P. B.] opastaa meitä turhanpäiväisiä,
sokeita länsimaalaisia ks H. P. B:n itämaalaisuus 1931: 125—129,
Mutta ihminen elää sokeudessa, ks harha
1931:291—292,
[*Saulus] tuli kuin sokeaksi, ks Paavali
1932:203—207.
Sokrates, sokraattinen
ks Jeesus art Oliko Jeesus Jumala? 1918:
233—235,
yhteiskunta 1922: 292,
sokraattista ks lootuskoulu 1926: 135,
siveysoppi 1927: 6,
Vuorisaarna 1927: 86—88,
Rahasto 1929: 349,
Tolstoin opin teosofia 1934: 297—299.
Soldan, Aug. L. (Gutten)
ks Reformatorn 1928: 328, ja 1929: 179.
1931: 72,
Gutten Soldan on kääntänyt ruotsiksi kaksi
P. E:n kirjaa: ”Kristuksen tutkimaton rikkaus” ja ”Kuka auttaa meitä kuolemassa”.
Toiveita lienee, että kirjat saadaan julaistuiksi
Ruotsissa. 1931: 208,
ks P. E. XII Christosophia 1931:368.
Soi Invictus
Natalis Solis Invicti eli ”voittamattoman
auringon
syntymäpäivä”
ks
Joulusymboliikkaa 1911: 356—361,
soi invictus ks joulu 1919:292—294.
Solovjeff, Vladimir
ks tuhatvuotinen 1930: 138.
Solovjoff, Vsevolod S.
ks Kristitty pappi arvostelee teosofiaa 1907:
74—77,
Ikäväkseni minun täytyy tunnustaa, etten
voi pitää Solovyoffia muuna kuin valehtelijana ja petturina, ja kuta vähemmän hänestä
puhutaan, sitä parempi, ks H.P.B. 1909:134.
ks H. P. B. 1909: 140—142.
Solu
Ja silloin nousee kysymyT: mistä on tullut
solu?
Onko se ihmeen kautta luotu vai onko
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sekin kehityksen tulos? ks Bölsche, W. 1907:
112—113,
Joka ihmisestä voi tulla solu Kristuksen
ruumiissa, ks Kristus ja teosofinen liike 1922:
38—40.
Somero 1913: 55, 464, 1915: 144.
Somersalmi, Aili 1917: 148.
Somnambulismi
Rajan takaa.
Eräässä Pekka Ervastin äskeisessä kysymysillassa Helsingissä oli m.m. jätetty pöydälle seuraava kysymys:
”Mistä johtuu, että minä useasti öisin
unessa runoilen, vaikka en päivä-tajunnassa
sitä taida? Päätin eräänä iltana maata pannessa ottaa paperin ja kynän viereeni, ja päätin kirjoittaa runon paperille, jos sellaista
unta näkisin. Aamulla herätessäni huomasin
ihmeekseni pitkän runon paperilla, vaikka en
itse paperille kirjoittamista voinut muistaa”.
Kysymykseen vastattiin, että eräs mediumisuuden laji oli n.s. Somnambulismi eli Unissakäyminen, jolloin ”nukkuja” suoritti vaikeita
fyysillisiä temppuja, kuten katon räystäällä
kulkemista y.m., taikka päivätajunnalle vaikeita tai mahdottomia älyllisiä ponnistuksia,
kuten tässä tapauksessa runon sepittäminen.
Somnambulismissa
vaikuttaa
astraali-ihmisen
tajunta
välittömästi
aivoissa
sivuuttamalla
päivätajunnan; toisinaan saattaa, kuten kaikessa mediumisuudessa, aivan vieraskin tajunta, joku henkiolento esim., olla myötävaikuttamassa.
Tässä seuraa unissa kirjoitettu runo:
Satulinna. — — 1922: 63—64,
T: Ruusu-Risti-lehdessämme on parina viimeisenä
vuotena
silloin
tällöin
esiintynyt
nimimerkki U. E. G. runsas- ja syväaatteisten,
soinnukkaiden ja kauniiden runojen alla. Välistä on mainittu, että runo on ”unessa kirjoitettu”, ja moni lukija on varmaan ihmetellyt, mitä silläkin lienee tarkoitettu. Vertauskuvakieltä se arvatenkin on ollut, sillä eihän
kukaan nukkuessaan kirjoittele — kaikista
vähimmin runoja?
Niin, asianlaita on yhtäkaikki se, että kaikista U. E. G:n runoista olisi voitu täydellä
syyllä ilmoittaa, että ne ovat unessa kirjoitetut — eikä sillä olisi tarkoitettu mitään
muuta kuin silkkaa, sananmukaista totuutta.
Sillä niin ihmeelliseltä kuin kuuluukin, U. E. G.
on niin sanoaksemme astraalinen runoilija.
Fyysillisessä personallisuudessaan hänen ammattinsa on aivan toinen eikä hän harjoittele
runoilua edes mi eli työkseen; ei hän edes fyysillisessä tajunnassaan ole lähemmin tutustunut teosofiseen maailmankatsomukseen. Mutta
kun hänen ruumiinsa nukkuu, silloin herää
sisäinen ihminen, tarttuu kynään ja kirjoittaa
— ja käsiala on yhtä selvää, suoraa, kirjoitus
yhtä tarkasti välimerkeillä varustettu kuin
konsanaan hereillä olevan runoilijan manuskripti, — niin epäilemättä puhtaampaakin,
sillä fyysillisessä tajunnassaan toimiva runoilija
saattaa
tehdä
paljonkin
korjauksia
konseptiinsa,
mutta
tämä
somnambuulisesti
työskentelevä taiteilija tekee heti puhdasta
työtä.

Sopimus

Tapaus ei ole ainutlaatuinen, sillä yliaistillisten ilmiöiden tutkijat tuntevat kyllä ta-!
pauksia, jolloin ruumis toimii välittömästi
korkeamman
sisäisen
tajunnan
mediumina.
Muuan matemaatikko, jolla oli suoritettavanaan vaikea lasku, johon hän ei illalla pystynyt, paneutui levolle ja näki ihmeekseen
seuraavana aamuna, että oli yön aikana mallikelpoisesti ratkaissut paperille koko probleemin. Ja ovathan teosofit lukeneet madame
Blavatskystä, että Salaisen Opin käsikirjoitusta joskus kasaantui kirjoituspöydälle tekijän nukkuessakin.
Kuinka tämmöinen asia on fysiologisesti selitettävissä, ei ole vaikea ymmärtää niiden,
jotka uskovat ihmisen sisäisiin käyttövälineisiin. Minä-tajunta vaikuttaa suoranaisesti älyruumiin kautta eetteriaivoihin ja hermostoon
herättämättä
astraalitilassa
uinuvaa
päivätajuntaa, milloin ei ole kysymyksessä suoranainen ulkoapäin tuleva vaikutus vainajan tai
muun henkiolennon taholta. Mutta kuinka
ilmiö on selitettävissä psykologisesti, kun ei
ole
kysymyksessä
henkivaikutus?
Mikäli
U. E. G:n tapausta tunnen, luulen sen olevan
tätä laatua, s.o. että U. E. G. toimii vain oman
itsensä, sisäisen minänsä mediumina. Ja sitä
selittäisin psykologisesti niin, että U. E. G.
on
varsinaiselta
olemukseltaan
runoilija,
vaikka
erinäiset
asianhaarat
ovat
estäneet
häntä siksi tulemasta fyysillisessä tajunnassaan. Hänen sielunsa, joka ei tyydy eikä
alistu ulkonaisen maailman asettamiin esteihin, purkaa patonsa yöllä ja sanoo sanottavansa tavalla, joka semmoisenaan todistaa
ihmisen korkeammista kyvyistä. Hänen sielunsa on henkimaailmassa hereillä ja tietää
karmallisen kehityksensä nojalla asioita, joista
U. E. G:llä päivätajunnassaan ei ole ollut
aavistustakaan.
Näistä asioista julkaisen tässä numerossa
valaisevan kirjoituksen H. P. Blavatskylta.
Kirjoitus on vuodelta 1889, jolloin ei vielä
puhuttu mitään psykoanalyysista.
Toimittajalta 1924: 89—90.
[*ks myös Koitere, Esikko]
Sonck, John
1913:54,
ks P. E. V Viitasaari 1914:359,
Suomen T.S:n ylisihteeriksi yksimielisesti
valittiin tohtori John Sonck ks P. E. VII 1919:
163,
1926:32, ks I. T. J. 1926:245—247,
1929: 273, 396, 1930: 300.
Sonne, Matty ks P. E. VII 1915:260—261,
446.
Sophia
Sophia Achamoth (salainen viisaus) ks veri
1925: 51—52,
Teosofia on neitsyt Sophia, josta gnostikot
puhuivat, ja neitsyt Sophian elämäntehtävä on
synnyttää Kristus. — — kihloissa neitsyt
Sophian kanssa ks moraali 1930: 93—95.
Sopimus
kansainvälisiin
sopimuksiin,
ks
ennustus
1914: 366—367,
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Mitä tässä sodassa ovat auttaneet paperille
kirjotetut sopimukset ja takaukset, mitä pienten kansojen armeijat ja sotavarustukset? ks
Suomi 1917: 201—202.
Sopivaisuus, sopiva, sovelias
”ole paikalla, kunnes soveliaampi ilmaantuu” ks opettaja 1912:413—414,
Useat meikäläiset teosofit ovat siitä olleet
huolissaan, ovatpa menneet niinkin pitkälle,
että ovat epäilleet teosofisuuttani ja sopivaisuuttani T.S:n jäsenenä, ks R-R 1920:242—
247,
Moorja ja. Kuthuumi löysivät sata vuotta
etsittyään sopivan sielun [*H. P. B:n] ks
H. P. B:n itämaalaisuus 1931:126—129.
Sopu, -sointu
ks sosialismi 1905: 54—55,
Sopusointu saavutetaan ks järki 1907:182,
ks kauneus 1907:219—220,
tarvitaan sekä ymmärryksen että tunnon ja
tahdon sopusointu, ks jumala 1908: 29,
sopusoinnun aikaansaamiseksi, ks P. E. VII
1911: 176,
Jos mies ja vaimo päättävät elää omaa
onneansa varten, häviää onni, sopusointu ja
rauha kodista. Mutta ks veljeys 1914: 192,
rakkauden ja sopusoinnun, toisin sanoen
”naisellisen prinsiipin” merkissä, ks Marjatan
rengas 1914: 258,
[*kansat] sovussa ks veljeys 1915: 4,
sopusoinnussa
sen
oman
värähtelyluvun
kanssa — — sopusoinnussa hänen astraaliruumiinsa värähtelyn kanssa, ks Mysteriot II
1916: 112—115,
sovussa ja rakkaudessa ks Suomi 1918:
127—128,
sopusointua
onnettomalle
kansalleni,
ks
Suomi 1918: 162—163,
teosofisen
työskentelyn
jatkamisesta
rauhassa ja sovussa ks R-R 1920:334—335,
rakkaus ja sopusointu ks teosofia 1921: 262,
sopusoinnun ja veljeyden siemeniä Suomen
henkiseen maaperään! — — sopusointua ja
edes pientä yhteistyötä ks Efimoff, N. 1923: 6,
sopusointu ja elämän ilo. ks sota 1924: 3—4,
sovussa ja rauhassa maan päällä, ks onni
1925:257—259,
Ovatko nämä ohjeet henkisesti sopusoinnussa maailman suurimpien mestarien lausuntojen kanssa? ks teosofia 1926:9—10,
hänen
ruumiilliset
käyttövälineensä
ovat
niin pyhässä sopusoinnussa, että Kristus, joka
hänessä elää, tavallista voimakkaammin puhuu ja toimii hänessä ja hänen kauttaan, ks
I. T. J. 1926:243—247,
Sopusoinnun
ja
yhteisymmärryksen
merkeissä ks R-R 1930:185—187,
sopusoinnussa olemassaolomme sisäisen elämänlain kanssa, ks aika 1931:42,
Hyvä ei merkitse liikkumattomuutta eikä
tyhmyyden sopua ks R-R 1931:334,
näkisi yhdyskunnan, jonka jäsenet todella
eläisivät sovussa, rauhassa ja onnessa, ks
Vesimies 1932: 172,
Loppukoon sopusoinnussa tämä vuosi ks
R-R 1932:277,
sopusointuisan vuosikokouksen ks R-R 1933:
158.

Sorto

Soraääni
Enkö tahtoisi välttää pienimpiäkin soraääniä huolellisemmin kuin ennen? ks R-R
1921:2,
Pienintäkään soraääntä ei kuulunut ks R-R
1921:323,
Kuului joskus soraääniä ympärilläni, ks
Suomi 1927:294—295.
Sorbonnen yliopisto ks A. B. 1911:182.
Sormi
— Nostamatta itse sormeakaan toiseen tai
toiseen suuntaan? — Ehkemme usko niin
suuria
omista
sormistamme,
ks
politiikka
1929:49—53.
Sormus
[*H. P. B:n] monta kertaa todistajain nähdessä kahdisti sormuksen tai ks raamattu
1905: 183,
ks H.P.B. 1915:152, ja 1917:146, ja 1926:
214—216.
Sortavala 1915: 46,
ks J. R. H. 1933:311—312.
Sorto
Voittajana on itse asiassa sorrettu, ei sortaja, ks kansa 1906: 75,
Sorto yhdeltä puolen herättää katkeruutta
ja vihaa toisaalla. — — Onnellinen se kansa,
— — joka laulun ja sanan taikavoimalla karkottaa sorron ja vääryyden pimeät peikot,
ks paha art Ei pahaa pahalla 1906:87—189,
Se Kristus, jonka edeltä he pakenivat, oli
valepukuinen sortaja. — — Oi koittakoon
pian se päivä, jolloin ei Suomessa sortoa ole
— — jumalanpalvelus ei ole enää sortajajumalan lepyttämistä, ks Kansallinen kulttuuri ja Suomen kansan tulevaisuus 1906: 192,
Naisen asema on epäilemättä pitkinä aikoina ollut sorretun asema, ks Naisen kannalta 1906: 244,
[*kirkko] puoltaessaan kansojen sortajia ks
Kaila, Erkki 1906:284,
vääryyttä ja sortoa. — — tasa-arvoisuuden
sortoa, ks veljeys art Onko veljeysaate toteutettavissa? 1907:96—99,
työtä sorrettujen ja köyhäin hyväksi ks sosialismi 1907: 113,
Sortamallako
personallista
vapauttamme?
Ei niin. ks tahto art Mitä on ”vapaa tahto”?
1907: 196—197,
emme tahdo hyvää ainoastaan sorretuille ja
kärsiville vaan myöskin niille onnettomille,
jotka nyt ovat sortajia, ks Kehityksen kulku
1907:271,
kapitalismin sorrosta? ks veljeys 1908:28,
yhteiskunnallista sortoa ks Usko ja teot
1908:134—135,
Mutta sortoon ei kellään ole oikeutta eikä
orjuuteen velvollisuutta, ks avioliitto 1908: 184,
silloin sortajatkin lakkaisivat sitä [*Suomea] sortamasta — — Se kansa ei surisi, ei
valittaisi, että sitä sorretaan, ks Jumala 1910:
81—83,
sortoa ja vääryyttä ks epäilys 1910: 290—
293,
ks lakko 1911: 55,
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ajatuksen
ja
sananlausumisvapauden
sortaja, ks vapaamielisyys 1911: 183—184,
pieniä ja sorrettuja varten ks nainen 1913:
267,
mielivaltaista sortoa — — ei ole luonnossa.
ks Salaisen Opin ”Maailmansynty” 1914:57’—
59,
sorto oli väärä historian tuomion edessä ks
Venäjä 1917: 295—296,
sortamalla vieraita kansallisuuksia, ks aseet
1918: 163—165,
Pois sorto ja väkivalta! ks sota 1918: 194—
196,
ks hyvä 1919: 27,
sukupuolielämä 1920: 153—154,
sortua ja hukkua ks Suomi 1921:7—8,
ahneutta ja sortoa — — heidän sortonsa
sanatonta surua ks Joulun R-R1921: 581—583,
ks magia 1927:126—128,
sorra yksilöiden vapautta, ks armeija 1930:
49—52,
Sosialismi, sosialisti jne
Kys. Kuinka teosofinen ja sosialistinen liike
sopivat yhteen? Eihän teosofinen liike harrasta yhteiskunnallisten olojen parantamista?
Vast. Teosofinen liike voi työskennellä rinnatusten
kaikkien
edistysrientojen
kanssa.
Mitä erityisesti sosialistiseen liikkeeseen tulee, on sen henki sukua teosofiselle liikkeelle,
koska molemmat perustuvat yleisen veljeyden
aatteelle ja myöntävät kullekin yksilölle uskonvapauden. Niiden työala on vain niin sanoaksemme eri tasolla — ainakin toistaiseksi.
Sosialistinen liike tahtoo edistää sivistystä ja
ihmiskunnan kehitystä saamalla aikaan parannuksia
yhteiskunnallisissa
oloissa,
siten
toteuttaen
veljeysaatetta.
Teosofinen
liike
taas tavottelee samaa päämäärää kasvattamalla ja kehittämällä yksilön henkistä elämää. Nämä työtavat eivät ole ristiriidassa,
vaan
täydentävät
toisiaan.
Kun
ulkonaiset
olot paranevat, saavat yksilöt enemmän tilaisuutta kehittämään henkeään; ja kuta enemmän kehitymme henkisesti, sitä enemmän toivomme ja tahdomme, että kaikki ihmiset tulisivat onnellisiksi, s.o. olisivat tilaisuudessa kehittymään.
Olkaamme
vain
varuillamme,
ettemme lankea siihen erehdykseen, että määrittelemme kehityksen aikaa ja järjestystä ja
sanomme: ensin on tapahtuva se ja se, esim.
ulkonaisten olojen parannus,
sitten
seuraa
toinen itsestään. Luonnossa päinvastoin aineellinen ja henkinen kehitys käyvät rinnatusten ja ihmisessä elävät yhtaikaa sekä henkiset että aineelliset tarpeet. Jos toisella hetkellä toinen tuntuu olevan voitolla, on toisella
toinen. Mutta se ihminen ei kehity sopusointuisesta, joka kieltää toisen tai toisen tarpeen.
Jos siis teosofinen liike ei ota erityisesti
osaa yhteiskunnallisten olojen parantamiseen,
kannattaa se sitä työtä kumminkin aatteessaan. Sen oma työ on toisella tasolla. Se kehottaa ihmisiä elämän totuutta etsimään, pyrkimään siveelliseen täydellisyyteen ja toteuttamaan yksilön elämässä sitä ihannetta, jota
sosialismikin tavottelee. 1905: 54—55,
ks Materialismi ja humpuuki 1905: 145—
146,
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sosialistinen lehti ks Elämä-lehti 1905: 243,
Se työhän on sosialistisen liikkeen alkuperäinen ohjelma, ks paha art Ei pahaa pahalla 1906: 189,
ks Bracke, W: Sosialismi selvästi esitettynä.
1906:246,
materialismi — — sosialismi — — molemmat ovat kristillisen kirkon äpärälapsia ks
Kaila, Erkki 1906: 284,
Jos sosialisti on liian malttamaton toivoessaan uuden yhteiskunnan tuloa ks Salatiede
art Todistuksia etsittäessä 1907: 3—5,
Laotsea kutsuttaisiin siis meidän päivinämme suureksi sosialistiksi. 1907: 34 muist,
Sosialismi on huomauttanut, että nykyinen
valtio ei ole korkein mahdollinen yhteiselämän
muoto — — Sosialismista tuli nykyisen valtiomuodon vihollinen, materialismista nykyisen kirkon. — — Niinpä sosialismista ja materialismista tuli ystävät. — — Sosialismi
taas tavottelee jotakin aivan toista. — — Ja
se oli sosialismin lankeemus. — — Miksikä
sosialismi lankesi? Miksi se rupesi tavottelemaan valtaa? — — Kuinka kävi sosialismin?
— — Sosialistisen liikkeen kehitys oli luonnollinen. — — Pyrkiköön sosialismi valtaan
ja saavuttakoon. Sen valta ei tule pysyväistä
siunausta tuottamaan, ks veljeys art Onko
veljeysaate toteutettavissa? 1907: 95—99,
Kys. Mille kannalle teosofin tulee asettua
nykyistä sosialidemokratista liikettä kohtaan?
Useimmat sosialistit ovat materialisteja ja
väittävät, että ihmisten on ensitilassa korjattava taloudellinen elämä, ennenkuin heillä on
mitään mahdollisuutta kehittää itsessään ihanteellisia aatteita. Onko tämä oikein?
Vast. Materialistit, jotka uskovat, että ihminen on ymmärryksellä varustettu ruumiillinen olento, eivät ensi kädessä saata välittää
muusta kuin hänen ruumiillisesta hyvinvoinnistaan. Ymmärryksen kehitys ja ulkonaisten
tapojen
parannus
seuraa
perästä
huolena
n:o 2.
Ne, jotka uskovat, että ihminen on ruumiillinen olento, varustettuna ”sielulla”, eivät
näe, miksikä toinen laiminlyötäisiin toisen
kustannuksella. Heidän mielestään on ”sielua”
kehitettävä
rinnakkain
taloudellisen
hyvinvoinnin kanssa.
Teosofit, jotka uskovat, että ihminen on
sielu,
varustettuna
ruumiillisella
käyttövälineellä, ymmärtävät, että kaikki kehitys ja parannus käy sisästäpäin. Ensimäinen ehto taloudellisen aseman parantamiseksi on, että
ihminen herää itsetietoisuuteen ja henkiseen
elämään. Niin ovat kaikki suuret opettajat
neuvoneet. Sanoi Jeesus:
”Älkää siis murehtiko sanoen: Mitä syömme? tahi: Mitä juomme? tahi: Millä vaatetamme itsemme? Sillä kaikkea tätä ”pakanat”
tavottelevat. Taivaallinen Isänne kyllä tietää
teidän tätä kaikkea tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin tämäkin kaikki sen ohessa
annetaan teille”. (Matt. VI, 31—33)
Kysyttekö nyt: onko siis teosofinen liike
sosialistisen vastakohta? Vastaus: maailmankatsomuksena tietysti teosofia on sosialismin
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vastakohta, mikäli sosialismi on jyrkkää materialismia,
mutta
käytännöllisiin
tuloksiin
nähden s.o. mikäli sosialismi on työtä sorrettujen ja köyhäin hyväksi ja yleensä ihmiskunnan taloudellisen ja sivistyksellisen tilan
kohottamiseksi, teosofia eli jumalallinen viisaus on se henki, mistä sosialismikin on saanut alkunsa. 1907: 113,
Mutta mikä on uskonnon kysymyksessä sosialistinen ohjelma? — — Meidän täytyy yhä
jäädä vanhaan käsitykseemme, että sosialismi
”lankesi” silloin kun se yhtyi materialismiin.
— — Sosialistinen liike näyttää kyllä — —
sillä on vain kaksi keinoa tarjolla nousta
lankeemuksesta: ks Stern, J. Tulevaisuuden
valtio 1907: 136—137,
Vielä on meillä kolmas laji ihmisiä, jotka
parhaasta päästä kehittävät tahtoa, ja näiden joukkoon voidaan lukea aikamme sosialistit, ks Kehityksen kulku 1907: 270—271,
Koska sosialismi on lipulleen kirjottanut
sanat ”veljeys, vapaus, tasa-arvoisuus”, on se
tunnustanut veljeyden ihanteekseen; pyrkiessään valtaan se kuitenkin on ihanteensa pettänyt, ks veljeys 1908: 28,
ks Blatschford, R: Kolme avointa kirjettä
eräälle piispalle sosialismista. 1908: 310—311,
[*A. B.] liittyi sosialisteihin ja tuli pian
niiden johtajaksi yhdessä jalon Mr. Charles
Bradlaugh’n kanssa. Pitkä ja siunauksellinen
oli hänen toimintansa sosialistein leirissä, ks
A. B. 1909:306—307,
sosialisti-joukkoa, joka agitaattorin johdolla
taistelee oikeuksiensa puolesta ks hyöty 1911:
52—54,
T: Eräskin ystävä lausuttuaan kauniita kiitoksen sanoja jatkaa kirjeessään näin: ”Mutta
paljon on vielä pimeyttä — mitä meidän on
tehtävä? Vihan ja pahuuden pesiä on välttämättä puhdistettava, sillä kuinka Kristusta
voidaan vastaanottaa semmoisessa pimeyden
ilmapiirissä? Vetoan teihin, jolla on kykyä
miettiä apukeinoja. Jotakin on tehtävä harhaan menevien veljiemme puolesta, emmehän
voi jättää heitä rakkauden maagillisen piirin
ulkopuolelle. Emme voi heitä karkottaa n.k.
sosialismista, mutta voimme esittää korkeammanlaatuista sosialismia, joka perustuu henkiselle pohjalle. Täällä maaseudulla etenkin
olisi työtä tarpeen. Yhtä mittaa saamme
nähdä tapauksia, jotka todistavat sanomatonta
raakuutta, pilkkaa ja murhanhalua, — pitääkö
siten jatkua? Eikö meidän maassamme ole
nuorukaisia, kyllin uljaita, voimakkaita ja rakkautta uhkuvia, että lähtisivät ulos maille
saarnaamaan
epäitsekkyyden
sosialismia?
Tämä on työala, jota ei mitenkään saa jättää
syrjään, jos tahdomme toimia tulevan Kristuksen puolesta. Syvästi liikuttaa meitä se
ääretön tietämättömyys ja avuttomuus, mikä
kaikkialla vallitsee alemman työkansan keskuudessa .. . Moite ei mitään saa aikaan,
pikainen apu on tarpeen. Silloin tällöin olen
antanut teosofisia kirjoja työväen yhdistyksen kirjastoon, mutta tämä on liian hidas toimimistapa, vaikka sitä on koetettava. Jos
olette jotain kirjottanut korkeammasta sosialismista, olisi hyvä antaa sekin kirja kirjas-
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toon, mutta puhutulla sanalla olisi kyllä suurin vaikutus ....”
Näitä rivejä ei ole kirjottanut mikään ”ylellisyydessä elävä yläluokkalainen”, vaan muuan
iäkäs henkilö, joka on paljon elämässä kokenut ja viettää aikansa sangen pienissä ja
ahtaissa oloissa. Mitä nyt hänen kysymykseensä ja avunhuutoonsa vastaisin? Että olen
ajatellut ja ajattelen niitä asioita. Ja lisään
vielä, etten ajattele ainoastaan ”alemman kansan”
raakuutta
ja
tietämättömyyttä,
vaan
myös ”ylempien” henkistä laiskuutta ja itsekkyyttä. Tätä kaikkea olen paljon ajatellut, ja
ehkä minulla olisi jotakin siitä sanottavaa.
Niin, jos totta puhun, rukoilen tällä hetkellä
jumalaltani voimaa ja kykyä, että saisin suoritetuksi erään työn, joka sydämelläni lepää
ja josta uskon, että kansalleni olisi apua. Jos
profeetta olisin, sanoisin, ettei aikaa ole enää
kovin pitkältä. Suomen kansa on nykyään
tietämättään
koetuksen
alainen.
Muutama
vuosi vielä, ja tili on tehtävä Karman herroille. Sen tilin laadusta riippuu sitten Suomen tulevaisuus. Sentähden korotan minäkin
ääneni ja huudan: työhön kaikki, jotka työhön
kykenevät!
Töhnittäjalta 1912: 5—6,
Vanhana sosialistina hän [*A. B.] ei voi
olla ajattelematta ulkonaista elämää, ks A. B.
1913:218—219,
ks jumala 1914: 191,
Kulkevathan
sosialistiset
ihanteet
rauhan
suuntaan vapauden, veljeyden, tasa-arvoisuuden merkeissä, ks Suomi 1917: 155—157,
teosofit
samoinkuin
sosialistit
alistuivat
”Jumalan vihan” vaatimuksille ks sota 1917:
198—201,
Ja sosialistit — — saisivat toisessa äänilajissa puhua ”herroista” ks raakuus 1917:
298—299,
älkööt
materialistiset
sosialistit
huutako,
että uskonto on vain yksityisasia. — — Kehittymätön sosialisti ei tosiaan tiedä paljoa
muuta, kuin että — — sosialistinen ohjelma
pyrkii
muutamiin
radikaalisiin
yhteiskunnallisiin uudistuksiin, ks Suomi 1917: 449—451,
jokainen, jonka myötätunto oli sosialismin
puolella ks Suomi 1918: 72,
Luulin ennen, että aseettomuuden nimenä
oli sosialismi — siinä petyin, ks politiikka
1918:224,
Ei Mestari — — sekota T.S:n työtä minkäänlaiseen
sosialistien
puuhaan
yhteiskunnan taloudellisten olojen parantamiseksi ks
Jinarajadasa 1919: 154—156,
sosialistis-mielinen liike ks yhteiskunta 1919:
226—229,
Miksikä eivät [*teosofit] sitten ota osaa
sosiaaliseen poliittiseen uudistustyöhön? — —
Minun sosialismini tai muu -ismini katsoo ehdottomasti kaikkien onnea poikkeuksetta, ks
yhteiskunta 1919: 257—260,
ja yläluokkalaisemme olisivat muitta mutkitta ruvenneet yhdessä sosialistein kanssa
vakavasti
harkitsemaan
parannuksia
yhteiskuntaoloissamme, ks sota 1920: 199,
En ole individualisti enkä sosialisti yksipuolisesti. Terve ihminen on molempia. Mikäli

Sosialismi

— 217 —

sosialismi tahtoo toteuttaa ihanneyhteiskuntaa
pakkovallalla, sikäli se erehtyy ja on onnistumaton. Jos esim. sosialismi sanoo: kaikki
tuotantolähteet
on
yhteiskunnallistutettava,
täytyy tämmöisen ohjelman jäädä utopiaksi,
niin kauan kuin inhimillinen alotekyky pysyy
yksilöllisenä, sillä jos valtio omistaa kaikki
eikä yksilö mitään, kasvaa ihmisistä virkamiehiä ja automaatteja, mutta ei alotekykyisiä yksilöitä. Jos kaikki voitto liikemaailmassa
jää yhteisön hyväksi, ei yksilö halua ponnistaa yli voimainsa. [*Ote art Miten on luotava onnellinen yhteiskunta?] 1921: 34,
[*E. Levi] joutui sosialististen piirien vaikutuksen alaiseksi, ja vuonna 1839 hän julkaisi jjainosta kirjan nimeltä ”Vapauden testamentti”. Tämä kirja aiheutti tekijälleen kuuden kuukauden vankeuden, ks Levi. Eliphas
1921:193—195,
T: Viisaasti tekee virkaveljemme ”Teosofin”
toimitus,
huomauttaessaan
syyskuun
numerossa, että ”sivulla 156 mainittu Suomen Teosofinen Sosialistiryhmä on, kuten uutisessakin
mainitaan, kokonaan riippumaton Teosofisesta
Seurasta, joka siis luonnollisestikaan ei ole
vastuussa sen ohjelmasta ja toiminnasta.”
Tämä on viisaasti tehty, sillä tuon ryhmän
”kultaisissa periaatteissa” on kohtia, joita
kannattaa pohtia:
”1) Antaa on parempi kuin ottaa, rakastaa
parempi kuin vihata.
2) Fyysillisesti toteutettu veljeys on yhteisen onnen ja rauhan tinkimätön ehto.
3) Käyttää joko lihas- tai älyvoimaansa
toisten orjuuttamiseen on alhaista ja
rikollista.
4) Yksityisomistusoikeus
tuotantolaitoksiin
ja maahan, jonka luoja on meille yhteiseksi antanut on väärä, epäveljellinen
ja ihmiskunnan sekä siveellistä että aineellista kehitystä vastustava.
5) Auttaa
sorretuita
saamaan
oikeutensa
on tuhat kertaa parempi kuin häväistä
heitä almujen annolla.
6) Taistella, ei itsensä, vaan toisten tähden,
ei edun, vaan totuuden puolesta on hyve.
7) Kaunista on osata elää jalojen aatteiden
elähyttämänä, vaan vielä kauniimpi on
osata kuolla niiden puolesta.”
En olisi kiinnittänyt huomiotani koko ryhmään ja sen kultaisiin periaatteisiin, joissa
on tosia ja oikeitakin näkökohtia, elleivät silmäni olisi takertuneet kahteen sanaan: ”taistella” kuudennessa ja ”kuolla” seitsemännessä
periaatteessa. Niiden johdosta kysyn: minkätähden on kuolema jalojen aatteiden puolesta
kauniimpi kuin elämä? Eikö elämä useinkin
ole paljon raskaampi ja vaikeampi kuin kuolema? Elämä voi olla pitkällistä marttyyriutta (kuten esim. madame Blavatskyn), kuolema sitä vastoin kuin helpotuksen huokaus.
Vai mitä kuolemaa ajattelee ja tarkoittaa
Helsingin Teosofinen Sosialistiryhmä? Ja minkätähden on puhuttu taistelusta edellisessä
säännössä?
Toimittajalta 1921: 463—464,
[*H. P. B. sanoi sosialismista — — ] Hänen
arvostelunsa
sosialismista ja kommunismista
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— — sosialisti-teosofeja ks yhteiskunta 1922:
291—293,
[*A. B.] oli kuin sosialismin ja materialismin
ylipapitar
Englannissa,
joka
uskonsa
puolesta kärsi vankeuttakin, ks A. B. 1923:
286—297,
ks teosofia art: Teosofia ja sosialismi 1934:
1934: 247—257,
ks Tolstoin opin teosofia III 1935: 18—28.
Sota, -laitos, -varustukset jne
ks myös aseet; armeija; maailmansota
Materialismin mukaan — — veljeys on
mahdottomuus, koska ihmisten täytyy olla alituisella sotakannalla keskenään, ks veljeys
art Onko veljeysaate toteutettavissa? 1907:
96—99,
Eikö olisi suuri edistysaskel ihmiskunnan
kehitykselle, jos kansa yksimielisenä kieltäytyisi
tekemästä
sota-aseita
ja
menemästä
sotaväkeen? — — Se kansa — — täydellisyyden tiellä, ks kansa 1908: 251,
ks Huhtala, K: Sota ja rauhanaate Kristinopin valossa 1909: 72,
Sota syttyy maassa ja kuningas [*Väkivalta] tarvitsee rahansa, ks Italia 1909: 134,
pyrstötähtien — — ilmestymisen yhteyteen sotien — — kanssa, ks pyrstötähti 1910:
53,
että Jumala auttoi Israelin kansaa sodankäynnissä, siis ihmismurhissa? ks lapsi 1910:
77,
Raskain fyysillinen taakka — — on sotalaitos. Varsinaisen sodan kauhuista on turha
puhua; jokainen myöntää, että ihmisten laumoittain murhaaminen, kaupunkien ja maatalojen hävittäminen, leskien ja orpojen hätähuudot, yleinen kurjuus ja köyhyys eivät ole
onnea enentäviä ihmiselämän ilmauksia. Mutta
militarismiin sisältyy paljon muuta. Asestettu
rauha on yhtä kamala painajainen kuin sota.
— — Kuta vakavammin yleistä mielipidettä
kasvatetaan inhoamaan sekä sotaa että sotalaitosta, sitä nerokkaampia ehdotuksia maailmanrauhan
aikaansaamiseksi
keksitään
ja
tuodaan päivänvaloon, ks epäilys 1910: 290—
293,
meidän oman uskontomme alkuaikoina ajateltiin aivan toisella tavalla sodasta ja väkivallasta. — — Esaias näkee, että sota kerran
on häviävä maan päältä. — — Kauas ovat
meidän aikamme kristityt eksyneet totuudesta
ja Mestarinsa oikeasta opista, mikäli sotaa
puolustavat ja sotaonnea rukoilevat Jumalalta, jota on kutsuttu rauhan ruhtinaaksi,
ks rauha 1910:326—328,
heillä on takanaan sotajoukkoja — — Jos
olet sotamies tai kenraali tai sotajoukon johtaja, luovu siitä ks Tolstoin oppi ja teosofia
1910:405—411,
Ajatelkaa esim. sotamiehiä, jotka niin sanoaksemme käsi kädessä kulkevat kohti kuolemaa päällikkönsä käskystä, ks hyöty 1911:
52—54,
loistavimpien kulttuurien — — tuhona aina
ovat olleet sodat ja vainot ks Nuorisoliitto
1911:252,
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julmuus ja petollisuus — — hallitusten ja
sotavoimain aikaansaamia ks Islami 1911:
289—290,
ihmisten alituinen keskinäinen sota ja asestettu rauha, ks Aikamme tarve 1911: 349—350,
Onko kumma, että yläluokka on muodostunut sotajoukoksi, jota pakokauhu on vallannut ja joka hätähuudoillaan pelottaa rauhallisiakin ihmisiä? ks pakanallinen 1912: 58—59,
Taas on sota puhjennut, ks rauha 1912:
415—416,
Soturi (siihen aikaan, jolloin sotia vielä
käytiin) ei ollut aina taistelukentällä kahakoimassa, mutta aina hän harjotti itseään
ollakseen valmiina kutsuttaissa. ks työ 1913:52,
T: Sodan liekki yhä leimuaa Europan levottomassa kolkassa ja näyttää silloin tällöin
uhkaavan muutakin Europpaa. Saa nähdä,
onko rauhan voimilla suotu välttää tuhoisampaa tulipaloa.
Kaikessa vaatimattomuudessamme me täällä
Tuonenkylässä
ajattelemme
rauhaa.
Rakennamme rauhan temppeliä ja työskentelemme
tulevaisuuden puolesta.
Toimittajalta 1913:221,
ks Tolstoi, Leo 1913: 261,
[*Alan Leo sanoo sodan syttymisestä: — — ]
1914: 44,
taivaallisia sotajoukkoja, jotka ympäröivät
kansallisdeevaa ks heraldiikka 1914: 150,
Vaikkei itse sota ulottuisikaan Suomeen ks
Europa 1914: 255—256,
Teosofinen maailma ja sota. Postikulku on
ollut sangen hidas näihin aikoihin, eikä meille
vielä ole saapunut esim. Intiasta ja Amerikasta mitään teosofisia aikakauslehtiä, jotka
jo olisivat ennättäneet puhua sodasta. Ainoastaan Englannista saapuneet ovat sodan asioita
kosketelleet. Niistä päättäen teosofit ovat asettuneet hyvin reippaalle kannalle vaikeuksiin
nähden;
ovat
muodostaneet
liiton
nimeltä
”Teosofinen
sotapalvelus”,
jonka
tarkotuksena on tarjota kotia pakolaisille, esim. saksalaisille tytöille (ylioppilaille ja kotiopettajattarille), jotka pennittöminä eivät ole päässeet
kotimaahansa sodan alkaessa; tarjota apua
kotimaisille
puotipalvelijoille,
sanomalehtireportereille, taiteilijoille j.n.e., jotka nyt ovat
joutuneet
työttömiksi;
valmistaa
seurustelua
ja
lukuhuoneita
sekä
iltamia
sotamiehille
niillä paikoin, missä sotajoukkoja on leiritetty y.m. Kaikesta päättäen Englannin teosofit panevat rahojaan liikkeelle sen uskonsa
innostamina, että tämä sota lopullisesti valmistaa uuden ajan tuloa.
Tien varrelta 1914:358—359,
[*Kirjailija H. G. Wells sodasta: — —]
1914: 359—360,
Tämmöisenä aikana, jolloin mielet itsestään
kääntyvät sota-asioihin ja ovat niistä jännitettyinä, on terveellistä niin usein kuin mahdollista kiinnittää huomiotaan toisenlaisiinkin
asioihin kirjallisuuden välityksellä, ks Palomaa 1914: 360,
sotavarustukset, joissa Saksa on kulkenut
etunenässä — — Englannissa — — sisäisiä
ja ulkonaisia sotia — — Balkanin sota — —
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ennustukset — — sodan — — tulosten suhteen, ks ennustuksia 1914: 363—367,
Sodan vaikutukset — — liikealalla, ks kustannustyö 1914: 368,
Sotahoroskooppi. [*kirj. Alan Leo] 1914:
415,
kaikki veri-sodat mahdottomiksi, ks Naisten
yhteistunne 1914: 415,
Tähdet ja sota. Kirj. V. H. V. 1914:462—
463,
Sotarukous
[*Englannin
kirkossa]
1914:
464,
[*Lloyd Georgen puhe sodasta] 1914: 508,
Teosofinen
liike
Englannissa.
Englannin
T. S. ylisihteeri, t:ri Haden-Guest ryhtyi heti
sodan
alettua
mitä
laajimpaan
toimintaan
taistelusta kärsivien auttamiseksi. Teosofinen
päämaja muutettiin suureksi toimistoksi, joka
pian sai vastaanottaa avustuksia toista sataa
tuhatta markkaa. Brittiläinen Punaisen Ristin Seura antoi vielä 50,000 mk. t:ri Guestin
käytettäväksi. Itse hän matkusti Ranskassa
ja Belgiassa tutkimassa oloja ja huomasi
todella apua tarvittavan vielä enemmän kuin
oli uskottukaan. Hän perusti kuusi hospitalia
ja sai aikaan brittiläisen ja ranskalaisen
punaisen ristin yhdistymisen.
Näin teosofit koko sydämellään heittäytyivät ulkonaiseen työhön ollakseen mukana kantamassa kansakuntansa taakkaa. Tämä työ
on vain enteenä ja esimerkkinä siitä, mitä
he aikovat tehdä, kun varsinaiset sodan kauhut ovat päättyneet ja alkaa suuri rakennusja uudistus-työ. T:ri Haden-Guest on jo lähettänyt kirjelmän maansa tunnetuille henkilöille, jossa hän kutsuu heitä liittymään toimintaan
rauhallisen
yhteiskunta-uudistuksen
aikaansaamiseksi, jonka kautta sotatila tulevaisuudessa
kokonaan
poistettaisiin.
Eikä
nykyaikaisessa Englannissa enää teosofia ole
”huutavan ääni korvessa” vaan sitä kuuntelevat maan paraat ja se on kansan kokoavana aineksena.
Tien varrelta 1915: 47,
Annie Besant sodasta, ks A. B. 1915: 96,
Bibby’s Annual’in kustantaja ja toimittaja,
tunnettu liikemies Joseph Bibby lausuu eräässä teosofisessa tutkielmassaan nykyisestä sodasta seuraavan mieleen pantavan lauseen:
”Kun sodan itiö on poisjuuritettu jonkun
kansan ajatus- ja siveellisestä ilmakehästä ja
kun lempeys ja hyvä tahto tulvehtii, tulee
käytännössä mahdottomaksi saada sitä kansaa
vedetyksi
sodan
melskeeseen,
vaikka
kuinka monet sodat tahansa raivoaisi sen
ympäristössä”.
Tien varrelta 1915: 96,
sodassa kaatuneissa. — — vallankumous ja
sitä seuraavat sodat — — nytkin raivoaa
maailmassa sota — — tämä sota on sotaa
militarismia vastaan ks vallankumous 1915:
147—149,
minun ei pidä mennä sotaan viattomia
veljiä tappamaan, vaan rakastaa muukalaisia
niinkuin omaisiani. [*Ote P. E:n teos. muistelmista] 1915: 162,
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Kys. Nyt odotetaan suurella toivolla koko
maailmassa uuden opettajan tuloa. Hänen
pitäisi tuoda rauhan sanoma ihmisten keskuuteen. Mutta maailma on nyt käännetty veristen taisteluj’en kentäksi. Kuinka tämä on selitettävissä?
Vast. Ehkä sota on se ukkosenilma, j’oka
puhdistaa ja siten valmistaa rauhaa. Tällä
en tarkota, että sota olisi toimeenpantu sitä
varten, että maailman aura puhdistuisi ja
rauhottuisi
ja
valmistuisi
vastaanottamaan
uutta ohjausta. Sotaa ei ole toimeenpantu
ollenkaan henkiseltä taholta. Henkiset voimat
ovat koettaneet sitä estää, sen tarpeellisuutta
poistaa. Mutta maailman paha karma on
ollut ylivoimainen, ihmisten itsekkyys ja sokeus niin suuri, että rauhan voimat hetkeksi
ovat kukistuneet. Kun paha tyhjentää itsensä, sitten vasta hyvän voima taas nousee ja
silloin näkyy, että pahakin on palvellut hyvää, että sotakin on ollut suuri saarna rauhanaatteen puolesta. 1915: 357,
Ei sotia, ei armeijoja, ei asevelvollisuutta,
ks Unelma 1917: 151—152,
Sotalaitos, asevelvollisuus, seisova armeija
ja asestettu rauha on Suomen kansan hengelle vieras. — — Toivokaamme, että kohtalon käskystä tämä julma sota kohta loppuu.
Toivokaamme, ettei sota lähene meidän rantojamme. Mitä hyötyä olisi yhä uusien maiden ja kansojen hävittämisestä? ks Suomi
1917:153—157,
Ja jos ajattelemme sotilasta, joka lähtee
sotaan
rakkaudesta
isänmaahansa,
täytyy
meidän sanoa, että hänkin on henkisesti herännyt, ks Kalevala, kristinusko ja Suomen
kansa 1917: 160—163,
T: En usko vihaan enkä väkivaltaan. En
usko, että rauha voidaan sodalla rakentaa. En
usko, että hyvä saadaan pahalla aikaan.
Mutta sen uskon, että kun paha on itsensä
tyhjentänyt, pääsee piilossa ollut hyvä itsestään näkyviin. Sen uskon, että kun sodan
kauhuissa valloille päässeet intohimot, ahneus,
kateus, viha, kosto, verenhimo, hävittämishalu
j.n.e, ovat itsensä väsyksiin temmeltäneet, silloin rauha, kansojen luonnollinen tila, palaa
itsestään. Uskon ainoastaan ihmiskunnan rakentaviin voimiin: järkeen ja rakkauteen. Ja
riemuitsen siitä, että niiden voimien hiljainen
mutta suuria synnyttävä vaikutus nyt on alkanut Europassa näkyä.
Luulin ennen, että kaikkein teosofein kanta
olisi ollut tämänlaatuinen. Oli mielestäni päivänselvä, että teosofit, jotka uskoivat veljeyteen, eivät missään muodossa kannattaneet
väkivaltaa, murhaa tai sotaa. Siinä luulossani kuitenkin petyin, sillä nykyinen sota
osotti,
että
teosofit
samoinkuin
sosialistit
alistuivat ”Jumalan vihan” vaatimuksille ja
jakaantuivat
eri
leireihin
kansallisuuksiensa
ja sympatiojensa mukaan. Tietysti poikkeuksia on ollut — semmoisia, jotka ovat seisoneet pää pystyssä ja kylmänä, sydän hellä
kaikkia kohtaan, — ja varma olen siitä, ettei
kenenkään teosofin sydämeen viha ole mahtunut, ei viha eikä muut sodan intohimot:
Ardshunan lailla he ovat taistelleet tai muulla
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tavalla olleet mukana himottomina, maltillisina, vakuutettuina siitä, että se oli oikein,
että se oli heidän velvollisuutensa. Mutta turhaan olen odottanut, että esim. johtavat teosofit olisivat tuominneet sodan semmoisenaan
vääräksi ja pitäneet luonnollisena, että teosofein tehtävä olisi ollut pysyä siitä loitolla.
Sen sijaan olen saanut tutustua kahteen,
jyrkästi vastakkaiseen mielipiteeseen sodasta
ja sen näkymättömästä puolesta. Molemmat
ovat kyllä yhtä mieltä siitä, että näkyväisen
maailman sota on vain heijastusta taivaallisesta
taistelusta
korkeammilla
tasoilla
—
taistelusta, jota, kuten Atlantismaalla, ”valkoiset” ja ”mustat” voimat keskenänsä käyvät. Mutta samalla kuin ympärysvaltojen teosofit ovat lujasti vakuutetut siitä, että ”valkoiset” voimat taistelevat heidän ja ”mustat”
vihollisten
puolella,
samalla
keskusvaltojen
salatieteilijät ovat yhtä varmoja siitä, että
”valkoiset” ovat heidän puolellaan. Edelliset
perustelevat kantaansa sillä, että liittolaiset
taistelevat pienten kansojen vapauden, kansanvaltaisten
ihanteitten,
ihmiskunnan
kehityksen ja sivistyksen, yleensä uuden ajan
aatteiden puolesta, jota vastoin syyttävät keskusvaltoja siitä, että niiden päämäärä on
yksinvaltius, militarismi, orjuus, ahdas nationalismi j.n.e. Jälkimäiset taas sanovat käyvänsä pyhää sotaa velvollisuuden täyttämisen, järjestyksen, oikeudellisuuden, todellisen
valtioaatteen ja uskonnon puolesta. On selvä,
että jos itse teosofina vähimmässäkään määrässä kannattaa sotaa, täytyy kallistua joko
toiseen tai toiseen edellämainittuun suuntaan.
”Kannattamalla sotaa” tarkotan, että uskoo
sodan niin sanoakseni pyhyyteen, uskoo, että
sodassa ovat mukana sekä ”valkoiset” että
”mustat” voimat näkymättömässä maailmassa. Siitä uskosta seuraa myös usko ”valkoisten” voittoon — niin ”valkoiset” ovat jo voittaneet korkeammilla tasoilla. Ja tämä merkitsee englantilaisen teosofin silmillä katsoen,
että liittolaisten voitto saksalaisista on varma,
mutta taas saksalaisen antroposofin kannalta,
että keskusvaltojen lopullinen voitto on yhtä
varma.
On luonnollista, että tämmöisillä jakoperusteilla ei päästä pitkälle. Niinkauvan kuin ei
”valkoisten” ja ”mustien” periaatteellinen ero
ole arvostelijalle selvä, niin kauan hän kansallisten
sympatiojensa
sokaisemana
joutuu
käyttämään noita nimityksiä mielivaltaisesti.
Sentähden on välttämätöntä, että ensin ymmärrämme tämän periaatteellisen eron ”valkoisten” ja ”mustien” voimien välillä.
Kehityksen valkoiset voimat, totuuden, rakkauden, vapauden, valistuksen ja viisauden
voimat ovat väkivallan mustien voimien vastakohta. Niiden päämääränä on ihmisyksilöiden vapautuminen, veljistyminen, itsenäistyminen, täydelliseksi tuleminen, jota vastoin
mustien voimien silmämääränä on ihmisjoukkojen kurissa pitäminen, orjuuttaminen ja
hyödykseen käyttäminen. Valkoisten kannalta
tarkotus ei pyhitä keinoja, vaan tarkotuksen
pyhyys juuri ilmenee puhtaissa keinoissa.
Mustat sitä vastoin noudattavat jesuitain me-
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nettelyä: he turvautuvat minkälaisiin keinoihin tahansa saavuttaakseen tarkotuksiaan.
Valkoiset eivät näin ollen käytä sotaa tarkotustensa saavuttamiseksi: sota on sinään
mustien työtä. Herjausta ja Jumalan pilkkaa
on asettaa jumalallisia voimia sodan yhteyteen. Taistelevat armeijat rukoilevat molemmin puolin Jumalaa avukseen. He eivät vieläkään käsitä, että Jumala ei tahraa käsiään
verellä, että Jumala ei ole sodan, vihan ja
vääryyden, vaan rauhan, rakkauden ja oikeuden Jumala.
Sota on välttämätön, niin kauan kuin mustilla on valtaa, s.o. niinkauan kuin ihmiset
ihailevat ja hyväksyvät maallista valtaa, voimaa, mahtavuutta, suuruutta ja kunniaa, sillä
tästä ei ole kuin askel väkivaltaan, sortoon,
sotilaskuriin, pakkoon ja tyranniuteen. Sota
muuttuu
tarpeettomaksi
heti,
kun
ihmiset
lakkaavat
sokeasti
uskomasta,
tottelemasta,
mahtavuutta ja kunniaa ihailemasta, väkivaltaa hyväksymästä. Äkkiä heille silloin selvenee, missä ja minkälainen Jumala on.
Väärin on siis väittää, että ”valkoiset” taistelevat toisten tai toisten valtojen puolesta.
”Valkoiset” eivät ”taistele”, jos siihen sanaan
sisältyy pieninkään vivahdus väkivallan käytöstä.
”Valkoiset”
ainoastaan
työskentelevät
aatteiden puolesta, mutta mustat yllyttävät
ihmisiä taisteluun, jossa väkivaltaan turvaudutaan.
Ihmiset,
jotka
ovat
harhaanvietyjä,
uskovat tietysti taistelevansa oikeuden puolesta eivätkä huomaa, että ihanteita ei voi
väkivallalla
toteuttaa.
Kun
Atlantismaalla
”valkoiset” ja ”mustat” kävivät suurta sotaa
keskenään, tapahtui tämä fyysillisessä maailmassa, ei korkeammilla tasoilla. Ei siis saata
viitata atlantilaisiin aikoihin, kun nyt puhuu
”valkoisten” ja ”mustien” taisteluista korkeammilla
tasoilla.
Korkeammilla
tasoilla
näitä taisteluita ei ole nyt olemassa sen enemmän kuin silloinkaan.
Ja kuitenkin valkoiset ja mustat voimat
ovat mukana maailmantapahtumissa nyt niinkuin aina. Ja juuri mukana toisilla tasoilla,
jos tälläkin. Ymmärtäkäämme vain oikein niiden keskinäistä suhdetta.
Valkeuden voimat ovat joka kansassa mukana siinä kohden ja siinä määrin, missä on
vilpitöntä
pyrkimystä
rakkauteen,
rauhaan,
veljeyteen,
totuuteen,
epäitsekkyyteen,
anteeksiantoon. Jos tätä pyrkimystä on enemmän toisessa kansassa kuin toisessa, ovat
myös valkoiset voimat suuremmassa määrässä siinä läsnä. ”Valkoiset” tulevat tietysti
lopulta ”voittamaan”, koska he aina ovat voitolla
taivasten
valtakunnassa
(”tapahtukoon
sinun tahtosi niin maan päällä kuin taivaissa”), mutta tämä ei merkitse sitä, että
fyysillisessä maailmassa jommankumman taistelevan puolen pitäisi päästä voitolle: semmoinen voitto masentaisi vain toista ja herättäisi hänessä kostonhimoa; se olisi väkivaltaista voittoa ja siis mustien voittoa ja antaisi vain aihetta uusiin väkivallan tekoihin,
uusiin sotiin ja uusiin maailmanpaloihin. Vaan
valkoisten voitto tässä sodassa merkitsisi, että
veljeyden, vapauden ja totuuden voimat veisivät voiton väkivallan, sorron ja sodan voi-
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mistä, toisin sanoen, että kansat itse kaikkialla
nousisivat
ja
vapauttaisivat
itsensä
mustien kahleista.
Sillä katso: joka kansan sydämessä elää.
valkeuden voima., veljesrakkauden ja totuuden
syvä elämäntieto. Mutta joka kansaa ahdistaa myös musta usko vallan, väkevyyden ja
suuruuden painajaiseen. Tämän uskon edustajina ovat enimmäkseen kansojen hallitukset.
Kansat
eivät
vapaudu
mustasta
uskostaan
taistelemalla sen puolesta toisiaan vastaan.
Ne vapautuvat siitä ainoastaan siten, että lakkaavat taistelemasta toisiaan vastaan ja että
kukin omassa keskuudessaan heittää päältään
mustan uskonsa. Jos nykyinen sota loppuu
valkoisten voitolla, loppuu se siis joko yleisten vallankumousten merkissä tai veljellisen
ja järkiperäisen sopimuksen avulla. Eikä siinä
voitossa tule kysymykseen rahallisia korvauksia enemmän kuin maitten anastuksiakaan.
Siinä voitossa on pääasia, että valtakunnat
päättävät elää keskenään veljellisessä rauhassa ja sisäisesti panevat toimeen kaikkia
valkeuden voimien vaatimia uudistuksia.
Tämä nyt on ollut minun kantani alusta
saakka, vaikka vain ohimennen olen osannut
siitä Tietäjässä kirjottaa1 (kts. esim. 344 kys.
siv. 357, Tietäjä 1915. ) ) Mutta lukijani ymmärtävät, kuinka suurella sisäisellä ilolla olen
seurannut
nykyisiä
tapahtumia.
Olen
aina
uskonut Venäjän kansan suureen tulevaisuuden tehtävään, ja vaikka uskoni pantiin hirmuiselle koetukselle viime aikoina, olen nyt
kaikki
tuskani
unohtanut,
nähdessäni,
että
Venäjän kansa sittenkin ensimäisenä Europassa antoi sijaa sydämessään valkeuden voimille. Ennustin tämän venäläisille teosofeille
jo ennen sotaa, käydessäni Pietarissa marraskuulla 1913, ja jos sanani silloin lohduttivat kuulijoitani, ajattelen niitä minäkin kiitollisena, sillä en omiani puhunut, vaan sitä
mitä tunsin ja näin.
Toimittajalta 1917: 198—201,
En ole sodan ystävä, mutta ks Venna,
Antti 1917: 247—248,
ks India 1917:249,
Näitä sotakirjeitä ks Elävän vainajan 1917:
278 muist,
ks P. E. XII: Mitä opimme sodasta ja vallankumouksesta 1917: 292,
kun europpalainen sota alkoi ja Suomi,
joka ei pienimmässäkään määrässä ollut mukana sitä sotaa päättämässä, joutui sen johdosta kärsimään sekä suunnattomia aineellisia
vahinkoja
että
sanomatonta
sielullista
tuskaa ja häpeää, niin kärsimyksen malja oli
ääriään
myöten
täynnä
ja
kansan
henki
voihki ja valitti salaa jumalalleen: ”ota pois
minulta tämä kalkki.” Mutta malja oli tyhjennettävä ja kansamme alistui kohtalon tahdolle. — — Yksi ainoa ajatus kummitteli
aivoissani: nyt venäläisten sotajoukkojen täytyy heti vetäytyä pois Suomesta. Ja minusta
tuntui, että tästä täytyy puhua jollekin, virkaa tekevälle kenraalikuvernöörille tai väliaikaiselle hallitukselle. — — En tiedä, olisiko
1

) [*ks sota 1915:357]
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tuo tuuma Suomen tyhjentämisestä sotaväestä
silloin voinut toteutua ks Venäjä 1917: 295—
296,
ks Johansson, Axel: Jumalan sana kieltää
sodan. 1917: 339—340,
ks A. B. 1917: 342,
Nuokin raa’at sotamiehet, jotka murhaavat
ks veljeys 1917:342—343,
oma suomalainen sotalaitos ks Tiander,
Karl 1917: 344—345,
T: Suurella mielihyvällä ja ilolla julkaisen
tässä numerossa Väinö Valvanteen eloisan ja
sisältörikkaan esitelmän ”Teosofisen liikkeen
tuleva kehitys”, jonka hän piti Viipurin vuosikokouksessa viime vuonna. Alleviivaan hänen
sanojaan joka kohdassa, paitsi mitä koskee’
sotaa ja politiikkaa, ja toivon, ettei hän eikä
kukaan lukija pane pahakseen, että tässä huomautan
parista
periaatteellisesta
seikasta,
joista ennenkin olen puhunut. Toinen on se,
että mielestäni Teosofinen Seura edelleenkin
on pysyvä syrjässä politiikasta. Tämä ei estä
Seuran jäseniä ottamasta osaa valtiollisiin
rientoihin ja yhteiskunnallisiin puuhiin, mikäli
heillä niihin on kykyä, taipumusta ja tilaisuutta. Mutta Seura semmoisenaan ei saa
edustaa mitään muodollista ohjelmaa valtioja yhteiskuntapolitiikan alalla. Seuran henki
viittaa vapauteen ja veljeyteen. Seura kasvattaa jäseniään vapaiksi ja veljellisiksi yksilöiksi. Riittäköön se. Toinen kohta on kysymys sodasta ja nykyisestä maailman sodasta.
Olen jo ennen sanonut, etten parhaimmalla
tahdollanikaan saata nähdä nykyisessä sodassa
”valkoisten”
työtä
toisessa
leirissä,
”mustien” toisessa. Minusta kaikki sota on
mustaa — kyllä silti välttämätöntä, koska se
aiheutuu ihmisten ja kansojen itsekkyydestä,
— eikä valkoinen voima ole muualla kuin
yksilöiden,
uhrautuvien
ja
velvollisuuttaan
täyttävien yksilöiden rinnoissa sekä niissä
aatteellisissa voitoissa, mitä aina suuria kärsimyksiä
seuraavat. Jos
salatieteilijät liikkuessaan näkymättömässä maailmassa näkevät valkoisen omalla puolellaan, mustan taas
”vihollisen” puolella, osottaa tämä, että hekin
ovat kansallisten ja isänmaallisten tunteiden
eksyttämiä, mikä seikka ei ketään ihmetytä,
koska Mestaritkin rakastavat omaa maataan
ja omaa kansaansa hiukan, hiukan enemmän
kuin toisia. Ainoa todella henkinen suhde sotaan
ja
verenvuodatukseen
on
nähdäkseni
Buddhan ja Kristuksen kanta: älkää ollenkaan tappako, älkää ollenkaan sotiko. Ja
kyllä ihminen sellaisenkin ihanteen puolesta
voi olla tilaisuudessa kuolemaan!
Toimittajalta 1917: 346—347,
Tietäjä on rauhan ystävä eikä kannata
sotaa, ei sotalaitoksia, ei asevelvollisuutta
eikä väkivaltaa missään muodossa, ks Tietäjä
1917: 437—438,
Jos sodassa taideteoksia hävitetään ks teosofia art Mitä on teosofia 1917: 444—446,
Nyt minun täytyy tunnustaa, että vuonna
1914 olin hetkeksi vähällä kadottaa tasapainoni. Teosofisessa maailmassa yleensä odotettiin maailman sotaa tulevaksi, Mrs. Besant
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lausui sensuuntaisia ennustuksia jo v. 1907 ja
ehkä varhemmin. Minäkin sitä odotin, mutta
Suomen suhteen ennustin aina, että itse sota
ei tänne ulottuisi. ‘Kun nyt sota alkoi elokuulla 1914 ja kaikki pelkäsivät, että Saksa
kohta astuisi maihin Suomessa, hämmennyin
minäkin. Hämmennyin sentakia, että Saksasta
päin todella tuli tänne voimakkaita ajatusvirtoja näkymättömässä maailmassa, ja kysyin ihmetellen itseltäni: ovatko jumalien laskut pettäneet? Mutta kun poistuin viikoksi
maaseudun rauhaan, saavutin tasapainoni takaisin. [*Ote art.sarjasta Kuinka soisin maatani hallittavan?] 1918: 21,
Jokapäiväisen
järjenkin
kannalta
Suomen
itsenäisyys velvottaa meitä luopumaan kaikista sotalaitos-ajatuksista ja kaikesta sotilaallisesta kunniasta ja turvautumaan vallan
toisenlaisiin
aseihin
itsenäisyytemme
osotteeksi ja puolustukseksi. [*Ote art.sarjasta
Kuinka soisin maatani hallittavan?’] 1918: 65,
Ei Suomen kansa vielä tällä hetkellä ole
niin korkealla henkisesti, että se esim. tulisi
ilman sotajoukkoa toimeen ks Suomi 1918: 72,
Olin jo maailmansodan alussa nähnyt, että
jos sota ulottuu Suomeen, tulee osa Suomen
kansaa taistelemaan venäläisten puolella. —
— Ettekö ymmärrä, että tämmöinen myönnytys oli raskas ja järkyttävä ihmiselle, joka
ei sotaa eikä aseita koskaan ole hyväksynyt?
ks rauha 1918: 98—99,
kansallissotavuoden
teosofisesta
vuosikokouksesta, ks P. E. VII 1918: 132,
ks kesäkurssit 1918:132—134,
”Mitä opimme sodasta ja vallankumouksesta?” ks Suomi 1918:162—163,
sotilaita karkaa kasarmeista — — ei Suomen kansa ole sotilaskansa. — — Tämä ei
silti merkitse, ettei Suomen kansa olisi sotakuntoinen kansa. — — Jos silloin vielä on
tarpeen seisova armeija ja siis sotalaitos,
uskon ja toivon, että se asetetaan laillisesti
vapaaehtoisuuden
kannalle.
Älköön
sotilaan
ura olko kenellekään pakollinen, vaan jokaiselle vapaaehtoinen. Olkoon armeija kokoonpantu niistä aineksista, jotka omasta halustaan tulevat sotamiehiksi. — — olkoon siis
sotilaan ammatti läpeensä vapaaehtoinen. —
— onko
järjestyneissä
oloissa
varsinainen
sotalaitos
ollenkaan
tarpeellinen,
ks
aseet
1918: 163—165,
T: Istun tässä lokakuun harmaassa päivänvalossa ja odotan maailmanrauhan tuloa. Olen
väsynyt ihmisten ja kansojen ylpeään itsekkyyteen. Miksi yhä jatkavat järjetöntä tappamista ja tuhoamista, kun kaikki jo totuuden
näkevät ja kaikki sen jo tunnustavat? He
näkevät kaikki, että sotimalla eivät mitään
voita. Heidän ahneutensa, vihansa ja kostonhimonsa houkuttelee heitä yhä uusia yrityksiä
tekemään, jotta lopullisesti nujertaisivat vihollisen, — mutta se loppu ei tulekaan, sillä
kansat eivät sillä tavalla ole tuomitut maan
pinnalta häviämään. Jos sota loppuisikin toisen voitolla, toisen tappiolla, ei voittokaan
olisi muuta kuin tappio. Kaikki kansat olisivat lopen uupuneet. Ja vaikka voitettu saisikin korvata voittajalle tämän kärsimät tap-
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piot, ei voittajalle koituisi siitä pienintäkään
iloa. Jokaista voitetun maksamaa korvausta
raskauttaisi ääretön uuden vihan ja kostonhimon uhkaus, ja ajan täytyttyä se pukeutuisi
uuden vielä julmemman sodan muotoon. Ei,
kukaan ei sillä tavalla saata voittaa. Jatkamalla sotaa molemmat puolet vain rajattomiin uuvuttaisivat toisiaan. Sillä onhan tässäkin maailmansodassa toiset arvot kysymyksessä. Ihmiskunta on yksi, kansat ovat sen
perheenjäseniä, ja ihmiskunnan aivoissa liikkuu nyt uusia aatteita. Tämänkin totuuden
kaikki kansat jo tunnustavat. Kaikki tunnustavat, että maailmaa on opittava hallitsemaan toisella tavalla kuin ennen. Pois sorto
ja väkivalta! Pois pienten kansojen polkeminen! Samat oikeudet elää vapaudessa on kaikilla. Kaikki kansat, pienet ja suuret, ovat
kutsutut yhdenvertaisina sisarina kehittymään
ja kasvamaan jumalan kasvojen edessä. Kaikki ottakoot perheen jäseninä osaa ihmiskunnan
suureen
kulttuurityöhön.
Tämän
nyt
myöntävät amerikkalaiset yhtä hyvin kuin
saksalaiset. Saksalaiset ovat ojentaneet veljeskätensä.
Mikseivät
heidän
”vihollisensa”
siihen t a r t u? . . . Olemmeko todella, me ihmiset niin vähäjärkisiä, niin pintapuolisia, niin
ulkokullatulta?
Olen työn ihminen, en hävityksen, rakentaja, en repijä. Sentähden en ole ikinä ihaillut sotaa, en sotaista kunniaa, en mitään sotaan kuuluvaa. En luule olevani pelkuri, ja
kuitenkin pelkään kaikkea sodan yhteydessä.
Mitä siis pelkään? Pelkään sodan järjettömyyttä,
pelkään
hävityksen
järjettömyyttä,
pelkään järjetöntä kuolemaa. Kaikki mikä on,
on niin suuren työn tulosta, niin vaivaloisen
matkan saavutusta, etten käsitä ihmisten hävityshalua. Ehkä olen pikkumainen. Ehkä
ihmisten kuninkaallinen suurpiirteisyys juuri
ilmenee siinä, että kykenevät tuhlaamaan ja
hävittämään. Niin, tuokoon silloin karma minullekin
kaikenlaista
ansaitsematonta
rikkautta ja ylellisyyttä, että oppisin ajattelemattomasti
ja
välinpitämättömästi
tuhlaamaan! Tähän saakka vain olen saanut oppia
elämältä, kuinka arvokasta kaikki on. Emme
mitään saa ilmaiseksi. Jos karma on suonut
minun joskus toisia auttaa — tavalla tai toisella, — eivät nämä varmaankaan ole aavistaneet, kuinka paljon olen saanut työtä tehdä
voidakseni heitä auttaa. Oh, jos minäkin siis
saisin tuntea mitä on olla rikas vaivatta, ansiotta, sormea nostamatta, ehkä silloin voisin
ymmärtää niitä, jotka puhuvat korskeita sanoja sodasta, hävityksestä, tappamisesta.
Olen kulttuuri-ihminen. En saata ihailla
muuta kuin luovaa työtä, sitä työtä, joka saa
jotakin aikaan, — kätten luovaa työtä ja aivojen luovaa työtä, siis ennenkaikkea maanviljelystä, kauppaa ja teollisuutta, taiteellista, kirjallista ja tieteellistä työtä.
Nuoruudessani unelmoin pienestä mökistä
järven rannalla ja puutarhasta, jossa olisin
työssä aamusta iltaan, ja vaikken vielä ole
mennyt niin pitkälle kuin se ranskalainen
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ystävä, joka kuultuaan, että meillä Suomessa
oli teosofinen päämaja maalla metsän keskellä, säikähtyneenä huudahti: ”suuri jumala,
maalla! Kaiken kulttuurin ulkopuolella! maalla, missä lehmät kävelevät!”, — vaikken, kuten sanottu, ole mennyt niin pitkälle, ihailen
nyt, en pientä mökkiä, vaan lämmintä, mukavaa ja hyvin varustettua huvilaa järven tai
joen rannalla, huvilaa, joka olisi maalaiskotini ja jossa saisin toisen puolen vuotta
rauhassa — kirjottaa. Maanviljelykset ja puutarhatyöt jätän niin mielelläni toisille, nuoremmille veljilleni, kunhan vain itse saan tutkia, lukea ja kirjottaa. Minulla on vielä niin
monta laajaa teosta, jotka tahtoisin saada
kirjotetuiksi,
ennenkuin
suostuisin
jättämään
tämän
fyysillisen
olomuodon!
Nuorempana
pidin ruumiillista työtä korkeimpana, pyhimpänä,
välttämättömimpänä
—
luulin,
että
kaikki ruumiillisen työn tekijät olivat erikoisesti siveellisiä, hyviä ja rauhaa rakastavia
ihmisiä. Nyt en enää erehdy semmoista luulemaan. Nyt näen selvän selvästi, että ihmiskunta olisi hukassa ilman niitä korkeammalle
kehittyneitä sieluja, jotka osaavat tehdä muutakin luovaa työtä kuin paljasta ruumiillista.
Ihmiskunta
olisi
henkisesti
hukassa
ilman
ajattelijoita,
keksijöitä,
tiedemiehiä,
taiteilijoita, kirjailijoita, runoilijoita, säveltäjiä, sillä
nämä ovat ihmiskunnan suola. Niissä loistaa
ihmiskunnan valo. Ja kun joskus maailmaan
saapuu pyhän valkoisen veljeskunnan lähettiläs, silloin tosiaan muut ihmiset yhdessä eivät
vielä ole kyllin arvokkaat edes irrottamaan
hänen kenkiensä rihmoja ... Niin, yksilöt ja
kansat! Te olette vielä joukkosielua, mutta
jumalat
rakastavat
ihmisiä.
Toimittaja 1918: 194—196,
kansainvälisistä
sodistamme
ks
keltainen
vaara 1918: 228—229,
Amerikka lähtee mukaan sotaan, ks rauha
1919:5,
kansalaissodan jälkeen ks Suomi 1919: 7—8,
Sodassa kaatuneet — — ovat yhä tahtoneet
jatkaa taistelua ja sotimista ks vainaja 1919:
62—63,
jos ei olisi ylellistä loistoa, ei olisi sotia
— — se ihanne, jonka pitäisi estää sotia ja
vallankumouksia, kuitenkin taas saattaa johtaa juuri vallankumoukseen ja sotaan! ks
yhteiskunta 1919: 225—229,
Kauhulla he [*teosofit] ajattelevat sotia,
vallankumouksia ja verenvuodatuksia, ks yhteiskunta 1919: 258—260,
Jeesus Kristus — — Buddha — — kielsi
sodan. — — Teosofein — — olisi pitänyt kieltäytyä sodasta ks marttyyrit 1920: 3—6,
salaisesti järjestävät sekä vallankumouksia
että sotia, ks Nilus, S. 1920:56—57,
Minkätähden ihmiset ovat riidassa keskenään, sotajalalla toisiaan vastaan ks kehitys
1920: 99—101,
T: Muutamat Teosofisen Seuran jäsenet
moittivat minua siitä, etten enää ole sama
harras
T.S:n
presidentin
kannattaja
kuin
ennen. Ennen oli Mrs. Besant korkein auktoriteetti minulle, nyt ei enää. Mitä Mrs. Besant
sanoi ja opetti oli minun silmissäni ennen
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puhdasta totuutta, nyt ei enää. Ja näitä hyviä
teosofeja surettaa, että minä tällä tavalla
olen muuttanut kantani.
Mitä tähän vastaan?
Jos todella olisin muuttanut kantani, silloin
voitaisiin minua arvostella kahdella tavalla:
joko moittien tai puoltaen. Moittijani voisivat
sanoa: sinä olet langennut pois totuudesta,
sinä väsyit kaidalla tiellä, et jaksanut seurata
kehityksen pyörää, oma laiskuutesi ja itsekkyytesi katkaisi etenemisesi henkisessä kehityksessä; olet niitä oppilaita, joiden rohkeus
loppui kesken, joiden rakkaus ei kestänyt, joiden uskollisuus ei pysynyt kuolemaan saakka.
Mutta puoltajani voisivat taas sanoa minusta:
hän on kehittynyt nopeammin kuin toiset oppilaat, hän näkee syvemmälle ja laajemmalle.
(Huomautus lukijalle: hymy ei ole kielletty.)
Vaan miten on asian laita?
Nyt tahdon vastata, niinkuin oma tietoni
sanoo. Ja se sanoo: minä en ole muuttunut;
oma henkinen kantani on aina ollut sama.
Sekä moittijaini että puoltajaini arvostelut
ovat täten mitättömiä, koska edellytys, johon
ne perustuivat, ei ole olemassa. Puhun näet
henkisestä kannastani, en suhteestani toiseen
tai toiseen henkilöön. 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. Sisässäni epäilin kyllä silloinkin jo muuatta kohtaa, mutta työnsin
epäilyni syrjään ja lohdutin itseäni sillä, että
Mrs. Besant ei ollut sitä kysymystä perin
pohjin tutkinut. Mutta kun maailmansodan
alkaessa huomasin, että Mrs. Besantilla kyllä
oli oma varma kantansa siinäkin kysymyksessä, silloin siinä kohden vetäydyin hengessäni syrjään hänestä. Tämä ei suinkaan merkinnyt, että olisin lakannut häntä rakastamasta. Semmoinen ei ihmisen sydän ole. Hän
rakastaa, vaikka sydän vuotaisi vertakin, kun
kerran rakkaus on hänessä elävä. Mutta hänen rakkautensa ei ole enää iloinen ja onnellinen. Se on täynnä surua ja huolta. Eikö
jokainen rakastava ihminen ole tätä kokenut?
Eikö elämä juuri tahdo opettaa meitä tekemään eroa ihmisten ja asioiden välillä? Ihmisiä meidän täytyy rakastaa niinkuin itseämme,
mutta Jumalaa — totuutta — ylinnä kaikkea;
totuutta, ihannetta, jumalallista elämää semmoisena kuin se meille on kirkastunut.
Tämä ei ole mitään korupuhetta. Ymmärrätte heti tarkoitukseni, jos jatkatte näiden
rivien lukemista.
Totuus oli todella kirkastunut minulle toisella tavalla kuin Mrs. Besantille, enkä minä
voinut totuutta kieltää Mrs. Besantin takia,
vaikka kuinka olisin häntä rakastanut.
Lokakuussa 1896 tuli minulle se tärisyttävä
henkinen kokemus, joka laski pohjan koko
myöhemmälle
elämälleni
ja
toiminnalleni.
”Näin Jumalan”, kuten silloin sanoin. Kokemukseni oli niin monipuolinen ja niin rikas,
että sitä voisi kuvata melkein kuinka monelta
kannalta tahansa. Tyhjentävästi ei sitä voikaan sanoin selittää, sillä fyysillinen kieli mykistyy hengen syvyyksien partaalla. Sanon-
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pahan tässä nyt, että näin sen elämän, jota
Valkoinen Veljeskunta elää, sen elämän, joka
on Kristuksessa ja joka Kristuksen kanssa
meihin syr.tyy; näin, että Kristus on vapahtajamme ja että Jeesus Kristus on täydellisimmin ilmoittanut meille Kristuksen (eli Logoksen); näin, että ilman Kristusta emme voi
elää henkisesti ja että jollemme ota Jeesuksen
Kristuksen elämänohjeita omantuntomme kompassiksi, olemme mitä suurimmassa vaarassa
joutua harhaan elämän tiellä; näin, että Jeesus oli antanut selvän ohjelman henkiselle
elämällemme viidessä käskyssään (Matt. 5
luku) ja että ainoastaan niitä noudattamalla
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 viideT: älä
vihaa vieraita kansalaisia. Minä näin silloin,
mitä nämä käskyt merkitsivät: ne kielsivät,
väkivallan, ne kielsivät sodan. Älä tartu
miekkaan, jos tahdot elää Valkoisen Veljeskunnan elämää. Älä kehoita toisia siihen tarttumaan, jos tahdot kulkea Kristuksen jäljissä.
Siinä ei ollut mitään tinkimistä. Näin, että
vaatimus oli ehdoton. Ja näin, ettei se vaatimus ollut mielivaltainen, ei minkään jumalan
keksimä, vaan elämän henkisestä laista johtuva ja riippuva. Oli kysymyksessä joko elää
tai kuolla henkisesti.
Tämä oli se totuus, jonka näin, tämä se
totuus, jota en sittemmin ole voinut kieltää.
Se on ollut ja on ihanteeni.
Tahdon heti tässä huomauttaa, ettei kenenkään pidä käsittää minua väärin. Älköön kukaan luulko, että minä olisin osannut Jeesuksen käskyjä seurata ja noudattaa. Kaukana
siitä. Mutta yhtä seikkaa olen yrittänyt: olen
koettanut olla niitä kieltämättä. ”Noin on
jumalallinen totuus, mutta minä olen heikko
ja syntinen.” Nuoruudessani uskoin, että oli
helppo noudattaa käskyjä ja elää Kristuksen
elämää;
jopa
luulin
siinä
onnistuvanikin.
Kuta vanhemmaksi olen tullut, sitä selvemmin olen nähnyt oman heikkouteni ja puutteellisuuteni, sitä selvemmin noiden käskyjen
paljastaman jumalallisen elämän kirkkauden
ja täydellisyyden. Sen sijasta että olisin tullut ihannetta lähemmäksi, on se yhä kauemmas, yhä korkeammalle minusta etääntynyt.
Mutta ihmeellistä kyllä sitä lujemmin vain
siihen uskon.
Olen siis vuodesta 1896 lähtien ollut ehdoton ”antimilitaristi” ja aseettomuuden kannattaja. Nyt ehkä ymmärrätte, miksi minun
tässä kysymyksessä on täytynyt olla toisella
kannalla kuin Mrs. Besant. Jo aikoja sitten
luin kerran jostakin Mrs. Besantin kirjasta,
että sota on suuri kansojen kasvattaja ja että
jumalat silloin tällöin käyttävät sitä keinoa
ihmiskuntaa kasvattaakseen.
Kauhistuin tätä
lausetta, sillä se oli minusta mitä pintapuolisin puolitotuus; toinen puoli, jota Mrs. Besant jätti painostamatta, oli se, että sota oli
kansojen hirveä raaistuttaja ja kehityksen
ehkäisijä. Tästä pikku seikasta johtui se epäi-
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lys, josta äsken mainitsin ja jota työnsin syrjään aina, kun se pisti päänsä näkyviin.
Mutta maailmansodan alkaessa en voinut sitä
enää syrjäyttää. Ja kun Mrs. Besant julkisissa sanoissaan asettui liittolaisten puolelle
sodassa, tuomiten saksalaiset mustien voimien
johtamiksi, silloin hän minun korvissani ikäänkuin sanoi: ”Jumala taistelee englantilaisten
puolella ja heidän oikea asiansa voittaa”, ja
minusta tuntui, että nyt Teosofinen Seura
syöksyi veljeyden tieltä pois, nyt se kielsi
Kristuksen, nyt se hylkäsi ihanteen, nyt peri
meidät hukka. Ei sentähden, että englantilaiset olivat väärässä tai saksalaiset oikeassa,
vaan sentähden, että emme nähneet, että sota
itsessään oli mustaa ja että oli jumalanpilkkaa sekoittaa Jumalaa, Kristusta tai Valkoista
Veljeskuntaa inhimillisten sotajoukkojen veritöihin. Saivat kansat sotia, kun eivät parempaa osanneet, mutta että Teosofisen Seuran
jäsenet, joiden olisi pitänyt tietää totuudesta
ja Kristuksesta ja Valkoisesta Veljeskunnasta,
että hekin saattoivat sekä hyväksyä sodan että
ottaa siihen osaa, se oli minun silmissäni
kuin vararikko. Jospa edes olisimme tunnustaneet syntimme!
Tässä ei ole pienimmässäkään määrässä
tarkoitukseni ketään tuomita. Olen itse syntinen ihminen ja ymmärrän toisia syntisiä.
Ymmärrän vallan hyvin, että suuri isänmaallinen innostus saa ihmisiä — henkisesti heränneitäkin — tarttumaan aseihin. Ymmärrän
vallan hyvin, että on tilanteita elämässä, jolloin on inhimillisesti katsoen suorastaan mahdotonta olla tarttumatta aseihin. Mutta en
ymmärrä, että sitä ylistetään, en ymmärrä,
että sitä rauhallisina hetkinä hyväksytään.
Se on kauhea ja epätoivoinen teko. Se on
väärä ja syntinen. Ja sentähden jokaisen henkisen ihmisen tulee pitää ihannetta silmäinsä
edessä ja tunnustaa mea culpa, mea culpa,
jos hän ei kykene ihannetta noudattamaan.
Tässä sotakysymyksessä taistelee siis kaksi
periaatteellista
näkökantaa
toisiaan
vastaan.
Uskoin ennen, että Teosofisessa Seurassa olisi
ollut vain yksi kanta — se, jota edustivat
Kristus ja Buddha. Erehdyin siinä. Teosofisessakin Seurassa on kaksi kantaa: en näet
usko seisovani yksin Kristuksen ja Buddhan
kannalla;
on
niitä
epäilemättä
montakin,
jotka ovat samalla kannalla kuin minä, mutta
enemmistö on kai toistaiseksi T.S:n suurten
johtajain kannalla. ”Epäkäytännölliseltä” tietysti tuntuu Jeesuksen Kristuksen opettama
näkökanta. Olkoon. Tietysti se vielä eksoteerisena ja yleisenä ohjelmana olisi epäkäytännöllinen. Mutta se onkin henkinen ja esoteerinen elämänohje. Se on harvoja varten, ihmisten rakastajia varten, veljiä varten. Toisille se ei kelpaa. Sentähden se toistaiseksi
jää halveksituksi ja vihatuksi ohjesäännöksi.
Mutta rakastavien ihmisten luku kasvaa, ja
totuuden etsijäin luku. Ja kerran koittaa
päivä,
jolloin
kansatkin
ymmärtävät,
että
viha ei lopu vihalla, väkivalta ei väkivallalla,
vaan molemmat ainoastaan rakkaudella.
Vielä se päivä koittaa.
Toimittajalta 1920: 101—105,
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Toimittaja oli kahden vaiheella, mainitako
vaiko ei Mrs. Besantin nimeä sotakysymyksen
yhteydessä,
mutta
päätti
lopulta
julkaista
”pätkänsä” sellaisenaan, koska oli asiasta kirjoittanut Mrs. Besantille itselleenkin. 1920:
144,
Vanhan testamentin Jumala — — yllytti
sotiin ks sukupuolielämä 1920: 148—154,
T: Maaliskuun Tietäjässä esitin vieretysten
Mrs. Besantin kannan ja omani sotakysymyksestä. Kuten arvata sopi, herätti esitykseni
jonkun verran huomiota lukijoissa, ja eriäviä
mielipiteitä on sen johdosta tuotu ilmi minulle
sekä suullisesti että kirjallisesti. Jotkut ovat
paheksuneet suoraa puhettani, mutta monet
ovat myös lausuneet siitä ilonsa.
Omasta puolestani en näe syytä muuhun
kuin iloon. Emmekö Teosofisessa Seurassa ole
totuudenetsijöitä, jotka vilpittömästi ja pelkäämättä kerromme, mitä luulemme löytäneemme? Surullista olisi, jos ei T. S. enää
olisi ”vapaan ajattelun temppeli”, joksi sitä
ristin v. 1901, vaan oikeaoppisuuden kirkko,
jossa kammottaisiin vapaata ja rehellistä totuuden etsintää. Surullista olisi, jos meidän
täytyisi pelätä loukkaavamme jotain auktoriteetteja, kun tahdomme julkituoda henkisten
ja yliaistillisten kokemustemme ja pitkän pitkien mietiskelyjemme lopullisia tuloksia.
Eihän tarkoitukseni maaliskuun Tietäjässä
ollut polemisoida Mrs. Besantia vastaan, vielä
vähemmin häntä arvostella tai moittia. Ken
minä olen, että toisia totuuden etsijöitä kritisoisin? Kirjoitukseni oli aivan asiallinen, niinkuin kyllä kaikki lukijat lienevät huomanneet.
Olisin voinut tyytyä esittämään kantani sellaisenaan, mainitsematta Mrs. Besantin nimeä.
Mutta kun juuri tahdoin painostaa suruani
siitä, että löytämäni totuus oli sotakysymyksessä toisennäköinen kuin Mrs. Besantin, oli
mahdotonta sivuuttaa hänen kantaansa.
Henkeni on altis totuudelle. Olen koska
tahansa
valmis
muuttamaan
kaikki
mielipiteeni missä tahansa kysymyksessä, jos minulle voidaan todistaa, että olen väärässä.
Mutta säilytän myös järkähtämättä oman vakaumukseni joka kysymyksessä siihen saakka,
kunnes itse ymmärrän ja näen, että totuus on
toinen. Sillä vakaumukseni erilaisissa kysymyksissä eivät ole ilon hetken lapsia, vaan
kyyneleissä kylvettyä satoa.
Sentähden olen iloinen jokaisesta asiallisesta
kirjoituksesta, joka arvostelee minun mielipiteitäni. Iloni on tietysti sitä suurempi, kuta
selvemmin näen ja voin todistaa, että oma
näkemykseni sittenkin on oikea.
Painatan nyt tähän erään kirjeen, jolle on
pyydetty sijaa Tietäjässä. Teen sen mielihyvin, sillä kirjeen sävy on asiallinen ja veljellinen.
”Ystäväni Pekka Ervast.
Olet lehdessäsi niin sanoakseni kirjoittanut
Teosofisen Seuran Presidentille Mrs. Annie
Besantille. Et ole osoittanut hänelle kirjelmääsi, mutta koska kirjoituksesi alinomaa
koskee hänen ja sinun välistä suhdetta, paljastettuna sinun mielipiteesi mukaan, ja koska
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siinä ilmenee epäilevä kantasi Mrs. Besantin
tietoon nähden, perustettu Mestareihin, katson velvollisuudekseni tuoda esille myöskin
toisen näkökannan Mrs. Besantista oman mielipiteeni perusteella.
Kunnioitan sitä kantaa, jota omaksut, nimittäin että et usko muihin kuin itseesi ja siihen
totuuteen, joka kauttasi ilmenee. Kunnioitan
myös pienuutesi tunnustuksen siinä, että sanot
olevasi syntinen ihminen, joka ei ole osannut
Jeesuksen käskyjä seurata.
Myöskin presidenttimme Mrs. Annie Besant on samalla kannalla kuin ensin mainittu
kanta, ei hänkään usko muihin kuin itseensä
ja siihen totuuteen, joka hänen kauttaan ilmenee, ja hän varoittaa alituisesti meitä kaikkia
sokeasti uskomaan niin hänen kuin toisienkin
sanoihin. Hän tietää henkisten kokemuksien
perusteella, että ainoastaan Jumala ihmisessä
voi hänelle totuuden paljastaa ja vihdoin avaa
hänelle portin salaiseen veljeskuntaan.
Omasta pienuudestaan hän ei koskaan puhu
sanaakaan, sen hän on unohtanut suuren
työnsä takia, totuuden kanavana, puhetorvena
niille suurille, joille hän on elämänsä pyhittänyt. Totuutta omaavat Mestarit, totuudenetsijöitä ovat Heidän palvelijansa. Että hän
sotakysymyksessä
olisi
asettunut
Mestareita
vastaan ja puhunut omiaan, sitä en usko.
Ymmärrän hänen kantansa näin:
Jumala on kaikkialla. Ei ole mitään olemassa, jossa ei olisi Jumala eli elämä itse.
Elämä on kehitystä ja sen kulku käy tuhansien muotojen kautta. Ihmisolennot kehittyvät
hakiessaan häntä, Jumalaa, elämää. Monien
muotojen kautta he Häntä hakevat, elämällään ja taisteluillaan. Ja hän, Hän on kaikessa
mukana. Hän on taistelevien, kärsivien, rukoilevien, rikollisten, autuaitten sydämissä, sillä
ilman häntä ei olisi elämää, henkeä, ainetta.
Hänen suuruutensa on siinä, että hän on auttajana kaikissa muodoissa, kaikissa olennoissa,
kaikessa olennaisessa itse kehityksen perustana. Hän ei vetäydy syrjään, kun saastainen
Häntä lähestyy, kun jumalankieltäjä Häntä
pilkkaa, sillä se voima, joka heissä ilmenee,
on Hänestä, ja Hän viipyy Heissä johtaen
Heitä valoon.
Siis, jos me tunnustamme että pahankin
voiman perustana on Hän, joka johtaa valoon,
silloin emme halveksi mitään muotoja, vakuutettuina siitä, että valo voittaa pimeyden ja
toimii aina pysähtymättä, katsomatta rotuun,
kansallisuuteen tai väriin. Ajan kannalta katsottuna on sota ”kauhea ja epätoivoinen teko”,
mutta kehityksen kannalta katsottuna se on
häviävä muoto, jolla on ollut ja jolla ehkä
vielä on sanomansa silläkin. Räikeydessään
paljastaa se meille oman raakuutemme ja
huonoutemme, jota muuten ehkä emme olisi
huomanneetkaan monivuotisina salattuina, piilotettuina käärmeinä ajatus- ja tunnemaailmassamme. Omat salatut tekomme menneisyydessämme ottavat sodassa muotonsa ja
näyttävät meille salattua itseämme, jota olemme koston ja vihan tunteilla ja ajatuksilla
itsellemme luoneet. Monivuotiset ajatusmuodot ja kaavakkeet muodostavat vielä yhteiskuntaelämän,
mutta
jumalalliseksi
rakkau-
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deksi, valon Herrojen johtamana, täytyy tunnustaa se tosiseikka, että iskulla, sotimalla,
joskus voidaan reväistä rikki se muoto, jonka
purkamiseen muuten olisi kestänyt vuosituhansia. Kehitys kulkee jumalallista latuaan
mutta
ainoastaan
muutamille
jumalallisten
mestarien
suurille
palvelijoille
paljastetaan
syyt, jotka tavallisen ihmisen näkökannalta
ovat useinkin hyvin vaikeat ymmärtää.
Uskon jumalalliseen johtoon ja olen omasta
puolestani täysin vakuutettu siitä, että Teosofisen Seuran Presidentti Mrs. Annie Besant
on Valkoisen Veljeskunnan Lähettiläs ja puhetorvi, jota hän elämällään ja esimerkillään
aina on todistanut. En ole vielä hänen esityksissään ja sanoissaan löytänyt sellaista kohtaa, joka sotii omaa sisäistä totuuttani vastaan.
Kunnioittaen
sinun
näkökantaasi,
veljeni
Pekka Ervast, tuon myöskin esille oman vakavan kantani.
Hyvinkää, 13 p. huhtikuuta 1920.
Anna Masalin-Arvidsson.”
Yllä olevassa kirjeessä ei ole oikeastaan
mitään, jota en hyväksyisi. Rouva Arvidsson
on kauniisti kuvannut, millä tavalla hän ymmärtää Mrs. Besantin kannan. Kuvattu kanta
on kieltämättä teosofis-panteistinen ja kieltämättä myös luonnon tosiseikkojen mukainen.
Ei päähäni pälkähtäisikään kumota sitä kantaa. Se ei ole minulle uusi eikä outo. Tiesinhän minäkin toista kymmentä vuotta sitten,
että Europpaa uhkasi suuri sota. Yleensä sitä
pelättiin! Kun keväällä 1910 kerran kysyttiin
minulta ”kysymysillassa”, eikö sodan uhka
ollut vältettävissä, vastasin: ”kaikki paha tietysti on vältettävissä, jos me ihmiset aina
osaisimme menetellä oikein ja hyvin. Meistä
se riippuu. Jos kansat äkkiä heräisivät henkiseen elämään, silloin ne tietysti kieltäytyisivät
verenvuodatuksesta ja hävityksen työstä ja
päättäisivät järkevillä ja hyväntahtoisilla neuvotteluilla ratkaista kaikkia riidanalaisia kysymyksiä. Mutta onko semmoinen mahdollisuus ajateltavissa? Tähän saakka kansat aina
mieluummin ovat turvautuneet väkivallan kuin
järjen ja rakkauden oppiin. Ja päättäen niistä
astraalisista pilvistä, jotka leijailivat Europan
yli, eivät kansat tälläkään kertaa herää tajuihinsa, ennenkuin se on myöhäistä. Ajatellessani Europan kohtaloa näen seuraavan kuvan:
talojen ja kaupunkien savuavia raunioita ja
ihmisiä, jotka mykkinä surusta ja kauhusta
istuvat raunioilla, tuijottavat eteensä ja kysyvät itseltään: miksi, miksi tämä kaikki?”
Ehkä jotkut kysymysillassa läsnäolleet muistavat nämä sanani; itse en milloinkaan unohda
sitä näkyä, joka silloinkin vastatessani niin
elävänä ja toivottomana kuvastui silmiini.
Kyllä minäkin siis olen ollut ymmärtävinäni
maailmansodan tulemisen ja maailmansodan
syyt. Mutta nämä asiat ovat niin sanoakseni
historiallisia seikkoja — okkultisia tosin niille,
jotka eivät syvemmälle nähneet, — vaan eivät
esoteerisiä sanan siveellisessä merkityksessä.
Sanalla ”esoteerinen” tarkoitan näet semmoista siveellistä näkökantaa, joka kuuluu
opetuslapsen tien — sekä valmistavan että
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varsinaisen — vaatimuksiin. Toistahan on ymmärtää, miksi jokin asia on niinkuin se on,
toista itse suhtautua siihen opetuslapsen tavalla. Ymmärtäminen on älyn toimintaa, mutta
personallinen suhtautuminen johonkin asiaan
on tahdon toimintaa, siis siveellinen kysymys.
Opetuslapsi ymmärtää tai tietää, miksi maailmansota syttyi, mistä se karmallisesti johtui,
miksi se siis oli välttämätön, mutta tällä ei
vielä hänen oma suhteensa siihen ole ratkaistu. Hänen suhteensa sotaan ei saa olla
paljaastaan ”luonnollinen”. Hänhän on henkisesti herännyt ihminen, henkisen elämän
edustaja, ja hänen täytyy henkisellä tavalla
suhtautua sotaan. Ja mikä henkinen suhtautuminen on, sen ovat Kristus ja Buddha meille
opettanneet, niinkuin maaliskuussa kirjoitin.
Kosketellakseni parilla sanalla rouva Arvidssonin kirjeen personallisia kohtia tahdon
sanoa, että kaikkea hyvää, mitä Mrs. Besantista voidaan uskoa, sitä olen aina uskonut
minäkin. Hän on tähän saakka ollut minun
silmissäni ihanimpia ihmisiä, mitä maa päällään kantaa, ja kunnioitukseni hänen persoonaansa kohtaan on ollut luja ja muuttumaton.
Mutta hän ei ole minun silmissäni erehtymätön. Hän ei ole paavi, vaan ystävä. Hänen
asemansa on sanomattoman vaikea, sillä hänen oma varsinainen työalansa on politiikka,
ja hän on siitä huolimatta, monena vuonna
saanut
työskennellä
okkultisena
opettajana.
Ilman Mr. Leadbeaterin uskollista apua ja
tukea hänen tehtävänsä ehkä usein olisi käynyt liiankin raskaaksi. Sillä älkäämme unohtako, että Mrs. Besantin oma Mestari ja johtaja on karmajoogi hänkin.
Vastoin
rouva
Arvidssonin
huomautusta
muistelen välistä lukeneeni Mrs. Besantilta
sanoja, joilla hän vaatimattomasti tuo esille
oman pienuutensa ja vähäpätöisyytensä Mestareihin
verraten.
Tietysti
semmoinen
voi
kuulua
kaunopuheliaisuuden
vaatimuksiin,
mutta uskon Mrs. Besantin vilpittömästi ajattelevankin, että hän on vain epätäydellinen
työase Mestarin voimakkaassa kädessä.
Ei minunkaan puheeni omasta pienuudestani
ollut ulkokullattua eikä sentimentaalista korupuhetta. Näenhän selvästi, kuinka armottoman
kaukana olen Isän täydellisyydestä. Mutta
puhuessani
”syntisyydestäni”
ajattelin
myös
sanan todellista merkitystä enkä ainoastaan
jokapäiväistä. ”Suuret uskonnot” kirjassa sanon viimeisessä luvussa, että ”syntinen” on
ihmiselle kunnianimi. Se kreikkalainen sana,
joka on suomennettu ”synniksi”, on näet
hamartia, ja hamartia tarkoittaa semmoista
sieluntilaa, jolloin ihminen — vielä onnistumatta — yrittää olla täydellinen ja noudattaa
Kristuksen käskyjä. Hamartia merkitsee ”ampumista maaliin siihen osaamatta”, ja ainoastaan henkisesti laiskat ja heräämättömät ihmiset ovat ”ilman syntiä”. Kaikki henkiset ja
heränneet ihmiset ovat ”synnintekijöitä”, sillä
heidän kaihonsa nuoli kiitää yhtämittaa täydellisyyden kaukaisille kukkuloille, yli-ihmisen
etäisille ylängöille.

*
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Olen myös vastaanottanut seuraavan kirjallisen kysymyksen:
”K. Herra Pekka Ervast.
Lukiessani
Tietäjän
maaliskuun1)
numerosta kirjoituksenne ”toimittajalta”, tulin ajatelleeksi että olisi hauska, jos Tietäjässä joskus lausuisitte mielipiteenne, mikä olisi ollut
talvella 1918 tehtävä, koska ette hyväksy aseisiin tarttumista. Ja mikä olisi ollut seurauksena, jos valkoinen Suomi, Kristuksen käskyä
noudattaen, yhä vaan olisi antanut lyödä ”toiselle korvalle”? Olen itse sitä asiaa niin monesti ajatellut.
Kunnioituksella M. B.”
Edelläoleva kirje osoittaa, että monet lukijat vielä ovat epätietoisia siitä, mitä todella
olen tarkoittanut puhuessani Kristuksen seuraamisesta. Olen kuitenkin mielestäni kerta
kerralta painostanut, että Kristuksen seuraaminen ei ole mikään poliittinen ohjelma, vaan
esoteerinen asia, joka kuuluu hänen opetuslapsilleen, mutta ei suinkaan velvoita pimeydessä vaeltavaa maailmaa yleensä. Emme siis
saata otaksuakaan, että mikään kansa kokonaisuudessaan tähän mennessä olisi kyennyt
Kristusta seuraamaan hänen neljännessä ja
viidennessä käskyssään.
Haaveilla kyllä saatamme, ja minä tunnustan mielelläni, että oli takavuosina aika, jolloin kuvittelin, että Suomen kansa oli kutsuttu
ensimäisenä
toteuttamaan
aseettomuusihannetta. Tämä oli silloin, kun meillä ei ollut
sotajoukkoja eikä asevelvollisuutta eikä aseita.
Uskoni Suomen kansan ihanteellisuuteen tässä
kohden raukesi tyhjiin samassa silmänräpäyksessä kuin osa Suomen kansaa tarttui aseihin
ja siten heitti aseet toistenkin käsiin. En voi
kuvitellakaan, miten olisi käynyt, jos ei ”valkoinen Suomi” myös olisi miekkaan tarttunut.
Ehkä eläisimme samassa kurjuudessa ja toivottomuudessa kuin eletään Venäjän bolsheviki-valtakunnassa, — ehkä vieläkin suuremmassa, koska maamme on kaikin puolin köyhempi. Sitä vastoin saatan kylläkin kuvitella,
miten heidän olisi käynyt, jos emme yleensä
olisi aseellisuutta hyväksyneet. Silloin emme
olisi jakautuneet kahtia ”punaisiin” ja ”valkoisiin”. Työväkemme olisi ilman muuta kieltäytynyt
noudattamasta
venäläisten
veljien
kapinallisia kehoituksia ja yllytyksiä, ja yläluokkalaisemme olisivat muitta mutkitta ruvenneet yhdessä sosialistein kanssa vakavasti
harkitsemaan
parannuksia
yhteiskuntaoloissamme. Helpostihan tämä kaikki on kuviteltavissa, sillä älkäämme unohtako, että jos
Suomen kansa olisi ollut noin valistunut, olisi
sen ”punainenkin” aines sitä ollut. ”Punainen”
ei olisi lyönyt eikä ”valkoisen” olisi tarvinnut
”kääntää toista korvaa”.
Uskon kyllä vieläkin, että Suomen kansa on
kutsuttu
toteuttamaan
aseettomuuden
ihannetta, sillä maailmansodan jälkeen tämä ihanne ei ”käytännön ihmisten” silmissä ole niin
mahdoton eikä niin mieletön kuin se heistä
näytti olevan ennen sotaa. Kaikkialla on nyt
saatu kokea, mitä uhria sotausko on ihmis1
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kunnalta vaatinut. Kansoista alkaa tuntua,
että j’ärkevien olentoj’en pitäisi osata inhimillisemmin sovittaa syntej’ään toisiaan kohtaan,
heille alkaa selvitä, että rauha ei ainoastaan
ole ainoa luonnollinen tila, vaan että se myös
on elämän ehto korkeammassa merkityksessä,
että se velvoittaa yksilöitä j’a kansoj”a hyväntahtoisuuteen,
veljellisyyteen
ja
itsensäkin
unohtamiseen.
Toimittajalta 1920: 193—199,
Esoteeriselta osastolta olisi voinut odottaa,
että se maailmansotakysymyksessä olisi asettunut sille veljeyden kannalle, josta puhuin
Tietäjän maaliskuun vihossa, ks R-R 1920:
246—247,
Tuli sitten maailmansota, joka — — Teosofisen Seuran johtavat auktoriteetit asettuneet
sotakysymyksessä
jyrkästi
englantilaiselle kannalle — —. puolueeton olin — —
En mitenkään voinut uskoa sodan siunauksiin. — — kauan kestäisi, ennenkuin sodan
tuottamat
haavat
saataisiin
parannetuiksi.
— — Sentähden olisin hehkuvin sanoin tahtonut protesteerata sotaa hyväksyvää kantaa
vastaan, ja hehkuvin sanoin olisin tahtonut
näyttää,
kuinka
onnetonta
ja
kunniatonta
kaikki sodankäynti oli. ks R-R 1920: 338—348,
Kristikunta yhä sotii ja vihaa ks joulu
1921:3,
heräsi sodassa ymmärtämään ks Sipelgas,
A. 1921:8,
Ei ole mitään syytä poliittiseen vehkeilyyn,
eikä ole mitään vallankaappauksen mahdollisuuksia, kun ei ole sotaväkeä.
Kys. Eikö sotaväkeä? Siinäpä uusi toivomus.
Vast. Aivan niin. Yhteiskunta, jossa kaikkialla koetetaan noudattaa vapauden ja veljeyden periaatteita, lopettaa pian pakollisen
sotapalveluksen ja asevelvollisuuden.
Kys. Entä maan puolustus?
Vast. Mikäli sitä tarvitaan, on se järjestettävä vapaaehtoisuuden pohjalle. Mielestäni
on nykyinen suojeluskunta-aate meillä Suomessa varsin onnistunut. Ja sekin voi aikaa
myöten suuresti rajoittaa lukunsa, kun kansojen liitto astuu voimaan. Luonnotonta on,
että
ihmiskunta
on
poliittisesti jakautunut
kansoihin, kun sen päin vastoin pitäisi muodostaa yksi suuri ihmiskunnan perhe. Entä
sodat? Onko mitään elämän ja luonnonlakeja
loukkaavampaa?
Kys. Nuo ehkä sentään ovat kaukaisia ihanteita?
Vast. Ei niinkään kaukaisia. Kyllä ihmiskunta voisi niitä ymmärtää ja sulattaa.
[*Ote art. sarjasta Miten on luotava onnellinen yhteiskunta?] 1921: 113,
Sekö, etten käsitä, kuinka viisaat salatieteilijät saattavat sotaa kannattamalla hyväksyä
kaikkea sitä kauhua, kaikkea sitä itsekkyyttä,
julmuutta ja yleistä dekadenssia, joka sotaa
seuraa? ks salatiede 1921:324,
Uneksin, että Teosofinen Seura sodan tullen
olisi yhtenä miehenä rauhan puolella, että
kaikki T.S:n jäsenet olisivat Kristuksen ja
Buddhan seuraajia, että he julistaisivat ja
saarnaisivat veljeyttä kesken sodankäyntiä —
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— me teosofit syöksyimme sotaan ks teosofia
art T.S:n tehtävä 1921:332—334,
Sodan jälkeen ks R-R 1921:395—396,
mykkä protesti sitä henkeä vastaan, joka
maailmansodan vaikutuksesta oli Teosofiseenkin Seuraan pujahtanut, ks salatiede 1921:
455—456,
Eivät ainakaan he [*Saksan teosofit] olleet
sotaa tahtoneet, ks teosofia art. T.S:n tehtävä 1921: 515—516,
Kansat — — kävivät sotaa — — heidän
sotaretkensä
puhdistuksen
ukkosilmoja,
ks
Joulun Ruusu-Risti 1921:581—583,
sodat ja nälänhädät, ks Kristus ja teosofinen liike 1922: 39—40,
sotapäälliköille. — — semmoinen järjettömyys kuin äskeinen maailmansota? — — koston ja sodan välttämättömyyteen ks Valon ja.
varjon veljet 1922: 100—105,
ks Tingley, K. 1922: 125—126,
T: Kristus samoinkuin Buddha kieltää seuraajiltaan väkivallan, tappamisen ja sodan
käynnin, sen jokainen totuudenetsijä myöntää;,
se joka tarttuu miekkaan tai edistää ja puolustaa sodankäyntiä yleisesti tai määrätyssä
tapauksessa, hän ei seuraa Kristusta eikä
Buddhaa, vaan rikkoo heidän elämänoppiansa
vastaan. Teosofisina totuudenetsijöinä me sen
lisäksi ymmärrämme ja sanomme, ettei meidän ihmisinä tarvitse noudattaa Mestarein
käskyjä ja neuvoja sen nojalla, että mestarit, s.o. ihmiskehityksen päämäärän saavuttaneet totuuden tietäjät niin sanovat, koska
me emme hyväksy ehdottomia auktoriteettejä,
vaan sen nojalla, että ainoa todellinen auktoriteettimme, Jumala meissä, Isän ääni sisässämme, valistunut järkemme ja omatuntomme, oma puhdistunut sydämemme, oma korkeampi minämme niin sanoo ja todistaa. Sentähden tahdomme noudattaa Kristuksen käskyjä, sentähden, että mekin pienillä jokapäiväisillä kyvyillämme näemme ja tunnemme,
että mitä hän neuvoo on oikein ja totta.
Kaikki teosofit ja sivistyneet ihmiset myöntävät,
että
yksilöiden
elämässä
vallitseva
siveyslaki kieltää murhan, tappamisen, väkivallan: ei kukaan ole oikeutettu vihassaan tai
suuttumuksessaan
toista
vahingoittamaan,
vielä vähemmin tappamaan. Mutta kaikki
eivät läheskään myönnä, että tämä siveyslaki
vallitsee myös kansojen elämässä. Kansat
saavat keskenään sotia — eikä tämä loukkaa
yksilöiden siveellistä tuntoa! Päinvastoin on
teosofejakin — kuten esim. maailmansodan
aikana saimme havaita, — joiden mielestä
korkein siveyslaki käskee tarttumaan miekkaan, tappamaan ja hävittämään ”vihollisia”
joko isänmaan tai jonkun ”korkean periaatteen” puolustamiseksi. Ja kuitenkin kansat
ovat kokoonpantuja yksilöistä, ja valtiot ovat
epäilemättä olemassa yksilöitä varten eikä
yksilöt valtiota varten. Ihmisen henki on liian
kallis, jotta sitä saisi uhrata poliittisia tai
aineellisia arvoja varten; ainakin on toisten
ihmisten henki. Oman henkensä ihminen on
vapaa uhraamaan jonkun hänen mielestään
kalliin aatteen puolesta, mutta se tapahtuu
silloin hänen omalla personallisella vastuul-
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laan; ja verrattain harvoin aate vaatii kuolemaa. On ainoastaan yksi tapaus, jolloin
ihminen on velvollinen antamaan henkensä:
kun rakkaus käskee ja oman hengen uhraus
välittömästi pelastaa toisten henget, — sillä
ken rakastaa ystäviään enemmän kuin se,
joka antaa henkensä niiden puolesta? Mutta
organisoitu tappaminen semmoinen kuin sodankäynti ei koskaan vastaa korkeinta siveyslakia. Jos on sivistyneitä ja teosofejakin, jotka
uskovat sodan, s.o. järjestelmällisen joukkomurhan oikeutukseen, eivät he vielä ole järjessään
ja
omassa
tunnossaan
valistuneet;
eivät he ainakaan ole sydämessään vastaanottaneet Kristuksen enemmän kuin Buddhankaan todellista elämänoppia. Tässä kohden
meidän on -turha olla sokkosilla. Jos kuin korkea teosofinen auktoriteetti sanoo olevansa
sodan kannalla eikä suinkaan mikään ”antimilitaristi” tai ”pasifisti”, on hänen teosofinen ja Okkultinen viisautensa, hänen selvänäköisyytensä ja muut yliaistilliset kykynsä
kuin huone rakennettu sannalle, jonka tuuli
kaataa ja tulva Vie. Se ei ole sitä viisautta
eikä sitä selvänäköisyyttä, joka pysyy ja seisoo Kristusta ja Buddhaa seuraavien Mestarien pyhän Valkoisen Veljeskunnan edessä.
Maailmansodan
kauheat
kokemukset
ovat
avanneet
tuhansien
silmät.
Monet,
monet,
jotka ennen olivat epäröivällä kannalla, joiden
mielestä Kristuksen ja Buddhan elämän oppi
oli haaveellista ja epäkäytännöllistä tai jotka
suorastaan
vastustivat
kaikkea
”rauhanaatteen” ajamista, — he ovat nyt päässeet
uuteen varmuuteen ja selvyyteen. Niin, he
eivät ainoastaan myönnä, että esim. tosi kristityn tulee seurata Jeesuksen käskyjä sotakysymyksessäkin, vaan he sen lisäksi vielä
Uskovat, että sUuret Mestarit, kuten Kristus
ja’ Buddha, sittenkin taitavat olla kaikista
viisaimpia ja käytöllisimpiä opettajia elämän
kaikissa kysymyksissä ja maapallon kaikille
ihmisille. Ja sentähden heistä — entisistä
epäilijöistä ja sodan kannattajista — on tullut
innokkaita rauhanaatteen ystäviä ja ”pasifismin” puolustajia.
Pasifistinen liike on itse asiassa saanut paljon vauhtia maailmansodan aikana ja sen jälkeen. Rauhan yhdistyksiä on syntynyt miltei
kaikkiin maihin ja monenlaisia, uskonnollisia,
eetillisiä, poliittisia. Kaikkien ohjelmassa on
sotien lakkauttaminen ja hävittäminen, kaikki
tahtovat valistaa ihmisiä ja kansoja, toisten
vedotessa yksilöiden oikeus- ja siveyskäsitteihin, toisten yrittäessä vaikuttaa hallituksiin
ja parlamentteihin. On seuroja, joiden jäsenet
sitoutuvat joka tilanteessa kieltäytymään aseiden kantamisesta ja asevelvollisuudesta. Tämmöinen kieltäytyjäin seura muodostui esim.
Englannissa jo maailmansodan alussa, ja yli
kuusi tuhatta nuorukaista kärsi kuritushuonerangaistusta
kieltäytymisensä
johdosta.
Samoin toisissa maissa. Vaikkeivät nykyiset valtiot vielä ymmärrä pitää arvossa niitä ihmisiä, jotka todella tahtovat elää (ja kuolla)
jonkun periaatteen puolesta, vaikuttaa kuitenkin näiden marttyyrien yhteinen henkinen
voima, että rauhanaate päivä päivältä voittaa
enemmän jalansijaa ihmisten mielissä.
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Eikä rauhanaatteen kannattajia ole ainoastaan pienten ja yksinkertaisten joukossa; on
niitä valtiomiehiäkin, on kuuluisia oppineita,
kirjailijoita y.m. Ja ensimäisenä näiden henkisten työntekijäin riveissä on mainittu —
Rooman paavi Benediktus XV, joka monessa
kirjeessään
ja
julistuksessaan
järkähtämättä
asettui pasifismin kannalle. Hän ei ainoastaan
koettanut sovittaa keskenään taistelevia valtakuntia, hän ei ainoastaan kääntynyt hallitusten puoleen rauhaa pyytäen ja rauhaan kehoittaen kerta toisensa perästä, hän myös
julkilausui
suoraan
aatteellisen
vakaumuksensa, että sota oli sekä epäinhimillinen että
epäkristillinen. Kristus opetti rauhaa ja rakkautta, sota oli Kristuksen kieltämistä. Ensyklikassaan toukokuun 23 p:ltä 1920 lausui
paavi
m.m.
seuraavat
huomattavat
sanat:
”nec enim alia est evangelica lex cartitatis
in singulis hominibus, alia in ipsis civitatibus
et populis, qui demum omnes e singulis hominibus conflantur et Constant” (sillä evankeelinen rakkauden laki ei ole toinen yksilöllisissä ihmisissä ja toinen valtioissa ja kansoissa, jotka kuitenkin kaikki ovat kokoonpannut ja muodostuvat yksilöllisistä ihmisistä).
Toimittajalta 1922:162—165,
tein kysymyksen, miksikä T.S:n jäsenet sitten ottivat osaa maailmansotaan — — sota,
joka on tyystin harkittua ja valmistettua joukkomurhaa, ks Wood, Ernest 1922:167,
sotien lakkauttamisen! ks esperanto 1922:
192,
Mutta kun maailmansota alkoi v. 1914 ja
veti pyörteeseensä T.S:n, silloin aloin kysyä
itseltäni: missä on T.S:n pohja ja perustus?
------ maailmansodan aikana oli T.S:n taholta
selitetty, että valkoinen veljeskunta taisteli
liittolaisten
puolella
keskusvaltoja
vastaan,
ks Mea culpa 1922:260—264,
v. 1914 alkoi maailmansota ja julmat teosofiset viittaukset ks C. W. L. 1923:45—47,
jos vielä uusi sota syttyy ks mestari 1923:
206—208,
kansallishaltiamme on Kristuksen (ja Buddhan) seuraaja, joten hän esim. ei hyväksy
väkivaltaa eikä sotaa — — jos Teosofisen
Seuran kaikki jäsenet maailmansodan aikana
olisivat uskoneet veljeyteen ja kieltäytyneet
menemästä sotaan ks Jinarajadasa 1923: 284—
285,
Ja buddhalaiset itämailla noudattivat mestarinsa oppia eivätkä he ainakaan uskonsa
puolesta koskaan sotia käyneet. — — Mutta
kun maailmansodan aikana huomasin, että ankarimmatkin
kasvissyöjä-teosofit
innostuivat
sotaan lähtemään, vieläpä sotaa puolustamaan
(joka minusta oli suurempi rikos), hävisi tykkänään uskoni vegetarismin siveellisesti kasvattavaan voimaan, ks vegetarismi 1923: 326—
327,
kertoo sotilaasta, joka — — haavoittui ja
tietoisena joutui oleskelemaan asatraalitasolla.
ks Tucker, Prentiss 1923:368,
T: Vuosi 1923 ei vielä sekään nostanut kristikuntaa siitä häpeän ja kurjuuden kuilusta,
johon kristikunta syöksyi kylmäverisesti heit-
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täytyessään
maailmansodan
verta
vuotavaan
seikkailuun. Yhä kristityt kansat ovat täynnä
sokeata vihaa, kateutta, kostonhimoa ja pelkoa, yhä he joka päivä ristiinnaulitsevat Mestarinsa uudelleen, pilkaten häntä ja hänen
oppiaan rakkaudesta. Kansojen johtavat henkilöt eivät taidakaan enää pitää itseään kristittyinä. He ovat uudenaikaisia, valistuneita
ja vapaamielisiä ihmisiä, jotka nauravat taikauskolle.
Ennen maailmansotaa uskoin vielä uudenaikaisiinkin ihmisiin. Uskoin, että vuosikymmenien edistys tiedoissa ja sivistyksessä oli
kitkenyt sydämistä sotainnon pahimmat rikkaruohot. Uskoin, että sivistyneet kansat olisivat tyytyneet mielettömiin sotavarustuksiinsa
kammoen ennakolta niiden käyttämistä tosi
teossa. Pelkäsin pahinta, sen myönnän, mutta
uskoin sittenkin valistuneen järjen voittoon
eläimellisten vaistojen yli.
Vielä maailmansodan alkaessa säilytin uskoni ihmisiin ja kansoihin. ”Nyt riippuu
kaikki siitä, että oikea rauha tehdään”, oli
tapani sanoa 1itselleni ja toisillekin (kts. esim.
Tietäjä 1917 ) ja uskoin vahvasti, että oikea
rauha oli mahdollinen. Oikealla rauhalla tarkoitin näet, että kansat jonkun aikaa sodittuaan huomaisivat hirveän erehdyksensä, tunnustaisivat sodan rikollisuuden, seisauttaisivat
järjettömän verenvuodon ja — jos ei sanoin,
niin ainakin hengessä — pyytäisivät toisiltaan
anteeksi
ja
tekisivät
sovinnollisen rauhan,
jossa ei tulisi kysymykseenkään minkäänlaisia korvausvaatimuksia, mutta jossa jokainen
lupaisi järjestää omat asiansa ja kykynsä mukaan auttaa toisia.
Semmoinen rauha olisi ollut todellinen voitto
kaikelle, mitä ihmisessä ja ihmiskunnassa on
hyvää ja jaloa, se olisi ollut voitto sekä länsimaalaiselle sivistykselle että todelliselle kristinuskolle, ja kauan kyselin itseltäni, minkätähden semmoinen rauha ei ollut mahdollinen.
Lakkasin kysymästä vasta silloin, kun lakkasin uskomasta nykyään elävien kansojen hyvään tahtoon ja heidän poliittiseen kykyynsä.
Paha olisikin silloin saanut hyvää aikaan,
sota rauhan. Mutta tarkoitus ei pyhitä keinoja. Pahan ja hyvän välisen kuilun yli kulkee ainoastaan yksi silta: heräymyksen, katumuksen, kääntymyksen. Kristikunta ei ole
vielä sille sillalle astunut. Näkeekö se edes
sillan? Tahtooko se edes astua sille?
Ja kuitenkin vasta sen takana on onni ja
rauha, sopusointu ja elämän ilo.

*

Pyydän lukijoiltani anteeksi, että tein tuommoisen syrjähypyn suurpolitiikkaan. Olen politiikasta pysynyt loitolla vuosikausia ajatuksissanikin, ja tämä poikkeus aiheutui vain
siitä, että heitin silmäyksen menneeseen ja
samalla menneihin vuosiin. Tulin ajatelleeksi,
että vanhempana ihminen kaikista mieluimmin
palautuu
muistissaan
lapsuutensa
aikoihin.
Lapsuusvuosissa on jotain kirkasta, ehyttä,
onnekasta, niissä on viattomuutta ja hyvyyttä,
kauneutta ja sopusointua, ja ikä-ihminen vii1

) [*ks sota 1917:198—201]
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vyttelee virkistyksekseen niiden muistelmissa.1
Kuinka raskaita ja synkkiä ovat sitä vastoin
enimmäkseen elämän muut vuodet — taistelua täynnä, rauhattomia, hapuilevia, — ja
kuinka mehuton on useinkin niiden tulos: ne.
päättyvät lopulta kalpeaan resignatsioniin.
Näitä ajatellessani täytyi minun tunnustaa,:
että laitani oli vallan toinen. En ollut kalpeasti kohtalooni alistunut, en ollut lakannut
taistelemasta hengen miekalla, ei ollut lapsuuteni paljasta kirkkautta ja onnea. Päin-vastoin lapsena etsin ja kysyin, nuorena löy
sin, vanhempana toteutin. Lapsuudessani oli
kosolta kiihkoa ja taistelua, työtä ja vaivaa
ja se johti ensimäisen nuoruuteni miltei toivottoman
intensiiviseen
totuuden
etsintään,
mutta siinä myöskin aukenivat minulle elämän portit. Löysin teosofian, löysin Kristuksen, löysin Mestarit, — ja epäsoinnut haihtuivat. Olemassaolo täyttyi harmonialla ja
onnella, ja vaikka elämäni ei näennäisesti ole
ollut ruusuilla kulkemista, täytyy minun kiitollisena tunnustaa, että siitä saakka, kun
totuus minulle kirkastui, on sielussani asunut
rauha, jota maailman myrskyt eivät ole kyenneet järkyttämään.
Ja niin uskon, että jokainen tosi teosofi on
tuntenut ja kokenut. Hänelle menneet vuodet
ovat kaikista ulkonaisista vaikeuksista ja suruista huolimatta sisältäneet siksi paljon kauneutta, onnea ja rauhaa, että hän siitä kiitollisena kyllä jaksaisi elää ne uudelleenkin.
Toimittajalta 1924: 2—4,
[*kasvissyöjäteosofit]
kun
läksivät
sotaan
tai sitä sanoillaan puolustivat. — — miestappo ja sodankäynti — — kerrassaan väärää
ja kiellettyä. — — minun ankarat sanani
kaikkea sodankäyntiä vastaan, toiselta puolen useat puhujat ylistivät sotaa — — koska
en kannata sotaa enkä aseiden käyttöä. Lihansyöntini aiheutui sodan aikana ks vegetarismi
1924:7—9,
Kun Wilson sodan uuvuttamalle maailmalle
ks haaveilija 1924:48—49,
ks Gandhi: 1924: 50,
T: Kun ihmiset tulevat luokseni ja valittaa
vat taloudellisia vaikeuksiaan, en osaa heitä
pätevästi lohduttaa. He tietävät yhtä hyvinkuin minäkin, että taloudellinen tilanne onJ
kaikkialla huono maailmansodan suuren mur
henäytelmän jälkeen. Semmoinen on nykyään*
ihmiskunnan yhteinen karma. Ja tietysti meitä
rauhallisia ihmisiä, jotka emme ikinä ole sotaa
edes ajatuksissamme hyväksyneet, jonkun ver-i
ran harmittaa, että saamme maksaa toisten
— yltiöpäiden — hulluja tekoja, — mutta
niinhän aina on. Lapset tappelevat, äiti saa
sitoa haavat ja ommella napit ja takit. Minkä
ihmiskunta sille tekee, ettei se vielä ole vii-sastunut?
Nykyiset
veroitukset
tuntuvat
kuitenkin’
ylen järjettömiltä. Ihmisiltä riistetään heidän
viimeiset säästönsä — ja onnelliset vielä ne,
jotka ovat voineet veroja varten jotakin
säästää! Monet, monet ovat pakotetut lainoja
tekemään voidakseen suorittaa vuotuisia avustuksiaan valtiolle ja yhteiskunnalle. Ja tämä
ei voi olla tervettä elämää. Mikään valtio ei
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hyödy siitä, että kansa köyhtyy ja sortuu, katkeroituu ja napisee.
Missä on se valtiomies, joka uskaltaa katsoa totuutta silmiin ja pelkäämättä sanoa sen
julki? Missä on se nerokas ja voimakas politikoitsija, joka osaa avata ihmisten silmät ja
saada naurajat puolelleen? Missä ovat ne
valtiopäivät, jotka osaavat kumota onnistumattomia lakeja ja luoda parempia?
Nämä kysymykset esitän kuin leikillä, niin
täynnä paatosta kuin ovatkin. Sillä ei suinkaan
tätä ihmiskuntaa ole järjen avulla autettavissa? Kaikki mikä tapahtuu, tapahtuu kuin
pakosta — sanottakoonpa vaikka olojen pakosta. Ei yksilö käännä ajan ratasta. Kärsimykset ja kokemukset ne aikaa myöten vaikuttavat kansan tajuntaan, ja vasta silloin,
kun kaikupohja on valmis, kuuluu yksilön
ääni. Silloin yksilö puhuu julki, mitä yleisön
sydämessä jo liikkuu.
Toimittajalta 1924:50—51,
kaikkein sota kaikkia vastaan? — — Mitä
nyt asevelvolliseen sotaväkeen ja suojeluskuntaan tulee, on toimituksen mielestä niiden
välillä suuri ero. — — sotilaallisesti kasvatettu mies — — sotalaitosta arvostelemme.
Kaikki lausuntomme koskevat luonnollisesti
sota-aatetta — — Jeesus Kristus y.m. suuret
viisauden mestarit eivät ole olleet mitään sotapäälliköitä — — vaikka kirkot ovatkin yrittäneet tehdä hänestä sotasankaria ks aseet
1924:81—82,
Kohta [*Tuonenkylän päämajan] luovutuksen jälkeen alkoi Suomen sisäinen sota ks
P. E. II käännekohtia 1924:124—125,
Koska emme ole sotaisa kansa, kilpailemme
ja voitamme toisilla aloilla; urheilu on epäilemättä mainio sodan korvaaja — — Jokainen
ajatteleva ihminen maan päällä kiittää jumalaa, jos sodat voisivat muuttua olympialaisiksi
kilpailuiksi, ks Olympialaiset 1924: 209—210,
Näillä sanoillani tahdon lausua ilmi sen toivomuksen, ettei Teosofinen Seura eikä sen
jäsenet sekaantuisi sotaan ja sodan tunnelmiin, vaan eläisi yleismaailmallisissa veljeystunteissa ja -töissä läpi koko sota-ajan. ks
P. E. VII art Muutamia tietoja Suomen teosofisen liikkeen historiasta 1924:229—230,
Kuinka monta sotaa onkaan käyty laillisen
perintöoikeuden puolesta! ks apostolit 1924:
246—247,
(Europan Yhdysvallat), joka tekisi sisäiset
sodat tarpeettomiksi ja seisovat armeijat turhiksi, ks armeija 1924: 285—286,
ks Vollrath, Hugo 1924:329—330,
sodasta luopuminen, ks joulu 1924: 363—364,
Heillä [*vainajilla] oli kaikilla sama sanoma: sota on maan päältä lakkautettava ks
Karjalainen, Wilhelmiina 1925: 175,
Ei ole onnea, jos ihmiset ja ihmisryhmät,
kansat ja valtakunnat ovat sotajalalla keskenään — — En voinut olla ajattelematta Ruotsin kuninkaan käynnin yhteydessä: kuinka
toisenlaista todella olisi, jos kansat lakkauttaisivat sodat ja sotaa varten varustautumiset ja sen sijaan tuhlaisivat joitakin miljoonia
vuodessa juhlallisiin, innostaviin ja ystävällisiin kansainvälisiin vierailuihin! Sodat eivät
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lujita veljessiteitä, mutta yhteiset ilot ja riemut sen tekevät. — — papitkin kerran — —
uskalsivat julkisessa ja suojatussa tilaisuudessa tunnustaa, että pitivät sotaa kristillisen elämän häpeänä ja kristinuskon suoranaisena vastakohtana. — — Kristus — — kieltää
— — sodat! ks onni 1925:257—259,
sotavehkeilijöitä — — sodan tuntemattomana johtajana — — sotakuvauksilla tulee palvelleeksi rauhan ja rakkauden asiaa, ks Garver, Will R. 1926:31,
Hän ei ole kuningas, jota sotajoukot tottelevat. — — älkää käykö sotaa, ks Messias
1926: 73—74,
jos sodat voisivat muuttua olympialaisiksi
kilpailuiksi. — — Olen niin koko olemuksestani raa’an, epäinhimillisen 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,
Väkivallat ja sodat ovat Kristuksen kieltämistä ks I. T. J. 1926:244—247,
Eräs Krishnamurtin esitelmä ”Rauha ja
sota” — — Meillä on juuri ollut sota. ks
Krishnamurti 1926:273—274,
ks Morel, E. D: Sanoja sodasta. 1926:304,
Pappien
kansainvälinen
antimilitaristinen
toimikunta, ks pappi 1926: 304,
— Ja voivat vaikka päättää sodista ja vallankumouksista? — Ei ainoastaan päättää,
mutta toimia niiden aikaansaamiseksi voimakkailla suggestioneilla ja telepaattisesti vaikuttamalla, ks magia 1927: 128,
Mikä aiheutti R.-R:n perustamisen? — —
olimme vakuutetut siitä, että sota ei ollut
kaunista eikä oikein. Siitä kaikki vapahtajaolennot olivat kieltäneet ihmisiä. — — teosofiset johtajat pitivät sotaa hyväksyttävänä
ihmiskunnan kehityksen palveluksessa, ks R-R
1927: 167—169,
koulupoikana [*P. E.] oli kärsinyt niiden
alituisten sotakuvausten johdosta, jotka täyttivät historian-kirjojen lehdet ks rauha 1927:
175,
kristityt kansat — — käyneet mitä julmimpia, mitä itsekkäimpiä, mitä turhanpäiväisimpiä sotia. — — Ei maailman sota niitä
kaikkia tyhjentänyt. — — sota on kansainvälisen veljeyden kieltämistä. — — sanat, puhutut ja kirjoitetut, jotka puolustavat väkivaltaa,
sotaa,
maailmanrauhan
rikkomista,
ovat kotoisin suoraan helvetistä, ovat Jumalan pilkkaa ja totuuden häväistystä, ks joulu
1927: 375—379,
koulussa — — kristinuskoksi selitettiin sotaintoa,
sotaurhoollisuutta
ja
kaikkea
julmuutta ja järjettömyyttä, mikä sotaa seuraa.
— — Jeesus Kristus itse ei ole sotaniekka,
että Kristus ei ole mikään Napoleon, joka
uljaana johtaa sotajoukkoja. — — Historian
tunneilla aina luetaan sodista — — Vanha
Liitto oli ikäänkuin sotaliitto. — — Vanhassa
Liitossa oli sota jaloa inhimillistä palvelusta,
ponnistusta, uhrautumista. Sotaurho oli kunnioitettava olento. — — Uusi Liitto — —
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kieltää vanhan sotimisen. Nyt ei enää sodita
— — Jeesus Kristus nimenomaan kieltää tappamisen ja sodan. — — [*krestiaanit] kieltäytyivät sotapalveluksesta. — — Me emme
voi palvella sodassa — — yhä kuuluu sotamelskeen keskeltä Jeesus Kristuksen ääni ks
Kristinusko ja maailmanrauha 1927: 386—394,
että kristityt valtiot kieltäytyisivät sotimasta keskenään — — muuten kävisimme
sangen synkkää ja sotaista tulevaisuutta
kohti. — — sodat poistetaan, ks Europa 1928:
11—13,
sotijakansa — — Väinämöisemme — — ei
voi ajatella mitään maallista mahtia miekan
ja sodan muodossa ks Suomen tulevaisuus
1928:207—208,
[*Johtajamme] ei voinut yhtyä T.S:n johtajien opetuksiin m.m. sota- ja Kristuskysymyksessä ks R-R 1928:210—212,
kirjoittaja
motivoi
kieltäytymisensä
sotapalveluksesta, ks Särkkä, V. S. 1928: 218,
”Vai piti sinunkin sairastua yhdeksän päivän sotakuumeeseen!” ks kuume 1928: 285,
sodanvastustajain
äänenkannattaja
—
—
Tietäjä-Ruusu-Risti on pitkin matkaa edustanut samaa aatetta ja epäilemättä kasvattanut
lukijoitaan ymmärtämään sotaa sekä Kristuksen että teosofian opetusten vastakohdaksi, ks
rauha 1928: 373,
Jehova, joka yllytti miestappoon ja sotaan
ks bolshevismi 1929: 3,
sotahistoriamme ks Janson, Ture 1929: 19—
20,
sodat kansojen kesken ovat loppuneet ks
politiikka 1929: 51—53,
käsitys sodan ja hävityksen naiivisuudesta
ja kulttuuria vastustavasta luonteesta, ks politiikka 1929:94—95,
”Sodan ja rauhan ongelma” ks Tulenkantajat 1929: 180,
maailmanliittoon, joka tekee kaikki sodat
maapallolla mahdottomiksi, ks Europa 1929:
233, 273—274,
koska kaikki olivat yhtä syylliset sotaan,
ks Versailles 1929:317—318,
Sotavelat on ilman muuta kuitattava, ks
Benn 1929: 361,
Sodan ja rauhan aatteet kouluissa. 1929:
435—437,
[*Topelius] uskoi sodassa olevan paljon
kaunistakin: kuinka miehet ovatkaan saaneet
kunnostautua sodissa! — — Jos kuuntelee,
mitä nykyaikaiset sotamiehet sanovat, niin
ymmärtää, että sota ei ole enää sellaista, jollaiseksi runoilija sitä kuvitteli. Sodassa tullaan vain hulluiksi. Sota on pelkkää järjettömyyttä, eikä mikään kunnian kenttä enää
meidän aikanamme. Eikä nyt enää voi sillä
tavalla ihailla sotaa.
Tämä ei merkitse, etteikö sotia vielä voisi
tulla. Sotia voi syttyä — — Sota on säälimätön ja hirveä kurittaja, ks Topelius, Z.
1930: 42—43,
Sotahan sentään oli koko maailman hyväksymä siveellinen toimenpide. — — ”Kuinka
sinä Buddhan oppilaana annoit J. N:n mennä
sotaan?” ks armeija 1930: 52,
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Sota tulee mahdottomaksi ja yhteisvoimin
tehdään yhteistyötä, ks tuhatvuotinen 1930:
137—138,
Jos nykyinen sota loppuu valkoisten voitolla
ks rauha 1931: 210,
Purucker sai vastata vaikeaan sotakysymykseen. ks Purucker 1931:290—291,
ks R-R 1931: 333—334,
Jouluyö 1931:335—339,
sotaa — — vapaamuurariutta vastaan, ks
Goethe 1932: 69—71,
Se suurkansa ja suurvalta viimeksi säilyy,
jolla on vain vähän sotaväkeä ja sota-aseita,
ks ennustus 1932: 245—246,
sotasankarit ks kuolema 1932: 274—276,
ennen maailman sotaa. — — maailmansota
ja Idän tähden liike ks ennustus 1933: 158,
2: Hudsonin rannat ovat korkeita ja kauniita. Teimme kerran automatkan länsirantamaa pitkin West Pointiin, Yhdysvaltojen kuuluisaan sota-akatemiaan, jonka suuret maaalat harjoituskenttineen ja lukuisine komeine
rakennuksineen ovat 50 metriä joenpinnan yläpuolella. Kyllä siellä on nuorten upseerien
hyvä olla. Kun sotilaspukuiset nuorukaiset
kirja kainalossa astuivat ulos jostain opistorakennuksesta
sotilaallisessa
järjestyksessä,
pysähtyi vierailijoiden jono, ja nuoret tytöt
heittivät lempeitä silmäyksiä poikiin päin,
jotka kuitenkin kulkivat ohi nenä pystyssä
ja silmiään räpäyttämättä. West Point on
koko Yhdysvaltojen ylpeys. Jokainen valtio
saa lähettää sinne kaksi parasta upseerikokelastaan vuosittain, ja kun ulkomaalaisia sotilasviranomaisia tulee vierailulle, viedään heidät aina West Pointiin.
En ihaile sotahommia, mutta reipasta oli
katsella nuoria miehiä, kun he ratsujensa selässä harjoittelivat kentällä. Nuorena ihminen
kaipaa voimistelua ja urheilua — ja myös
komentoa, säntillisyyttä ja järjestystä. Sota
ja sen aiheuttama asevelvollisuus on tältä
kannalta katsoen ankara ja hyvä kasvattaja,
mutta kun sivistyskansat aikaa myöten luopuvat sodasta, ei heidän silti tarvitse luopua
sotilaallisesta
ahkeruudesta,
säntillisyydestä
ja urheilusta. Niitä ominaisuuksia voidaan
kasvattaa hyödyllisempiin tarkoituksiin. Nuoria ihmisiä voidaan opettaa ruumiilliseen työhön, ja heidän asevelvollisuutensa voi muuttua työvelvollisuudeksi isänmaan hyväksi. Paljon teitä voitaisiin sillä tavalla rakentaa, paljon soita Suomessa kuivattaa, paljon peltoja
viljellä, paljon puutarhoja istuttaa. Ja varmasti jokainen kansalainen maksaisi veronsa
mielellään.
[*Ote] Toimittajalta 1934:50—51.
Southcott, Joanna
Eräs englantilainen uskonlahkon perustaja
ja mystikko, Joanna Southcott, joka kuoli
joulukuun 27 p:nä 1814 ks ennustuksia 1914:
365—367,
ks Panacea 1925: 55—56, ja 203—205.
Sovituskuolema, sovinto, sovitus
ks myös sijaissovitusoppi; veri,
Sillä veri on sielun sovinto. (3 Moos. 17: 11)
— — Mikä sitten on ”Kristuksen sovinto”?
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— — sovitetuksi jumalan kanssa” — — mystillinen ”sovitusuhri” — — sovittajamme jumalan kanssa” ks veri 1907: 183—184,
ks rikos 1907: 273,
Kristus — — sovinnoksi meidän synteimme
edestä, ks apostolit 1907: 273,
sovintoon Jumalan kanssa, ks uskonto 1909:
73—75,
Kristittyjen uskon perustus on Jeesus Kristus; ei Jeesus Kristus opettajana, vaan sovittajana ja vapahtajana, joka vuodatti verensä
ihmiskunnan puolesta, ks usko 1909: 137—138,
kadotukseen, jotka eivät usko Jeesuksen
sovituskuolemaan? Sekö on kristitty, joka
näin uskoo? ks lapsi 1909:198—200,
ks synti 1910:173,
Joel [*profeetta] ennustaa sovinto-oikeutta
riidan [*sodan] ehkäisemiseksi, ks rauha 1910:
327—328,
usko Jeesuksen sovitukseen, joka synnit anteeksi antaa, ks Taanonen, I. E. 1912: 61,
Kärsimyksillämme — — sovitamme vanhaa
karmaa ks itsemurha 1912: 191,
Täytyyhän
kuitenkin
veljellisen
sovinnon
lopulta voittaa ks Suomi 1918: 68—71,
Silloin hän tulee huomaamaan, mitä sana
”sovitus” — joka on kristinuskoa paljon vanhempi — ja myös mitä ”vereen kastaminen”
merkitsi, ks veri 1925: 50—52,
sovintoa elämän kanssa ks Kristus 1927:
1—4,
saivat vapaasti uskoa Jeesuksen sovituskuolemaan ks Kristinusko ja maailmanrauha
1927: 391—394,
teosofia hylkäsi semmoisen ulkonaisen vapahtajan, joka sovituskuolemallaan nosti toiset ikuiseen autuuteen heidän sitä ansaitsemattaan ja työnsi toiset kadotukseen heidän
sitä
tahtomattaan
ks
Ruusu-Risti-teosofia
1928: 1—2,
kompromissi eli sovitteleminen, ks Gandhi
1930: 53,
Paavali tuli ja rupesi puhumaan Jumalan
vihasta, sovituksista — — Milloinka ehdimme
ajatella sovituksia, ristiä y.m. yliluonnollisia
asioita, kun ks Paavali 1932: 201—207,
Spekulatsioni
”jumaluusoppineiden”
sokeihin
spekulatsioneihin? ks A. B: Kristinuskon salainen puoli
1908: 310,
pelkkää aateskelua, spekulatsionia, arvelua
eikä tietoa, ks karma art Mitä on Karma?
1908: 336—337,
heittäytyy filosofisiin spekulatsioneihin ks
uskonto 1909: 74—75,
En siis halunnut — — spekuloida en ajasta,
en paikasta, en henkilöstä ks I. T. J. 1917: 105,
Eikö tämä kaikki ole spekulatsionia? ks
Poika 1929:410—416,
Omasta puolestani en osaa antautua mihinkään spekulatsioniin ks kolminaisuus 1930:
41—42.
Spinoza ks Kalevala 1912: 415.
Spink, Kate
ks teosofia art Kansainvälinen
gressi 1905: 92—96.

teos.

kon-
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Spiritismi
spiritistiset ilmiöt ks Yliaistillinen maailma
1905: 109—111,
Spiritistiseksi kutsutaan ilmiötä silloin, kun
mediumin kautta todella vaikuttaa vainajan
henki;
muissa
tapauksissa
sitä
nimitetään
mediumistiseksi, ks mediumismi 1905: 118—
119,
humpuuki spiritismin alalla ks Materialismi
ja humpuuki 1905: 145—146,
Olen tehnyt spiritistisiä kokeiluja ks mediumismi 1905: 182,
spiritistisissä istunnoissa tapahtuvat aineistumiset ks raamattu 1905: 183,
Kys. Koska minulla ja monella muullakin
on vallan vaillinainen käsitys n.s. ”spiritismistä”, niin olisin halukas näkemään siitä
”Omantunnon” palstoilla seikkaperäisen kertomuksen. Varsinkin haluaisin tietää missä
niitä seuroja ja jäseniä ynnä ”mediumeja” on
— onko täällä Amerikassa — ja mitkä ovat
henkiset sekä aineelliset vaatimukset seuran
jäseneksi pyrkijältä, sekä antavatko mediumit
näytäntöjä ei-jäsenillekin?
Vast. Pyydämme kysyjää lukemaan seuraavat kaksi kirjaa: Mitä on kuolema? ja Salatut
tieteet. Silloin hän oppii tietämään, mitä spiritismi on. Spiritistisiä seuroja on kosolta
Amerikassa eikä suinkaan seuran jäseneksi
pääsy ole keltään kielletty, joka määrätyt
vuosimaksut suorittaa. Mediumeja on myös
Amerikassa, luultavasti joka kaupungissa, ja
julkisiin istuntoihin pääsee epäilemättä jokainen, joka maksaa ovirahan. 1906: 142—143,
spiritistinen tutkimus tieteellisesti harjotettuna ks mediumismi 1906: 231,
ks saarnatauti 1906: 246,
spiritismiin, jonka jäseniä luetaan miljoonissa, ks P. E. VII 1906:252—255,
ks
Salatiede
art
Todistuksia
etsittäessä
1907: 2—5,
spiritistisiä ja psyykkisiä ilmiöitä, ks jälleensynt art Ulkonaisia jälleensyntymistodistuksia 1907: 43—44,
Spiritistinen kokous Moskovassa 1907: 50,
tekijä itse myöntää uskovansa sekä spiritismin että magian ilmiöihin! ks Kristitty pappi
arvostelee teosofiaa 1907: 77,
professori Enrico Morselli Genovassa on
nyt tunnustanut uskovansa spiritismin fyysillistenkin ilmiöiden todellisuuteen — — Tutkittuaan
vuosikausia
spiritismin
älyllisiä
ilmiöitä ks yliaistillinen 1907: 168,
Kys. Eikö voitaisi tehdä spiritistisiä kokeita
täällä kuten Englannissa ja Venäjällä? Noudattavathan he samanlaista elämäntapaa kuin
mekin vai tarvitaanko siihen koulu ja missä
sellainen on?
Vast. Spiritistisiä kokeita tehdään kyllä yksityisesti meillä kuten muuallakin, mutta vielä
Suomessa ei ole esiintynyt yhtään etevämpää
mediumia, joka olisi vetänyt yleisön huomion
puoleensa. Mediumi on semmoinen ihminen,
joka edellisessä ruumistuksessaan on tavotellut salaisia kykyjä, mutta ei ole pyrkimyksessään noudattanut salatieteellistä menettelytapaa; fyysillisesti näkyy mediumistinen lahja
käyvän perintönä. 1907:273—274,
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Syrjäiset ovat luultavasti taas sekottaneet
yhteen teosofian ja spiritismin, mutta minkä
sille voi? ks Peters, A. V. 1908: 188,
Uusi
spiritualistinen
aikakauslehti.
Kuten
ilmotuksesta
näkyy,
alkaa
täällä
ilmestyä
uusi
aikakauslehti,
jonka
erikoistehtäväksi
tulee spiritismin ja sitä lähellä olevien psyykillisten
kysymysten
käsitteleminen. Lehden
nimeksi tulee ”Spiritisti” ja toimitus kirjottaa meille: ”Lehden on pakottanut syntymään se yhäti paisuva materialismi, joka
kansaamme, varsinkin sen pohjakerroksiin, on
levinnyt ja useinkin ilmennyt mitä raaimmassa muodossa. Lehden puuhaajat toivovat,
että levittämällä spiritismin tuomaa tietoa
jatkuvasta elämästä haudan tuolla puolen,
voidaan
vastustaa
kasvavaa
materialistista
maailmankatsomusta.
Samalla
on
tahdottu
saada aikaan lehti, joka käsitteleisi psyykillisiä kysymyksiä ja esittäisi näistä saatuja
kokemuksia ulkomailla suomalaisillekin asianharrastajille. Meillähän ovat sanomalehtemme
tyystin vaitiololla sivuuttaneet kaikki tämän
luontoiset kysymykset, varsinkin spiritismistä,
vaikka liike on saanut kaikissa maissa valtavan kannatuksen ja laskee kannattajia kymmenissä miljooneissa ja lukee riveihinsä sellaisia tiedemiehiä kuin W. Crookes, A. Russel-Wallace, G. Flammarion, C. Lombroso y.m.
Lehden toimittamista tulevat hoitamaan useat
asiaaharrastavat henkilöt”.
Toivottavasti lehti saa tarpeellista kannatusta tilauksilla, varsinkin jos se osottautuu
tarkotustaan vastaavaksi.
Tien varrelta 1909: 39,
”Spiritisti”. Spiritismin tammikuun numero
oli, painovirheistä huolimatta, hyvin toimitettu, ja mielellään sen luki. Eräs seikka
meitä hämmästytti: ”Spiritisti” oli ulkonäöltään aivan vanhan ”Omantunnon näköinen.
Tien varrelta 1909: 71,
Varsinkin siitä saakka kun spiritistinen
liike pantiin alkuun ks eetteritaso 1909: 268—
269,
Spiritismi ja teosofia. Muutamat ystävät,
jotka
kutsuvat
itseään
”totuuden
hapuilijoiksi” ovat pyytäneet, että Tietäjä selvittäisi
teosofian kantaa J. K. kirjotuksen johdosta
”Spiritistin
joulualbumissa”.
Heidän
pyyntöään noudattaen julkaisemme V. H. V:n kirjottaman vastauksen J. K:lle. Sitäpaitsi Pekka
Ervastin
artikkelisarjassa
”Teosofian
vastustajat” esiintyy useita näkökohtia asiassa.
Tien varrelta 1910:48,
”Kun minä luin ”Spiritististä” erään kertomuksen ks salatiede 1910: 178—180, ja 275,
Kys. Kuinka on ymmärrettävä Raamatusta
1 Samuelin kirja 28 luku 6—20 vv.? Eikö
tämä ollut henkien manausta, jota nyt kutsutaan Spiritismiksi? Kuinka sitte sanotaan,
että vasta viime vuosisadalla huomattiin spiritismi, koska se on ollut vuosituhansia julkisuudessa ja säilynyt niin selvästi selitettynä
meidän ”Pyhässä Raamatussa”? Sillä ei suinkaan tätä n.s. ”noita-akkaa” voida meidän
päivinämme sanoa muuksi kuin ”Mediumiksi”?
Vast. Epäilemättä Endronin vaimo oli joko
mediumi
tai
maagillisia
keinoja
käyttävä
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henkimanaaja. Spiritististä menettelyä on tietysti aina harjotettu, vaikka spiritismi liikkeenä alkoi vasta 1848. — 1910: 360,
ks
A.
V.
Peters
1911:
56,
Spiritistin [*lehden] ks Lehto, Juho 1912: 10,
spiritistis-okkultista ks Vitus 1912: 105—106,
totuuden sanoma kuolemasta, jota spiritistiset ja teosofiset liikkeet ovat vuosikymmeniä
julistaneet ks Titanic 1912: 203—204,
[*Franz
Hartmann]
tutki
Yhdysvaltojen
spiritismiä juurta jaksain, mutta ei saanut
vastausta polttaviin kysymyksiinsä ks Hartmann, Frans 1912: 357,
Spiritismi raamatun valossa nimisen kirjan
on meille ilmotettavaksi lähettänyt ”Kansainvälinen
raamatuntutkijain
seura”
(Hartevan
liike). Hinta 50 p. 1913: 168,
”La Revue Spirite” nimisen aikakauskirjan
heinäkuun numerossa tänä vuonna eräs abbotti
J. A. Petit julkaisee muutamia spiritistisiä
sanomia Jeanne d’Arc’ilta. ks ennustuksia
1914: 364—367,
Mutta
eräässä
spiritistisessä
istunnossa,
jonka komiteamme piti joulukuussa 1904, sanoi muuan ”henki” meille kategoorisen lyhyesti: ”teosofia voittaa Suomessa vuonna
1905”, ja tämä ennustus esti meitä uudelleen
lankeemasta epätoivoon, ks ennustuksia 1914:
418—422,
spiritistisen
aikakauskirjan
Efterätfin
ks
Busch, Oscar 1914: 501—502,
Näyttämöllä — — läsnä spiritisti tai teosofi, ks Atra, Kaarlo 1916:50—53,
Spiritistiset mediumit ks Mysteriot I 1916:
65—67,
Opettavaista oli kuunnella hänen kertovan
lukemattomista spiritistisistä kokeiluistaan ja
istunnoista, joissa hän oli ollut läsnä, ks
Busch, Oscar 1917: 9,
ks Bobrikoff 1918: 191,
spiritistinen
seurustelu
manalan
asujanten
kanssa [*on] viime aikoina vilkastunut kaikissa maissa. — — Vaikken suinkaan normaali-aikoina ole spiritistisen kokeilun puoltaja ks vainaja 1919: 63,
Elämme ajassa, jolloin huomio yhä yleisemmin kääntyy yli-aistillisiin ja okkultisiin asioihin, vaikka tämä usein tapahtuu leikin muodossa ja ajan vietteeksi. Niinpä Suomen
Kuvalehti n:ossa 39 syyskuun 27 p:ltä antaa
selvää ja suoraa opetusta ”pöydän tansittamisessa”, joka spiritistisen liikkeen historiassa
on ollut yksinkertaisimpia ja alkuperäisimpiä
fysikaalisia kokeita. Suomen Kuvalehti nimenomaan vakuuttaa, että vaikka koe ihmeellisyytensä takia ensin tuntuu mahdottomalta ja
”humbugilta”, on kymmeniä henkilöitä kirjottajan tiedossa, jotka sen ovat nähneet ja tietävät siitä kaiken ”silmänkääntämisen” olevan
kaukana.
Iloitsemme
okkultisina
tutkijoina
tästä
tunnustuksesta,
vaikkemme
yhdykään
Suomen Kuvalehden kehotukseen kokeilupiirien
muodostamiseen. Ei ole hyvä umpimähkään
ryhtyä kokeilemaan tuntemattomien luonnonvoimien kanssa; leikin hengessä se ei ainakaan
koskaan tapahtuko.
Tien varrelta 1919: 288,
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ilmiö [*ei ole] harvinainen spiritistisissä
istunnoissa ks taide art Teosofista taidetta
1919: 323—325,
Sir Arthur Conan Doyle, kuuluisa englantilainen kirjailija, on kuten tunnettu nykyään
vakuutettu spiritisti j’a on paraikaa Australiassa ja Uudessa Seelannissa suurella luentomatkalla. Hän on tutkinut spiritismiä vuodesta 1888 lähtien ja monen epäilyksen ja taistelun
jälkeen
saavuttanut
lopullisen
varmuuden.
Tien varrelta 1921: 64,
ks Sinnett 1921: 321—322,
spiritististen tutkimusten tuloksia ks psykismi 1923: 317,
ks Kryptaesthesia 1923:318,
jos olimme tutkineet spiritistisiä ilmiöitä ks
teosofia 1926: 1—10,
ks Karadja, Mary 1926: 13,
ruumiinpoltto 1926: 25—26,
yläpuolelle
spiritististen
ilmoitusten
keskitasoa ks teosofia 1926: 166—169,
spiritistisiin ilmiöihin, ks I. T. J. 1926:242
—247,
Spiritistinen kirjallisuus on täynnä enemmän tai vähemmän materialistisia kuvauksia
kuolleitten maailmasta ks helvetti 1926: 330,
Kys. Mikähän se metsässä palava tuli mahtaa olla, joka tällä paikkakunnalla on näkynyt useammalle henkilölle, m.m. pitäjän papille, mutta joka sammuu, niin pian kun
yrittävät mennä sen luo? Onko se spiritistinen ilmiö?
Vast. Ei, sillä spiritistinen ilmiö edellyttää
mediumia eli välittäjää ja varsinaisessa merkityksessä
”spiritistinen”
ilmiö
sitä
paitsi
vainajan
myötävaikutusta.
Kyseessä
oleva
ilmiö on arvatenkin jonkun luonnonhengen,
haltian eli Tapion väen aiheuttama, ja sen
tarkoituksena on joko vain hämmästyttää ihmisiä, sillä haltiat ovat leikillisiä, taikka
ilmoittaa
erikoisesta
seikasta,
joskus
esim.
aarteesta t.m.s. 1927: 79,
tekijä tunnustaa itsensä vakuutetuksi spiritistiksi, ks Reuter, Florizel von 1929: 19,
pappina eräässä spiritistikirkossa ks Salminen, Immanuel 1929:179—180,
Houdini — — ei sietänyt spiritismiä ks
Houdini, Harry 1929:182—183,
Spiritistinen yliopisto pitäisi tämän vuoden
kuluessa perustettaman Chicagoon. Hanke sai
alkunsa
amerikkalaisissa
spiritistipiireissä
viime vuoden lopussa; niiden aikomuksena on
myöskin rahoittaa yritys ja kutsua opettajiksi
tieteellisen
okkultismin
eri
haarojen
edustajia. Omintakeinen yritys on kuuleman
mukaan
antanut
aihetta
vastaliikkeeseen.
Heti, kun aate ilmoitettiin julkisesti, merkittiin teollisuudenharjoittajien piireissä huomattava
rahasumma
tämän
yrityksen
vastustamiseksi
kirjoituksin
ja
esitelmin.
Mitä
muualla
tiedetään.
1930:
245,
Spiritistit
uskoivat
yhtämittaa
seurustelevansa vainajien kanssa ja — — H. P. B.
kääntyi heidän puoleensa. — — Tämä oli silloisille spiritisteille karvas pala, ja he eivät
välittäneet H. P. B:n sanomasta, ks H.P.B.
1931: 2—5,
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ks
Doyle,
Arthur
Conan
1931:289—290,
insinööri Karl Wessberg — — vanha tunnettu
spiritisti ks kuolema
1932: 2,
ks Doyle, Arthur Conan 1932: 168,
Paavali 1932:203—207,
kiitos 1933: 72.
Spiritualismi, -tinen
spiritualistisen
maailmankatsomuksen
kannalta, ks Elämä-lehti 1905: 243,
teosofia ja spiritualismi näyttää ja todistaa, että ihminen ei ole ruumis, vaan sielu
ks
Sukupuoliasia
teosofian
valossa
1906:
13—17,
ks spiritismi 1909: 39,
spiritualistista
kapinaa
materialismia
vastaan? ks vallankumous 1915:147—149,
Tämä spiritualistinen maailmankatsomus on
Kalevalan oma ks Kalevala, kristinusko ja
Suomen kansa 1917: 159—163,
Aika
näyttää
materialistiselta,
mutta
on
pohjaltaan syvästi spiritualistinen! ks Tietäjä
1917: 247,
materialisti vai spiritualisti, ks materialismi
1927: 325—327,
eetteriruumiin
spiritualisoimista.
ks
ylösnousemus 1929: 143—144,
spiritualistisen kirkon ks Houdini, Harry
1929: 182—183,
ks Karadja, Mary 1931:41.
Spiritus rector
ks P. E. XII Uusi Jumala 1917:249.
Sponheimin luostari
ks murroskausi 1927:217—218.
Stadius, Uno 1921: 512.
Stadius, V. 1907: 78.
Stanford yliopisto ks salatiede 1913:264.
Stark, M. 1905: 170.
Stead, William T.
ks Kristus 1911:288—289,
Englantilainen
sanomalehtimies
ja
rauhanystävä, kuuluisa Mr. William T. Stead, joka
viime vuonna hukkui Titanic-onnettomuudessa,
kirjotti ja julkaisi jo v. 1898 kirjan nimeltä
”Europan Yhdysvallat”. — — Mr. Steadin
ohjelman
mukaisesti
ks
ennustuksia
1914:
367,
W. T. Stead: ”Jos Kristus tulisi Chicagoon”
1932: 194.
Stefanus
kertomus Stefanuksen kuolemasta. Kun Stefanus kivitettiin — — kohtasi Stefanuksen
katseen ks Paavali 1932: 202—207.
Steiner, Rudolf lyh. R. S.
ks myös Antroposofia
ks teosofia art Kansainvälinen teos. kongressi 1905:94—96, 1906:246,
Rudolf Steiner. Tohtori Steiner on Teosofisen
seuran
saksalaisen
osaston
ylisihteeri.
Hän on Saksan etevimpiä Goethe-tuntijoita,
tunnettu kirjailijana ja puhujana ja on nyt
kokonaan antautunut teosofisen liikkeen palvelukseen. Hän on rosenkreutsiläinen ja mystikko. Hän on Teosofisen Seuran lahjakkaim-
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pia työntekijöitä, itse sangen kehittynyt salatieteilijänä, ja lukijamme tutustunevat mielihyvällä siihen otteeseen eräästä hänen esitelmästään, minkä me tähän Omantunnon
numeroon
olemme
suomentaneet
Theosophistista..
Tien varrelta 1907: 275,
Tohtori
Steiner
ja
Suomi.
Saksalaisen
T.S:n ylisihteeri on ilmottanut olevansa valmis vierailemaan Helsingissä joko pääsiäisenä tai syyskuussa ensi vuonna, milloin vain
tahdomme hänet luoksemme kutsua. Kuten
tunnettu
edustaa
toht.
Steiner
teosofian
rosenkreutsiläistä (siis kristittyä) haaraa ja
on voittanut suuren joukon innokkaita seuraajia sekä Saksassa että muualla. Esoterisessä osastossakin, jonka ulkonainen pää on
presidenttimme Mrs. Annie Besant, on Steinerillä oma ”koulunsa”, jonka jäseniä hän
yksin opettaa.
Tien varrelta 1909: 262,
Z: Tammikuun numerossa esitin Tietäjän
lukijoille Mr. C. W. Leadbeaterin valokuvan
ja pari piirrettä hänen elämästään. Nyt minulla on ilo ja kunnia esittää toisen mystikon
ja salatieteilijän kasvonpiirteet, miehen, joka
opettajana
on
saavuttamaisillaan
maailman
mainetta Teosofisessa Seurassa. Tämä mies
on saksalaisen Teosofisen Seuran ylisihteeri,
filosofian tohtori Rudolf Steiner.
Moni suomalainen teosofi on varmaan jo
kuullut hänen nimensä, kuullut puhuttavan
tuosta
väsymättömästä
teosofisesta
opettajasta, joka yhtämittaa on luentomatkoilla ja
joka päivä puhuu ja pitää kokouksia. Hänen
toimestaan on saksalainen T. S. herännyt
uuteen eloon ja kasvanut suureksi ja voimakkaaksi. Ja vaikkei hän ole työskennellyt teosofina ja Teosofisessa Seurassa kuin vuodesta 1902, on hänen vaikutuksensa huomattava ei ainoastaan Saksassa, vaan myös Itävalta-Unkarissa,
Skandinaviassa,
Englannissa,
Tanskassa y.m. Hän ei ole mikään agitaattori
tai matkustava saarnamies, joka kaikkialla
puhuisi suunsa puhtaaksi ja tyhjentäisi ohjelmansa. Päinvastoin. Hän on mies, joka tietää
ja vähitellen paljastaa kuulijoilleen tietonsa
runsauksia. Sentähden hän onkin koonnut
ympärilleen taajan oppilasjoukon, joka seuraa
häntä matkoillaan. Hän pitää mielellään esitelmäkursseja, jotka kestävät pari viikkoa ja
käsittävät 10—12 esitelmää. Niissä hän syvällisesti ja monipuolisesti käsittelee mitä
vaikeimpia
aineita,
tavallisesti
kristinuskon
alalta, kuten äsken Tukholmassa Johanneksen
evankeliumia ja viime kesänä Kristianiassa
Ilmestyskirjaa. Vuonna 1909 hän piti seitsemän tämmöistä kurssia eri aineista ja eri
paikoilla.
Tohtori Steiner on kristitty mystikko, n.k.
rosenkreutsiläinen.
”Rosenkreutsiläisiä”
seuroja on maailmassa paljon, mutta Steinerillä
ei ole erityistä tekemistä niiden kanssa. Hän
edustaa
todellista,
salaista
rosenkreutsiläisyyttä, s.o. valmistusta ja vihkimystä Salaiseen Veljeskuntaan kristillistä tietä käyden
ja
kristittyä
(rosenkreutsiläistä)
menettelytapaa noudattamalla. Steiner on toisin sanoen
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länsimaalainen
salatieteilijä,
jota
vastoin
Annie Besant edustaa itämaalaista okkultismia. Tämä ei kuitenkaan ole niin käsitettävä,
että mikään olennainen ero olisi olemassa
”itämaalaisen” ja ”länsimaalaisen” salatieteen
välillä. Salatiede ei ole sitä eikä tätä. Salatiede on yksi. Mutta tietoon pyrkiminen saattaa — varsinkin alussa — tapahtua eri polkuja pitkin, ja jokainen uskonto edustaa yhtä
tämmöistä polkua. On vain muistettava, että
pääasia ei ole polku, vaan päämäärä, johon
polku vie. Niinpä vuorenkin huipulle noustaan eri puolilta, mutta huipulla kaikki
yhtyvät.
Teosofinen
Seura
saattaa
todella
iloita
siitä, että sen opettajien ja tietäjien lukumäärä kasvaa. Kun samaa asiaa esitetään
eri näkökannoilta, laajenevat näköalat, syventyy asian ymmärtäminen. Tohtori Steiner on
aivan omaperäinen. Usein hän käyttää omia
nimityksiäänkin vanhoista teosofisista asioista. Tämä vain osottaa, että hän tietää mistä
puhuu, että hän kertoo omia näkemiään ja
havaintojaan, kuten hän aina vakuuttaakin.
Olen tähän Tietäjän numeroon ottanut otteen
(yhden luvun) hänen kirjastaan ”Theosophie”
näytteeksi siitä tavasta, millä hän asioita
esittää. Jossakin tulevassa numerossa painatan toisen ”Tiedon tie” nimisen kirjotuksen.
Rudolf Steiner syntyi v. 1861 Itävallassa.
Hän tutustui teosofiaan v. 1897 ja liittyi
Seuraan v. 1902, mutta jo 19-vuotiaana
(1880) hän tapasi mestarinsa ja sai häneltä
elämäntehtävän,
vaikka
työtapa
Steinerille
selvisi vasta monivuotisten lukujen, mietiskelyjen ja taistelujen perästä. Suureksi avuksi
teosofisessa työssään on hänelle nyt hänen
monipuolinen europpalainen sivistyksensä. Hän
on filosofian tohtori, tunnettu ja tunnustettu
Göthe-spesialisti (v. 1890 hän kutsuttiin Weimariin painosta toimittamaan ja selityksillä
varustamaan
Göthen
tieteellisiä
kirjotuksia
suuressa G:n koottujen teoksien julkaisussa),
hän on tarkoin tutkinut nykyajan luonnontiedettä, on itse Häckelin oppilas ja suuri
ihailija j.n.e.
Toimittajalta 1910: 83—84,
T: Painosta on ilmestynyt neljä uutta kirjaa, joista kolme kuuluu sarjaan ”teosofisia
esitelmiä”:
Teosofisia esitelmiä n:o 5. Rudolf Steiner,
HAECKEL,
MAAILMANARVOTUKSET
JA
TEOSOFIA. Hinta 60 p. — —
T:a n:o 7. Rudolf Steiner, ISÄ MEIDÄN.
Esoteerinen tutkistelma. Hinta 50 p.
[*Ote] Toimittajalta 1910:296,
Kalevala
yhdistyksessä
on
viimeaikoina
luettu sihteerin W. Palomaan suomentamaa
kirjaa ”Lasten kasvatus salatieteen valossa”,
kirj. R. Steiner, jonka käännöksen yhdistys
on kustantanut tarkotuksella lahjottaa se Teosof. kustannusliikkeelle. Kirjan sisältö on ollut
erittäin mieltäkiinnittävä ja on sen johdosta
aina lukemisen jälkeen keskusteltu.
Tien varrelta 1910: 895,
T: Tohtori Rudolf Steiner oli helsinkiläisten looshien pyynnöstä luvannut saapua Helsinkiin toukokuun 3 p:nä ja pitää täällä Teo-
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sofisen Seuran j’äsenille esitelmä-sarjan aineesta ”Occulte Hierarchien” sekä pari julkista esitelmää. Sarja olisi kestänyt 15 p:ään
asti. Nyt kuitenkin on tuuma lykkäytynyt
tulevaisuuteen. Tohtori Steiner oleskelee Italiassa, hänen sihteerinsä on sairas ja hän
ilmotti tänne, että hän kyllä saapuu varta
vasten Italiasta, jos looshit vaativat, mutta
että hän mielellään siirtäisi tulonsa toistaiseksi. Tietysti helsinkiläiset looshimme ovat
vapauttaneet tohtori Steinerin lupauksestaan.
Toimittajalta 1911: 90,
Teosofista orkesteria eivät enää johda ainoastaan A. B. ja C. W. L.; Saksassa on ilmestynyt uusi johtaja, jonka vaikutusvalta niinikään on kasvanut suureksi. Tämä kolmas
teosofinen auktoriteti on tohtori Rudolf Steiner.
Mitä hän opettaa Kristuksesta? — — Kristus ei enää Steinerin mukaan ilmesty maan
päällä fyysillisessä muodossa, ks Kristus 1911:
287—289,
T: Kirjoista puhuessa tahdon vielä mainita,
että keväällä ilmestyy Teosofisen Kustannusliikkeen
kustannuksella
toht.
R.
Steinerin
erinomainen Salatieteellinen teos Kuinka saavutetaan tietoa korkeammista maailmoista? ja
mahdollisesti myös saman tekijän Teosofia,
joka on paraimpia esityksiä mitä tunnen tästä
aineesta. Tohtori Steiner taitaa itsekin saapua Helsinkiin pääsiäisaikaan, ja siksi koetamme saada hänen kirjansa painosta.
[*Ote] Toimittajalta 1911: 322,
T: — — Seuraavia uusia kirjoja suositan
vieraita kieliä taitaville: — — Rudolf Steiner,
Die geistige Fiihrung des Menschen und der
Menschheit. Smk. 2:70.
[*Ote] Toimittajalta 1911: 322,
Tofitori Steiner, Saksan T.S:n kuuluisa
ylisihteeri,
saapunee
Helsinkiin
huhtikuun
alussa luentoja pitämään. Toivottavasti Suomen T. S. pitää vuosikokouksensa samaan
aikaan, joten maaseudulta saapuvat jäsenet
ovat tilaisuudessa kuulemaan toht. Steineriä.
Tien varrelta 1911: 346,
T: Huhtikuun alkupuolisko tulee Suomen
teosofisessa maailmassa olemaan täynnä tapahtumia. 3 p:nä saapuu tohtori Rudolf
Steiner Saksasta Helsinkiin viipyäkseen täällä
parisen viikkoa. Hän antaa kymmenen iltaluentoa käsittävän kurssin Teosofisen Seuran
jäsenille ja heidän teosofismielisille ystävilleen, puhuen ”henkisistä järjestöistä salaisissa maailmoissa”. Kurssimaksu on 15 mk.
Kaksi julkista esitelmää kuuluu myös tohtori
Steinerin ohjelmaan. Tiistaina 9 p:nä ja perjantaina 12 p:nä on Yliopiston juhlasalissa
luennot aineista ”Kansalliseepokset ja erittäin Kalevala” sekä ”Vihkimys”.
Pitkänäperjantaina
5
p:nä
ja
lauantaina
6 p:nä viettää Teosofinen Nuorisoliitto vuosikokouksensa erittäin mieltäkiinnittävän ohjelman mukaan.
Pääsiäispäivinä 7 ja 8 p:nä on Suomen Teosofisen Seuran vuosikokous. Tämän ohjelma
on seuraavanlainen: sunnuntaina klo 9 aamulla alkaa virallinen kokous. Yhteisten päiväl-
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listen jälkeen seuraa illanvietto, jossa keskustellaan monesta tärkeästä kutsumuksessa mainittavasta
kysymyksestä. Myöhemmin
illalla
saapuu toivottavasti tohtori Steiner kokoukseen, jolloin häntä pyydetään vastaamaan kirjotettuihin kysymyksiin.
Maanantaina
aamupäivällä on vuosijuhla, jonka ohjelma varmaan houkuttelee salin täyteen yleisöä, ja.
iltapäivällä taas jäsenten yhteinen illanvietto,
jossa jatketaan edellisen päivän keskusteluja.
Kutsumus lähetetään jäsenille kaksi viikkoa
ennen kokousta.
Toivokaamme, että kaikki nämä kokoukset
ja luennot muodostuvat teosofisiksi juhlahetkiksi!
Toimittajalta 1912: 109—110,
tohtori Steiner — — Kristus ei koskaan
enää esiinny fyysillisellä tasolla, ks Kristus
1912: 143,
Tohtori Steinerin luennot Helsingissä. 1912:
149,
Painossa on meillä nykyään kaksi laajaa
teosta: — — ja Rudolf Steinerin Kuinka saavutetaan tietoja korkeammista maailmoista1?
1912: 150,
ks P. E. VII 1912:196—198,
Rudolf Steiner. Saksan T. S :n ylisihteeri
on vieraillut Helsingissä pari viikkoa, lietsoen
sanoillaan
täkäläisissä
teosofeissa
teosofisen
innostuksen tulta. Hän on pitkähkö solakka
mies, joka aina esiintyy yksinkertaisessa mustassa bonjourissa. Hänen kasvonsa ovat vakavat ja samalla lempeät. Ne puhuvat suurista
kärsimyksistä
ja
itsekieltäymyksistä.
Näkyy, että Rudolf Steiner on hengen mies,
joka ei elä yksin ruoasta ja juomasta. Hänen
puheensa on voimakas ja äänensä sointuva
ja sielukas. Hänen miltei yhtämittaiset kädenliikkeensä
voivat
pohjoismaiseen
kuulijaan
tehdä hermostuneen vaikutuksen, mutta etelämpänä semmoiset kuuluvat asiaan ja ovat
aivan luonnolliset. Ei muuten ihmettä, jos
hermosto
olisi
jonkun veiran
heikontunut,
kun niin väsymättömästi esitelmöi ja puhuu
kuin tohtori Steiner. Sanovathan fysiologit,
että puhuminen on raskainta ja voimia kuluttavinta työtä mitä on.
Etevä salatieteilijä ja puhuja piti teosofeille kymmenen esitelmää käsittävän sarjan
aineesta
”Henkivallat
luonnon
valtakunnissa
ja toisilla taivaankappaleilla”. Moni pelkäsi
varmaan, että aine olisi kovin abstraktista ja
käsittämätöntä laatua — ja sitä se tietenkin
on. Mutta tohtori Steinerin taitavassa esityksessä se muuttui mitä mieltäkiinnittävimmäksi
kuvaukseksi
henkimaailman
salaisuuksista,
joilla kaikilla on vastaavaisuutensa jokapäiväisessä ihmiselämässä ja vaikutuksensa siihen. Tämän sarjan ohella pidettiin kaksi julkista esitelmää, joista varsinkin toinen ”Salatieteestä ja vihkimyksestä” teki syvän vaikutuksen
Yliopiston
juhlasalin
runsaslukuiseen
yleisöön.
Emme saata muuta kuin toivoa, että Rudolf
Steiner vielä kerran ja monta kertaa löytäisi
tiensä Suomen pääkaupunkiin.
Tien varrelta 1912: 198,
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Uusi huomattava kirja. Tohtori Rudolf Steinerin merkkiteos Kuinka saavutetaan tietoja
korkeammista maailmoista? on nyt ilmestynyt
suomen kielellä Teosofisen Kirjakaupan ja
Kustannusliikkeen
kustannuksella.
Sen
hinta
on Smk. 3:—, sidottuna 4:50. Postimaksu
lisää.
Tien varrelta 1912: 199,
T: Toiveeni, jonka julkilausuin maaliskuun
Tietäjässä,
toteutui:
huhtikuun
alkupuolisko
muodostui
Helsingissä
teosofiseksi
juhlaajaksi. Vuosikokous oli mainio ja tohtori Steinerin käynti kohotti mieliä. Mieluista oli minulle tutustua tähän harvinaisen rakastettavaan teosofiin ja salatieteilijään. Monta kertaa vaihdoimme ajatuksia erilaisista asioista,
kerran parinakin tuntina yhtä mittaa. Hän
sanoi suuresti hämmästyneensä huomatessaan,
kuinka edistynyt teosofinen liike on meidän
maassamme, mutta muuten hän piti aivan
luonnollisena, että teosofia meillä leviää itse
kansaan. ”Näkyyhän Kalevalasta, mitä Suomen kansan hengessä piilee”, hän sanoi. Ja
kun kerran viittasin siihen, että on meillä
niitä, jotka eivät täysin ymmärrä teosofista
työtämme kansan keskuudessa, hän ikäänkuin
lohduttaen huomautti: ”onhan aina ja joka
paikassa lyhytnäköisiä”. Suomen kansan tulevaisuudesta hänellä oli kauniita toiveita, kuten näkyy hänen vastauksestaan erääseen kysymykseeni (kts. edempänä), ja jokainen teosofi käsittää, kuinka iloinen minä olin kuullessani vieraan tietäjän suusta samaa, mitä
itse olen uskonut ja puhunut aina suurlakosta
lähtien.
Ennen olin mielestäni paremmin ymmärtänyt Annie Besantin ja C. W. Leadbeaterin
teosofisia näkökantoja, kuin R. Steinerin, ja
vaikka itse asiassa olen itsenäinen tutkija,
olen
mieluummin
kulkenut
”besantilaisen”
nimellä kuin ”steineriläisen”. Nyt näin, että
minun luultavasti täytyy kutsua itseäni ”ervastilaiseksi”, jos nuo edellä olevat nimitykset
vähimmässäkään määrässä sisältävät, että toisen kantaja on nurjamielinen toisen kantajalle. Huomasin nimittäin, että minulla oli
suuria yhtymäkohtia tohtori Steinerin kanssa.
Ja selvästi tajusin, kuinka Teosofinen Seura
semmoisenaan — puhumattakaan teosofisesta
maailmankatsomuksesta — on korkealle kohotettuna
kaikkien
persoonallisuuksien
yläpuolelle. Persoonallisuus ja sen ihailu on ohimenevä ilmiö; ei ole sitä henkilöä maailmanhistoriassa, jota kaikki ihmiset yksimielisesti
ihailisivat ja palvelisivat, — miksi siis luulla,
että toinen ihminen on parempi tai kehittyneempi toista? Totuus yksin elää läpi aikojen,
eikä se ihminen pety joka Jumalasta etsii
turvansa.
Ryhmittykööt
Teosofisen
Seuran
jäsenet
vapaasti niiden ympäri, joita he pitävät ”opettajinaan”, mutta älkööt epäluulolla katselko
toisiaan. Veljeys toteutuu siinä, että kullakin
on oma kantansa ja samalla kunnioittaa toisen kantaa — ei välinpitämättömästi, vaan
lämpimästi, tietäen, että toisen kanta on yhtä
hyvä. Niin ”opettajat” koettavat tehdä. Ja
vaikka
syyt heidän
erimielisyyksiinsä
ovat
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paljon syvemmällä, eivät he unohda rakkauden käskyä. ”Olen aina suuresti, suuresti rakastanut Mrs. Besantia”, sanoi minulle tohtori
Steiner. Ja minä voin omasta puolestani
lisätä, samalla kun alleviivaan hänen edellä
olevat sanansa: ”rakastan suuresti, suuresti
myös toht. Steineriä.”
Toimittajalta 1912:201—202,
2: Uusista kirjoistamme valmistui vuosikokouksen ajalla tohtori Steinerin merkkiteos
Kuinka
saavutetaan
tietoja
korkeammista
maailmoista? Tahdon kääntää jokaisen teosofin huomion tähän kirjaan. Kun jo puhutaan ”eri suunnista” teosofisessa liikkeessä,
on varsin suotava, että kaikki, jotka tahtovat
olla suvaitsevaisia, iloisia ja itsenäisiä teosofeja,
tutustuvat
kaikkiin
suuntiin
säilyttääkseen itsekustakin mitä parasta on. Kirjan hinta on Smk. 3:—, postivapaasti 3:25,
sidottuna 4:50 ja 5:85.
[*Ote] Toimittajalta 1912:205—206,
TOHTORI STEINER KYSYMYSTEN
VASTAAJANA
Kirj. V. H. V. — — [*Otteita]
Ääriään myöten oli Uuden Ylioppilastalon
avara sali täynnä yleisöä, kun t:ri Steiner
pääsiäispäivän iltana nousi puhujalavalle vastaamaan
kysymyksiin
lupauksensa
mukaan.
Ihmetellen katseli tohtori tätä suurta joukkoa,
joka ei ollut mistä tahansa haalittua vaan
teosofisesti sivistynyttä ja tottunutta salatieteellisiä kysymyksiä pohtimaan. — — Hän
kääntyy vieressään seisovan Suomen ylisihteerin [*P. E:n] puoleen ja virkkaa:
— Enpä olisi uskonut, että teillä on näin
valtava ja elinvoimainen liike.
— Niin kyllä. Lienee täällä ainakin parisataa teosofia läsnä.
— Enemmän; varmaan kaksi sen vertaa.
Itse
kysymysten
ja
vastausten
vaikutus
olisi varmaan useimmille jäänyt vähäiseksi,
jollei meidän ylisihteeri niin mestarillisella
tavalla
olisi
hoitanut
kääntämistä.
Hetkeäkään
siekailematta
hän
mitä
sujuvimmalla
tavalla kertasi tohtorin pitkänkin vastauksen
suomeksi. Tohtori kuuntelikin ihmetellen tulkintaa ja vakuutti, ettei ollut ”moista koskaan ennen nähnyt”. — —
[*P. E:n kysymyksiä] Suomessa on ihmisiä,
jotka ovat alkaneet epäillä, tokko Suomella
on mitään tulevaisuutta. Toisia on taas, jotka
ovat täynnä intoa tulevan suomalaisen kulttuurin puolesta. Uskotteko te, että Suomen
suojelusenkelillä vielä voisi olla mitään tekemistä maailman näyttämöllä?
Vastaus. — — Jos tarkastetaan suomalaista
kulttuuria, mikäli sitä omasta kokemuksestani
tunnen ja mikäli käytännölliselle salatieteilijälle on mahdollista sitä tutkia, on se luettava
niihin kulttuurimuotoihin, jotka hyvin paljon
tulevat
vaikuttamaan
Europan
yhteiskehitykseen. Kaikki se, mitä tässä kansassa ilmenee
omaperäistä, on sellaista, jota ei pidä puuttua
tulevasta maailman kulttuurista. Olen vakuutettu
siitä,
että
suomalaisessa
sivistyksessä
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piilee salatuita voimia, jotka nykyään alkavat
ilmaantua, ja että siinä piilee jotakin hyvin
merkitsevää. Paljon, mikä vielä on salattua,
tulee aikaa myöden esille. Sentähden uskon,
että voimme olla oikeutettuja asettumaan niiden puolelle, jotka uskovat Suomen tulevaisuuteen. — —
Kysymys. Kalevala näyttää meille, että
syystä voidaan puhua entisestä suomalaisesta
kulttuurista. Mutta kulttuuri aina edellyttää
korkeampaa vaikutusta. Sentähden voi ehkä
puhua vanhoista suomalaisista mysterioista.
Tiedättekö, mitä lajia näinä mysteriot olivat?
Tahdotteko niistä mitään puhua?
Vastaus. On luonnollista, että ulkomaalainen, joka voi tutustua Kalevalaan ainoastaan
käännöksen avulla, ei saata nähdä kaikissa
yksityiskohdissaan sen kauneuksia ja syvyyksiä. Itse kielikin, millä se on maailmalle tarjottu, sisältää paljon sellaista, mitä ei voi
käännöksissä havaita. Mutta kun tutustuin
Kalevalaan, niin minua salatieteilijänä heti
hämmästytti,
että
Kalevalan
suurenmoisten
kuvien takana on sellaisia vanhoja mysteriosalaisuuksia, jotka koskevat suorastaan ihmissielun tärkeimpiä salaisuuksia. En ainoastaan
ole nähnyt Kalevalan uroissa tavallisia sankareita
niinkuin
muissa
kansallis-eepoksissa,
vaan suuria henkisiä voimia ja valtoja. Sankarien kolminaisuus kuvasi ihmissielun kolminaisuutta, josta olen teoksissani puhunut
sekä vanhimpien europpalaisten mysterioiden
että myös rosenkreutsiläisten opetusten mukaan. Olen kutsunut näitä kolmea sielun perusominaisuutta
aistimussieluksi,
järkisieluksi
ja tajuntasieluksi. Minun mielestäni Väinämöinen edustaa niitä voimia ja henkisiä olentoja, jotka antavat ihmiselle aistimus- eli
tuntemussielun, sisällä piilevän kyvyn, joka
ulospäin ilmenee kaikissa alemmissa ruumiissa, sekä fyysillisessä, eetterisessä että
astralisessa.
Ilmarinen
taas
edustaa
niitä
voimia, jotka seisovat näkyväisen maailmamme takana ja antavat ihmiselle hänen ymmärryssielunsa. Lemminkäinen taas niitä voimia,
jotka
tämän
näkyväisen
maailman
takana
antavat ihmiselle tajuntasielun voimat. Nämä
kolme
Kalevalan
sankaria
kuvaavat
näitä
asioita suuremmoisella tavalla. Mitä erityisesti Lemminkäiseen tulee, tahdon huomauttaa, kuinka hän Dionysoksen tavalla tulee
jaetuksi osiin, aivan kuten vanhoissa eurooppalaisissa mysterioissa on kuvattu tajuntasielun
jakautumista.
Minun
mielestäni
on
aivan selvä, että nämä suuremmoiset Kalevalan kuvaukset ovat lähteneet mitä syvimmistä ja vanhimmista europpalaisista mysterioista, etenkin pohjoismaisista.
Myöskin salatieteilijä tutkiessaan ”akaashisia asiakirjoja” huomaa aivan saman asianlaidan kuin Kalevalaa tutkiessaan. Ei siis
ole vähintäkään epäilystä siitä, että Kalevala
sisällykseltään on kotoisin näistä vanhoista
pohjoismaisista mysterioista. 1912: 206—208,
Kun tohtori Steiner kävi Helsingissä — —
huomasin, että kysymyskokous, jossa Steiner
vastasi kysymyksiin oli sisältörikkaampi kuin
esitelmäsarja. — — Ei siis Steinerinkään
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metodi eli menettelytapa tyydyttänyt minua.
ks kesäkurssit 1912: 250—252,
Rudolf Steiner piti kesäkuussa Kristianiassa
Norjassa valaisevan ja mieltäkiinnittävän esitelmäsarjan ihmisestä. Useita suomalaisiakin
oli varta vasten matkustanut Norjaan. Syyskuun 15—26 p:nä tohtori Steiner tulee Baselissa Sveitsissä puhumaan Markus-evankeliumista.
Tien varrelta 1912: 303,
”kumpaanko salakouluun neuvotte, että pyrkisin: Mrs Besantin vaiko tohtori Steinerin?”
ks opettaja 1912:307—311,
Mrs Besantin ja tohtori Steinerin salakoulut. — — olin selvittänyt, etten ole ”besantilainen” enemmän kuin ”steineriläinenkään”,
— — Silloinhan pesäero Mrs Besantin ja toht.
Steinerin välillä esoterisessa koulussa sai
alkunsa. — — Sekä Mrs. Besantilla että toht.
Steinerillä on useampia oppilaita suomalaisten
teosofein joukossa. — — Mrs. Besant ennustaa Kristuksen toista tulemista läheisessä tulevaisuudessa ja Rudolf Steiner kieltää jyrkästi, että Kristus enää fyysillisesti esiintyisi
maan päällä. — — ”eikö toimittaja siis suosittele kumpaakaan esoterista koulua, ei A. B :n
eikä R.S:n?” Päinvastoin. Suosittelen molempia — — Jos ken tuntee, että Steiner on
luotu hänen opettajakseen, hän valitkoon Steinerin. Sen vain soisin, että molemmat ymmärtäisivät: ei Besant eikä Steiner ole kaikkitietävä ks opettaja 1912:404—414,
Muuten olen lohdutuksekseni huomannut,
että esim. Saksan ylisihteeriä, toht. Steineriä,
Saksan T.S:n viime vuosikokouksessa niinikään syytettiin Seuran sääntöjen laiminlyömisestä; jopa uhattiin oikeudenkäynnillä, ks
opettaja 1912:413—414,
Olihan muuten tohtori R. Steiner aivan
omin päin tullut jokseenkin samoihin johtopäätöksiin Kalevalan sankareista, kuten ilmeni
hänen luennossaan Kalevalasta viime keväänä
Helsingissä, ks Kalevala 1912: 415,
T: Vieraskielisistä kirja-uutuuksista suositan joulu-ostoksia tehtäessä seuraavia, joita
voidaan tilata Kustannusliikkeen kautta: —
— Rudolf Steiner, Helsingin luennot: Die
geistigen Wesenheiten in den Himmelskörpern
und Naturreichen (ainoastaan T. S. jäsenille).
Hinta Smk. 11:—.
Rudolf Steiner, E in Weg zur Selbsterkenntnis des Menschen in acht Meditationen. Hinta
Smk. 2:70.
Rudolf
Steiner,
kolme
mysteriodraamaa:
Die Pforte der Eimveihung, Die Prilfung
der Seele ja Der Huter der Schivelle, kunkin
hinta Smk. 3:40.
Hintoihin tulee 10 % lisää postimaksuja
varten.
[*Ote] Toimittajalta 1912:457—458,
en tiedä, onko tohtori
Steinerin ohjelma
tunteiden suhteen millään
tavalla
erikoinen.
ks tunne 1912: 494,
ks P. E. XII Enkelein
lankeemus 1912:
495—496,
teosofia 1912:496, ja 499,
Toiselta puolen tohtori
Steiner ja hänen
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koulunsa uskoo ja väittää, että Kristus eli
ajanlaskumme alussa ks Kristus 1913: 4—6,
Steinerin oppilas paroni C. A. Walléen — —
Koska nyt olen esittänyt Steinerin ja Leadbeaterin kannan, täytyy minun puolueettomana myös kertoa, mihin tuloksiin raamatunkritiikki on tullut, ks evankeliumit 1913: 57—
60,
t:ri Steinerin kannattaja ks Walléen, C. A.
1913: 101,
kun t:ri Steiner viime elokuussa ilmotti
Miinchenin kongressille, minkä nimen hän oli
valinnut uudelle ”Bundille” eli ”Liitolle”, ks
Antroposofia 1913:102,
Viimeiset sanomat. Tämän lehden viimeisiä sivuja painettaessa saapuu meille uutinen,
joka koskee saksalaista T. S. osastoa. Tämä
Seura on omassa suunnassaan kehittynyt ristiriitaiseksi Teosofisen Seuran yleisten periaatteiden kanssa. Niinpä sen ylisihteeri t:ri
Steiner kahdesti kieltäytyi antamasta looshikirjaa seitsemälle jäsenelle sillä perusteella,
että nämä esittivät teosofiaa tavalla, mikä
soti Saksalaisen Osaston tarkotuksia vastaan.
Ja samasta syystä päätti Saksan T. S. hallinto, että Saksan T.S:n jäsenet eivät saa kuulua Idän Tähden järjestöön. Tämmöinen menettely on ilmeisesti Teosofisen Seuran sääntöjä
ja periaatteita vastaan ja sentähden Seuran
Pääneuvosto viime joulukuussa päätti erottaa
Teosofisesta seurasta t:ri Steinerin ja samalla koko Saksalaisen Osaston, joka häntä
yksimielisesti kannatti ja oli valinnut hänet
elinajakseen ylisihteeriksi. Mutta Annie Besant ei pannut tätä päätöstä toimeen vaan
vetosi vielä kirjeessä t:ri Steineriin ja pyysi
häntä oikaisemaan riidanalaiset kohdat. Tällä
hetkellä siis odotetaan vastausta saksalaiselta
seuralta.
Tien varrelta 1913: 108,
Kys. Viime kuun Tietäjässä sanotaan, että
Saksan Teosofinen Seura on omassa suunnassaan kehittynyt ristiriitaiseksi teosofisia periaatteita vastaan. Pyytäisin kysyä, mitkä ovat
nuo ristiriidat Saksan Teosofisessa Seurassa?
Vast. Ne mainittiin jo samassa uutisessa.
Saksan T.S:n hallinto ei viime kesänä antanut looshikirjaa muutamille T.S:n jäsenille
sillä perusteella, että he olivat Idän Tähden
Järjestön jäseniä. Sama hallinto päätti joulukuun 8 p:nä, että I. T. J:n jäsen ei saa olla
jäsenenä Saksan T.S:ssa. Tämä on tietysti
ristiriidassa
T.S:n
perussääntöjen
kanssa,
joiden mukaan T. S. muodostaa veljeyden ytimen
katsomatta
uskontunnustukseen,
rotuun
j.n.e. 1913: 160,
Saksan T.S:ssa on tietenkin jäseniä, jotka
hyväksyvät I. T. J:n, vaikka tohtori Steiner
ja hänen kannattajansa eivät sitä tee. — —
Tohtori Steiner puolestaan ei hyväksy I. T. J:ä,
koska se puhuu Kristuksen toisesta tulemisesta ja tohtori Steiner taas opettaa, että
Kristus ei tule. ks I. T. J. 1913:160,
Kys. Onko niissä Steinerin kirjoissa, jotka
on suomenkielelle käännetty, täydellisesti esitetty Steinerin kanta teosofiaan nähden, vai
onko se vieraskielisissä kirjoissa tarkemmin
esitetty?
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Vast. Päästäkseen oikein selville jonkun
kirjailijan maailmankatsomuksesta on tarpeellista
tutustua
kaikkiin
hänen
tärkeämpiin
teoksiinsa. Parhaiten luulen, että Steinerin
kanta teosofiaan nähden näkyy kirjasta Theosophie, jota ei ole suomeksi. 1913: 161,
T: Koska on kysytty, miksi ei Tietäjä ole
tehnyt tarkempaa selkoa nykyisistä tapahtumista Teosofisessa Seurassa eikä edes maininnut, onko Saksan T. S. eronnut, tahdon nyt
parilla sanalla ottaa asian puheeksi. Tietäjä
ei viime numerossa maininnut Saksan T.S:n
eroamisesta, koska silloin ei vielä ollut virallista varmuutta asiasta; nyt on tieto saapunut, että tohtori R. Steiner ja hänen seuralaisensa ovat eronneet Teosofisesta Seurasta
ja muodostaneet oman seuransa, jota kutsuvat
Antroposofiseksi Seuraksi. Virallinen syy tähän eroon on se, että Saksan T.S:n hallinto
viime kesänä kieltäytyi antamasta looshikirjoja muutamille jäsenille, jotka samalla olivat
Idän Tähden Järjestön jäseniä, ja että se joulukuun 8 p:nä julisti, että Idän Tähden Järjestön jäsenet eivät saa kuulua T. T:aan; jonka
johdosta Seuran Päähallinto vuosikokouksessaan Adyarissa päätti, että Saksan T.S:n
virallinen asema seurassa lakkautetaan, koska
mainitut toimenpiteet sotivat T.S:n perustuslakeja vastaan; presidentti tosin myönsi saksalaisille miettimisaikaa ja kehotti heitä muuttamaan
menettelynsä
”perustuslailliseksi”,
mutta vuosikokouksessaan helmikuun 2 p:nä
useimmat saksalaiset tohtori Steineriä seuraten erosivat seurasta. Jälelle jääneille 14
looshille annettiin uusi osastokirja ja väliaikaiseksi
ylisihteeriksi
määrättiin
tohtori
Hiibbe-Schleiden.
Sanoin, että tämä oli ”virallinen syy” eroon,
sillä tietysti jokainen ymmärtää, että saksalaisilla oli omat syynsä kieltäessään Idän Tähden Järjestön jäseniltä looshikirjoja j.n.e. He
tietysti katsoivat siinä menettelevänsä oikein.
Ovatpahan selittäneet pitkälti ja laajalti, minkätähden eivät rakasta I. T. J:n jäseniä ja
minkätähden arvelevat, että Mrs. Besant on
siveellisessä
rappeutumistilassa,
hän
kun
muka ei enää tiedä eroa totuuden ja valheen
välillä. Ja koettaessani asettua heidän kannalleen, katsella asioita heidän silmillään ja
tuntea heidän tunteillaan, minä ymmärrän
heitä enkä heitä tuomitse, sillä kun ihminen
tuntee vastenmielisyyttä toista kohtaan, hän
on taipuvainen suurentamaan toisen vikoja,
vieläpä näkemään hänessä olemattomia virheitä. Mutta niin pian kuin omalla tavallani
katselen asioita, arvostelen heti kaikkia syytöksiä Mrs. Besantia vastaan verukkeiksi,
joilla osaksi peitellään, osaksi järjelle selitellään tunteissa löytyvä vastenmielisyys Mrs.
Besantia vastaan; siksi vähäpätöisiä ja mitättömiä ovat nuo syytökset, 1) että Mrs. Besant
omavaltaisesti peruutti Genuan kongressin ja
2) että hän ilmeisesti on valehdellut, kun hän
toukokuussa 1912 kirjeessä kielsi tietävänsä
eräästä virallisesta asiasta (Vollrath), jonka
hän kolme vuotta aikaisemmin virallisessa kirjeessä oli hyväksynyt. Arvostelen näitä syytöksiä verukkeiksi enkä ole tahtonut täyttää
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Tietäjän
palstoja
tämmöisillä
pikkumaisilla
asioilla.
Sitä vastoin ymmärrän, että oikeat syyt
ovat vieläkin syvemmällä. Oikeat syyt eroon
ovat ne, joista jo olen puhunut Tietäjässä,
kun viime syksynä
kirjotin esoterismista ja
salaisista kouluista.1) Ja oikeat syyt ovat sitä
laatua, että tekevät minut murheelliseksi. Mrs.
Besant edustaa yhtä suuntaa salatieteellisessä
tutkimisessa, toht. Steiner toista. Ja että
nämä kaksi suuntaa eivät mahdu saman T.S:n
katoksen alle, se minua surettaa. Teosofisen
Seuran pitäisi olla niin ylevä, niin vapaa, niin
puolueeton, niin viisas, että sen suojassa saisivat vilpittömästi työtä tehdä mitä erilaisimmat ajattelijat, tutkijat ja tietäjät. Jos Teosofisen Seuran jäsenet olisivat kaikki itsetietoisia ja täysin heränneitä ihmisiä, eivät he
antaisi riitaisuuksien syntyä; he eivät sokeasti kulkisi kenenkään opettajan jäljissä,
vaan valitsisivat kaikesta mitä hyvää on. (Ja
tämä tietysti koskee yhtä paljon nykyisen
Antroposofisen Seuran jäseniä.) Sen sijaan
näemme, että kun maailmassa esiintyy ihminen, joka enemmän tietää kuin hänen veljensä,
ovat toiset heti valmiit häntä jumaloimaan.
Ja kuitenkaan ei mikään sana ole niin tosi
kuin se Mrs. Besantin sana, että ei hän eikä
toht. Steiner, ei H. P. B. eikä C. W. Leadbeater, ei sanalla sanoen kukaan ihminen
tiedä koko Totuutta. Ei siis kukaan ihminen
ole erehtymätön eikä jumalallinen arvoltaan.
Vaikka minua siis surettaa, että Teosofinen
Seura on henkisesti heikompi kuin olisin toivonut ja että me teosofit aatteellisissa asioissa
annamme personallisille tunteille suuremman
vallan kuin suotavaa olisi, olen kuitenkin
samalla iloinen siitä, että ero tapahtui. Sillä
nyt voivat sekä Teosofisen että Antroposofisen Seuran jäsenet vapaammin kehittyä ja
työskennellä aatteensa puolesta. Heillä ei —
ainakaan aluksi — ole omissa leireissään ”vastustajia” ja ”jarruttajia”. Heidän ei tarvitse
”hävetä” niiden puolesta, jotka ajattelevat toisin kuin he. Kummallakin puolella saattavat
iloisessa yhteistyössä palvella ihanteitaan.
Ja jos te oikein tunkeilevasti kysytte minulta, mikä todella on ajatukseni, tunnustan
ajattelevani näin: jos me teosofit täällä Suomessa olisimme tunteneet olevamme yhtä kansaa, tunteneet, että meidän suuri yhteinen tehtävämme on teosofisesti valistaa tätä kansaa,
silloin emme olisi antaneet kaikenlaisten syrjävaikutteiden
häiritä
työtämme.
Teosofinen
maailmankatsomus on siksi suurenmoinen ja
rikas, että riippumatta toisesta tai toisesta
detaljikysymyksestä,
riippumatta
siitä,
onko
Steinerin auktoriteti suurempi kuin Besantin
vaiko päinvastoin, meillä olisi riittänyt työtä
kylliksi
teosofisten
aatteiden
levittämisessä.
Ja harras toivoni on, että kaikki ne, jotka
uskollisina ovat jääneet Teosofisen Seuran
lipun alle, käsittäisivät tämän ja suuntaisivat
katseensa siihen, joka yhdistää, eikä siihen,
joka erottaa.
Toimittajalta 1913: 169—171,
1

) [*ks opettaja 1912:307—311]
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Eron johdosta. Eräs jäsenemme kirjotti
meille äsken: ”Tietäjän lukijana ja S. T.S:n
jäsenenä pyytäisin Teitä hyväntahtoisesti kehottamaan tai S:a, hra T:tä tai jotain toista
tai Steinerin asian johdosta S. T.S:sta eronnutta henkilöä antamaan Tietäjässä selostuksen niistä syistä, joiden tähden he ovat Suomen T.S:sta eronneet; jotta Tietäjän lukijakunta
saisi
tutustua
heidänkin
mielipiteisiinsä.” Tässä numeiossa olemme julkaisseet
kamreeri Hellnerin kirjotuksen Tie on kaikkialla, jossa asioita katsotaan antroposofiselta
kannalta. Mikäli tiedämme, on muuten suomalaisten ”steineriläisten” ero tapahtunut osaksi
luonnollisesta
myötätunnosta
toht.
Steineriä
kohtaan, osaksi Saksasta saapuneen nimenomaisen kehotuksen johdosta.
Tien varrelta 1913: 215,
”— — Tällä kertaa kun Teosofisessa Seurassa on tapahtunut eroamisia, jotka ovat
aiheutuneet tai Steinerin eriävästä käsityksestä teosofiasta, saatte Te varmaankin täällä
Suomessa kestää ikävimmät kolahdukset —
—” ks P. E. XII Suuret Uskonnot 1913:222,
pyydettäisiin tai Steineriä ja Antroposofisen Seuran edustajia — — tämä tai Steinerin asia suretti minua ja on surettanut pitkin vuosia ks teosofia art Yleiseuroppalainen
teos. kongressi 1913:287—292,
Steiner sanoo ks kundaliini 1914: 93,
Saksassa sitävastoin on eronnut puolenkolmatta tuhatta tai Steinerin kannattajaa, ks
teosofia 1914: 94,
Huonon palveluksen teosofialle ja mystiikalle tekevät tosin ne teosofit, jotka — kuten
Eugene Levy äsken julkaisemassaan ja muuten ansiokkaassa kirjassa ”Rudolf Steiners
Weltanschauung und ihre Gegner” (R. T:n
maailmankatsomus
ja
sen
vastustajat)
—
väittävät, että vasta tohtori Steiner Saksassa
on työllään tuonut 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, ks mystiikka 1914: 98—100,
Steiner-asian johdosta ks salatiede 1914:
198—199,
Teosofien siirtola Sveitsin rajalla. Tri Rudolf Steiner ja hänen kannattajansa ovat
viime syksystä asti tehneet suunnattomia rakennustöitä
Dornachissa,
lähellä
Baselia.
Täällä ihmeen luonnonihanassa seudussa vuoristorinteellä
on
kohoamassa
jättiläismäinen
temppelirakennus, jonka pinta-ala jo on 4,000
neliömetriä. Sen nimenä on ”Johannisbau” ja
500-miehinen
työmiesjoukko
on
väsymättömässä toimessa sen valmistamisessa. Piirustukset suunnittelee tai Steiner itse, mutta
paljon taiteilijoita on liittynyt samaan yritykseen. Maata on hankittu n. 80,000 neliömetriä ja suuri joukko tämän liikkeen kannattajia aikoo asettua tänne asumaan kauas
suurkaupungin
hälinästä.
Ympäröivä
kansa
on hämmästynyt näistä ihmeellisistä rakennustöistä, ja huhujen satuverkko jo ympäröi
noita vuorilinnoja. Päähuone, suunnaton ku-
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pooli, jonka läpimitta on 50 metriä, tulee
mitä rikkaimmalla ja vaikuttavimmalla tavalla sisustetuksi; 50 taiteilijaa on mukana
vain tässä koristetyössä. ”Innokas kiire vallitsee tuolia ylhäällä laajoilla rakennuspaikoilla. Missä vähän aikaa sitten kukkulat,
metsät ja kalliot lepäsivät uneksivassa yksinäisyydessä,
kuuluu
nyt
työn
sataääninen
hälinä. Tämän vuoden lopulla pitäisi mahtavan rakennuksen valmistua”, sanoo Dagens
Press, joka asiata selostaa.
Tien varrelta 1914: 249,
Uutta antroposofista kirjallisuutta. Rudolf
Steiner: Vad viii den andliga vetenskapen
och huru behandlas den av sinä motständare?
Hinta postivapaasti 45 p. Saatavana Teosofisesta Kustannusliikkeestä.
Tien varrelta 1914: 512,
Steiner-kriisin aikana ks Hernberg, Hanna
1915: 401—402,
T: Rudolf Steinerin broshyyri Elämänkysymyksiä teosofiselle liikkeelle, jonka on suomentanut Tyyni Nylund. Kustantaja on Adolf
Nylund Seinäjoella. Sivuja 34, hinta 60 p.
[*Ote] Toimittajalla 1916:245,
ks kirjallisuus 1917:145,
T: Tyyni Nylundin kustannuksella Vaasassa on ilmestynyt Henkitieteen tehtävä ja
sen ”korkeakoulu” Schweitsissä. T:ri Rudolf
Steinerin esitelmä, suomentanut Adolf Nylund. Hinta 50 p.
Toimittajalta 1917: 203,
Steinerin esoteeriset koulut ks Opetuslapsius 1917: 241,
ks kirjallisuus 1917:482—483,
”enhän minä tunne Steinerin oppia niin
paljon, että olisin voinut ottaa siltä vastaan
vaikutuksia. — —” En tällä tahdo sanoa olevani ”steineriläinen”. Päinvastoin. Jos ”steineriläisyys” tarkottaa jotain personallista suhdetta Steineriin, silloin en ole steineriläinen.
— — Tohtori Steineriä taas tunnen personallisesti sangen vähän, mutta — — sieluni iloitsee Steinerin kirjotuksista. En liioin tarkota,
että Steinerin kirjotuksiin olisin samassa suhteessa kuin Steinerin oppilaat eli ”steineriläiset”. En tunne lähemmältä ”steineriläisiä”.
— — olen huomannut Steinerin kirjotusten
sisältävän totuutta — — Minun ei ole käynyt
niin kuin Steinerin oppilaitten — — Steiner
on oikeassa — — olen lukenut — — riemuiten Steinerin kirjoja, ks tunnustus 1918:
165—167,
tohtori
Steinerin
kannasta
Kristus-kysymyksessä ks Jeesus art Oliko Jeesus Jumala?
1918: 231—235,
Olkoon nyt minusta kaukana, että tahtoisin oikaista Mrs. Besantin tai tohtori Steinerin Kristus-käsitystä, ks Jeesus vaiko Kristus? 1919: 17—18,
Ajan voimakas valtiollinen ja yhteiskunnallinen henki näkyy joka paikassa tempaavan mukaansa. Mrs. Besant on pitkin matkaa
ottanut osaa Indian poliittiseen elämään. Nyt
kuuluu tohtori Rudolf Steiner, antroposofein
tunnettu opettaja ja johtaja, esiintyvän Sak-
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sassa
yhteiskunnallisella
uudistusohjelmalla,
joka jo laajoissa piireissä on voittanut kannattajia.
Ehkä olemme tilaisuudessa vastedes
tekemään
tarkempaa
selkoa
tästä.
Tien varrelta 1919: 224,
Ilokseni huomaan nyt, että samansuuntaisia
näkökantoja — — esittää antroposofein kuulu
johtaja ja opettaja, tohtori Rudolf Steiner.
Edessäni on pöydällä broshyyri, jonka toht.
Steiner vastikään on julkaissut. — — Steiner
huomauttaa — — kehotuksen takana ei ole
ainoastaan
tohtori
Rudolf
Steinerin
nimi,
vaan ks yhteiskunta 1919: 229—230,
Puhuittepa
tohtori
Steinerin yhteiskunnallisesta kolmijaosta ja sanoitte, että teilläkin
on samansuuntaiset mielipiteet, ks yhteiskunta
1919: 259—260,
Olen monta kertaa pahoitellut sitä seikkaa,
että tohtori Steiner kannattajineen aikoinaan
eroitettiin Teosofisesta Seurasta ja että he
sitten muodostivat oman Antroposofisen Seuransa, ks R-R 1920:241—247,
tohtori Steiner Saksassa oli sanonut Saksan
kyllä tulevan sodassa häviämään ks R-R
1920: 338—348,
ks R-R 1921: 5, paha 1921: 62,
Walléen C. A. 1921: 130,
niin hyvin Mrs. Besant kuin tohtori Steiner
ja monet muut heidän kerallaan ovat päteviä
okkultisia opettajia kukin omalla tiellään ks
teosofia art T.S:n tehtävä 1921: 330—334,
Tohtori Steinerille kirjoitin erikoisesti saksan kielellä, mutta ei hänkään ole mitään vastannut. Tosin olen antroposofeilta kuullut,
ettei heidän johtajansa yleensä vastaa kirjeisiin, ks teosofia art T.S:n tehtävä 1921:
462—463,
tohtori
Steinerin
Dreigliederung-aatteiden
suomalainen
äänenkannattaja,
ks
kolmijakoaate 1921: 464—465,
tohtori Steiner [*on] — — kaksi kertaa
käynyt Helsingissä ks Tingley, K. 1922: 123—
126,
ks R-R 1922:132—134, ja 193—194,
tohtori Steinerin Okkultinen kristinoppi? ks
Mea culpa 1922:259—264,
[*Steinerin] päämaja Dornachissa [*paloi]
ks Antroposofia 1923: 37,
ks teosofia 1924: 118,
Kun toht. Steiner joukkoineen eroitettiin
Teosofisesta Seurasta v. 1912 ks Vollrath,
Hugo 1924: 329—330,
Steiner
opettaa
ks
auktoriteettius
1925:
146—151,
T: Eräs teosofisen liikkeen suurista personallisuuksista
lopetti
maallisen
vaelluksensa
maaliskuun 30 p:nä. Hänen kuolemansa tuli
äkkiä, vaikka kuulemma ei odottamatta, koska
hän jo jonkun aikaa oli potenut vaikeampaa
sairautta. Tämä oli Antroposofisen Seuran
perustaja ja johtaja, tohtori Rudolf Steiner.
Menen
muistissa
taaksepäin
kolmetoista
vuotta. Silloin olimme kaikki Teosofisen Seuran jäseniä ja Rudolf Steiner oli Saksan
T.S:n ylisihteerinä. Hänen maineensa salatieteellisenä opettajana oli laajalle levinnyt.
Hän oli käynyt useissa Europan maissa luennoimassa, m.m. Suomessakin. Hän nimitti teo-
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Sofiaansa
välistä
rosenkreutsiläisyydeksi,
ja
hänen opetuksensa oli aina evankeliumein ja
Jeesuksen Kristuksen yhteydessä. Hän oli
Saksassa voittanut tavattoman paljon kannattajia, ja hänen suussaan itämailta tullut
teosofinen sanoma muuttui länsimaalaiseksi,
kotoiseksi, milteipä kristilliseksi viisaudeksi.
Moni varmaan minun kanssani ylpeili siitä,
että Teosofisessa Seurassa oli Okkultinen tutkija, joka kykeni tietovarastoamme lisäämään
omilla havainnoillaan, ja moni uskoi varmaan minun kanssani, että vielä oli tuleva
aika, jolloin joka kansalla — jokaisessa kansallisessa T.S:ssa — oli oma tietäjä ja opettaja johtajanaan. Silloin Teosofinen Seura
vasta olisi voimakas, rikas ja henkisesti elävä!
Tätä
Teosofinen
Seura
valitettavasti
ei
älynnyt. Siellä täällä Saksassa ja muualla
oli jäseniä, jotka eivät hyväksyneet tohtori
Steinerin voimakasta ja voittoisaa työskentelyä, vaan pitivät sitä jonkinlaisena kristillisenä agitatsionina. Näiden mielestä toht.
Steinerin ei pitänyt saada vapaasti eikä yksityisten jäsenten pyynnöstä liikkua eri maissa,
vaan ainoastaan kunkin maan T. S :n virallisesti kutsumana, jottei häiriötä saataisi aikaan. Syntyi riitoja ja kahnauksia. Minä
yhtenä ehdotin Teosofisen Seuran pääneuvostolle, että T.S:n sääntöjä muutettaisiin siten,
että kansalliset osastot eivät olisi maantieteellisesti rajoitettuja, vaan että yksilöllinen
jäsen saisi kuulua siihen kansalliseen osastoon, johon hän tunsi haluavansa kuulua;
siten esim. saksalaiseen osastoon saisi kuulua
ken tahansa T.S:n jäsen, joka tahtoi kannattaa toht. Steineriä. Pääneuvosto ei voinut
ottaa tätä liian mullistavaa ehdotusta huomioon, ja niin selkkaukset monien vaiheiden
jälkeen päättyivät siihen, että tri Steiner
joukkoineen oli pakoitettu poistumaan Teosofisesta Seurasta. Ken siinä voittajaksi jäi,
arvostelkoon tulevaisuuden historia.
Tämä episoodi muistui mieleeni Rudolf
Steinerin kuoleman johdosta, sillä en ole
lakannut suremasta sitä, että teosofinen liike
ei pysynyt ehjänä ja yhdistettynä. Todellisuus on joka tapauksessa sitä mitä se on,
eikä meidän surumme eikä harmimme sitä
muuta. Omistakaamme siis vain rakkautemme
ja siunaavat ajatuksemme sille teosofisen liikkeen merkkihenkilölle, joka nyt on keskuudestamme muuttanut toiselle puolelle.
Rudolf Steiner syntyi Unkarissa Kraljeviczin kylässä helmikuun 27 p:nä 1861 ja oli
siis kuollessaan 64 vuoden ikäinen. Hänen
isänsä oli rautatievirkamies, ja perhe muutti
usein paikasta toiseen. Pieni Rudolfkin muutti
toisesta kyläkoulusta toiseen. Vasta kymmenvuotiaana hän pääsi Wiener-Neustadtin reaalikouluun valmistuakseen insinööriksi. Myöhemmin hän pääsi Wienin polyteknisen opiston
oppilaaksi.
Itsestään
hänen
harrastuksensa
kuitenkin tämän jälkeen kääntyivät klassillisiin opintoihin, ja niin hän lopulta luki filosofian tohtoriksi.
Rudolf Steinerin henkisestä elämästä kerrotaan, että hän jo 19-vuotiaana kohtasi Mestarinsa, joka näytti hänelle hänen elämäntehtävänsä. Vasta 90-luvun loppupuolella hän
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tutustui teosofiseen liikkeeseen, joka häntä
ei silloin vielä miellyttänyt. Mutta kun hän
vuosisadan vaihteessa oli esiintynyt Berlinissä
ja sikäläisten teosofein kutsusta oli pitänyt
esitelmäsarjan heidän looshissaan, heräsi hänessä ajatus työskennellä teosofein parissa.
Berliniläisien
ystäväinsä
kehoituksesta
hän
sitten liittyi Teosofiseen Seuraan v. 1902, tuli
heti Saksan T.S:n ylisihteeriksi ja aloitti menestyksellisen teosofisen toimintansa, jota hän
väsymättä jatkoi — ensin T.S:n piirissä
vuoteen 1913 ja sitten omassa Antroposofisessa Seurassaan, — kunnes kuolema katkaisi
fyysillisen työskentelyn.
Hänen lukuisista teoksistaan mainittakoon:
Teosofia,
Kuinka
saavutetaan
tietoja
korkeammista maailmoista? Das Christentum als
mystiselle Tatsache, Die Geheimwissenschaft,
Die Rätsel der Philosophie. On myös olemassa
viitisenkymmentä
käsikirjoituksena
painettua
luentosarjaa
erilaisista
teosofisista
aiheista
(m.m.
evankeliumeista
ja
Ilmestyskirjasta),
ja epäilemättä väsymätön työntekijä on jättänyt jälkeensä vielä julkaisemattomia käsikirjoituksia.
Tulkoon
hänen
henkinen
testamenttinsa
vielä siunaukseksi ja avuksi monelle, monelle
pimeässä hapuilevalle totuuden etsijälle!
Toimittajalta 1925: 154—156,
T: Eräänä lauantai-iltana joulukuussa, kun
ei ollut kysymysiltaa, sain tilaisuuden kuulla
erään
ulkomaalaisen
tohtorin
saksankielisen
esitelmän Rudolf Steineristä ja hänen työstään. Esitelmöitsijä oli itse antroposofi ja
hänen puheensa miellytti sekä sujuvan ja
sivistyneen
muotonsa
että
suurta
ihailua
antroposofiaa
ja
tohtori
Steineriä
kohtaan
uhkuvan sisältönsä puolesta. Vain yksi asia
ihmetytti minua ja paria muuta meikäläistä,
jotka olivat läsnä samassa tilaisuudessa: ei
sanaakaan puhuttu teosofiasta, ei H. P. Blavatskysta eikä Teosofisesta Seurasta, jonka
saksalaisen osaston ylisihteerinä Rudolf Steiner oli toiminut kaksitoista vuotta. Kuitenkin
puhuttiin
hänen
elämäntyöstään
ja
hänen
antroposofiastaan,
mutta
yksinomaan
siltä
kannalta, että koko asia oli uusi, Steineristä
alkuisin ja hänen yliaistillisiin tutkimuksiinsa
perustuva. Tämä hämmästytti minua, sillä
siinä oli mielestäni jotain epähistoriallista.
Yhtäkaikki ymmärrän nyt paremmin tätä
uudenaikaista antroposofista näkökantaa. Olen
lukenut Steinerin viimeisen teoksen Mein Lebensgang (Elämän juoksuni), joka tosin jäi
kesken tekijän kuollessa viime maaliskuussa,
mutta joka sentään ulottuu vuoteen 1907 ja
antaa eheän ja elävän kuvan tekijänsä harvinaisluontoisesta personallisuudesta. Tässä kirjassaan tohtori Steiner puhuu sangen niukasti
siitä okkultisesta itsestään, joka enimmin olisi
kiinnittänyt minun mieltäni. Hän puhuu verrattain tyhjentävästi kaikista niistä itävaltalaisista, saksalaisista y.m. kuuluisuuksista, joiden kanssa hän nuoruudessaan joutui tekemisiin ja jotka vaikuttivat hänen kehitykseensä, hän viivähtää myös vähän väliä
omien filosofisten käsitteittensä muodostumisessa ja viimeistelyssä, mutta hän ei puhu
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selvää sanaa henkisistä, psyykkisistä ja yliaistillisista
kokemuksistaan.
Niistä
lukijan
täytyy osata lukea rivien välistä.
Hän tekeekin niin. Ja Steinerin omiin viittauksiin nojaten hän lukee rivien välistä, että
Steiner oli harvinaisen psyykkinen personallisuus lapsuudestaan lähtien. Lapsesta saakka
hän epäilemättä näki enemmän ja toisella tavalla kuin muut ihmiset. Lapsesta saakka hän
oli selvillä siitä, että ihminen oli henkiolento
omine sielullisine organismeineen eikä suinkaan paljas fyysillinen ruumis. Verrattain nuoresta saakka hän myös tiesi, että ihminen on
jälleensyntyvä olento, ja kun hän tutustui toiseen ihmiseen, näki hän aina nykyisen personallisuuden takaa entisen, ennen eläneen henkilön. Näistä ihmeellisistä asioista hänen oli
ylen vaikea kertoa toisille joutumatta epäilyn,
vihan tai naurun alaiseksi — eikä hän sitä
paljon tehnytkään, — mutta kun hän vuosisadan alussa tutustui berliiniläisiin teosofeihin ja nämä suurella halulla kuuntelivat hänen esitelmiään, selvisi hänelle, että teosofit
olivat ihmisiä, jotka häntä ymmärsivät. Kauvan ei kestänytkään, ennen kuin Steiner liittyi
T. T:aan, saksalainen osasto muodostettiin ja
Steiner valittiin sen ylisihteeriksi. Nyt Steiner
nimitti
elämänkatsomustaan
teosofiseksi
ja
ryhtyi väsymättömään työhön teosofian puolesta, kunnes erimielisyydet Mrs. Besantin
kanssa pakottivat surulliseen eroon v. 1912.
Se seikka, että Rudolf Steiner — mikäli olen
käsittänyt hänen elämänkertansa oikein —
”tiesi” asioita, ennen kuin hän tuli teosofiksi,
muodostaa siis — sanoisinko: siveellisen lähtöjä tukikohdan sille katsantokannalle, että antroposofialla ei ole mitään yhteistä teosofian
kanssa. Tämä katsantokanto ei kuitenkaan
saa minua vakuutetuksi, ja epäilen, tuleeko
historia tunnustamaan sitä oikeaksi. Niin, en
oikeastaan ollenkaan epäile, ettei historia tule
lukemaan antroposofista liikettä yhdeksi haarautumaksi siitä suuresta teosofisesta liikkeestä, jonka H. P. Blavatsky pani alulle
v. 1875.
Toimittajalta 1926:11—12,
kun v. 1912 ehdotin Steiner-asian yhteydessä, että ks teosofia 1926: 169,
Steinerin eron syy, joka v. 1912 jäi T.S:n
jäsenille jonkun verran hämäräksi, koska riita
opeista ei tuntunut heistä teosofiselta, saa
uuden valaistuksen äsken ilmestyneessä ruotsinmaalaisen vanhan teosofin Georg Ljungströmin broshyyrissä Nostradamus och Anton
Jolianssons profetior oin nu stundande världshändelser. Kirja puhuu, kuten nimi osoittaa,
varsinaisesti toisista asioista, nim. tulevista
maailmantapahtumista
Nostradamuksen
ja
Anton Johanssonin ennustusten mukaan, mutta kirjan loppuun on liitetty pitkä luku,
jonka otsikkona on ”Annie Besantin Krishnamurti-Kristus” ja jossa tekijä lyhyesti ja
purevasti arvostelee Teosofisen Seuran johtohenkilöiden
toimenpiteitä
Krishnamurti-historian yhteydessä. Koska kysymys totuudenetsijöille on vakava, suomennan tähän pari
kohtaa Ljungströmin kirjasta:
”Tapahtui nimittäin, kumma kyllä, että
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A. Besant ja Leadbeater perustettuaan Tähtiseuran valmistaakseen odottamaansa Kristusinkarnatsionia kääntyivät tunnetun henkitut^
kijan Rudolf Steinerin puoleen kysyen, eikö
hänkin
tahtoisi
olla
mukana
avustamassa
tuota
odotettua
merkkitapahtumaa.
Steinerin
oman kertoman mukaan tarjottiin hänelle silloin
jälleensyntyneen
apostoli
Johanneksen
osa. Mutta kun Steiner muitta mutkitta vastasi: ”enhän toki ole hullu”, vetäytyivät toiset äkkipikaa ja hieman loukkaantuneina takaisin, ja kohta perästä syttyi suuri riita
Besantin ja Steinerin välillä, ja antroposofinen seura erosi teosofisesta”.
Steiner kuoli maaliskuussa 1925, ja Ljungström kertoo, mitä Besantin mukaan tapahtui
hänen kuolemansa jälkeen:
”Sillä hyvä Annie Besant oli suorastaan
pakotettu selittämään, että kun hän Steinerin
kuoleman jälkeen tapasi tämän henkimaailmassa, itkeä parkui Steiner kauheata erehdystään maajaavisen maaelämän aikana, kun hän
antautui taisteluun Besantia vastaan Kristuksesta ja apostolein ruumistumisesta meidän
päivinämme.
”Tästä käy selvästi päättäminen, että Rudolf Steiner, huolimatta hieman hätäisestä
kiellostaan ensi hämmästyksessä, nyttemmin
katuvaisena on käsittänyt, että juuri hän
eikä kukaan muu aikoinaan oli kyseessäoleva
apostoli.
Ajatella,
että
apostoli
Johannes
henkimaailmassa seisoo Annie Besantin edessä, katuvaisena itkien ja tunnustaen suuren
erehdyksensä, ettei maallisessa elämässä niinkauan kuin aika oli, kuunnellut Besantin
kehotusta ja seurannut hänen ohjeitaan korkeimpien henkisten asioiden käsittelyssä! Todella näky jumalille!”
Tien varrelta 1928: 287,
”Rudolf Steinerin pedagogiikka ja lääketaito” on nimeltään 27-sivuinen kirjanen,
jonka Suomen Antroposofinen Seura on julkaissut.
Vihko
sisältää
kirjoitelmia,
jotka
etenkin valaisevat Rudolf Steinerin monipuolisten
opetusten
soveltamista
kasvatustyöhön.
Mielenkiintoinen
kirjanen
on
saatavissa
m.m. Mysticasta.
Mitä muualla tiedetään 1929: 21,
Tohtori Steiner on omilla tutkimuksillaan
paljastanut
totuuden
kaikista
mediumeista
riippumatta;
sitä
nimitetään
antroposofiaksi,
— — 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 suuremmat tiedot kuin H. P. Blavatskyllä,
olisi hänen kuitenkin ensin pitänyt tehdä se
suunnaton uranuurtajan työ, minkä H. P. B.
jo oli valmiiksi suorittanut, ennenkuin kukaan olisi kallistanut korvansa hänen — tohtori Steinerin — sanomalle. — — tohtori
Steiner asettui kirkon kannalle, ks Kristus
1929: 137—141,
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Tohtori Steinerin Antroposofinen Seura ei
vastannut sanaakaan, ks teosofia art T.S:n
tehtävä 1930: 183—185,
Steiner-kriisin aikana ks ”Suunta” 1930:
324,
Yhtä suopeata lausuntoa kreivi Kayserling
ei anna omasta maanmiehestään tohtori K.
Steineristä, jonka hän taas sanoo olleen kyllin älykkään voidakseen keksiäkin antroposofisia näkyjään, ks C. W. L. 1932:73—74,
Tohtori
Rudolf
Steiner Saksassa
jatkoi
H.P.B.-n työtä mitä kristikuntaan tuli kristillisen metafysiikan alalla ks uskonpuhdistus 1933: 200.
”Steineriläinen”
ks Steiner 1912: 201,
opettaja 1912:405,
Steiner 1913:215,
tunnustus 1918: 165.
Steinsvik, Märta: Avioliitto ja suvun jatkaminen (suomentanut ja muistutuksilla varustanut V. Palomaa). Hinta 75 p.
Toimittajalta 1910:296.
Stenbibeln, kirj Knut Holm ks tätä 1927:
330—331.
Stenbäck, Aksel
1925:287, 459, 1928:143, 1929:452.
Stenbäck, Kalevi 1934:315.
Stenbäck, Tekla 1928:143, 183, 1929:135.
Stenman, Gösta
Stenmanin Taidepalatsi ks R-R 1924: 173.
318, 1925:48,
Ja vielä onnellinen on Ruusu-Risti senkautta, että se saa lukea jäsentensä joukkoon
Gösta Stenman’in, joka on valmistanut RuusuRistille valoisan, avaran ja taiteen ympäröimän kodin. Krohnin kiitoksen sanoihin Gösta
Stenmanille yhtyvät sydämestään kaikki ruusuristiläiset.
[*Ote Vuosijuhlavaikutelmista] 1925: 239,
1926: 173,
Stenmanin
loppuunmyynti.
Pääkaupungin
sanomalehtiä
seuranneet
lukijamme
tietävät,
että
Stenmanin
uhkea
taidepalatsi,
jossa
Ruusu-Risti kolme onnellista vuotta on vieraillut, on äskettäin myyty vanhalle, kuuluisalle lauluseuralle ”M. M.”. Samalla Taidepalatsi, joka nyt päättää julkiset näyttelynsä,
loppuunmyy suunnattomat kokoelmansa vanhoja ja uusia, uiko- ja kotimaisia taideteoksia.
Huomautamme tästä kaikille taiteen rakastajille, sillä nyt tarjoutuu heille harvinainen tilaisuus hankkia itselleen hyvä taideteos ylen runsaasta valikoimasta. Veli Gösta Stenman varoitti kyllä toimitusta kehottamasta ruusuristiläisiä taideteoksien ostoon, sillä nyt tarvitaan
— hän sanoi — lähimmässä tulevaisuudessa
ruusuristiläisten kaikki liikenevät varat äsken
perustettuun ja vuosikokouksessa vihittävään
Temppeli-rahastoon, mutta tästä jalosta varoituksesta huolimatta toimitus laskee Ruusu-Ristin jäsentenkin sydämille tämän ainutlaatuisen
loppuunmyynnin. Vaikkeivät jäsenemme, jotka
enimmäkseen ovat vähävaraista väkeä, itse
jaksaisikaan ajatella taideteoksen hankkimista,
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voivat
he
kiinnittää
syrjäisten
huomiota
asiaan ja tuoda muualta ostajia Palatsiin. Ja
onhan suurin osa tämänkin lehden lukijoista
ulkopuolella
varsinaista
jäsenpiiriä!
Tien varrelta 1927: 161—162,
Koulun johtokuntaan — — taidekauppias
Gösta Stenman ks Kulmakoulu 1928: 96,
saimme Mystican kautta Gösta Stenman’in
lahjana arvokkaan kirjakokoelman ks Turku
1928: 140, 1931: 111,
T: Tahdon tässä luetella muutamia kirjateoksia, joista minulla on ollut iloa nyt joulun ja uuden vuoden aikoina.
Ensimäisenä mainitsen suur julkaisun ”Finländsk Konst, Samlig Gösta Stenman”, tekstin kirjoittanut Nils Gustav Hahl, joka teos
ilmestyi kirjakauppaan lokakuussa. Se käsittää 716 suurikokoista sivua ja kuvia ja tekstiä ja on luettelo niistä suomalaisista maalauksista ja veistoksista, jotka ovat kuuluneet tai kuuluvat Gösta Stenmanin kokoelmiin. Valikoima on itse asiassa niin runsas,
että saamme hyvän historiallisen kuvan suomalaisista taiteilijoista ja heidän taiteestaan
viime kuluneen sadan vuoden aikana. Hienoja
valokuvia on kirjassa kymmenittäin ja maisteri
Hahlin
elämäkerralliset
tiedot
taiteilijoista ja selitykset kokoelman tauluista ja
veistoksista ovat lyhykäisyydessään niin asiallisen ytimekkäitä ja niin kirjallisen meheviä,
että liikumme kuin galleriassa, jossa tekijät
itse esittävät meille taideteoksiaan. Tämmöisestä kirjasta on Suomelle kunniaa kaikkialla,
missä taidetta viljellään, ja Gösta Stenman
on taasen piirtänyt niinensä kultakirjaimin
kauneuden akaashisiin aikakirjoihin.
[*Ote] Toimittajalta 1933: 1—2,
vanha ystäväni G. S. [*Gösta Stenman] oli
rannalla vastassa, ks Tukholma 1933: 243,
Kunnianosoitus.
Tukholmasta
ilmoitetaan
24. 11., että nykyisin Ruotsissa asuva RuusuRistin Neuvoston jäsen taidekauppias Gösta
Stenman on nimitetty Vaasan ritarikunnan
ensimmäisen luokan ritariksi.
Tien varrelta 1933: 312.
Stern, J.
J.
STERN:
Tulevaisuuden
valtio.
Saks.
suom. Kaarlo Vaahtera.
Tämä kirja ei ole vilkkaan mielikuvituksen
luoma
kuvaus
tulevaisuuden
yhteiskunnasta,
kuten nimestä sopisi päättää, vaan väitelmäin
muodossa kirjotettu esitys nykyisen sosialismin pääopinkappaleista. Väitelmiä on kolmetoista, ja kunkin nimi ilmaisee jonkun väärinkäsityksen sosialismista, jonka tekijä torjuu:
sosialismi ei ole sama kuin valtion yksinoikeus, sosialismi ei tahdo poistaa omaisuutta,
sosialismi ei tahdo tehdä kaikkea yhdenmukaiseksi, sosialismi ei tahdo hävittää uskontoa
j.n.e. Kirjan lukee mielihyväkseen, koska tekijän tyyli on sujuva ja helppotajuinen, huolimatta siitä, että todistelu paikotellen on lapsellinen.
Meidän huomiomme kiintyy tietysti siihen,
mitä tekijällä on sanottavaa uskonnosta. Tämä
nyt ei ole mitään uutta, J. Stern on vain niitä
sosialisteja, jotka
”eivät uskontoa
halveksi”.
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Sosialistisen ohjelman pykälä ”uskonto on
julistettava yksityisasiaksi” merkitsee tekijän
mukaan: 1) ”jokainen tulkoon uskonsa mukaan autuaaksi” ja 2) ”kirkko on erotettava
valtiosta”. ”Seurakuntain asiat niinkuin muutkin”, sanoo tekijä, ”jättää sosialismi yksilöiden asiaksi, heidän uskonnollisista ajatussuunnistaan välittää sosialistinen yhteiskunta
aivan yhtävähän kuin siitä, onko jollakulla
sininen vaiko harmaa takki, paranteleeko joku
itseään luonnollisilla vaiko keinotekoisilla parannustavoilla” (s. 21). Tämä kuulostaa hyvältä, mutta seuraavalla sivulla on toinen
ääni kellossa. ”Helposti käsitettävissä on kuitenkin, ettei sosialistisesti sivistynyt työväki
ole
antava
tunnustustansa
kirkolle”
(joka
suosii kapitalisteja) ja ”tällä emme kuitenkaan oie sanoneet, että pysyisimme välinpitämättöminä
nähdessämme
uskonnon
nimessä
esiytyvien
pimeyden
ystävien
villityshankkeita” y.m. (s. 22). Ja vaikka tekijä tälläkin
sivulla toistaa vakuutuksensa, että ”minkälainen
maailmankatsomus
jollakin
yksilöllä
lieneekin, ei se hänen henkilökohtaista arvoansa meidän silmissämme mitenkään vähennä eikä estä häntä täysikelpoiseksi toveriksemme
tunnustamasta”,
hän
heti
lisää:
”jos hän muuten seisoo ohjelmamme pohjalla”.
Niin, jos hän seisoo sosialistisen ohjelman
pohjalla! Mutta mikä on uskonnon kysymyksessä sosialistinen ohjelma? Emme Sterniltä
enemmän kuin muiltakaan sosialisteilta ole
saaneet
tyydyttävää
vastausta.
Käytännössä
he aina osottautuvat materialisteiksi. Teosofia, joka ei suosi humbugia uskonnon alalla,
mutta samalla itse on materialismin vastakohta,
on ”oikeiden”
sosialistein
mielestä
myös
sosialismin
vastakohta.
Johtopäätös
tästä on, että sosialismi on liittoutunut materialismiin, kuten
Omantunnon viime numerossa väitimme.1) J. Stern sanoo tosin, että
sosialismilla ei ole mitään tekemistä materialistisen maailmankatsomuksen kanssa (huomatkaa,
herrat
materialistit!),
vaan
että
sosialistiseen teoriaan ainoastaan sisältyy n.k.
materialistinen
historiankäsitys
(siv.
51),
mutta mitä auttavat sanat, kun teot puhuvat
toista kieltä?
Meidän täytyy yhä jäädä vanhaan käsitykseemme, että sosialismi ”lankesi” silloin kun
se yhtyi materialismiin. Se ei jaksanut pysyä
sinä miltei teosofishenkisenä maailmankatsomuksena, mikä se alussa oli, eikä liioin tyytynyt
olemaan
vain
kansallistaloudellinen
teoria, ja sentään se liittyessään materialismiin kadotti alkuperäisen puhtautensa ja voimansa. Sosialistinen liike näyttää kyllä nykyään erittäin elinvoimaiselta ja mahtavalta,
mutta me ennustamme kuitenkin, että sillä
on vain kaksi keinoa tarjolla nousta lankeemuksestaan:
joko
hylätä
materialismi
ja
yhtyä ajan henkisiin virtauksiin taikka sitten
tosi teossa jättää muut asiat rauhaan ja
julistaa itsensä ”yksinomaan kansantalouden
asiaksi” (jota J. Stern väittää sen olevan nyt
jo, siv. 20,21). Jos se hyväksyy jälkimäisen
1
) [*ks veljeys art Onko
teutettavissa 1907: 95—99]

veljeysaate

to-

Stigmatisatsionl

keinon — ja siihen päin merkit viittaavat —,
silloin se saa puoltajakseen kaikki ajattelevat
ihmiset. Eikä tämä ole mikään vähäpätöinen
asia: sen ymmärtävät ne, jotka tietävät, mikä
voima on tarkasti määritellyllä ajatuksella:
Kirjoja, vanhoja ja uusia. 1907: 136—137.
Sthuula shariira
ks Tietäjä 1911: 4—5.
Stigmatisatsioni, stigmata
Kys. Jo kouluaikana ihmettelin ”stigmatisoimista”. Mistä se johtuu? Onko muita kuin
P. Fransiskus Assisilainen stigmatisoitu? P.
Fr. riisui vaatteensa, asettui kirkkonsa lattialle ja kuoli. Kun hänen kanonisoimisensa
tapahtui 2 vuoden kuluttua, oli siihen luultavasti ”stigmata” suurena syynä. Eikö se siis
voinut olla liioteltu pyhimystaru.
Vast. Kristuksen haavat (stigmata) Pyhän
Fransiskuksen
ruumiissa
olivat
todellisia,
Tunnetaan
muitakin
stigmatisoimistapauksia
(katso esim. Carl de Prel’in kirjaa ”Die Magie
als Naturwissenschaft”). Etenkin psyykillisissä
ihmisissä on näet mielikuvituksen valta fyysillisen ruumiin yli siksi voimakas, että se voi
saada aikaan muutoksia siinä. Onhan tunnettu, että ”usko parantaa”, myös, että usko
voi tappaa (mies, joka joi lasin vettä luullen
sen myrkyksi, ja kuoli), ja ylipäänsä, että
mielikuvitukset ja sieluntilat vaikuttavat ruumiiseen.
Stigmatisoiminen
on
erikoistapaus
tässä ilmiösarjassa. 1910:282—283,
T: Sanomalehdissä on kierrellyt uutinen
saksalaisesta
tytöstä
Therese
Neumannista
Konnersreuthissa
ja
hänen
vapahtajan-haavoistaan, jotka perjantaisin vuotavat vertai
Tämä psykologinen ilmiö, n.s. stigmatisointi
on silloin tällöin esiintynyt katolisissa maissa
roomalais-katolisen kirkon pyhimyksissä. Ensimäinen
tunnettu
stigmatisointi
oli
pyhän
Fransiskus Assisilaisen. Kerran syvässä mietiskelyssä,
Jeesuksen
Kristuksen
ilmestyessä
hänelle, lähti vapahtajan käsistä, jaloista ja
kyljestä kuin tuliset säteet Fransiskukseen ja
avasi
hänen
ruumiissaan
vastaavat
haavat.
Fransiskus oli aina rakastanut kaikkia eläviä
olentoja
Kristuksen
kaltaisella
rakkaudella,
joten nuo haavat (stigmata) olivat kuin Jeesuksen merkki ja sinetti, jolla hän osoitti
vastarakkauttaan veljeään kohtaan.
Kun tämä ilmiö on myöhemmin esiintynyt,
esim. pyhässä Teresassa ja viime vuosisadalla
Maria Lazzarissa ja Louise Lateaussa samoinkuin nyt Therese Neumannissa, on lääkärien
ja sielutieteilijäin taholta arveltu, että kyseessä on sairaaloinen hermoheikkouden ilmiö;
elävä mielikuvitus vaikuttaa näet voimak- .
kaasti fyysilliseen organismiin. Tämä on epäilemättä totta, ja pitkät paastot, valvomiset,
yhtämittaiset rukoukset ja mietiskelyt ovat
omiansa
heikontamaan
ruumiillista
elimistöä
samalla kun suunnattomasti lisäävät sielun
ja tahdon voimia. On sentähden käsitettävissä, että mielen aina ollessa kiinnitettynä
ristiinnaulittuun ja hänen kärsimyksiinsä sisäiset ajatuskuvat pyrkivät ilmenemään fyysillisesti verihikenä, orjantappurakruunun haavoina y.m. stigmoina.
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Kuitenkin on asiassa syvä Okkultinen puolensa, vaikka mahdotonta on syrjästä katsoen
sanoa, kuinka usein ja milloin tämä puoli
näyttelee osaansa. Ainoastaan Fransiskuksen
stigmatisoinnin yhteydessä saattaa olla varma
tästä seikasta. Se perustuu siihen, että henkimaailma, tässä tapauksessa Jeesuksen entinen
astraalinen käyttöväline, vastaa hartaan uskovaisen rukouksiin koskettamalla hänen sieluruumiiseensa. Mitä erikoisesti Fransiskukseen
tulee, on vielä uskottava, että hän jo kauvan
ennen stigmatisointia oli päässyt läheiseen
kosketukseen Jeesuksen astraaliruumiin kanssa,
ollen siten melkein kuin Jeesuksen tunneruumiin jälleensyntymä.
Toimittajalta 1927: 329—330.
Stokes, H. N.
The O. E. Library Critic on pienen amerikkalaisen kuukausilehden nimenä, jota toimittaa Mr. H. N. Stokes, 1907 Q. Street,
N. W., Washington, D. C, ja joka kriitillisellä
valppaudella seuraa kaikkia tapahtumia Teosofisessa
Seurassa.
Kuudestoista
vuosikerta
alkoi viime elokuussa ja vuosikerran hintana
on 50 centtiä (Smk. 20:—).
Tien varrelta 1927: 83,
The O. E. Library Critic on nimeltään
pieni Amerikassa ilmestyvä teosofinen lehti,
jota toimittaa tohtori H. N. Stokes. Tämä
lehti on täysin puolueeton eri teosofisten seurojen
ja
työtapojen
arvostelussa,
koettaen
itse puolestaan olla ehdottomasti uskollinen
Mestarein ja H. P. Blavatskyn teosofialle.
Se on pirteästi ja nasevasti toimitettu ja on
kauan
ollut
Adyar-seuran
enfant
terrible.
Toimittaja on vanha T.S:n jäsen. Suosittelemme
sitä
englanninkieltä
taitaville.
Sen
hinta on vuodessa 50 centtiä. Toimituksen
osoite on — —
Tien varrelta 1931: 104,
Sydäntäni kirveli, kun luin, mitä tohtori
Stokes,
”Critic”-lehden
ansiokas
toimittaja,
kirjoitti ks C. W. L. 1932:72—74.
Stresemann, Gustav
ks Europa 1929: 230—233.
Strindberg, August
Olin
äskettäin
katsomassa
Strindbergin
”Pääsiäistä” enkä voi sanoin kuvailla, mikä
älyllishenkinen nautinto teosofisella katsojalla
on tuosta ihmeellisestä kappaleesta. Se on
saarna semmoinen, jommoista elämä välistä
pitää ihmislapsilleen. Strindberg on siinä tuonut näytteille karman langat — — Älkää nyt
sanoko minulle, ettei Strindberg tämmöistä
ole ajatellut ”Pääsiäistä” kirjottaessaan. Runoilijat yleensä — — Mutta merkeistä päättäen niin ei ollut Strindbergin laita. — — Oli
hän runoilija ”jumalan armosta” sittenkin, ks
näyttämötaide 1915: 150—151,
ks Kouta, Aarni 1923: 198.
Studentbladet
ks käytännöllisyys 1917: 99.
Styx-virta
ks jälleensyntyminen 1919: 296.
Suanto, Jussi 1915: 182.

Suggestioni

Subhadatta
salanimi ks V. H. V. 1919:101—102.
Subjekti, subjektiivinen, -suus
todistukset — — subjektivistä laatua ks
Jälleensyntymismuisti 1905: 144,
subjektiivinen kuvaus nuoren miehen sisäisestä hengen kehityksestä, ks Aho, Juhani
1906:281,
sisäisen subjektivisen maailmansa ks Kaita
tie 1907: 58—61,
ks itsehillintä 1910: 129—131,
puhdas
subjektisuus.
ks
Salaisen
Opin
”Maailmansynty” 1914:55—59,
subjektiivista harhaa ks mystiikka 1914:
99—100,
subjektivinen kanta ks salatiede 1914: 199,
”subjektiivisuutta” — — Kristuksen subjektiiviseksi tuntemiseksi — — subjektiivisia
ja objektiivisia samalla kertaa. Fyysillisessä
maailmassa
vallitsee
ero
subjektiivisen
ja
objektiivisen välillä ks Mysteriot II 1916:
111—115,
Aatteet — — subjektiivisina voimina ks
Kalevala, kristinusko ja Suomen kansa 1917:
161—163,
ikäänkuin ne [*”sisäiset kokemukset] olisivat joitakin ”subjektiivisia” ja psykologisia
kokemuksia ainoastaan ks Lehmann, E. 1921:
60—61,
subjektiivinen [*yhteys Mestarein kanssa]
ks Mestarikirjeet 1924:44—45,
vapahtaja itsekussakin meissä. Hän on subjektiivinen, itsekohtainen itsekussakin meissä,
ks Teosofian joulusanoma 1925: 371—374,
kolminaisuus ei olekaan yhtenäinen subjekti, vaan ks kolminaisuus 1930: 40—42,
Ruusu-Risti on tavallaan ollut liian intiimi,
liian subjektiivinen miellyttääkseen ketä tahansa, ks R-R 1932:276—277.
Sub specie aeternitatis
teemme työtä sub specie aeternitatis. ks
politiikka 1929: 53.
Substanssi
ks usko 1910: 76,
Jeesus art Oliko Jeesus Jumala? 1918:
234—235,
vpm art Mitä vpm:t tavoittelevat? 1921:
191—192.
Suetonius, historioitsija
ks Poika 1929:413—416.
Suggestioni
”parantaminen” — — suggestionin — —
avulla ks lapsi 1915:42,
Kys. Muistan kerran lasna ollessani erään
suomalaisen miehen sanoneen minulle: ”anna
minun pitää kädestäsi kiinni, niin näet metsän tonttujen leikin.” Pelkäsin miehen juttuja
enkä antanut kättäni. Onko tämmöinen mahdollista?
Vast. Miksei? Mies oli joko selvänäkijä tai
hypnotisoija ja huomasi teidät herkäksi ja
mediumistiseksi.
Pitämällä
kädestänne
hän
olisi
johdattanut
teihin
värähtelynopeutensa,
niin että tekin olisitte nähnyt, tai olisi hän
suggestionivoimallaan herättänyt teissä kyvyn
nähdä. 1916: 286,

Suhde
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oman
kansansa
joukkosielun
kahlehtimia,
sen suggestionin alaisia, ks kehitys 1920:
98—101,
joukossa on väkevänkin vaikea suojella
itseään ”yleisen mielipiteen” ja äkkinäisen
suggestionin tartunnasta, ks Valon ja varjon
veljet 1922: 105,
toimia
niiden
[*sotien]
aikaansaamiseksi
voimakkailla suggestioneilla ks magia 1927:
128,
ihmiset tulevat väärinkäyttämään — —
suggestionin voimaa, ks H.P.B.: ”Ajan merkit” art 1929: 189 muist.
Suhde, suhtautuminen
suhde, mikä syntyy Mestarin ja oppilaan
välille ks Rakkauden salaisuus 1911:218—219,
Kosmillista
Kristusta
hänen
suhteessaan
ihmissieluun kutsutaan ks Kristus 1917: 441—
442,
oikea tieto Kristuksen mysteriosta mullistaa meidän suhteemme jokapäiväiseen elämään, ks tunnstus 1918: 166—167,
Nyt on suhde sama ihmisminän ja jumalitsen välillä, ks Jeesus vaiko Kristus? 1919:
17—18,
Puhun näet henkisestä kannastani, en suhteestani toiseen tai toiseen henkilöön, ks sota
1920: 102—105,
Hänen [*opetuslapsen] suhteensa sotaan ei
saa olla paljastaan ”luonnollinen”. — —
hänen
täytyy
henkisellä
tavalla
suhtautua
sotaan. Ja mikä henkinen suhtautuminen on,
sen ovat Kristus ja Buddha meille opettaneet
ks sota 1920: 197—199,
suhde — — rosenkreutsilaiseen adeptiin ks
R-R 1921: 21—22,
vanha sisäinen suhteeni Teosofiseen Seuraan muuttumaton, ks R-R 1921:393—396,
Missä suhteessa se [*R-R] on Viisauden
Mestareihin ja missä suhteessa toisiin teosofisiin seuroihin? ks R-R 1922:133—134,
totuudenetsijän asema ja suhde vanhaan
kirkkoon ks seurakunta 1923: 36,
mikä on suhteemme evankeliumein Kristukseen? ks teosofia 1926: 9—10,
Suhde [*Valk. Veljeskuntaan] ks Valk. Veljesk. 1926: 137—138,
eri leiriin T.S:n nykyisen johdon suhteen
ks teosofia 1926: 165—169,
omaa sisäistä suhdettani niihin [*kansan
elämänvaiheisiin], ks Suomi 1927:293—295.
Suhonen, Lydia
1908:127,255,348, 1909:38,39, 1910:360.
Suhonen, Valfrid
1907: 114, 1908: 63, 96, 127,188, 255.
Suksessioni
Teosofisissa piireissä on viime aikoina ruvettu suurella kunnioituksella puhumaan n.s.
apostolisesta
suksessionista
eli
perättäisjärjestyksestä. — — [*H. P. B.] piti apostolista
suksessionia paljaana petoksena ks apostolit
1924:244—247.
Sukupolvi
nuorempi teosofinen sukupolvi ks Cronvall,
Eric 1923: 164,
Mrs. Besant — — sanoo sukupolven sukupolven perästä tulevan nousemaan ja nimit-

Sukupuoliasia teos. valossa

tämään H. P. B:ta siunatuksi ks Sinnett 1923:
165—166,
”Sukupolvi ilman uskontoa” 1930: 245—246.
Sukupuoliasia, -elämä, -vietti jne
Sukupuoliasia ks Palomaa, Veikko 1905:
243,
SUKUPUOLIASIA TEOSOFIAN VALOSSA
Jos sanomme, että sukuvietti ja sukupuolitoiminta on olemassa sitä varten, että ihminen
loisi jälkeläisiä ja lisäisi sukuaan, on tämä
samaa kuin jos sanoisimme nälän ja syömisen olevan sitä varten, että ihminen eläisi.
Useimmat
ihmiset
kumminkin
ajattelevat
näin — niin, voipi sanoa, että nykyajan tieteellinen käsityskanta yleensä on tämmöinen.
Monet ihmiset kyllä salassa ajattelevat, että
sekä syöminen ja juominen että sukuvietin
tyydyttäminen on olemassa yksilön nautintoa
varten, ja toteuttavat tätä kantaansa käytännössä, mutta teoriassa ei sekoteta syitä ja
tarkotuksia
myötäseuraaviin
tunne-ilmiöihin
ja vaikutuksiin, ja sentähden julistetaan tieteen yhä vielä materialistishenkiseltä paavinistuimelta, että syöminen on olemassa yksilön
elossapitämistä ja sukupuolinen toiminta suvun
voimassapitämistä varten. Tästä katsantokannasta johtuvana moralina selitetään sitten,
että ihmisen pitää syödä ja juoda kohtuullisesti, mutta mahdollisimman hyvää ja terveellistä ruokaa ja juomaa, ja että hänen
pitää
harjottaa
sukupuolinautintoa
kohtuullisesti, luonnollisesti, terveyttä edistävästi ja
paraimmassa tapauksessa vain suvun lisäämistä varten (joka viimemainittu neuvo kuitenkin on ainoa oikea johtopäätös annetusta
edellytyksestä).
Niin paljon totuutta kuin tähän käsityskantaan
kätkeytyykin,
on
se
epäilemättä
puhtaasti materialistinen kanta. Materialismi
edustaa tietysti yhtä totuuden puolta — luonnon tosiasiain ulkonaisinta puolta —, mutta
elämä on paljon rikkaampi ja monimutkaisempi kuin materialismi aavistaa, ja kun tuntee tosiasioita semmoisia, jommoisia materialismi ei näe, kun toisin sanoen näkee totuuden uudelta kannalta eli toisen totuuden puolen, saattaa tämä uusi laajempi tieto leimata
vääräksi ja valheelliseksi yksipuolisesti materialistisen tiedon. Materialismin kannalta on
esim. kyllä oikein sanoa, että ”ihminen kuolee”, sillä ruumis todella hajoaa alkuosiinsa
ja materialismin mukaan ihminen on kuolevainen ruumis. Mutta jos tiedämme, että ihminen elää kuoleman jälkeen, täytyy meidän
tuomita materialismin kanta vääräksi, valheelliseksi ja yksipuoliseksi, niin tosi kuin se
onkin fyysillisesti katsoen.
Sama on nyt materialistisen käsityskannan
laita, mitä tulee sukupuolielämään ja itsensäsäilyttämisviettiin. Se on oikea ulkonaisesti
katsoen, mutta henkisen tiedon valossa periaatteeltaan ja ytimeltään aivan väärä ja
yksipuolinen. Mitä nimittäin henkinen tieto
sanoo?
Aikain viisaus, salatieteilijäin kokemus, teosofia ja spiritualismi näyttää ja todistaa, että
ihminen ei ole ruumis, vaan sielu; että hän
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on henkinen ja sukupuoliton olento, jonka
elämä on fyysillisestä ruumiista riippumaton,
ei ala syntymästä eikä lopu kuolemaan.
Ihmisen
itsensäsäilyttämisvaistoon
nähden
tämä merkitsee, että sanottu vaisto eli vietti
on fyysillisistä olosuhteista aiheutuva ja niihin rajottuva, ettei siis ihmisen tarvitse
syödä elääkseen, vaikka hänen fyysillinen ruumiinsa on ravinnon tarpeessa, ja että siis
nälkä eli paremmin sanoen semmoinen elämä,
jonka tekijöinä ovat nälkä ja nälän tyydyttäminen, on annettu ihmiselle jotakin toista,
korkeampaa ja syvempää tarkotusta varten.
Samalla tavalla tuo kaikkien uskontojen julistama tosiseikka, että ihminen on sukupuoliton
ja kuolematon olento, merkitsee sukuviettiin
nähden, ettei tämä vietti ole olemassa suvun
lisäämistä eli jatkamista eli uuden elämän
luomista varten, vaikka ihmishengelle luodaankin sukupuolisen toiminnan kautta fyysillinen käyttöväline, vaan että ihmiskunnalle
on annettu sukuvietti eli paremmin sanottuna
semmoinen elämä, jonka tekijänä on sukuvietti ja sen tyydyttäminen, jotakin toista,
korkeampaa
ja
salaperäisempää
tarkotusta
varten.
Mikähän
on
tämä
korkeampi
tarkotus?
Aikain viisaus selittää, että fyysillinen elämä
on välttämätön ihmiselle, jotta hän kehittyisi
ja kasvaisi. Tämä näkyväinen elämä on koulu,
jossa ihmishenkeä opetetaan ja kasvatetaan.
Ihminen on itsessään jumalsyntyinen henki,
mutta hän ei tunne itseään eikä osaa käyttää
omaa
jumalallista
voimaansa.
Ruumiillinen
elämä on sentähden annettu hänelle, jotta
hän oppisi tuntemaan oman itsensä jumalallisena henkenä — ”jumalan pojaksi”, niinkuin
sanotaan — ja oppisi käyttämään ikuisia luomistarkotuksia
varten
jumalallisia
kykyjään.
Ja tämä fyysillinen (eli oikeammin: fyysillis-astralis-mentalinen) elämä on niin rakennettu, niin sommiteltu, että se aivan pakosta
vetää esille ihmisen hengessä piileviä voimia
ja kykyjä.
Kaksi mahtavinta voimaa, mitkä fyysillistä
elämää elähyttävät, ovat nälkä ja sukuvietti.
Nämä voimat on annettu ihmisen käteen
siinä
tarkotuksessa,
että
ne
herättäisivät
eloon kaksi muuta voimaa, jotka piilevät
hänen
omassa
luonnossaan
jumalsyntyisenä
henkenä: toiminnan eli työn ja rakkauden
kyky.
Ruumiilliselle
elämälle
välttämätön
nälkä
ja syöminen ovat sitä varten, että ihminen
oppisi työtä tekemään, työtä rakastamaan.
Ruumiillisen elämän jatkamiselle välttämätön
sukuvietti ja fyysillinen luomistoiminta ovat
sitä varten, että ihminen oppisi rakastamaan,
oppisi
myötätuntoiseksi,
sääliväksi,
itsensäkieltäväksi, hyväksi.
Ja jos vähänkin ajattelemme elämää, huomaamme, että juuri nämä läksyt, ne me
saamme kärsimyksen koulussa oppia.
Moni ihminen ajattelee: ”jos minä olisin
jumala, loisin maailman semmoiseksi, ettei
ihmisen tarvitsisi syödä elääkseen eikä siittää
ja synnyttää jatkaakseen sukuaan”. Hän ajattelee näin katsellessaan ihmiskunnan hirmuisia kärsimyksiä ja niitä äärettömiä ristirii-
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toja, jotka ulkonaisessa elämässä aiheutuvat
nälästä ja sukuvietistä. Hänen edellytyksensä
on ehkä oikea: hän ehkä voisi jumalana luoda
toisenlaisen maailman. Mutta pitäisikö se
todellisuudessa paikkansa, tahtoisiko hän todella jumalana luoda toisenlaisen maailman,
kas siinä toinen kysymys. Päinvastoin täytyy
uskoa, että hän jumalana huomaisi juuri
tämänlaisen maailman viisaasti järjestetyksi.
Sillä
kun
johdonmukainen
ajattelu
sanoo
meille, että suuri Järki on kaiken ilmiöelämän
takana, silloin jo ä priori oivallamme, että
sillä Järjellä on erinäiset, järkiperäiset tarkotuksensa; ja kun henkinen tieto näyttää
meille, että nämä tarkotukset ovat korkeita
ja hyviä, silloin tunnustamme ilomielisessä
nöyryydessä, että maailma sittenkin on viisaasti rakennettu.
Mutta Salainen Oppi ottaa askelen edemmäksi. Se väittää, että kun ihminen on oppinut nälän ja sukuvietin tarjoamat läksyt,
silloin ne ovat hänen elämälleen tarpeettomat,
silloin
elämän
ulkonaiset
olosuhteet
muuttuvat. Tämä tapahtuu joka kerta pakosta ihmisen kuollessa, mutta lopulta se
tapahtuu ikäänkuin luonnon ja hänen omasta
vapaasta tahdostaan yhtaikaa. Mitä erityisesti sukupuolielämään tulee, sanoo Salainen
Oppi, että synnyttäminen kahden eri sukupuolen
myötävaikutuksesta
on
ohimenevä
ilmiö. Ihmiskunnan jako kahteen sukupuoleen
oli kehityksen vaatima ehto; sitä ennen ihmiskunta lisääntyi toisella tavalla; ihmiset olivat
hermafroditeja
eli
kaksineuvoisia
ja
vielä
varhemmin
aivan
sukupuolittomia.
Samalla
tavalla koituu vielä aika, jolloin suvun lisääntyminen tapahtuu uudella, toistaiseksi tiettymättömällä tavalla; tämä tulee silloin, kun
ihmiset ovat oppineet sukuvietissä piilevän
läksyn. Sillä ihminen on, kuten sanottu, henkinen olento, jolla ei ole sukupuolta, ja kun
hän on kehittynyt personallisesti itsetietoiseksi
omassa
korkeammassa
olemuksessaan,
kun hän on oppinut rakastamaan kaikesta
vietistä riippumatta, silloin hänen ulkonainen
ruumiinsakin muodostuu sisäisen ihmisen kaltaiseksi.
Koska tämä päivä koittaa ihmiskunnalle,
sitä emme tiedä. Pitkän pitkä aika kuluu varmasti, ennenkuin suurin osa ihmisistä on viisastunut. Sukupuolisuuden opettama läksy on
vaikea ja pitkä, ja ennenkuin ihminen pääsee
sen perille, täytyy hänen käydä epätoivon ja
sieluntuskan pimeimpien ja ahtaimpien porttien läpi. Millä tavalla kehkeytyy nimittäin
sukupuolisuuden
siemenestä
kuolemattoman
rakkauden ihanan puhdas kukka? Ainoastaan
sillä tavalla, että Uiminen pääsee sukuviettinsä herraksi ja voittajaksi.
Tämä voitto ei ole asketismin eli itsensäkiduttamisen kuuvaloinen ja usein vain ruumiillinen ”puhtaus”, vaan se on henkisen ja
sielullisen rakkauden auringonhohteinen viattomuus. Se on adepti-ihmisen kaikkivoittava
lempeys, armahtavaisuus ja uhrautuvaisuus.
Jos katsomme elämää ja pidämme silmällä,
millä tavalla sukuvietti opettaa ihmisiä, huomaamme selvästi, mihin suuntaan opetus käy.
Annie Besant kirjottaa eräässä tajunnan kehi-
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tystä
tutkivassa
teoksessaan
tästä
asiasta
seuraavasti:
”Sukupuolinen
vetovoima
vetää
toisiinsa
kaksi
raakalaista;
toisensa
omistamishalu
herää
molemmissa;
he
himoitsevat
toinen
toistaan. Tämä himo on yhtä yksinkertainen
kuin ravinnon himo. Mutta sitä ei voi tyydyttää yhtä suureen määrään, sillä kumpikaan
ei voi täydelleen omaksua ja sulattaa itseensä
toista; kumpikin säilyttää johonkin määrin
oman erityisen itseytensä, ja kumpikin tulee
vain osaksi toisen ”minuudeksi”. ”Minuuden”
tunne kyllä laajenee ja kasvaa sulkemalla
toisen
itseensä,
muttei
yhdeksi
tekemällä.
Tämä
alituinen
välimuuri
on
välttämätön,
jotta himo muuttuisi tunteeksi, sillä muisti
ja aavistus kohdistuvat nyt samaan esineeseen eikä toiseen samanlaiseen — kuten on
laita ravinnon suhteen. Jatkuva halu yhdistyä
samaan
esineeseen
muuttuu
tunteeksi,
kun ajatukset täten sekaantuvat alkuperäiseen omistushaluun. Se välimuuri, joka pysyttää toisiinsa kiintyneet oliot kahtena eikä
salli niiden sulautua yhdeksi, se todella tekeo
kuolemattomaksi, vaikka se näyttää tekevän
tyhjäksi; jos se poistettaisiin, häviäisi samalla himo ja tunne ja yhdeksi muuttuneet
kaksi saisivat sitten etsiä toista ulkonaista
esinettä enentääkseen edelleen nautintoaan.
”Mutta
palatkaamme
himon
yhdistämiin
raakalaisiimme. Vaimo sairastuu ja lakkaa
siksi ajaksi olemasta sukuvietin tyydyttämisen esineenä. Mutta mies muistaa menneen
ilon ja aavistaa tulevaa ja hänessä herää
myötätunto vaimon kärsimyksiin, sääli hänen
heikkouttaan kohtaan. Muistin ja aavistuksen
elähyttämä vetovoima häneen muuttaa himon
tunteeksi, intohimon rakkaudeksi, ja sen aikaisimpina ilmennyksinä ovat myötätunto ja
sääli.
Nämä
vuorostaan
saattavat
miehen
uhrautumaan
vaimonsa
hyväksi,
valvomaan
ja hoitamaan häntä, silloin kun hän tahtoisi
nukkua, pyrkimään ja ponnistamaan hänen
puolestaan, silloin kun hän tahtoisi levätä.
Nämä
miehen
rakkaudentunteen
itseperäiset
mielentilat
kiteytyvät
myöhemmin
hyveiksi,
s.o. muodostuvat hänen luonteensa pysyväisiksi mielentiloiksi ja näyttäytyvät inhimillisen hädän kutsuessa kaikkia ihmisiä kohtaan,
joiden kanssa hän joutuu tekemisiin, riippumatta 1 siitä, tunteeko hän heihin vetovoimaa
tai ei.” )
Näin ymmärtää etevä opettajamme rakkauden tunteen kehityksen. Toisessa kohden hän
puhuu
edelleen
perhe-elämän
kasvattavasta
voimasta ja kuinka lasten ja vanhempien
keskinäinen suhde on omiansa kehittämään
yhä uusia rakkauden hyveitä.
Ja millä tavalla kehittyvät hyveet? Alemmilla asteilla vielä siten, että hetken nautinto
synnyttää pysyväisiä tunteita. Siitä jo huomaamme, ettei tyydytyksen tuoma nautinto
ole itse rakkautta, vaan rakkauden herättäjä
ja kiihottaja;
sillä rakkaus ilmenee hyveenä,
1
) Annie Besant. A Study in Consciousness. A contribution to the science of psychology. Theosophical Publishing Society, London and Benares 1904. siv. 349—351.
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s.o.
lempeytenä,
säälinä,
uhrautuvaisuutena,
uskollisuutena,
itsensähillitsemisenä,
sydämen
riemuna, onnena ja autuutena niinä hetkinä,
jolloin rakkaus täyttää mielen ja ajatukset
ja saattaa ihmisen toimimaan rakastettunsa
puolesta, eikä nautinnon lyhyenä hetkenä.
Sentähden onkin itsestään selvä, että kuta
korkeammalle ihminen kehittyy, sitä enemmän hän sielussaan irtaantuu paljaasta aistillisesta nautinnosta, sitä enemmän hänessä
kasvaa ja laajenee rakkauden oma voima.
Ja juuri tätä voimaa maallisen elämän olosuhteet
ovat
omiansa
kehittämään,
eikä
ainoastaan onnelliset suhteet, vaan ehkä vielä
enemmän onnettomat, mikäli ihmiset voimistuvat sieluina.
Voimmehan sanoa, että kaikki kärsimykset,
jotka aiheutuvat sukupuolisuudesta, opettavat
ihmislapsia näkemään, että sukupuolielämän
tarkotus on paljon korkeampi kuin heidän
alemman minänsä onni. Esimerkkinä mainittakoon onneton rakkaus. Ei se rauhota ihmissydäntä, jos materialisti selittää, että hänellä
on huono onni, kun ei hän saa sitä, jota hän
tahtoo; vaan se katkerottaa. Mutta jos ihminen ymmärtää, että hänen onnettomalla rakkaudellaan on paljon syvempi merkitys hänelle itselleen: että se on ikäänkuin koettelemus, ikäänkuin kysymys elämältä, että ”jaksatko sittenkin rakastaa, vaikket saakaan?”,
niin hän jo alkaa aavistaa, että hänen sydämelleen
on
elämän
aarreaitassa
varattuna
monin verroin salaperäisempi ja suurempi
siunaus kuin yhden ruumistuksen personallinen tyydytys. Hän alkaa aavistaa, että joka
ihmissydämen kohtalo on tuskallisia kärsimyksiä läpikäyden lopulta päästä siihen rauhaan, jota eivät mitkään intohimot häiritse,
mutta joka itse levittää onnea ja autuutta
ympärilleen.
Aikain viisaus eli teosofia antaa käsittääkseni
meidän
käteemme
koetinkiven,
jolla
kykenemme
arvostelemaan
sukupuoliasiaa
samoinkuin muitakin kysymyksiä. Tieteellinen
tutkimus näyttää meille, millä lailla ihmiset
ovat eläneet, miten he eri aikoina ja eri
maissa ovat järjestäneet sukupuolielämäänsä.
Mutta syvä uskonnollinen eli Salatieteellinen
tutkimus osottaa meille, mitä itse elämä eli
jumala
on
tarkottanut
antaessaan
ihmisen
käteen
sukupuolisuuden
luonnonvoiman,
ja
jos tahtoisimme jollain uudella tavalla järjestellä
ihmisten
keskinäisiä
sukupuolisuhteita, on meidän pidettävä silmällä nämä
kaksi totuutta:
1) sukupuolielämä on olemassa sitä varten,
että ihminen oppisi rakastamaan; ja
2) ihminen oppii rakastamaan sitä myöten
kuin hän oppii hillitsemään ja voittamaan
sukupuolisia intohimojaan.
Jos näiden luonnonlakien tai ehkä paremmin sanoen hengen lakien valossa tutkimme
ja arvostelemme sukupuoliasiaa, silloin uskon,
että seisomme teosofisella pohjalla.
Nämä lait osottavat meille heti, mille kannalle yksilön on asettuminen oman sukupuoliluontonsa suhteen. Hänen pitää kysyä itseltään: ”osaanko olla hyvä, rehellinen, vaatimaton, armahtavainen, täynnä sääliä, myötä-
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tuntoa ja rakkautta; tahdonko palvella ihmisiä ja olla heille hyödyksi pyytämättä mitään
itselleni?” Ja jos hän huomaa, että hänen on
suotu vastata myöntävästi tähän kysymykseen, silloin hän on niitä valittuja, jotka
kantavat taivaan valtakunnan povessaan jo
syntymästään, ja silloin hänen elämällään on
yksi
ainoa
laki:
täydellinen
sukupuolinen
puhtaus ei pakosta, vaan riemua uhkuvasta
halusta. Mutta jos hän huomaa, ettei hän
vielä kykene luopumaan siitä onnesta, minkä
toisen ihmisen täydellinen rakkaus ja antautuminen voi hänelle suoda, silloin hän odottakoon tätä onnensa päivää, joka varmasti hänelle kerran koittaa, ja pyhittäköön sukupuolielämänsä tälle toivolle, pysyen puhtaana
himoista ja kieltäytyen niitä alhaisella tavalla
palvelemasta. Jos hän taas itseään tutkien
huomaa, että himot hänessä riehuvat, silloin
hän ymmärtää, että hänellä vielä on pitkä
taival
kuljettavana;
hän
ymmärtää,
että
hänelle on välttämätön päästä naimisiin, s.o.
yhtyä yhteen ihmiseen ja pysyä sille uskollisena; ei sitä varten, että hän saisi himojaan
tyydyttää, vaan sitä varten, että hän avioliiton ankarassa koulussa oppisi hillitsemään
itseään ja rakastamaan. Kun ihmiskunnan
opettajat H. P. Blavatskyn tavalla sanovat,
että avioliitto usein on ainoa keino siveettömyyden ehkäisemiseksi, eivät he tietysti sillä
tarkota, että avioliitto olisi laillistettua siveettömyyttä, vaan että avioliitto tuo mukanaan
kärsimyksiä ja iloja, jotka kasvattavat ihmistä siveelliseksi. Miksi useimmat avioliitot
ovat onnettomia? Eivätköhän siksi, että aviopareja ei elähytä rakkaus, vaan ainoastaan
sukupuolinen intohimo? Mutta kun ihmiset
kerran käsittävät avioliiton yksilöllisen tarkotuksen, silloin he vapaasta tahdostaan pyrkivät hillitsemään himojaan — ja ikäänkuin
palkinnoksi
heidän
avioliittonsa
vähitellen
muuttuu onnelliseksi.
Tällä tavalla käsitän, että teosofia ratkaisee sukupuolikysymyksen. Ei se houkuttele
meitä uskomaan mihinkään muuhun ihanteeseen kuin rakkauteen. Rakkaus on se luvattu
maa, johon pääsemme kuljettuamme läpi aistillisuuden korven. Kaikkien meidän täytyy
kulkea sen korven läpi, mutta kuta selvemmin
ihanne alkaa silmissämme väikkyä, sitä selvemmin näemme myöskin sen puhdistuksen
tien, joka korvesta johtaa luvattuun maahan.
Pekka Ervast 1906: 12—17,
Sukupuoliasia.
Keskustelua
ks
Palomaa,
Veikko 1906: 27,
sukupuolihairahdukseksi
ks
psykometria
1906:94,123,
voittanut — — sukupuolieron ks Venus
1906: 142,
ks Rakkauden alkemia art 1906: 220—224,
Niinpä
sukuvietinkin
suuri
luonnonvoima
on ehdottomasti hänen kädessään, ks Puhtauden ihanne 1906:225—228,
Kasvatuksessa on opetettava lapsille, mitä
sukupuolielämä on ja että ks Naisen kannalta
1906:244,
sukuvietin oma- tai väkivaltainen väärinkäyttö, ks siveys 1907:206—207,
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voittanut — — sukupuolten vastakohdat ks
Salomonin sinetti 1907: 251,
ks
Palomaa:
Sukupuoliasiain
salaisuudet.
1908: 188,
(Sukupuoliproblemi on kuitenkin siksi vaikea ja monimutkainen kysymys, että pidätämme itsellemme oikeuden selvitellä kantamme laajemmin joskus tulevaisuudessa.) ks
Palomaa, Veikko 1908:249,
Mutta toiselta puolen ovat ihmiset liiankin
nopeita
sukupuoliasioissa
väärinkäsittämään
ja epäilemään toisiaan, jopa ”pahaakin” toisistaan luulemaan, ks suvaitsevaisuus 1909:
43—44,
suuri sukupuolinen salaisuus, ks Herran
sanoja 1909: 204,
Kys. Onko totta, että ihmisellä on jo syntymässä määrätty sukupuolitoverinsa, s.o. miehellä naisensa ja naisella miehensä? Silloinhan ei pitäisi olla vanhojapoikia ja -piikoja
eikä itsemurhaan viepiä rakkausdraamoja?
Vast. Ei se minun tietääkseni ole totta.
Asia silloin olisi kovin ulkonaista laatua. Jälleensyntyminen
osottaa,
että
vaikka
kaksi
ihmissielua erityisesti rakastaa toisiaan, he
eivät aina synny yhtaikaa maanpäälle eivätkä
läheskään aina eri sukupuoleen; rakkaudella
on monta muotoa: vanhempien ja lasten, veljien ja sisarten, ystävien ja puolisoiden
suhde. 1911: 47,
ks vapaamielisyys 1911:183—184,
ks Rakkauden salaisuus art 1911: 214—219,
Sukupuolet ovat yhdenvertaisia ja virkoja
ja toimia hoitavat kyvykkäät ihmiset sukupuolesta riippumatta, kuten nytkin jo on
laita, ks nainen 1913:266—267,
Himo-olemuksessaan
hän
[*mies]
kaipaa
naista sukupuoliolentona ks Marjatan rengas
1914:411—412,
Heti vuosikokouksen päätyttyä pidin yhdeksän
luentoa
ja
yhden
kysymyskokouksen
käsittävän
sarjan 1 aineesta
”ihmisen
sukupuolinen olemus”. ) En ole ennen puhunut
asiasta tällä tyhjentävällä tavalla, ks P. E.
VII 1915: 260,
sukupuoleton olento ks Kansallishaltia 1917:
338—339,
Ei rakkaus käsitä ainoastaan n.k. sukupuolirakkautta, vaan kaikkia inhimillisiä suhteita, ks teosofia art Mitä on teosofia? 1917:
445—446,
[*veljeydestä] ei sukupuoli — — sulkenut
ketään pois. ks yhteiskunta 1919: 227—229,
T: Tammikuussa 1906 esitin tässä aikakauskirjassa
sen
ratkaisun
sukupuolielämän
filosofiasta, johon olin tullut siihenastisten
havaintojeni ja mietiskelyjeni nojalla.2) Ratkaisuni oli lyhyesti sanoen se, että sukupuolielämän oma sisäinen tarkoitus oli herättää ja kasvattaa ihmisessä rakkauden ihmeellistä kykyä.
Kuta vanhemmaksi olen elänyt, kuta enemmän maailmaa nähnyt, kuta syvempiä koke1

) [*Luentosarjan nimi ”Jumaläidin
rio” ks kesäkurssit 1915 • 254]
2
) [*ks art Sukupuoliasia teosofian
1906: 12—17]
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muksia itse tehnyt, sitä lujemmaksi ja selvemmäksi on kehittynyt tuo nuorena (jo
1896) saavuttamani näkemys ja vakaumus
ihmisen sukupuolisuuden sisäisestä hengestä.
Kymmenen vuotta olin asiaa sielussani pohtinut, ennenkuin siitä julkisesti kirjoitin niinkään laajalti kuin sen tein 1906 ja seuraavina
vuosina tässä aikakauskirjassa. Nyt on taas
viidettätoista vuotta
kulunut
tuosta
ajasta,
ja nyt tahdon jälleen ottaa asian hetkeksi
puheeksi.
Niinpä tekisi mieleni heti sanoa, että tuntuu melkein pleonasmilta tuo väitteeni, että
sukupuolielämän tarkoitus on kasvattaa rakkauden kykyä, sillä mitä muuta sukupuolielämä ihmisellä on kuin juuri rakkautta? Ken
tähän ehättää sanomaan, että sukupuolisuus
on suvun lisäämistä varten, hänelle vastaan,
että tuo tunnettu tosiasia on liian fyysillinen
selittääkseen vähimmässäkään määrässä nykyaikaisen ihmisen sukupuolielämää. Kenties oli
aikoja, jolloin ihminen todella oli sukuolento
tuossa ”patriarkaalisessa” merkityksessä. Kenties hän silloin oli niin kokonaan — ei ”himonsa” — vaan sukupuolisuutensa orja, että luonnon määräämänä hetkenä ensimäisen vastaantulevan toissukuisen ihmisolennon avulla palveli mahtavaa lisääntymiskäskyä. Kenties, —
mutta emme tunne semmoista aikaa, vaikkakin monet ajattelevat, että semmoinen on
pitänyt olla luonnollisen ja puhtaan vietin
aika. Emme tunne semmoista aikaa emmekä
semmoisia ihmisiä, sillä oli ihminen kuinka
”eläimellinen” tahansa himoissaan, aina hän
kuitenkin on valikoiva. Ja mitä tämä valikoiminen todistaa? Päivänselvästi, että ihmisen
sukupuolisuus on sielullistakin ja personallista laatua, että se on rakkauden kaipuuta
ja etsimistä. Koska ei ole sukupuoletonta
ihmistä, on siis jokainen ihminen sukupuolisuutensa perusteella olento, joka kaipaa ja
etsii rakkautta. Sukupuolisuus on itsestään
sitä rakkauden voimaa, jota ihmiset maanpäällä eläessään etsivät ja kaipaavat, kehittävät ja kasvattavat. Sukupuolielämän tarkoitus piilee niin muodoin sen omassa olemuksessa. Ja sentähden ihmisten sukupuolielämä
on niin monimutkainen, niin arvoituksentapainen, niin yllättävä.
Heitetäänpä nyt ensin vielä silmäys tähän
patriarkaaliseen
teoriaan.
Niin
räikeässä
muodossa kuin sen edellä esitin ei sitä kukaan
meidän aikanamme kannatakaan: ei kukaan
ihaile
semmoista
”raikasta
luonnollisuutta”,
että mies määrättyinä vuodenaikoina ottaisi
hetkelliseksi vaimokseen kenen tahansa naisen, korkeintaan joku mieletön runoilija on
saattanut haaveilla semmoista aito ”pakanallista” elämäntapaa. Ei, nykyinen käsitys patriarkaalisesta sukupuolielämästä on toki vallan
toinen.
Sukupuolisuus
on
kyllä
olemassa
suvun lisäämistä varten, mutta tämä lisääntyminen tapahtuu n.s. avioliitossa, s.o. yhden
miehen ja yhden naisen elinikäisessä yhteiselämässä. Tämä on todellinen patriarkaalinen
näkökanta ja sitä kannattanevat useimmat
ihmiset ainakin kristillisissä maissa. Uskonto
on tämän katsantokannan pyhittänyt ja ainoaksi oikeaksi julistanut. Jo vanhassa testa-
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mentissa Jumala (Elohim) siunasi luomansa
ihmiset ja antoi heille tuon tunnetun käskynsä: ”olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja
täyttäkää
maa”.
Ja
uudessa
testamentissa
Jeesus nimenomaan sanoo: ”ettekö ole lukeneet, että Luoja alussa loi heidät mieheksi
ja naiseksi ja sanoi: sentähden on miehen
luopuminen isästään ja äidistään ja liittyminen vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi
lihaksi? Niin he eivät enään ole kaksi, vaan
yksi liha. Minkä siis Jumala yhdisti, sitä
älköön ihminen eroittako.” Onko tämän selvempää
käskyä,
huudahtavat
patriarkaalisen
teorian kannattajat, onko selvempää esitystä
yksiavioisuuden ja avioliiton pyhyydestä?
Nyt tiedämme, että avioliitto on ollut nykyajan polttavimpia kysymyksiä, että se tuossa
jyrkässä muodossa kävi ihmisille sietämättömäksi ja että täytyi hankkia yksilöille mahdollisuus päästä toisistaan eroonkin. Amerikassa avioero lienee yhtä helposti aikaansaatavissa kuin avioliittokin, mutta Europassa
on vielä monenmoisia muodollisuuksia noudatettava, ennenkuin ero ”laillistuu”. Ja ko-ka
ero joka tapauksessa tuntuu epäkristilliseltä,
taipuvat
patriarkaalisen
teorian
kannattajat
mielessään — joskaan ei aina sanoissaan —
tuomitsemaan eronneita jonkun verran ”epäsiveellisiksi”.
Ei siis ole turha se kysymys, joka ehdottomasti nousee jokaisen totuuden etsijän mieleen, kysymys: omistiko Jeesus Kristus patriarkaalisen näkökannan? Oliko hän, joka muuten niin perinpohjin tunsi ja syvästi sääli
ihmisiä, heidän surujaan ja heidän syntejään,
oliko hän tuolla yksinkertaisella ja pintapuolisella kannalla, että sukupuolisuus on
annettu ihmiselle suvun lisäämistä varten?
Niin suoraviivaisestiko hän ratkaisi sen polttavan pulman, josta ihmisyksilöille aiheutuu
heidän toivottomin tuskansa ja heidän autuaallisin onnensa? Oliko ”siveyden” käsky niin
ehdoton Jeesuksen mielestä vai oliko hänen
psykologinen silmänsä kenties niin samea?
Tämä kysymys jää meille todella ratkaisemattomaksi — tai toisin sanoen: emme mielestämme saata ymmärtää Jeesuksen sanoja
muuten kuin patriarkaalisessa merkityksessä,
— ellemme luovu siitä edellytyksestä, että
Jeesus tietenkin oli vanhan testamentin kannalla. Sillä hänen kantansa ei totisesti käy
ilmi noista sanoista semmoisinaan. Niinkuin
yleensä, kun on kysymys Kristuksen opista
ja elämänkäsityksestä, niin on asian laita
tässäkin kohden: ei riitä, että tuijotamme
itsemme vaikkapa sokeiksi muutamiin sanoihin ja lauseihin, jotka silloin jäävät ”kuolleiksi puustaimiksi”; meidän täytyy ennen
kaikkea päästä osallisiksi Kristuksen elävästä
hengestä, jotta sitten todella osaisimme lukea
hänen sanojaan ennakkoluulottomasti ja siinä
hengessä, jossa ne lausuttiin.
Mitä nyt avioliittoon ja yleensä sukupuolikysymykseen tulee, oli Jeesuksen kanta siinä
asiassa varmasti toinen kuin vanhan testamentin. Sekin kohta jo on omiansa herättämään epäilyämme, että Kristus nähtävästi on
vielä jyrkempi kuin Mooses. Sanoohan hän
nimenomaan:
”teidän
sydämenne
kovuuden
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tähden Mooses salli teidän eroittaa vaimonne
luotanne, mutta alusta ei niin ollut”, ja toinen
hänen viidestä käskystään kuuluu: ”olette
kuulleet sanotuksi: ‘älä tee aviorikosta’. Mutta
minä sanon teille: jokainen, joka katsoo
naista himoiten häntä, on jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan sydämessään.”
Oliko Kristus siis vielä ankarampi kuin
Mooses vai onko ehkä Kristuksen lauseita
lähestyttävä perin toisilla edellytyksillä ja
aivan
toisesta
lähtökohdasta
kuin
vanhan
testamentin Mooseksen? Tämä seikka käynee
seiväksi, jos esitän uuden kysymyksen tähän
muotoon:
Oliko vanhan testamentin Jumala rakkauden Jumala? Oliko Kristuksen Jumala rakkauden Jumala?
Kukaan ei osaa vastata tähän kysymykseen
muuta kuin yhdellä tavalla:
Vanhan
testamentin
Jumala,
joka
vaati
silmän silmästä ja hampaan hampaasta, joka
oli kostossaan julma ja vihassaan verinen,
joka alinomaan yllytti sotiin ja väkivallan
töihin, — se Jumala ei ollut rakkauden
Jumala. Mutta Jeesuksen Jumala, joka antoi
sataa niin pahoille kuin hyville, joka antoi
anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, joka
isänä iloitsi heidän hyvistä töistään, joka
yksin oli hyvä, joka oli henki ja jota oli palveltava hengessä ja totuudessa, — se Jumala
oli totisesti rakkauden Jumala. Niinkuin Jeesus itse sanoikin: ”...niin rakasti Jumala
maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa .. .”
Pitäkäämme tästä kiinni. Kristuksen julistama isä oli rakkauden Jumala, ja kun Mestari opetti meitä ”olemaan täydellisiä, niinkuin taivaallinen isämme on täydellinen”, oli
tämä samaa kuin jos hän olisi sanonut:
”olkoon teidän rakkautenne täydellinen, niinkuin on Jumalan rakkaus”. Rakkautta siis
teroitti Kristus, rakkautta ja taasen rakkautta.
Epäileekö tätä kukaan? Ei kukaan.
Kuinka siis saattaisimme olettaa, ettei Jeesus Kristus olisi tiennyt ja tuntenut, että
sukupuolisuus
ihmisessä
oli
olemukseltaan
rakkautta? Pois semmoinen harha. Kristus
tiesi tämän yhtä hyvin kuin mekin — ja
varmaan paremminkin.
Mutta mikä oli Kristuksen silmämääränä
kaikissa hänen käskyissään ja opetuksissaan?
Tähän osaa empimättä vastata jokainen, ken
vähässäkään määrässä on osallinen Kristuksen hengestä. Ja vastaus kuuluu: Mestarin
silmämääränä oli neuvoa ja käskeä meille
semmoista, joka oli omiansa kasvattamaan
meissä rakkauden jumalallista kykyä. Mutta
rakkaus on sukupuolisuuden sisin olemus:
siis Mestarin silmämääränä oli juuri alituisesti ratkaista meille sukupuolinen pulmamme
ja auttaa meitä sen aiheuttamissa vaikeuksissa, jotka ovat sekä ulkonaista että sisäistä
laatua. Ulkonaiset vaikeudet ovat ne surut,
tuskat ja onnettomuudet, johon rakkauden
kaipuumme nojalla joudumme, ja sisäisenä
vaikeutena on parhaasta päästä se siveellinen
ristiriita, joka herää meissä himoksi kehittyvän sukuvietin johdosta; — siis kärsimys ja
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synti. Tietä ulos kärsimyksestä ja synnistä —
sitä Mestari tahtoo meille näyttää.
Katsokaaamme nyt, mitä neuvoja hän meille
antaa.
Kun farisealaiset tulivat hänen luokseen
ja
koettivat
häntä
kietoa
kysymyksellään,
onko miehen luvallista eroittaa vaimonsa luotaan kaikellaisesta syystä, niin miksikä Jeesus vastasi heille nuo äsken toistamamme
lauseet,
jotka
nähtävästi
sisälsivät
vielä
ankaramman kiellon kuin konsanaan Mooseksen käsky? Emmekö olisi odottaneet Jeesuksen
suhtautuvan
paljon
ymmärtäväisemmin
ja anteeksiantavaisemmin ihmisten huoliin ja
kärsimyksiin? Jos hän kuitenkin katsoi asioita
rakkauden
kehitysmahdollisuuksien
kannalta,
täytyi hänellä siis olla syy, minkätähden hän
lausui tuon ankaran ja jyrkän tuomionsa
aviorikoksista ja avioerosta.
Se syy hänellä olikin. En puhu nyt perheen
yhteiskunnallisesta
merkityksestä,
en
siitä,
että vanhemmat ja koti ovat lapselle tärkeät,
— tätä seikkaa tavallisesti painostetaan avioliiton yhteydessä n.s. vapaan rakkauden vastapainoksi. Epäilemättä sekin oli suuren lasten ystävän mielessä, jos kohta hän tiesikin,
että fyysilliset olosuhteet vaihtelevat aikojen
ja kansojen mukana. Mutta ennen kaikkea
uskon, että hän, joka oli yksilöiden, ihmissielujen Vapahtaja, kohdisti katseensa sukupuolisuuden syvään sielulliseen merkitykseen
ja kantavuuteen ihmisyksilön henkisessä kehityksessä.
Kristus tiesi, että ihmisellä on luonnostaan
taipumusta
lankeemukseen ja
syntiin, s.o.
tässä yhteydessä: tekemään sukupuolivoimasta
sokean nautinnon välikappale.
Jos ei ihmistä sido mikään yhteiskunnallinen, s.o. toisten edessä tunnustama, velvollisuus tai kategoorinen imperatiivi hänen omassatunnossaan, jos hän luulee itsensä täysin
vapaaksi tekemään mitä häntä itseään (s.o.
alempaa
luontoaan)
haluttaa,
silloin
hän
syöksyy nautinnosta toiseen, valitsee himolleen kohteen toisensa perään ja lopettaa päivänsä järkensä menettäneenä elukkana, ellei
aikoinaan herää tajuihinsa. Mutta rakkaudesta
hän ei silloin ole aakkosiakaan oppinut, —
korkeintaan hän sen verran siitä käsittää,
että kyynillisesti nauraen kieltää sen olemassaolon.
Näin ollen on välttämätöntä, että käskyillä
ja kielloilla, esimerkeillä ja opetuksilla herätetään ihmisten ajatteleva ja harkitseva järki.
Sitä kaikkien aikain viisaat, kaikki maailman
opettajat ja vapahtajat ovat yrittäneet tehdä;
heidän
siunauksellista
vaikutustaan
ja
jälleensyntymisen luonnonlakia saamme kiittää
siitä, että ihmisillä sentään on ylempi luontokin, omatunto ja järki, joka sisäisenä ohjaajana estää meitä alituisesti syöksymästä samaan kurjuuteen. Sukupuolihimo on toisin
sanoen muuttunut meissä rakkaudenkaihoksi;
mutta koska se ei vielä ole rakkaudeksi kasvanut, on se altis yhä houkuttelemaan ihmistä
lankeemukseen ja syntiin. Tosiaankin Mooses
meidän ”sydämemme kovuuden tähden” antoi
miehelle oikeuden eroittaa vaimonsa luotaan.
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Rakkautta opettamaan ei riitä paljas nautinto. Siihen tarvitaan myöskin ne kärsimykset, ne itsensä kieltämiset, ne pettymykset,
ne velvollisuudet, ne tuskat ja huolet, joita
yksin uskollisuus tuo mukanaan. Sentähden
käsky uskollisuuteen on ihmissielulle välttämätön. Ja me tiedämme, että kuta enemmän
ihminen on oppinut rakkauden läksyä, sitä
uskollisempi hän on myös luonnostaan.
Ehjä ja rikkomaton avioliitto on täten henkisen kehityksen mukaista. Mistä sitten johtuvat onnettomat avioliitot? Siitä, että ihmiset
eivät
vielä
ole
vakuutettuja
uskollisuuden
välttämättömyydestä
ja
oikeutuksesta,
siitä,
että useimmat — ainakin miehet — ovat ennen avioliittoa langenneet ja syntiä tehneet,
joskus siitäkin, että puolisoiden luonteet vaikeasti sopivat yhteen. (Tässäkin tapauksessa
avioliitto voi muuttua verrattain onnelliseksi,
jos jompikumpi puolisoista herää tajuamaan,
että
hänen
velvollisuutensa
ja
tehtävänsä
ihmisenä
on
oppia
rakastamaan.
Yleensä
olemme taipuvaiset suurentelemaan ”onnettomuuttamme” ja kärsimyksiämme.)
Mutta ihanteellisella avioliitolla on syvempikin merkityksensä. Se on niin sanoaksemme
fyysillisen luonnon tarjoama tie ja keino
sukupuolihimon lopulliseksi voittamiseksi, sen
muuttamiseksi
rakkaudenvoimaksi.
Ihanteellinen avioliitto se väikkyi Kristuksen mielessä, kun hän viitaten Mooseksen sanoihin
”sentähden on miehen luopuminen isästään ja
äidistään ja liittyminen vaimoonsa, ja ne
kaksi tulevat yhdeksi lihaksi” lausui tuon
jyrkältä näyttävän tuomionsa: ”niin he eivät
enää ole kaksi vaan yksi liha. Minkä siis
Jumala yhdisti, sitä älköön ihminen eroittako.” Tämä ihanteellinen avioliitto edellyttää
siis, että se todella on tapahtunut ”Jumalan
edessä”, että se on liitto miehen ja naisen
välillä, jotka eivät ennen ole ketään sillä
tavalla rakastaneet, vielä vähemmin kehenkään ruumiillisesti yhtyneet, että se on liitto,
joka eliniäksi solmittiin heidän välillään silloin, kun he ensi kerran toisilleen antautuivat.
Ihanteellinen avioliitto tässä todella henkisessä
merkityksessä
on
juuri
semmoinen,
jommoiseksi esim. Tolstoi ja meillä Järnefelt ovat sitä kuvitelleet. Onko semmoinen
ollenkaan
mahdollinen
nykyajan
ihmisille,
on vallan toinen kysymys. Se se kuitenkin
olisi rakkauden koulua mitä ylevimmässä merkityksessä.
Nyt meidän ei tule huomauttaa: oliko siis
Kristus niin huono psykologi, että hän esitti
ihmisille semmoista, mikä on mahdotonta
toteuttaa? Kaikki mitä hän esitti ja käski,
on tavallaan mahdotonta! Se on ihannetta,
jota ei milloinkaan saata täydellisesti toteuttaa, sillä se kasvaa yhä suuremmaksi ja kirkkaammaksi, yhä korkeammaksi ja yhä saavuttamattomammaksi, kuta enemmän ihminen
oppii sitä noudattamaan.
Mutta älkäämme unohtako, että avioliittoihanne annettiin fariseuksille, siis tavallaan
kansalle — eikä opetuslapsille. ”Tuossa on
ihanne”, sanoo Jeesus, ”noudattakaa sitä, niin
teidän hyvin käy”. Hän tiesi kyllä, että se oli
ihanne, mutta hän tiesi myös, mikä kasvat-
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tava
merkitys
ihanteen
teroittamisella
ja
yksin sillä on.
Toiselta taas kuului Kristuksen neuvo opetuslapsille. Se avasi ovet ihan toiseen maailmaan. ”Mutta minä sanon teille: jokainen,
joka katsoo naista himoiten häntä, on jo
tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan sydämessään. Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise
se pois ja heitä tyköäsi; sillä parempi on
sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan,
kuin että koko ruumiisi heitetään helvettiin.
Ja jos oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa
se poikki ja heitä tyköäsi; sillä parempi on
sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan,
kuin että koko ruumiisi menee helvettiin.”
Ja toisessa paikassa: ”eivät kaikki käsitä
tätä sanaa, vaan ainoastaan ne, joille se on
annettu. Sillä on niitä, jotka syntyään, äitinsä
kohdusta saakka ovat avioon kelpaamattomia,
ja on niitä, jotka ihmiset ovat tehneet siihen
kelpaamattomaksi, ja niitä, jotka omasta ehdostaan
pidättyvät
aviosta
taivaanvaltakunnan tähden. Joka voi sen käsittää, hän käsittäköön.”
Näiden jylhäin sanain soidessa korvissamme emme saata ihmetellä, että munkkikuntia
syntyi kristillisen kirkon piirissä; siksi selvästi ne itse lausuivat julki munkkielämän,
selibaatin
syntysanat.
”Puhtauden
ihanne”
asetettiin niissä opetuslasten silmien eteen,
ihanne, jonka tarkoitus oli nostaa hänet miehuuden yläpuolelle ja tehdä hänestä yli-ihminen, mutta joka luostarielämässä niin usein
syöksi hänet sukupuolisuuden kuiluihin.
Syystä voimme kysyä: tahtoiko Jeesus todella laskea perustuksen — niinkuin oli Buddhakin tehnyt — munkkielämän kilvoittelulle,
ja jos niin oli, mitä hän semmoisella ohjeella
ajoi takaa? Ettei selitykseksi tässä kelpaa
kristillisen, katolisen kirkon oma oppi munkkielämän
etevämmyydestä,
sen
suuremmasta
otollisuudesta Jumalalle, sen me ymmärrämme muitta mutkitta; ulkonaista ansiota Jumalan silmissä sillä ei saata olla. Antaessaan
näitä neuvoja Jeesuksella tietysti oli silmämääränään ihmisen oma kohtalo, hänen oma
henkinen kehityksensä: sen hyväksi piti jotain
voitettaman neuvojen noudattamisella. Mutta
mikä se voitto oli?
Sanoimme äsken, että avioliiton ihanne oli
aineellisen luonnon tarjoama tie sukupuolihimon voittamiseksi. Tämä ihanne kelpaisi
kaikille ihmisille. Nyt saatamme lisätä, että
munkkielämä on toinen ihanne, joka kelpaa
ainoastaan niille, jotka sitä käsittävät. Se on
opetuslapsia varten, harvoja valittuja varten,
ei kaikkia varten. Avioliitto on niin sanoaksemme eksoteerinen tie, munkkielämä esoteerinen. Munkkielämä on hengen tie. Se on
henkisen luonnon tarjoama tie sukupuolisuuden rakkaudeksi muuttamiseksi. Se on kaita
tie eikä sille voi astua ilman henkistä heräymystä ja uudestisyntymistä. Ken muunlaisesta
vaikuttimesta sille astuu, hän sortuu — ainakin näennäisesti. Seurausta vaille yritys ei
missään tapauksessa jää, mikäli se on vilpitöntä pyrkimystä; sillä henkiset voimat ovat
siinä yhtä kaikki liikkeellä.
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Mitä Kristus tiesi munkin vilpittömillä ponnistuksillaan,
kieltäytymisillään,
itsehillinnällään ja itsekasvatuksellaan saavuttavan? Ymmärrämme tämän ainoastaan, jos pidämme
mielessämme, että ihminen on jälleensyntyvä
olento,
jonka
henkiset
ponnistukset
eivät
ikinä mene hukkaan. Yhdellä lyhyellä sanalla
voisimme kuvata sitä sielun kehitysastetta,
jonka Kristus tiesi vilpittömän munkin saavuttavan; se sana on sankarius.
Munkkielämän ihanne on toisella nimellä
sankarius. Ja ken on sankari? Hän, joka
osaa elää ja kuolla jonkun pyhän asian, aatteen, ihanteen puolesta; hän, joka osaa unohtaa itsensä ja uhrautua; hän, joka osaa palvella toisia eikä vain itseään. Ei ole koskaan
sankaria syntynyt, joka ei ennen eläessään
ole oppinut itsehillinnän ja kieltäytymisen
läksyä. Todellisen munkin elämää on arvosteltava sen vastaisten saavutusten ja seurausten valossa. Olemme protestanttisissa maissa
tottuneet
tuomitsemaan
munkkilaitosta
suorastaan paholaisen keksinnöksi, mutta tuomiomme
perustuu
suureksi
osaksi
siihen,
ettemme
tunne
riittävästi
tuomitsemaamme
asiaa. Jos olisimme eläneet sitä elämää, jota
kukin munkkijärjestö alussa eli, ja jota
kaikki todelliset munkit aina ovat eläneet,
olisi arvostelumme perin toinen. Sillä elämällä on kiusauksensa, vaaransa, kuilunsa,
mutta sen tiellä on myös nousuja, ylänköjä,
hurmioita, joita ei muualla ole tavattavissa.
Se on todellisen taiteen tie, sillä tosi taiteilija
on aina samalla sankari.
Munkin saavutus näkyy aina hänen rakkauskyvystään. Juuri sen kautta, että hänen
tiensä on yksinäinen, se ikäänkuin nostaa
hänet tavallisten ihmisten uiko- ja yläpuolelle. Täten hän vapautuu sukupuolisuudestaan sen puolinaisessa merkityksessä. Sukupuoli sinänsä kadottaa tenhovoimansa. Ihminen itse, joka sinänsä on kaksisukuinen ja
pohjaltaan
sukupuoleton,
astuu
enemmän
näkyviin. Munkki, joka irtautuu naisen vetovoimasta, nousee samalla miessukupuolenkin
yläpuolelle, ja tulee rakastettavaksi molemmille. Hänen oma rakkauskykynsä henkevöityy ja katselee samalla hellyydellä molempia
sukupuolia, — niin, ehkä usein omaansa suuremmalla, koska mies on aktiivisen voiman
ja toiminnan edustaja.
Samalla hänen oma kohtalonsa on traagillinen. Esoteerisen askeleensa kautta hän on
astunut elämään, jonka tunnussana on rakkaus ja joka ei siedä mitään kompromissia
todellisen
ja
itsekkään
rakkauden
välillä.
Hänen on opittava rakastamaan, maksakoon
se hänelle mitä tuskia tahansa. Hänen oma
rakkaudenkaihonsa
loihtii
hänen
mieleensä
harhakuvia ihmisten tunteista, heidän rakkaudestaan häntä kohtaan. Hän luulee löytävänsä uskollisen ystävän, jonka rinnalla hänen
sielunsa saisi levätä ja hetkeksi unohtaa, että
rakkaus on vain antamisessa; mutta pian
hän pettyy ja huomaa, että tiensä on yksinäinen ja hyljätty. Hänellä ei ole toivoa elämässä eikä kuolemassa, ennenkuin on heittänyt viimeisenkin oman onnen pyyteen. Sentähden
kaikki
viisaat
mestarit
varoittavat
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ihmislapsia
munkkielämän
kaidasta
tiestä,
vaikka
samalla
houkuttelevat
opetuslapsiaan
sille astumaan.
Totta on näet myös, että jos ihminen käsittää Kristuksen neuvot oikeassa hengessä, silloin hänen kehityksensä etenee jättiläisaskelin. Kun hän tosi teolla ”ensin etsii Jumalan
valtakuntaa”, silloin ”kaikki muu sen ohessa
hänelle annetaan”. Silloin hän voittaa ystävyyttä ja rakkautta runsaassa mitassa. Täytyyhän hänenkin kerran seistä siinä, missä
hänen Mestarinsa seisoi: keskellä opetuslasten
laumaa,
jotka
ovat
”kaikkensa
heittäneet”
häntä seuratakseen. Täytyyhän hänenkin kerran vapaaehtoisena lahjana osata vastaanottaa
opetuslastensa
jakamatonta
rakkautta
uhkuvia sydämiä, — ja täytyyhän hänen oma
sydämensä sitä varten olla niin puhtaasti
pesty omassa veressään, ettei se hetkeksikään
erehdy vaatimaan itselleen1 semmoista, jota ei
vaatimalla koskaan saavuteta. )
Toimittajalta 1920: 145—154,
Mediumismi on yhteydessä sukupuoliolemuksen kanssa, ja ainoastaan siinä määrin kuin
ihminen voittaa sukupuolista luontoaan, hän
pääsee mediumisminsa herraksi ja muuttaa
mediumistisen kyvyn maagilliseksi, ks Lagerborg, Rolf 1924: 76,
ks Uni ja unennäkö 1924: 300—301,
Pekka Ervast oli luvannut illalla pitää esitelmän, yhden illan kestäväksi supistettuna,
samasta aiheesta, josta hän oli aikonut puhua
kolmena iltana, nimittäin sukupuolikysymyksestä. Olimme kiitollisia hänelle tästä esitelmästä. 1925:245,
ks Sairas sielu 1926: 227—232,
homoseksualismi 1927: 44—47,
selvä käsitys sukupuolilemmestä ks J. R. H:
Tulijärvi 1928: 143,
lapsi ajattelee, mutta ei tunne yksilöllisesti
samalla tavalla kuin nuori ihminen, ennenkuin hänessä on sukupuoli herännyt. Ja sukupuolen
herääminen
herättää
vähitellen samalla sen, mitä meissä on jälellä eläinmanvantarasta. [*Ote art Ihmiselämän ikäjak.Not]
1928: 271,
Jos käytämme väärin omaa luovaa voimaamme, esim. sukupuolivoimaamme — —
rikomme pyhää henkeä vastaan ks svnti 1930:
379.
Sulin, Adolf 1929: 273.
Suljettu
elämän aarteistot eivät ole keltään väkinäisesti suljetut ks Mysteriot II 1916:110—115,
Kun esim. 18:nnella vuosisadalla lähettiläät
Saint-Germain, Cagliostro ja Mesmer tulivat,
kääntyivät he Sisällisinä opetuksillaan ainoastaan suljettujen seurojen puoleen, ks H. B. B:n
itämaalaisuus 1931: 126—129,
1
) Olen tässä kirjoituksessani hipaissut ainetta,
joka on miltei mittaamattoman laaja. Mitä tässä
olen
sanonut
munkkielämästä,
pitää
tavallaan
paikkansa
nunnaelämästäkin,
vaikka
saavutukset
eivät olekaan samoja. Lukijan ei pidä otaksua,
että olen tahtonut ratkaista kysymystä n.s. yksipuolisen eli samaan sukupuoleen kohdistuvan rakkauden synnystä. Se on toinen kysymys, luonnollinen eikä henkinen.
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miksi looshielämä Ruusu-Ristissä on suljettu
ja salainen, ks Mäntsälä 1932: 105—106.
Sumangala, H.
Onpa se [*Olcottin Buddhalainen katkismus]
Ceylonin buddhalaisen ylipapin H. Sumangalan
julkisesti
hyväksymä
oppikirjana
käytettäväksi
buddhalaisissa
kouluissa,
ks
Olcott,
Henry 1906:283.
Sumu
taulu peittyi kuin sumuun ks joulu 1910:
398—399,
hän, joka pettää ja hylkää, aivankuin peittyy sumuun ks Rakkauden salaisuus 1911:
216—219,
Eräänä maaliskuun iltana laskeutui sumu
Suomemme yli. ks Mäntsälä 1932:105—106.
Sundar Singh
SADHU SUNDAR SINGH: Todellisuuden
etsintä. Arvi A. Karisto O.Y. Hinta 10:—.
Petyin
lukiessani
tämän
kirjan.
Kaunis
kuvani Sundar Singhistä, jonka olin saanut
lukiessani hänen aikaisempia teoksiaan, himmeni nyt, kun luin hänen ajatuksiaan itämaisista uskonnoista. Olin pitänyt häntä miltei
ruusuristiläisenä
kristittynä
(kts.
kirjaani
”Alempi ja ylempi jooga”, viim. luku), henkisesti kokeneena mystikkona, mutta huomaan
nyt, että hän kristittynä sittenkin on ahdasmielinen. Ehkä hänen suuri europpalainen
matkansa vaikutti häneen epäedullisesti. Joka
tapauksessa hän tässä kirjassaan puhuu hindulaisuudesta, buddhalaisuudesta ja muhamettilaisuudesta tavalla, jota ei odottaisi henkilöltä, joka on syntyään itämaalainen. Luulisi
pikemmin, että tietämätön kristitty lähetyssaarnaaja sokeassa oikeaoppisuudessaan langettaa vanhurskaan tuomionsa pakanain yli.
Ei yksikään europpalainen orientalisti puhu
niin ajattelemattomia sanoja esim. jälleensyntymisestä kuin Sadhu Sundar Singh tässä
kirjassaan.
Uusia kirjoja 1926: 30,
Henkimaailman
todellisuus.
Ruotsiksi
on
ilmestynyt
uusi
kirjanen
Sadhu
Sundar
Singhiltä: Syner frän andevärlden (Henkimaailman
näkyjä).
Ruusuristiläinen
lukija
ihastuu
ja
hänen
rakkautensa
kristittyyn
intialaiseen profeettaan, jota kirja ”Todellisuuden etsintä” hieman häiritsi, palaa eheänä
takaisin.
Tien varrelta 1926: 332.
Sundqvist, Kustavi 1934: 283.
Sundsvall ks P. E. VI.
Sunnuntai
Ja suuret joukot tulisivat hurskaiksi ja ulkokullatuiksi sunnuntai-uskovaisiksi. ks salatiede
1910:275,
”palvelkaa jumalaa, mutta älkää palvelko
jumalaa sunnuntaisin”! — — jumalaa palvellaan sunnuntaisin. Silloin ks nuoriso 1912:
454—456,
Lasten lootuskoulut ovat jonkinlaisia sunnuntaikouluja ks P. E. VII 1915:260—261,
Yhteiskunnallisessa
järjestyksessä
sunnuntai
on asetettu sitä [*mietiskelyä] varten. Mutta
sunnuntain alkuperäinen tarkoitus on elämän
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hyörinässä ja
pyörinässä unohtunut, ks laki
1923: 369—370,
sunnuntaikouluja ks lootuskoulu 1926: 133—
135.
Sunnuntai, viikkolehti
ks Leino, Eino 1915:498, ja 1916: 143,
P. E. XII Kalevalan Avain 1917: 7—8,
Leino, Eino 1926:14, ja 1933:2—3.
Suo
Synkkyys ja pessimismi on kuin mutainen
suo, johon helposti uppoo. — — [*täytyy oppia] nostamaan itsemme suosta omalla kädellämme. — — nouse epäilyksien suosta, ks
epäilys 1910:289—293,
itsekkyyden ja intohimojen suomaille, ks
pakanallinen 1912: 58—60,
synnin ja tuskan suossa kahlaava ks Suomi
1918: 163.
Suojelija, suojelus jne.
Suojelkoot sentähden jumalat kaikkia lapsia ja kaikkia niitä, joissa on lapsen mieli
tai jotka ovat lapsen asemassa: — — suojelkoot, suojelkoot! ks Europa 1914:255—256,
suojaavilla ajatuksilla ks lapsi 1915: 42,
[*Gautama Buddha] veljeskuntansa suojelusherrana ks Mestarikirjeet 1924: 43—45,
”suojelijansa” Annie Besantin ks I. T. J.
1926: 33—37,
Kristus ja hänen enkelinsä suojelevat ihmiskuntaa, ks magia 1927: 128,
Minä julistan siis tämän kahdennentoista
vuosikokouksen Ruusu-Ristin korkeiden suojelijain, Valkoisen Veljeskunnan ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen avatuksi,
ks manas 1932: 112.
Suojelusenkeli
jokaisella kansalla on oma suojelusenkelinsä,
ks lapsi 1910: 77,
kansan suojelusenkelin käsite on vanha Salatieteellinen käsite, ks teosofia 1916: 302,
Suomen suojelusenkeli on olemassa, Väinämöinen elää ja me nimitämme häntä myös
Suomen kansallishaltiaksi. — — Näin sanoo
Suomen suojelusenkeli ks Suomen tulevaisuus
1928: 205—208.
Suojeluskunta
Eikö riittäisi se suojeluskuntalaitos, mikä
nyt on alulle pantu? ks aseet 1918: 164—165,
Mielestäni on nykyinen suojeluskunta-aate
meillä Suomessa varsin onnistunut, ks sota
1921: 113,
Mitä nyt asevelvolliseen sotaväkeen ja suojeluskuntaan tulee, on toimituksen mielestä
niiden välillä suuri ero. ks aseet 1924: 82,
Suojeluskunta-aatteessa
miellyttää
minua
vapaaehtoisuus ks armeija 1924: 285—286,
mikä oma suhteeni on armeijaan, suojeluskuntaan, lottiin j.n.e, ks armeija 1930: 49—52.
Suokoon
Suokoon uuden vuoden karma, että hän, enkelimme — — Suokoon karma, että veljet —
— Suokoon karma, että Suomen kansa ks
kansallishaltia 1933: 1,
Suokoon Karman Herrat, että ks Temppelirahasto 1933:38,
Suokoot hyvät henkivallat, että minä ks
uskonpuhdistus 1933: 200,
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suokoon Karman valtiaat, että elämä minun
palattuani ks satu 1933:243.
Suola
Sillä te, korkeat jalot ihanteet, te yksin
olette maan suola ja maailman valkeus! ks
Vuosi 1906—1905: 220,
missä te olette, te maan suola? ks Suomi
1917: 451,
nämä ovat ihmiskunnan suola, ks sota 1918:
196,
Jos tahdotte olla maan suolana, antakaa
älynne ks Temppelirahasto 1927: 31.
Suomi, suomenkieli, suomalaisuus, -nen
Suomen teosofinen liike ja Suomen Teosofinen Seura ks P. E. VII ja Ruusu-Risti
Uudestisyntyvä Suomi ks P. E. XII
[*Annie Besant sanoi:] ”Meillä on täällä
edustajia monesta maasta — niinkin kaukaisista kuin Intiasta ja Amerikasta, Suomesta
ja Ruotsista — ja mielestäni meillä nyt on
harvoin sattuva tilaisuus saada kuulla teosofisia ajatuksia lausuttavan niin monen kansan omalla kielellä. Ehdotan sentähden, että
nämä edustajat puhuisivat ja lausuisivat tervehdyksensä kukin omalla kielellään — —”.
En pelkää tunnustaa, että mielestäni suomenkieli italian rinnalla vei voiton muista soinnukkuudessa ja sulavuudessa, vaikka useat
esiintyvistä olivat ylen eteviä puhujina. Sen
huomasivat kyllä toisetkin, kuten perästäpäin
parilta taholta sain kuulla. Ehkä oli monikin
luullut — —, että suomenkieli olisi ”niin kovaa ja karkeata kerakekieltä”, ja ehkä he
iloitsivat päästessään erehdyksestään! ks teosofia art Kansainvälinen teos. kongressi Lontoossa 1905: 93—96,
Suomalaiseen vereen on jäänyt paljon ”vanhan ajan taikauskoa” ks Yliaistillinen maailma 1905:110—111,
Suomen kansa itsetietoiseksi kasvaneena
— — Uusi päivä valkenee Suomelle — —
Suomen tulevaisuus on oleva henkistä ks Historian lehti kääntyy 1905: 210,
”Suomenkielen
vieraskieliset
sivistyssanat”
ks Sanakirja 1905: 210—211,
hyvä enne Suomen henkiselle tulevaisuudelle ks Vuosi 1906—1905:219—220,
alkanut työn valmistaakseen Suomelle uuden
huomenen, kansallisen henkisen heräymyksen.
— — tulevaisuutta kohti, jolloin Suomessa
ovat henkiset harrastukset päässeet voitolle
ks kustannustyö 1906:86—87,
aito suomalaisesta hengestä ks Omatuntolehti 1906: 139,
Suomenkielinen
teosofinen
kirjallisuus
ks
kirjallisuus 1906:139—140,
Kansallinen kulttuuri ja Suomen kansan
tulevaisuus, ks kansa 1906: 189—192,
eikö meillä täällä Suomessa ole tapahtunut
heräymys ja ikäänkuin uudesta syntyminen
ks Omatunto-lehti 1906:271—273,
suomalaisuuden aatteen ks Aho, Juhani
1906: 281,
Kuinka kauan viipynee ennenkuin Suomen
kansan enemmistö on teosofisen elämänkatsomuksen kannalla? ks papit 1907: 140,
aito suomalainen ks tahto 1907: 192—197,
Teosofinen liike Suomessa — — sanoma ju-
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listettavana Suomen kansalle, ks Tietäjä 1907:
253—254,
Väinämöistä, joka on kaiken Suomen kansan hengessä piilleen ja piilevän viisauden ja
voiman perikuva? — — Väinämöinen on suomalaisten sankari-ihanne, ks Tietäjä 1908:
5—9,
ks Peters, A. V. 1908: 188,
kirjallisuus 1908: 192,
Oi jos Suomessa olisi paljon tällaisia teosofeja! — — työskentelyksi Suomen kansan
ja maan hyväksi ks esoterismi 1909: 4,
Suomen kansa on osottanut, että se haluaa
muutakin
ravintoa
kuin
ruumiillispersonallista. Suomen kansa panee arvoa henkisillekin
aarteille, taivaallisille, joita ei koi syö eikä
ruoste raiskaa, ks kirjallisuus 1909:44—45,
ks kieltolaki 1909: 45,
Kalevala on Suomen kansan kallein aarre,
se on todistus siitä, että Suomen kansalla on
ollut menneisyyttä — — [*julkaisen] H. P.B:n
kirjotuksen Suomen kansalliseepoksesta — —
[*H. P. B. ei] ollut unohtanut pientä Suomenkaan kansaa, ks Kalevala 1909: 76,
Suomen kansalliseepos kirj. H. P. B. 1909:
77—81,
Jokunen pisara vanhaa atlantilaista taikaverta juoksee kyllä vielä Suomen kansan suonissa. — — ”suomalaiset osaavat noitua”, ks
eetteritaso 1909:266—269,
Teosofinen liikkeemme Suomessa suomen
kielellä alkoi v. 1901. Silloin ks P. E. XII
Uuden ajan aamunkoitteessa 1910: 1—2,
jos olisin — — Suomen, hallitsija ks maanomistus 1910: 49—52,
Suomi kuuluu saman [*kauriin] eläinradan
merkin piiriin, ks Merkit taivaalla 1910: 79,
Suomen kansa osottaa suurta tiedon ja viisauden halua, ks Tietosanakirja 1910: 85—87,
T: Tämmöisenä aikana, kuin nykyinen on
maassamme valtiollisessa suhteessa, on varsin tärkeätä, että ne ihmiset, jotka ovat perehtyneet
teosofiseen
maailmankatsomukseen,
pitävät mielensä rauhallisena, iloisena ja ystävällisenä.
Monet,
monet
ajattelevat,
että
heillä on syytä katkeruuteen ja ylenkatseeseen venäläisiä kohtaan — älkäämme me koskaan niin ajatelko! Toisella puolen rajaa on
paljon meidän maamme ystäviä, ja jos meitä
kohtaisi joku ansaitsematon vääryys, on korvauksemme myöhemmin yhtä suuri. ”Rakastakaa niitä, jotka teille pahoin tekevät” — niin,
muistakaamme vielä mieluummin, että kukaan
ei oikeastaan voi meille pahaa tehdä! Jospa
Suomen teosofit lähettäisivät suuria myötätunnon ja rakkauden ajatusaaltoja Venäjälle,
lisäten siten niiden voimaa, jotka Venäjällä
koettavat rakkaudessa ja rauhassa valmistaa
uuden ajan tuloa.
Uusi aika on jo kynnyksellä. Auringon ensimäiset säteet kultaavat jo kuusten latvoja.
Pian häipyvät usvat laaksoista, ja silloin ihmisten silmät aukenevat näkemään, kuinka
ihana tämä maapallo on ja kuinka ihana elämäkin voi olla . . .
Eikö ilmassakin ala tuntua, etteivät ihmiset
enää oikein jaksa uskoa pahan ylivaltaan?
Toimittajalta 1910:228,
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erikoinen ilmiö Suomessa — — Se ennustaa myös, että Suomellamme voi olla merkillinen tulevaisuus henkisessä suhteessa, jos
vain ajoissa ymmärrämme ottaa asiasta kiinni.
ks P. E. V 1910:329,
T: Kun ajattelen, mitä tulevaisuutta kohti
Suomi nyt käy, kun näen, mikä kirkas päivä
paistaa niiden pilvien takana, jotka tällä hetkellä peittävät maallisten silmäimme näköpiirin, silloin henkeni nousee suuressa riemussa ja mieleni täyttyy uskolla ja luottamuksella. Mutta kun samalla muistan, mikä
vastuunalaisuus lepää niiden hartioilla, jotka
vähässäkin määrässä ottavat osaa tulevaisuuden valmistustyöhön, silloin huokaan sydämeni syvyydestä: ”oi Herra, Sinä, joka johdat
ihmiskunnan henkistä kehitystä, tee meidät
kelvolliseksi työhösi. Me olemme itsestämme
heikkoja, vähä-älyisiä, erehtyväisiä, tietämättömiä. Herätä Sinä meidän keskeemme joku,
jolle soisit viisauden ja pyhyyden ja etevyyden lahjat, jota voisimme seurata ja johon
voisimme uskoa ja luottaa”.
Ja kun näin huokaan, silloin kuulen hiljaisuuden äänen kuiskaavan: ”sinä tiedät, etten
ole teitä jättänyt, enkä jätä. Tiedät, että suuriakin lähetän, kun aika tulee. Tiedät myös,
mikä teidän työnne nyt on Suomessa. Herättäkää kansan kaiho!”
Niin, totuuden kaipuu on voimakkaaksi herätettävä, veljellisen yhteiselämän kaipuu, onnen ja kauneuden kaihoisa kaipuu! Tulevaisuus on syntyvä menneisyydestä, Kalevan
kansa nouseva haudastaan: te Väinölän sankarit, älkää enää kauan piilossa pysykö!
Toimittajalta 1910:365,
Suomenkin rautateillä oltiin silloin erittäin
kohteliaita kreivitärtä kohtaan, joka palasi
keisarinnan luota, ks Wachtmeister, C. 1910:
368—369,
Mutta nyt kun Suomemme pitäisi nousta,
nyt kun vähitellen on uusi aika Suomelle koittava — — paljon riippuu suorastaan siitä,
mille kannalle Suomen kansa asettuu teosofiseen maailmankatsomukseen ja työhön nähden, ks kirjallisuus 1911: 2.
miksi teosofinen liike on niin suurimerkityksinen Suomen kansalle — — Moni suomalainen uskoo Suomen kansan tulevaisuuteen, uskoo, että Suomen kansalla vielä on oleva historiallinen tehtävä maailmansivistyksen alalla
ks itsetunto 1911: 2—4,
ks kirjallisuus art Kaikille teosofian harrastajille 1911:11—12,
paljon valoa ja paljon henkistä apua meidän Suomellemme, ks Päämajassa 1911: 31—
32,
Että teosofia leviää suuresti Suomen kansassa, todistaa, että meidän kansamme on
ajatteleva, harkitseva ja filosofiseen mietiskelyyn taipuva kansa, ks P. E. VII 1911:88,
Jos Suomi ensimäisenä ehtii tätä [*päämaja-aatetta] toteuttaa — — meidän kansamme on lähempänä luontoa kuin muut kansat
ks päämaja art Pakinaa ”Päämajasta” 1911:
151,
Suomi elää henkisesti uuden ajan kynnyksellä.
Suomen koko sivistyselämä kaipaa hen-
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kistä uudestisyntymistä. — — Mutta Suomen
kansa on heräämäisillään. — — Eikä Suomen
kansa heitä uskoaan Jumalaan, ks Aikamme
tarve 1911: 349—350,
Suomen kansan syviin riveihin on syntynyt ja syntyy yhä sieluja, kyllin vanhoja ja
kyllin kokeneita, että kaipaavat suurempaa
valoa ja enemmän totuutta kuin materialismi
tai teologia kykenee antamaan, ks kiitos 1912:
4-5,
Suomen kansa on nykyään tietämättään koetuksen alainen. Muutama vuosi vielä ja tili on
tehtävä Karman herroille. Sen tilin laadusta
riippuu sitten Suomen tulevaisuus, ks sosialismi 1912: 6,
ks V. H. V. 1912: 7,
”Mitä sinä nyt vuoden alkaessa toivoisit
Suomen teosofeille?” kysyi minulta muuan
ääni. ks kirjallisuus 1912: 11,
Ei ole Suomen kansakaan jätetty syrjään.
Kalevala sai ilmestyä, Suomen kansa sai herätä kansallistuntoon. Nyt sen pitää herätä
ihmistuntoon ks maailmanuskonto 1912: 31,
onko Suomen kansa sydämessään pakanallinen vaiko kristillinen — — Suomen kansa on
aina ollut ja on yhä vieläkin sisimmässään
pakanallinen, ks pakanallinen 1912: 57—60,
A. B. — — tahtoisi saapua Suomeen, ks
A. B. 1912:60—61,
Suomessakin — — väitöskirjoja teosofiasta
ks yliopisto 1912: 103,
Suomen
kansan
tulevaisuudesta
hänellä
[*Steinerillä] oli kauniita toiveita ks Steiner
1912:201—202, ja 213—215,
T: — Mitä toimittaja ajattelee Suomen kansan tulevaisuudesta? Minkälaiseksi se tulee?
— Uskon varmasti, että siitä tulee semmoinen, jommoiseksi itse sen muodostamme.
Toimittajalta 1912:312,
Olen vakuutettu siitä — — että Suomen
kansan muinaisilla tietäjillä oli hallussaan
avaimet moniin luonnon salaisiin aarreaittoihin, ks Kalevala 1912:415,
ks rauha 1912: 416,
Peters: Suomen naiset, suom. P. E. 1913:
40—41,
Steiner 1913: 171,
”Suomalaisen deevan tehtävä” [*P. E:n esitelmä Tukholmassa teos. kongi’.] ks teosofia
1913: 220,
Suomen naiset, ettekö voisi liittyä — —
Suomen miehet eivät — — Te Suomen naiset,
ettekö te voisi — — Suomea on pilkattu edelläkävijämaaksi, mutta — — Suomelle tarjotaan harvinainen tilaisuus. — — Herätkää, te
Suomen äidit, ja herättäkää toisianne! ks nainen 1913: 265—267,
[*A. B.] ei saapunutkaan Suomeen. — —
nyt
silminnähtävästi
Suomenkin
teosofinen
liike on siunattu liike, ks A. B. 1913: 267—268,
Mikä vaara uhkaa suomenkieltä ja suomalaisuutta?
Tietäkäämme:
mitä
suomalaisuudessa
on
totta, se ei häviä eikä mistään kärsi. — —
Oma uskomme Suomen tulevaisuuteen lujittuu ja vahvistuu, kun ks runoilija 1913: 317,
Suomi ei tähän pysähdy. Aivan kuin India
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tulee nähtävästi Suomikin saamaan looshimajoja ympäri maata, ks teosofia 1913: 362,
ajattelisivat
teosofisen
liikkeen
tehtävää
Suomen tulevaisuuteen nähden. — — Ja tutkikoon sitä ennen jokainen auttaja ”Suomen
kansallishaltiaa”, ks teosofia 1913:364—365,
Kirjotukseni
elokuun
Tietäjässä
Suomen
naisille ks nainen 1913:365—366,
Meidän työmme Suomessa, joka jo vuosikausia on itsetietoisesti tarkottanut Suomen
tulevaa onnea ja henkistä kulttuuria ks I. T. J.
1913: 367,
Suomalaisten
muinainen
asuinsija.
Kirjotuksessaan ”Suomen kansalliseepos” kolmattakymmentävuotta sitten Mad. H. P. Blavatsky
kirjotti m.m.: ”Kalevala on syntyisin siltä
ajalta, jolloin suomalaiset heimot elivät paljon
kauempana etelässä kuin nykyään, luultavasti
Mustan meren tai Kaspian meren tienoilla”.
Tämä oli meille suomalaisille hämmästyttävää lukea, koska ainoana vallitsevana mielipiteenä oli se, että Suomen heimot olivat
kotoisin Aasian Altai-vuorilta eikä tunnettu
niiden
oleskelua
lämpöisemmissä
seuduissa.
Nytpä kuitenkin lokakuun alussa innokas muinaistutkija t:ri A. M. Tallgren piti Muinaismuistoyhdistyksen kokouksessa esitelmän, jossa hän sanomalehtikertomusten mukaan lausui:
”M. A. Castrénin esittämä teoria, että Altaialue olisi suomalaisen heimon alkukoti, on
nykyisissä tutkimuksissa hylätty ja nyt etsitään sitä kotia Uralin länsipuolelta Volgan
alueelta. Pronssikausi noilla seuduilla ei ole
ollut altailaisen ja siperialaisen pronssikauden
vaikutuksen alainen. Jos vastaiset tutkimukset
voivat todistaa, että suomalais-ugrilaiset kansat ovat olleet tuon kulttuurin ylläpitäjiä, niin
on Pohjois-Venäjällä asuva suomalainen kansanaines kyennyt itseensä sulattamaan sen
kulttuurin. Kuitenkin pysyi varhaisempi kulttmrri metsänkäynti-ajoilta asti Pohjois-Venäjällä yllä aina meidän ajanlaskuumme asti.
Ensinmainittu
Itä-venäläinen
kulttuuri
voidaan jakaa kolmeen jaksoon, joista ensimäinen kestää n. vuoteen 2000 e. Kr., toinen n.
vuoteen 1000 ja kolmas n. vuoteen 400 e. Kr.”
Siis tuo Volgan laakson kulttuuri oli korkeammalla kannalla kuin se kulttuuri, mikä
oli pohjoisemmilla metsästäjä-heimoilla. Voisiko sanoa, että edelliset olivat kalevalaisia,
jälkimäiset Pohjolan väkeä? Ja voisiko vielä
sanoa, että edellinen heimo muuttui vereltään
arjalaiseksi (arjalaisia 1 näet silloin siirtyi yli
Kaukasian Europpaan) ) ja siis tuli viidennen
rodun kansaksi, huolimatta kielestään, jotavastoin Pohjola oli atlantilaisen noituuden ja
maailmankatsomuksen
tyyssija?
Kalevalaisista
polveutuvat
nykyiset
suomalaiset;
Pohjola
kukistui ja hävisi.
Tien varrelta 1913:463—464,
T: Toukokuun 12 p:nä 1852 Snellman lausui
Castrénin haudalla m.m. seuraavat sanat:
”Kaitselmuksen johdatukset ovat tutkimattomat.
Jumalan teitä ihmiskunnan ja kanso1
) Kts. ”Ihminen: mistä ja miten?” siv. 229,
238.
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jen kanssa ei mikään ihmisviisaus ennakolta
saata tutkia. Mutta jos suomalainen mies sielunsa sisimmällä antautuu työhön isänmaansa
kielen ja kirjallisuuden, suomalaisen kansan
tulevaisuuden puolesta yleensä, minkä varmuuden tästä tulevaisuudesta antaa hänelle menneisyyden tarkastelu, nykyisyyden näkeminen?
Kuka elää, joka rinnassaan kantaa lujan tietoisuuden, kuolemassakin varman uskon, että
tämä aika on tuleva? Semmoinen usko olisi
jo enemmän kuin toivo — se olisi todistus.
Myöntävä vastaus olisi onni. Vaan pelkään,
ettei kukaan vastaa — ei kukaan.
”Eikö sitten tämä usko voinut löytyä hänessä, tuossa sydämessä, jonka rakkaus oli
niin voimakas? Ei, suomalainen synnyinmaa!
Jaloimmat poikasi kulkevat surun painamina,
katse maahan luotuna, ja kun heidät poveesi
kätketään, on vain haljennut sydän, joka jo
ennestään oli murtunut.” (Joukahainen V,
1864).
Juhana Vilhelm Snellmanin sanat ovat merkille pantavia, koska ovat profetallisia kielteisessä merkityksessä. Jalo tieteen sankari
M. A. Castrén oli tosiaan mukana vain synnytystuskissa, mutta Snellman itse sai jo myöhemmin elämässään aavistaa, että Suomenkin
kansalla saattoi olla edessään tulevaisuus. Ja
meistä, jotka elämme uuden vuosisadan aamusarastuksessa, moni jo tuntee tuota horjumatonta uskoa, jota Snellman kaihomielin kaipasi. Me uskomme, etteivät kansamme suurimmat sankarit viime vuosisadalla, Castrénit,
Snellmanit,
Lönnrotit,
Europaeukset,
Kivet,
Runebergit, Topeliukset, Mechelinit ynnä monet muut, turhaan eläneet, rakastaneet, ponnistaneet. Heidän sydänverensä kostuttamana
on maamme vielä kasvava kukoistavan kulttuurin.
Kullakin ajalla on omat tehtävänsä. Viime
vuosisadan suuri herätystyö teki Suomen kansan
tietoiseksi
omasta
kansallisuudestaan.
Kahdeskymmenes vuosisata on tekevä Suomen
kansan
tietoiseksi
kansallisesta
tehtävästään.
Ehkä jo kahdeskymmenes ensimäinen on näkevä Suomen kansallisen kulttuurin täysin
toteutettuna.
Toimittajalta 1914:97—98,
Suomen kansallishaltia joukkoineen — —
Suomen vaakunassa pitäisi olla kotka eikä
leijona. — — aatteellisestikin kotka on Suomen kansan symboli eikä leijona. Suomen
kansa ei ole valloittajakansa — — Sen tehtävä on kotkan tavalla nousta ks heraldiikka
1914: 150,
P. E :n kirjotus elok. Tietäjässä 1913 on
herättänyt monet Suomen naiset ajattelemaan
tehtäväänsä.
[*ks
nainen
1913:265—267]
1914:240—245,
mietiskelyllä ja toiminnalla tahtovat tehdä
työtä Suomen tulevaisuuden puolesta ks Marjatan rengas 1914: 258,
tarkotuksena on koota teosofiset voimat työhön Suomen kansan tulevaisuuden puolesta
niitä polkuja pitkin, joita on viitotettu ”Suomen kansallishaltiassa” ks Marjatan rengas
1914: 310—311,
puhuessani Suomen deevasta ks ennustuksia 1914: 366—367,
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”teosofia voittaa Suomessa vuonna 1905”
— — Uusi päivä valkenee Suomelle — —
Suomen tulevaisuus — -— Suomen kansa ei
kaikin puolin osannut ottaa vaarin tehtävästään. — — Aivan selvin, suorin askelin ei
Suomi osannut kulkea tulevaisuutta kohti, ks
ennustuksia 1914:419—422,
Suomen Punaisen Ristin hyväksi ks Kannatusliitto 1914: 463,
enemmän suomalaista henkeä. — — aito
suomalaisia kysymyksiä, ks kansa 1914: 500—
501,
nyt elävästi tunsin, että Suomen kansalle
oli kerrottava teosofiasta suomen kielellä, ks
romaani 1915: 99,
Hän kertoo Suomen kansan alkuvaiheista
— — uskoa Suomen kansaan — — Olkoon
Suomen kansallishaltia tälle tulisielulle suopea! ks Wettenhovi-Aspa 1915: 309,
Niin, rakas ystävä, j’atka työtäsi nyt, todellista työtäsi Suomen hyväksi! ks Humu, Martti
1915:316,
ks Lönnrot, Elias 1915: 317—318,
Deevamme suuren suomalaissukuisen kansamme haj’ottua ks Marjatan rengas 1915:
447—448,
ks Wettenhovi-Aspa, Sigurd 1915:495—498,
Suomen kirkko ks Kotimaa-lehti 1915: 498,
ks Wettenhovi-Aspa: Suomen kultainen
kirja 1916: 48,
Ketkä sitten ovat Marjatan renkaan jäseniä? Ne elävät ja kuolleet suomalaiset, jotka
tekevät työtä Suomen kansan puolesta, Suomen tulevaisuuden hyväksi, ks Marjatan rengas 1916: 91,
Joku lukioistani ehkä hyväntahtoisesti ajattelee, että osaan tyydyttävästi käyttää suomen
kieltä. Olen itsekin taipuvainen nyttemmin
niin ajattelemaan. Kuitenkin tämä kaunis ja
ihana suomen kieli on alkuaan tässä elämässä
ollut minulle vieras kieli, — niin vieras, että
kun minulle ensin selveni, että tahdon tehdä
työtä Suomen kansan hyväksi, kärsin kovat
kamppailut sielussani, kun epäilin, oliko se
vaillinaisen kielitaitoni puolesta koskaan mahdollista! Eikä juuri uskoani lisännyt tuomio,
minkä eräs silloinen ystäväni lausui koko
tuumastani: ”mitä sinä voisit tehdä Suomen
kansan hyväksi”, hän sanoi, ”sinä, joka et
edes osaa kansan kieltä!” Yksin sain ponnistella tässä kohden, yrittää ja taasen yrittää.
— — Mitä taas tulee myöhään heränneeseen
rakkauteeni suomen kieleen, on sekin selitettävissä jälleensyntymisopin kannalta. Suomalainen inkarnatsioni en minulla ollut menneisyydessä, mutta kaukaisemmassa: sen muistot
ovat syvemmällä ja heräsivät sentähden myöhemmin, heräsivät silloin, kun mieleni teosofian kautta oli valmistunut vastaanottamaan
sitä elämänymmärrystä ja elämäntietoa, mikä
oli meidän suomalaisilla esi-isillämme.
[*Otteet P.E:n teos. muistelmista] 1916:
99—102,
Kivi — — on suomalaisen kaunokirjallisuuden ensimäinen ja monen mielestä vieläkin
voittamaton nero? — — tulos hänen suuresta
rakkaudestaan Suomen kansaa kohtaan ks
Kivi, Aleksis 1916:146—149,
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Tämä teos koskee Kalevalaa ja vanhojen
suomalaisten viisautta, ks P. E. XII Kalevalan
Avain 1916: 196,
yleensä suomalaisen salatieteen tutkiminen
on minunkin personallista työtäni ks teosofia
1916: 301—302,
Koko kirja on ensimäisenä numerona sarjassa ”Suomalaista salatiedettä” ks P. E. XII
Kalevalan Avain 1916: 303,
Olen monta vuotta uskonut, että Suomen
kansa voisi olla lähellä Mestarin sydäntä ks
ajatus 1916: 386—387,
”Olla suomalainen on sentään suuri onni!”
Suomalaiset veljeni ja sisareni minua ymmärtävät, ks veljeys 1916: 436,
Tämmöisinä hetkinä on suomalainen kiitollinen kohtalon herroille, ks P. E. VIII 1917:
147—148,
Suomikin mukana maailmankonsertissa.
Suomessa maa kaikkien omana — — Syvämietteinen Suomi Europan heränneenä omanatuntona, ks Unelma 1917: 151—152,
T: 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
ihmiskunnalle. Nyt on ajan kohdussa äärettömiä hyvän mahdollisuuksia, nyt kysytään
Suomen kansalta, Venäjän kansalta, kaikilta
Europan kansoilta: osaatteko ottaa tilaisuudesta vaarin?
Enkä saata muuta kuin rukoilla ja rukoilla,
ettei olisi ollut turha niiden työ ja niiden
tuska, jotka ovat kulkeneet syvimmän epätoivon gehennassa, jotka ovat olleet tuomitut
elävinä
astumaan
voimattomuuden,
kykenemättömyyden ja äänettömyyden hautaan. Heidän lukumääränsä on suurempi kuin kukaan
aavistaa, ja heidän hiljaisten huokaustensa
lukemattomuus poistakoon sokeuden toistenkin
silmistä. Sillä nyt on ylösnousemuksen päivä
koittanut.

*
Kun Suomen kansa nyt ajattelee, millä ihmeellisellä tavalla se on voittanut takaisin
vapautensa, vieläpä suuremman ja kauniimman vapauden kuin sillä ennen on ollutkaan,
täytyy sen tuntea riemua uhkuvaa kiitollisuutta kohtaloa kohtaan. Oikeutta on sittenkin maailmassa! Mutta yhtä rauhallisena kuin
Suomen kansa kantoi pimeiden aikojen raskasta taakkaa, yhtä rauhallisena se nytkin
ottaa vastaan myötäkäymisen lahjan kohtalon
kädestä. Ja sille kansalle, jonka voitokas taistelu pimeitä voimia vastaan toi Suomellekin
vapauden, sille kansalle Suomi ojentaa lujan
ja vilpittömän veljeskäden. Suomen kansan
sydän pysyy kovuudelle, vääryydelle, sorrolle
kylmänä, mutta osota sille rakkautta, oikeutta
ja inhimillisyyttä ja sen sydän on voitettu
ainiaaksi. Suomen kansa on uskollinen ystävä.
Kuinka monen suomalaisen sydän nyt uhkuu
halusta auttaa venäläisiä veljiä! Mitä voimme
heidän hyväkseen tehdä, millä edistää yhteistä asiaamme?
Nyt meillä on yhteinen
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päämäärä: veljeyden, vapauden, valon voitto
maailmassa! Luokaamme katseemme ihanteihimme!

*
Sotalaitos, asevelvollisuus, seisova armeija
ja asestettu rauha on Suomen kansan hengelle vieras. Ei yksin sentähden, että ihmiskunnan
suurimmat
vapahtajat,
Kristus
ja
Buddha, ovat olleet kaikkea verenvuodatusta
ja väkivaltaa vastaan, vaan ennen kaikkea
sentähden, että Tolstoin lailla Suomen kansa
uskoo sotalaitoksen olevan suurimpana syynä
kansojen
onnettomuuteen.
Ja
minkätähden
semmoinen rauhan profeta kuin Leo Tolstoi
olisi syntynyt Venäjälle, ellei Venäjän kansan hengessä piile sama rakkaus rauhalliseen
elämään
ja
rauhalliseen
työhön?
Venäjän
kansa tuntee epäilemättä samalla tavalla kuin
Suomenkin kansa, että sota on syntiä, rauha
ainoa luonnollinen tila ihmisten ja kansojen
kesken. Valtioiden tulisi elää liitossa keskenään eikä sotajalalla. Eivät kansat sotaa tahdokaan, vaan huonot hallitukset. Mutta huonot hallitukset kukistuisivat pian, ellei niillä
olisi sotajoukkoja käskettävinään.
Suurin työ, minkä Europan kansat voisivat tehdä ihmiskunnan onnen puolesta, olisi
noudattaa
Bertha
von
Suttnerin
neuvoa:
”aseet pois!” Ihana olisi se päivä ja ikimuistettava, jolloin Europan kansat päättäisivät
luopua vallantavottelusta ja toisten sortamisesta, seisovista armeijoista ja keskinäisten
sotien mahdollisuudesta, jolloin he yhdessä
pyhästi lupaisivat elää veljinä keskenään ja
tunnustaisivat kaikille, niin pienille kuin suurille kansoille samat elämisen ja olemisen
oikeudet ja vapaudet.
Venäjän
henkevä
ja
suurpiirteinen
kansa
on ottanut ensimäisen askeleen tähän suuntaan. Älköön olko turha Venäjän kansan jättiläistyö. Seuratkoot toiset Europan kansat
esimerkkiä, heittäkööt hekin ikeet hartioiltaan, vapautukoot, valistukoot, veljistykööt.

*
Ei
Suomenkaan
asema
tässä
kysymyksessä ole merkityksetön. Onhan Suomi elinvoimainen sivistyskansa, jonka sana paljon
painaa europpalaisessa vaa’assa, jos Suomi
läheisessä liitossaan Venäjän kanssa on Venäjän ohjaavana ja arvostelevana omanatuntona, joka sydämestään kannattaa ja tukee
Venäjän kaikkia hyviä pyrkimyksiä. Kun nyt
Suomen valtiopäivillä — ainakin sodan loputtua
— tulee kysymys asevelvollisuus- y.m. asioista, on suuresta merkityksestä, että Suomen
kanta kysymyksessä on mahdollisimman kaukonäköinen ja selväpiirteinen. Suomen pitäisi
jyrkästi edustaa rauhan kantaa, voimakkaasti
kannattaa
yleiseuroppalaista
aseiden
riisumista. Järjetöntä olisi, jos Suomi olisi ajan
hengelle niin vieras, että se omasta vapaasta
tahdostaan palaisi entiseen asemaansa asevelvollisuuskysymyksessä, edes odottamatta suuria ratkaisuja Europan näyttämöllä.

*
En ymmärrä paljon käytännöllistä politiikkaa enkä koskaan ole siihen sekaantunut.
Politikoitsijat ovat mielestäni liiankin usein
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vailla ehdottoman selväpiirteisiä ja vakavia
siveellisiä ja oikeuskäsitteitä. Poliittista vehkeilyä ei tarvita ollenkaan, jos kansojen johtajilla on rehelliset, vilpittömät ja epäitsekkäät, s.o. kaikkien parasta tavottelevat tarkotukset ja päämäärät. Vehkeily syntyy syrjävaikuttimista.
Kun ajattelen nykyhetken tapahtumia, kuvastuu mieleeni, kuinka erilaisiin suuntiin
tapahtumat voisivat kehittyä, jos vain sattuma johtaisi maailmaa. Me jotka nautimme
vallankumouksen siunauksista, toivomme tietysti, että Saksan kansa empimättä noudattaisi Venäjän jaloa esimerkkiä. Toivottavasti
kohtalokin niin säätää. Ranskalaisen sananparren mukaan kuitenkin ”odottamaton aina
tapahtuu”. Saamme sentähden ottaa lukuun
senkin mahdollisuuden, että Saksa vielä itsepintaisesti jatkaisi tuhoisaa sotaansa yksinvaltiuden puolesta. Ja jos silloin Suomikin
joutuisi sen toimintapiirin sisäpuolelle, jos
Saksan sotavoimat lähenisivät Suomen rantamaita, mikä silloin jäisi Suomen kohtaloksi?
Mitä Suomen kansan silloin tulisi tehdä?
Tällä hetkellä on ainakin yksi asia eittämättömän varma: meidän täytyy täydellä luottamuksella antaa venäläisten valtiomiesten ohjata asiain kulkua.
Toivokaamme kuitenkin, ettei meitä aseteta
näiden äärimmäisten vaikeuksien eteen. Toivokaamme, että Saksan kansa vapauttaa itsensä yksinvaltiudesta. Toivokaamme, että kohtalon käskystä tämä julma sota kohta loppuu.
Toivokaamme, ettei sota lähene meidän rantojamme. Mitä hyötyä olisi yhä uusien maiden ja kansojen hävittämisestä?
Ja jos me Suomessa vakavasti käymme
työskentelemään
uuden
ajan
aatteiden
ja
ihanteiden puolesta, jos me sisäisissä oloissamme yksimielisesti käymme suuria parannuksia toimeen panemaan, jos me luovumme
pikku riidoistamme ja pyyteistämme, jos me
todella epäitsekkäästi tahdomme antaa kaikkemme kansamme onnen, isänmaamme ja ihmisyyden puolesta, silloin kohtalo ehkä säästää meidät sodan tuhoista ja turmioista.

*

Kuinka me suomalaiset sentään olemme
kylmiä ja hitaita! Orjan merkki ei helposti
otsastamme häivy. Olin eilen läsnä kansalaisjuhlassa Kansallisteatterissa. Siellä oli puheet
ja lausunnot, soitot ja laulut: porilaisten
marssi, maamme laulu, marseljeesi . . . Tunnelma ei kuitenkaan korkealle kohonnut. Puheet tuntuivat kalpeilta ja aroilta, yleisö
yllätetyltä ja hämmästyneeltä. Toinen puhujista osui oikeaan huudahtaessaan: onko unta
tämä aika, jossa nyt elämme — tulemmeko
vielä katkeraan todellisuuteen heräämään!?
Kenraalikuvernöörin
aitiossa
näkyi
kaksi
Suomen ystävää: kenraalikuvernöörin apulainen parooni S. Korff ja amiraali Maksimoff.
Kun jälkimäinen ohjelman loputtua kääntyi
yleisön puoleen ja lämpimästi huudahti: eläköön Suomi!, silloin yleisönkin rinta paisui
ja sydäntä ja tunnetta oli ilmassa. ”Eläköön”
huudettiin,
käsiä
taputettiin
ja
nenäliinoja
huiskutettiin,
mutta
kenenkään
huulilta
ei
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kuuluvasti kaikunut se
eläköönhuuto, joka
kyllä monen sydämestä kielelle nousi — huuto:
”eläköön Venäjä! Eläköön vapaa ja veljellinen
Venäjä!” . . . Niin hitaita me olemme . . .

*

Ellen erehdy, on meidän työväenpuolueemme yhteiskunnallinen ja valtiollinen ohjelma
juuri se ohjelma, jota kannatan. Minulla ei
ole käsillä painettua ohjelmaa — kaipaan
semmoista, — mutta mikäli muistan sisältävät sen pykälät juuri niitä päivänselviä vaatimuksia, joita minullakin olisi, jos politikoitsijana toimisin; ehkä olisin vielä radikaalisempi, en ainakaan miedompi. Kulkevathan
sosialistiset ihanteet rauhan suuntaan vapauden, veljeyden, tasa-arvoisuuden merkissä.
Eräs kohta työväen ohjelmassa koskee esim.
kirkon
erottamista
valtiosta:
”uskonto
on
julistettava
yksityisasiaksi”.
Valtiokirkon
sijaan astuvat vapaat seurakunnat, liitot, kirkot kuten Amerikassa. Tämä on kansamme
onnelle ja valistukselle niin tärkeä kysymys,
ettei sitä mitenkään käy sivuuttaminen. Semmoinen suuri muutos on saatava aikaan. Suorastaan häpeällistä olisi vapaan kansan tyytyä kirkolliseen holhousvaltaan, joka ”hengellisyydestään” huolimatta turvautuu poliisivoimaan aineellisia etujaan ajaessaan. Entisinä ”hyvinä” aikoina, jolloin maassamme
vallitsivat ”lailliset” olot, vainottiin eriuskoIaisia ja lahkolaisia mitä julkeimmalla tavalla
sakoilla, vankeudella j.n.e. Kuinka voisimme
toivoa, että vain ne ajat palaisivat? Ei, uusi
aika vaatii laillisuutta ja järjestystä vallan
uudessa muodossa, se vaatii, että kansalaisen
omantunnon,
lausumis-,
kokoontumisj.n.e.
vapautta turvataan ja suojataan kirkollistakin y.m. väkivaltaa vastaan. Ja paras turva
on siinä, että kirkko erotetaan valtiosta.
Silloin mekin Teosofisena Seurana heti
olemme vapaat jättämään kirkon ja muodostamaan oman seurakuntamme. Ja ne suuret
verot, jotka nyt vuosittain menevät meille
personallisesti tarpeettomalle kirkolle, saamme
silloin koota oman seuramme ja oman työmme hyväksi, jotta kilpailu olisi vapaa ”hengelliselläkin” alalla.

*
Ajattelen Suomen lippua. Kaikki olemme
nyt iloinneet siitä, että ”leijonalippu” on liehunut katoillamme: punainen lippu ja kultainen leijona. Onhan se kaunis, — ja kuitenkin
se muistuttaa niitä vanhoja aikoja, jolloin
ihailtiin ruhtinaallista valtaa ja mahtavuutta.
Mitä suomalaista siinä ihailussa on? Eihän
leijonakaan ole suomalainen vertauskuva! Me
suomalaiset emme ihaile ulkonaista loistoa,
mahtavuutta ja valtaa. Me ihailemme, rakastamme ja kunnioitamme sydämestämme vain
hengen herruutta, sanan mahtia, valon voimaa. Niin teemme, kun olemme itsellemme
rehelliset, kun olemme omaa itseämme. Meidän sankarimme ovat tietäjiä, inhimillisesti
yleviä mahtajia.
Leijonaa ei ole Kalevalassa. Kalevalassa on
korkeintaan kotka. Mutta minkätähden kotkankaan
tarvitsisi
vaakunassamme
ylpeillä?
Onhan Kalevalassa
toisia symboleja, jotka
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yhtä kauniisti ja ehkä vielä sattuvammin
kuvaavat Suomen kansallista henkeä. Onhan
kantele!
Miksei meidän vaakunassamme olisi kanteleen kuva? Kertoisihan se Suomen kansan
uskosta kauneuden, taiteen, soiton, laulun,
sanan, tiedon valtaan. Vaatimaton se olisi,
mutta sisältörikas ja henkevä vertauskuva!
Entä värit! Eräässä kysymysillassa kysyttiin äsken: mitkä ovat Suomen värit? Vastasin siihen, että Suomen auran pohjaväri on
sininen.
Runollisessa
intuitsionissaan
Topelius aavisti oikein: sininen on Suomen väri.
Se on kansallisen itsemme korkeampi ja
syvempi väri. Sen niin sanoakseni personallinen
väri on pohjaltaan viheriä ja pinnalta myös
punainen. Sanoisin sentähden, että Suomen
värit ovat sininen ja viheriä (valkoinen on
tietysti syvimmällä kaikkien kansojen väreissä). Sininen ja viheriä yhdessä, sopivissa vivahduksissa, ovat silmälle sangen miellyttävät
ja leppoisat.
Miksemme siis voisi ajatella sinivihreätä
lippua, johon olisi kuvattu kultainen tai hopeinen (valkoinen) kantele. Ajatelkoot taiteilijamme tätä!
Toimittajalta 1917: 152—157,
ks Kalevala art Kalevala, kristinusko ja
Suomen kansa 1917: 158—163,
ks P. E. XII ”Suomalaisen kabbalan kokele”
1917: 189—191,
£: Sekä julkisesti että yksityisesti on
nykyään paljon puhuttu Suomen itsenäisyydestä, eikä tämä ajatus ollenkaan tunnu hämmästyttävän Suomen kansaa. Ja miksi se
hämmästyttäisikään? On Suomen kansa niin
elinvoimainen, min omaperäinen, niin henkisesti itsenäinen, ettei sen enää ulkonaisestikaan tarvitse kulkea lasten kengissä. Miksei,
se siis ottaisi vastaan, miksei se vaatisi sitä
vapautta, joka sille luonnostaan tuleva on?
Toiset arvelevat, että kaikilta mahdollisilta,
yllätyksiltä pitäisi Suomen itsenäisyyttä turvata europpalaisilla garantioilla — muuten ei
se olisi luotettava. Toiset arvelevat, että valtiollinen itsenäisyys tulisi Suomelle liian kalliiksi, sillä mistä ottaisimme varat sotavarustuksiin, laivaston ja armeijan ylläpitämiseen?
Molemmista näistä arveluista pilkistää mielestäni näkyviin sen harhausko vanhaan maailmajärjestykseen, jonka olisi pitänyt saada
kuoliniskunsa nykyisessä sodassa. Mitä tässä
sodassa
ovat
auttaneet
paperille
kirjotetut
sopimukset ja takaukset, mitä pienten kansojen armeijat ja sotavarustukset? Mihin ne
ovat vieneet? Kysykää Belgian ja Serbian
raunioilta, kysykää niiden kansojen nääntyviltä jätteiltä. Toki meidän pitäisi ymmärtää,
ettei semmoisiin tuulentupiin ole luottamista:
ei lupauksiin eikä aseisiin.
Uuden ajan aallot kuljettavat kansojen valtioaluksia aivan toisiin satamiin. Nyt keskinäinen luottamus ja ystävyys tulee perustumaan siihen, että väkivallan teko sinään on
mahdoton. Kun Europan kansat riisuvat aseensa, silloin ei ole enää voimakkaita ja heikkoja
kansoja vanhassa merkityksessä: suuria ja
pieniä kansoja on, mutta kaikki
ovat saman-
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arvoisia ja yhdenvertaisia, kaikki tukevat toisiaan, ei kellään ole mitään pelättävää toisilta.
Miksi siis haaveilisimme Suomesta, joka
seisoisi irrallaan toisista ja jonka aina pitäisi
olla valmis aseilla puolustamaan itsenäisyyttään? Pois se. Rakastakoon Suomi toisia, niin
ettei sen tarvitse toisia pelätä. Olkoon todellisesti toisten liittolainen, luonnostaan ystävä
toisille, silloinhan Suomi samalla on itsenäinen. Hieman realistisemmalla kielellä: toivottavasti tulee aika, jolloin Europan kansat —
koko maailman kansat — liittoutuvat suureksi maailmanvallaksi; sitä lopullista yhteyttä edistävät pienemmät liitot nyt jo; miksei siis Suomi olisi läheisessä ystävyydenliitossa Venäjän kanssa, sisäisesti täysin itsenäinen, ulkonaisesti jonkun verran riippuvainen Venäjän liittovaltojen yhteisjohdosta, niinkuin perheenjäsen ainakin on riippuvainen
toisista perheenjäsenistä? Suurvaltojen harha
on juuri ollut siinä, että ovat käsittäneet vapauden merkitsevän vallattomuutta. Tulevaisuudessa ei yhdenkään kansan pidä ajatella
vapautensa olevan siinä, että se ”saa tehdä
mitä tahtoo”. Päinvastoin vapaus on siinä,
ettei tahdo tehdä mitä ei saa, ja kansojen
keskinäinen vapaus on sitä, etteivät tahdo
tehdä toisilleen väkivaltaa. Sitä kansat itse
eivät tahdokaan, ellei heitä johdeta harhaan.
Luonnostaan kansat rakastavat vapautta ja
ovat vapaita.
Suomen itsenäisyyden paras turva on siinä,
että Suomi on aseeton ja siksi jää. Kun
Suomi on vilpitön rauhan rakentaja, silloin
eivät toisetkaan sen rauhaa tahdo häiritä.

*

Leijonalippu näkyy saavan yleistä suosiota
osakseen, enkä suinkaan aio kieltää sen kauneutta. Myös alistun tietysti tunnustamaan
sitä Suomen lipuksi, jos kansani sen semmoiseksi hyväksyy. Mutta luulen sittenkin, että
Suomen kansa tulevaisuudessa tulee valitsemaan itselleen toisen lipun ja toisen vaakunan. Leijonalipulla on se vika, ettei se ole
suomalainen. Se ei ole edes suomalaisten
keksimä. Ruotsin kuningas Juhana III teetti
Suomelle ensimäisen leijonavaakunan koristaakseen m.m. sillä isänsä, Kustaa I Vaasan
hautaa. Juhana III oli kyllä nuoruudessaan
Juhana herttuana Turussa Suomen ystävä, ja
suunnitteli paljon hyvää Suomen kansalle,
joten meidän ei suinkaan tarvitse hävetä
hänen meille antamaa vaakunaa. Mutta se on
ikäänkuin muukalaisen antama eikä ole syntynyt Suomen kansan omasta kalevalaisesta
mielikuvituksesta. Sentähden uskon, että Suomessa vielä tulee kansallislippuna liehumaan
esim. vaaleanvihreä tai sininen lippu koristettu vertauskuvalla eli vaakunalla, joka ei
muistuta valtaa, vaan veljeyttä.
Toimittajalta 1917:201—202,
Suomen kansa elää kriitillistä aikaa ks
P. E. XII Uusi Jumala 1917:248—249,
hyvä väli Suomen ja Venäjän välille. Suomen kansa oli unohtanut — — epäilykset
heräsivät Suomen kansassa — — tuuma Suomen tyhjentämisestä sotaväestä, ks Venäjä
1917: 294—296,
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Suomen
Nuorison
Liiton
äänenkannattaja
”Pyrkijä” ks Kalevala 1917:296—298,
että Suomen kansassa olisi niin paljon raakuutta ks raakuus 1917: 298—299,
”Suomen
kansallishaltia”
vaiko
”Suomen
Kansallishaltiatar” — — ”Suometar” ks kansallishaltia 1917:338—339,
ks Koskela: ”Suomi itsenäisenä valtakuntana” 1917: 343—344,
Suomen
suhde
itäiseen
naapurimaahansa
ks Tiander, K. 1917: 344—345,
herää sinä Suomen kansa ks yksimielisyys
1917: 345,
mikä lie ollut isänmaanrakkaus, joka veti
[*P. E:tä] köyhään Suomeen ks Teosofisk
Tidskrift 1917: 346,
maalatulla Suomen haltia-lipulla koristettu
ks P. E. VII 1917: 390—392,
T: Mitä Suomi-äitimme nyt kaipaa, mitä
meiltä odottaa? Rakkautta ja taasen rakkautta. Eikä rakkautta missään ylimalkaisessa
ja personattomassa merkityksessä, vaan meidän rakkauttamme, sinun ja minun. Meidän
tulee sielumme koko hehkulla rakastaa tätä
armasta isänmaatamme, nyt kun sitä punnitaan jumalien vaa’assa ja kun sen vastaisia
kohtaloja määrätään. Vakavan raskas on nykyinen hetki. Onko rakkautemme Suomeen
niin voimakas, että se oman rajotuksemme ja
ahtautemme voittaa? Onko meitä rakastajia
niin paljon, ettei Suomen kansa punnittuna
havaittaisi liian köykäiseksi?
Nyt jos koskaan tarvitaan teosofisen elämänymmärryksen
läpitunkemia
ihmissieluja.
Nyt jos koskaan tarvitaan oikeata, todellista
ja puhdasta uskontoa. Kuulkaa te kaikki,
jotka ette ole kadottaneet uskoanne hengen
todellisuuksiin, vaan jotka uskotte jumalaan
— kutsukaa häntä millä nimellä haluatte —
ja uskotte järkähtämättömien lakien vallitsevan maailmassa sekä rakkauden olevan elämän korkeimman ja mahtavimman lain, kuulkaa te kaikki! Älkää antako päivän mennä
mailleen — älkää kertaakaan, — ilman että
hartaassa rukouksessa kuiskaatte itsellenne ja
jumalallenne, että te rakastatte isänmaatanne
ja sen kansaa ja toivotte onnen, itsenäisyyden ja vapauden aamun sille koittavan. Älkää
antako viikkojen vieriä, kulua kuukausien,
kertomatta uskostanne toisille, lohduttamatta
masentuneita,
rohkaisematta
epäileviä,
tarjoamatta teosofian valoa kansalle, joka pimeässä hapuilee. Nyt lähestyy kylvön aika
ja on jo. Ja suuren leikkuun aika. Missä maaperä on kylvölle otollinen, missä eloa on paljon. Mutta työmiehiä on vähän. Kuitenkaan ei
kukaan teistä ole niin köyhä ja niin pieni,
ettei hän kykenisi isänmaataan rakastamaan
ja siunaamaan ja sen kansan puolesta rukoilemaan. Ei kukaan teistä ole niin vähätietoinen, ettei hän murusta henkisen tiedon leivästä voisi ojentaa sille, joka nälkään on
nääntyä. Ei kukaan teistä, jotka uskotte, ole
hengen elämää niin vähän kokenut, ettei hän
voisi kädellään viitata Kristukseen, kaiken
hyvän perikuvaan, ja kehottaa eksyneitä palaamaan elämän tielle.
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Nyt joulukellojen soidessa voisi ihme tapahtua. Kaikki sielut, joihin Kristus joko itse tai
Suomen kansallishaltian muodossa on mystillisellä siivellään koskettanut, nouskoot jouluyön hartauden ylängölle ja yhtykööt ylistystä laulaen taivaallisten enkelein mahtavaan
kuoroon: jospa silloin jumalallisen kuoron elävät sanat kaksiteräisenä miekkana tunkisivat
läpi kansamme auran, erottaen sielun ja hengen sekä tuomiten sydämen ajatuksia ja aikeita! Jospa silloin se ihme tapahtuisi, että
eripuraisuus ja viha, kateus ja katkeruus
kaikkoaisi Suomen kansan sydämestä ja tyhjyyden täyttäisi Kristuksen rakkaus ja rauha!
Jospa ihmeistä suurin kerran saisi maan päällä
toteutua!
Pitäkäämme siis kaikki
rakkauden
öljyä
lampuissamme, ettemme nuku sinä yönä, kun
Herra tulee.

*
Kuinka hyvin ymmärrän sitä tunnelmaa,
joka huokuu seuraavasta kirjeestä, ja kuinka
kiitollinen olisin, jos kyyneleillä voisi parantaa ammottavan haavan. Mutta nyt eivät riitä
katumuksen kyyneleet.
Näin kuuluu kirje, jonka sain:
”Voi niitä tuskan ja häpeän päiviä, joita
olemme nähneet ja kärsineet! Suomalaiset
miehet — tosin kyllä kehittymättömiä — venäläisten sotamiesten kiväärit olalla kuleksivat katuja pitkin, uhalla sulkien myymälöitä,
konttoreita,
jopa
virastojakin,
vangitsevat
syyttömiä ihmisiä, jotka tätä kirjotettaessa
vieläkin ovat pidätettyinä, — puhumattakaan
murhista ja muista ilkitöistä. Inhottavaa on
nähdä ja kuulla, kuinka he aseilla uhkaavat,
jollei heitä totella, eikä ole mieltäylentävä
näky, kun marssiva punakaartilaisten joukko
tekee
kunniaa
vastaantulevalle
venäläiselle
sotamiesosastolle, tuo samainen joukko, jonka
sielussa on mitä fanaattisin viha omia kansalaisiaan ”porvareita” vastaan. Ja tämä kaikki
tapahtuu aikana, jolloin meidän mitä kansanvaltaisimmalla tavalla valittu eduskuntamme
on koolla, jolloin on ollut erinomaisia tilaisuuksia laatia epäkohtia poistavia lakeja —
niin vieläpä korkeimman, ratkaisevan vallan
ollessa meidän hallussamme. Mutta eripuraisuutta, vihaa, epäluottamusta piti nytkin olla,
jolloin olisimme voineet kansallisesti lämpimästi syttyä ja yhtyä.
Mikä onneton kansa tämä Suomen kansa
onkaan! Kuinka paljo sillä on keskuudessaan
huonoja, kehittymättömiä ja ilkeitä yksilöitä.
Syvät rivit saavat nyt mieleisensä hallituksen,
mutta on hyvin epäiltävää, kykeneekö sekään
johtamaan koko kansamme onnellisemmalle,
rauhan ja edistyksen tielle. Lähin tulevaisuus
näyttää hyvin synkältä. Katkeruutta mielissä,
sota raivoaa edelleenkin, Suomen valtion ja
kunnan kassat tyhjät. Kaiken taustana vakava
nälänhädän uhka. Mieli väkisten masentuu.
Mikä on pelastus tälle poloiselle kansalle,
mikä sen kohtalo, onko sillä mitään kaunista
tulevaisuutta!?
Murheelliselta
vain
näyttää
kaikki.
Helsingissä 19 p. marrask. 1917.
Eräs Tietäjän lukijoista.”

*
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Kuten jo yllä sanoin, tarvitaan nyt juuri
uskoa ja rohkeutta, hellää sydäntä ja kirkasta,
läpitunkevaa katsetta. Suomessa täytyy nyt
olla puolueettomia ihmisiä, jotka rakastavat
vilpittömästi kaikkia kansan luokkia eivätkä
katsele asioita minkään ryhmäedun kannalta.
Jos räyhäävän rahvaan halveksijat ja moittijat ovatkin saaneet vettä myllyynsä viime
aikojen
tapahtumista,
älkäämme
unohtako,
että ”räyhäävä rahvas” aina myös on tietämätön ja pimeydessä vaeltava. Ja jos sadattelijat kääntävät tuomitsevan katseensa niihin, jotka kansaa ovat harhaan johtaneet ja
rikollisia ajatuksia sen sieluun kylväneet, niin
älkäämme unohtako kysyä, miksi ei kansaa
sitten toiselta puolelta ole vielä voimakkaammin oikeaan johdettu. Älkäämme unohtako
kysyä: ovatko vallassaolijat ja n.k. yläluokka
kaikesta sydämestään kansan syviä rivejä rakastaneet, ovatko he tehneet voitavansa ja
enemmän kuin voitavansa kansan valistamiseksi ja opastamiseksi ja ennen kaikkea:
ovatko he koko sielullaan toivoneet niitä
suuria muutoksia ja parannuksia, jotka yhteiskunnallisessa
elämässä
ovat
välttämättömiä
ja joita kohtaan aika kulkee varmoin askelin,
kansojen
asettamista
esteistä
huolimatta?
Olemmeko aina olleet valmiit ymmärtämään
ja tahtomaan, että työttömyys ja köyhyys on
yhteiskunnan häpeä, että maa on oleva kansan yhteisomaisuutta, että henkinen sivistys
on oleva kaikkien saatavissa, että virkamiehet ovat yleisön palvelijoita j.n.e.?
Olen nähnyt kansassani raakuutta, olen joskus ihmetellyt sitä kyynillisyyden, suvaitsemattomuuden ja vihan tulvaa, joka sanoissa
sen suusta on vyörynyt, olen jo viisitoista
vuotta sitten nähnyt hengessäni, että tässäkin
kansassa vuotaisi verta, jos se vallankumouksen tekisi; mutta olen myös nähnyt, kuinka
kärsivällinen ja kohtaloonsa alistuvainen tämä
Suomen kansa on ollut, kuinka uskollinen johtajilleen, kuinka altis hyvää uskomaan niistä,
joihin se sankareinaan kiintyy; olen nähnyt,
kuinka tiedonjanoinen tämä kansani on ja
kuinka mielellään se nousisi sivistyskansojen
rinnalle; olen nähnyt, kuinka todellisesti se
hengessään vapautta janoo ja veljeyttä ja rakkautta. Tämä on todella kansa, joka kaipaa
ja rukoilee rakkautta.
Olen myös toiselta puolen nähnyt, kuinka
tylyjä ja kylmiä meidän virkamiehemme ja
sivistyneemme saattavat olla. Olen joskus ihmetellyt sitä veljeyden, sydämen lämmön, jopa
suorastaan kohteliaisuuden ja toisen kunnioituksen puutetta, jota meidän sivistyksemme
niin suuressa määrin näkyy tuovan mukanaan.
Olen ihmetellyt sitä lyhytnäköisyyttä, ymmärtämättömyyttä
ja
henkistä
laiskuutta,
joka on niin tavallinen piirre meidän yläluokkalaisissamme. Olen ihmetellyt heidän mukavuudenhaluaan, vanhoillisuuttaan ja paikallaan polkemistaan. Mutta olen myös nähnyt
ja kunnioittanut heidän järkähtämätöntä oikeudentunnettaan, lainkuuliaisuuttaan ja itsehillintäänsä. Olen nähnyt ja ihaillut heidän
rakkauttansa sivistykseen, taiteihin ja tieteihin. Olen nähnyt ja kuullut, että he totisesti
rakastavat
isänmaataan,
työskentelevät
sen
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vapauden ja onnen puolesta ja uhraavat sille,
ei ainoastaan rahojaan, mutta välistä mukavuutensa ja personallisen vapautensakin.
Eikö sydämeni siis iloitsisi nähdessään kaikkialla hyvääkin? Enkö kiinnittäisi katsettani
siihen? Enkö soisi, että kaikki kääntäisimme
katseemme pois pahasta ja rupeaisimme hyvää viljelemään? Ja mikä se hyvä on? Puhdistettu uskonto, henkisempi sivistys, uudistettu yhteiskuntamuoto. Älkööt nyt oppineet
halveksien sanoko, etteivät he uskonnosta
piittaa, koska se on lasten lorua, älkööt materialistiset sosialistit huutako, että uskonto
on vain yksityisasia. Uskonto on yksityisasia,
koska ihminen ei tarvitse välittäjää lähestyäkseen totuuden jumalaa, mutta uskonto ei ole
lasten leikkiä, koska se on viisaimpien ihmisten kokemusten ja tietojen kokonaissumma.
Ilman uskontoa ei ole henkistä valistusta, ei
siveellistä elämää, ei sielukasta sivistystä.
Ilman uskontoa ei yhteiskunta synny uudestaan.

*
Syyskuun lopulla lähetti pirteästi toimitettu
”Naisten ääni” kiertokyselyn muutamille kansalaisille, 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.

*
”Suomen kansa näyttää tällä hetkellä olevan jaettuna kahteen leiriin, jotka kumpikin
tavottelevat korkeinta valtaa ja johtoa. Toiset — porvarilliset — väittävät, että valtioaluksemme ajaa ehdottomasti karille, elleivät
he ole perää pitämässä, sillä he yksin osaavat
aikaansaada
järjestystä
yhteiskunnallisessa
elämässämme ja luoda sille vankan ja tukevan pohjan, jota ilman yhteiskuntarakennus
on mahdoton. Jopa jotkut huhuilevat verisestäkin yhteenotosta näiden puolueiden välillä.
Haluamatta asettua kummankaan kannalle
kysymme vain: mistä johtuu tämä erimielisyys, joka silloin tällöin nousee laillisen luokkataistelun rajojen yli ja sukeutuu veljesvihan
muotoon? Onhan molemmilla puolueilla yhteinenkin pyrkimys: valtiollisen aseman lujittaminen ja venäläisten välien selvittäminen.
Mistä siis viha?
Kehittymätön
sosialisti
ei
tosiaan
tiedä
paljon muuta, kuin että ”herroja on vihattava”, ja kehittymätön porvarillinen uskoo ohjelman olevan siinä, että ”kiljukurkkuja saadaan tottelemaan”. Mutta mitä huomiota voisi
panna tämmöisille mielipiteille, jotka eivät
mitään mielipiteitä ole?
Kun taas katselemme sosialisteja ja porvarillisia
heidän
paraimmissa
edustajissaan,
näemme verrattain vähän eroavaisuutta todellisessa ohjelmassa. ”Me olemme tämän maan
oikeita sosialisteja”, sanoikin minulle hieman
liiotellen muuan porvarillinen.
Sosialistinen ohjelma pyrkii muutamiin radikaalisiin yhteiskunnallisiin uudistuksiin. Ohjelman mukaan parannukset eivät koske yksinomaan määrätyn luokan etuja, vaan koko
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kansan onnea. Kuka ajatteleva ja oikeamielinen ihminen olisi siis hengessään niitä vastaan? Suohan jokainen, että köyhien tilaa parannetaan, että kansan hyvinvointia lisätään
ja että joidenkuiden ylellisyyttä vähennetään!
Toivoohan toiselta puolen jokainen ajatteleva sosialisti, että ohjelman toteuttamisessa
voitaisiin käyttää hyväksi herrojen tietoa ja
kokemusta, herrojen kykyä järjestää asioita
ja ylläpitää kuria. Siinä suhteessa kyllä sosialistikin tahtoisi olla porvarillinen.
Mistä siis johtuu, ettei voida keskenään
sopia? Mistä lähtöisin on epäilys, kateus,
ylenkatse ja viha?
Se johtuu sivistyksen ja valistuksen puutteesta, siitä, että meillä on vielä liian vähän
todella sivistyneitä ihmisiä. Me olemme puolisivistynyttä kansaa.
Jos olisimme sivistyneitä, tarjoisimme veljeskättä toisillemme. Jos olisimme sivistyneitä, häpeäisimme riidellä omassa kodissamme. Jos olisimme sivistyneitä, häpeäisimme
ajatella omia etujamme, vaan katselisimme
puolueettomasti kaikkien parasta.
Sivistys ei ole ulkonaisessa käyttäytymisessä ainoastaan. Se asuu sielussa. Sivistys
opettaa meitä ajattelemaan, totuutta etsimään
ja oman itsemme yli nousemaan. Ken sivistynyt on, hän on sanan kauneimmassa merkityksessä ihminen.
Sentähden vastaan otsikkona olevaan kysymykseen, mitä maamme nykyaikana kipeimmin kaipaa: sivistystä ja taasen sivistystä!
Ja koska sivistys ei tule yksinomaan kirjoista eikä luennoista, vaan leviää salaisena
voimana ihmisestä ihmiseen, sanon lisäksi,
että
maamme
kaipaa
sivistyneitä
ihmisiä.
Niitä se tosiaankin ennen kaikkea kaipaa!
Ja minä kysyn, niinkuin kysyy moni muu:
missä te olette, te maan suola?”

*

Tunnelmani
tällä
hetkellä
valtiollisista
asioista on valoisa ja hyvä. — Oli onni, että
musta pilvi pääsi suurlakossa ajoissa puhkeemaan. Nyt kansamme entistä selvemmin näkee, että maan asioita johtamassa täytyy olla
viisaus, todellinen viisaus, kokemus ja tarmo,
ei ainoastaan aatteellinen innostus. Kun nyt
pian saamme kokonaan ja sivullisten häiritsemättä ryhtyä järjestämään omia olojamme
ja luomaan uutta suomalaista yhteiskuntaamme, älkäämme silloin koskaan unohtako, että
hyvä tahto yksin ei riitä — taitoa ja tietoa,
lujuutta ja luonnetta tarvitaan yhtä paljon.
Kansanvalta on hyvä, kun sen symboolina
on viisaiden valta. Mutta se vie turmioon, jos
se tyhmyyteen turvautuu.
Toimittajalta 1917:446—451,
koska minulla on mielestäni sanottavia sekä
Suomen kansalle että teosofian harrastajille
ks Tietäjä 1918: 1,
Omasta puolestani tähän lisään, että Suomi
on ollut kuin Europan India — Suomi on
Europan omatunto. — — Suomen itsenäisyyden — — Jospa nyt meidän armas Suomemme
osottaisi
ansainneensa
maailman
luottamuksen! ks rauha 1918: 2,
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ENNUSTUKSENI VUOSINA 1910—1916
Teosofisen Seuran vuosikokouksessa Mikkelissä 1915 kysyttiin minulta: ”Missä määrin
ansaitsevat ennustukset ja profetiat luottamusta ja uskoa? Ylisihteeri Ervast esim. ennusti vuosia sitten, että Suomelle koittaisi
uuden päivän aamu v. 1915. Nyt mainittu
vuosi on puoleksi kulunut, mutta mitään merkkiäkään ei näy sentapaisista muutoksista kuin
ylisihteeri on ennustanut. Päinvastoin voi sanoa, että merkit viittaavat vallan toiseen
suuntaan.”
”Saattaa olla”, vastasin kysymykseen, ”mutta uskon toistaiseksi omaan ennakkonäkemykseeni. Samalla tahdon tehdä pienen oikaisevan
lisäyksen. Asianlaita on näet se, että okkultisissa piireissä maailmansota odotettiin alkavaksi jo vuonna 1912 ja sen mukaan Suomenkin päivä olisi koittanut tänä vuonna (1915).
Mutta koska asiat ovat yleensä siirtyneet
kaksi vuotta eteenpäin, lykkäytyy Suomenkin
asia vuoteen 1917. Odottakaa siis vielä kaksi
vuotta! Jollei Suomen itsenäisyyden päivä sarasta vuonna 1917, saatte todella sanoa, että
olen huono profeta. Sillä silloin ajattelen itsekin itsestäni niin”.
Tässä tahdon kertoa pienen episodin v:lta
1913. Norjan Teosofisen Seuran ylisihteeri
neiti Eva Blytt kävi tammikuulla Helsingissä.
Kun yhdessä ajoimme hänen ensimäiseen luentoonsa, hän kääntyi äkkiä puoleeni ja kysyi:
”No, mitä uskotte Suomen tulevaisuudesta?”
”Uskon hyvää. Uskon, että Suomi tulee itsenäiseksi.”
”Milloin?”
”Uskon päivän sarastavan 1915, mutta en
usko, että asiat lopullisesti järjestyvät ennenkuin noin 1920 tai 1921.”
”Ei”, väitti neiti Blytt pontevasti, ”päivä
sarastaa vuonna 1917 ja sitten alkavat vaikeudet ja järjestelyt”.
”Niinkö?” kysyin uteliaana. ”Mistä sen
tiedätte?”
”Tunnettehan
kristianialaisen
salatieteilijämme A:n? Hän on sen sanonut eikä hän
koskaan juuri erehdy laskuissaan.”
Tämä oli minusta silloin kerrassaan mielenkiintoinen uutinen ja todellisuus on näyttänyt,
ettei herra A. silloinkaan ”erehtynyt laskuissaan”. Iloni on todeta, että norjalainen profeta ennusti täsmälleen oikein.
Maaliskuulla 1916 sanoin lähimmille ystävilleni lyhennetyssä muodossa näin: ”vuoden
perästä on luvattu Suomi itsenäiseksi, mutta
kaksi vuotta kestää, ennenkuin venäläiset sotajoukot poistetaan, jollei sitä ennen täytetä
vissejä ehtoja”. Ehtoja en tässä tahdo kosketella enkä laajemmin puhua tästä ennustuksesta, josta muuten oli kysymys Teosofisen
Seuran vuosikokouksessa 1917. Pääasia, josta
kaikki saatamme iloita, on, että hyvät ennustukset ovat käyneet toteen. Kunnia niistä ei
tule niille, joiden suun kautta ne ovat julki
lausutut, vaan niille, jotka näyttämön takana
seuraavat
maailman
suuria
tapahtumia
ja
osaavat laskea historian kulkua edeltäkäsin.
Enhän minäkään tässä ole kertonut, minkä
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johdosta tai minkälaisten näkemysten nojalla
uskoin Suomen tulevaan itsenäisyyteen, — ne
asiat kuuluvat alalle, joka useimmille on tuntematon, jopa käsittämätönkin. Tässä olen
vain maininnut muutamia tosiseikkoja, jotka
ovat fyysillisesti todistettavissa. Sillä kun
olen ”ennustanut”, en ole itsestäni puhunut,
vaan olen puhunut korkeamman inspiratsionin
turvissa.
[*Ote art.sarjasta Kuinka soisin maatani
hallittavan?’] 1918: 21—22,
SUOMEN ITSENÄISYYS
”Suomi on pieni kansa ja onpa tullut tavaksi lisätä, että Suomi on köyhä kansa. — —
”Kuitenkin näyttää siltä, kuin monet olisivat
tämän
tosiseikan
unohtaneet,
ainakin
kaikki ne, jotka ajattelevat Suomelle omaa
sotalaitosta. He eivät ota lukuun, että pienen
ja verrattain köyhän kansan on mahdoton
sota-asioissa kilpailla suurten valtojen kanssa,
niin, on mahdoton ollenkaan ylläpitää mitään
uudenaikaista sotalaitosta, jonka kustannukset
tulisivat niin suuriksi, että Suomen kansa
nääntyisi niiden taakan alle ja kiroisi koko
itsenäisyyttään. Suomen itsenäisyyden täytyy
pakostakin kulkea toista uraa ja pukeutua
toisenlaiseen muotoon. Johon vielä tulee lisäksi, että järjestetty sotalaitos asevelvollisuuksineen ja kasarmielämineen on Suomen
kansan hengelle tuiki vierasta.
”Jokapäiväisen järjenkin kannalta Suomen
itsenäisyys velvottaa meitä luopumaan kaikista sotalaitos-ajatuksista ja kaikesta sotilaallisesta kunniasta ja turvautumaan vallan
toisenlaisiin
aseihin
itsenäisyytemme
osotteeksi ja puolustukseksi. — —
”Joka miekkaan tarttuu, hän miekkaan hukkuu”, sanoo jumalallinen viisaus. — — Uusi
yhteiskunta on luotava uudelle pohjalle.
”Ja tämä on Suomen kansan hengen mukaista. Suomi on vanha kansa, mutta se on
kutsuttu uudestisyntyneenä alottamaan uutta,
sivistystä. Aito suomalainen tietäjäkansa ei
turvaudu väkivallan voimaan, vaan siveelliseen
väkeen ja voimaan. — —
”Olen kuvitellut, että me suomalaiset todella
olisimme suomalaisia — hitaita, jöröjä, riidanhaluisia, mutta täynnä hyvää tahtoa pohjalta . ..
”Ja jos kysymme teosofiselta elämänymmärrykseltämme, mitä uusi yhteiskunnallinen
pohja sisältää, saamme empimättä vastauksen: pois sota, pois väkivaltaisuus kaikissa
sen muodoissa. Valtio ei saa uhata toisia valtakuntia, vaan on sen asetuttava yhdenvertaisuuden ja veljeyden kannalle toisia maita ja
kansoja kohtaan. Yhteiskunta ei saa pelotella
omia jäseniään rangaistuksen ja vainon uhalla,
jos eivät nämä sen lakeja tottele, vaan
on sen kasvatettava heitä kaikkia kunnon
kansalaisiksi,
jotka
tuntevat
yhteiskuntansa lait, hyväksyvät ne ja noudattavat niitä
vapaasta halustaan. Semmoinen on ihanne ja
siihen päin teosofia neuvoo meitä pyrkimään.
Olisiko niin mahdotonta, niin järjetöntä, niin
epäkäytännöllistä
kerrankin
yrittää ja koet-
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taa jotain uutta? Pitääkö kaikkien hyvien
pyrkimysten, kaikkien jalojen toiveitten aina
hukkua kyyneliin ja verivirtoihin?”
Näin kirjotin vielä joulukuussa [*1917],
vaikka silloin jo pelkäsin pahinta. Nyt en tietenkään saata ajatella aivan samalla tavalla.
Oma periaatteeni on luonnollisesti muuttumaton, uskon yhä vieläkin rauhan voimiin, mutta
en enää odota, että Suomen kansa tällä hetkellä toteuttaisi aseettomuuden ihannetta. — —
Ja samalla siirtyy nyt meilläkin se aseettomuuden periaate, joka on kansallishaltiamme
dharmassa,
eksoteerisesta
taas
esoteeriseksi.
Se koskee Jeesuksen Kristuksen välittömiä
oppilaita, mutta ei vielä toteudu koko kansan
elämässä. Toivottavasti nykyinen kärjistynyt
tilanne maailmassa on ohimenevä, joten kerran taas koittaa päivä, jolloin Suomen kansan
karmassa on mahdollisuus toteuttaa ihanne.
[*Otteet art.sarjasta Kuinka soisin maatani
hallittavan?] 1918:65—68,
TOIMITTAJALTA I.
T: Kirjotettu maaliskuun alussa. [*1918]
Suomi, armas synnyinmaani, missä on nyt
sinun vaisautesi, missä sinun itsenäisyytesi?
Sinun omat lapsesi ovat tahranneet puhtaan
lippusi toistensa verellä, kansallissota on täydessä liekissä, uusi ja vanha yhteiskunta taistelevat vallasta tulella ja miekalla.
Raskas on aika, vaikea ja raskas. Se on raskas sielullisesti ja se on raskas ruumiillisesti.
Ankaran ikeen laski kohtalo Suomen kansan
hartioille. Kuinka sen yksilöt kestävät?
Sillä meidän kärsimyksemme ei ole tavallista rehellistä tuskaa, josta pää pystyssä saisimme maailmalle valittaa. Se on sanatonta
ja tuskallista häpeää, joka paljastaa oman
onttoutemme,
pintapuolisuutemme,
lyhytnäköisyytemme ja itsekkyytemme. Meidän tuskaamme sekottuu oman itsemme tuomio. Miksemme
ennemmin ottaneet elämää vakavalta kannalta, miksemme ennemmin kasvattaneet itseämme rakkauteen?
Nyt on viha niin lähellä meidän sieluamme,
niin lähellä. Veljesviha. Elleivät jumalat meitä
armahda, olemme kadotuksen partaalla.
Ah sinä rakkauden armollinen isä, älä käännä kasvojasi meistä pois. Auta meitä uskomaan, ettei vihan ja koston henki vallottaisi
sydäntämme, vaan että sinun rakkautesi ja
säälisi valtameri murtaisi sydämemme sulut.
Oi opeta meitä rakastamaan ennenkuin on
myöhäistä.
Sillä nyt tarvitaan rakkautta enemmän kuin
koskaan, rakkautta ja itsensäkieltämistä, myötätuntoa
ja
ymmärtämystä.
Unohtakaamme
ennakkoluulomme,
luopukaamme
luokkakannoistamme,
kääntäkäämme
katseemme
kansamme yhteistä onnea kohti. Täytyyhän kuitenkin veljellisen sovinnon lopulta voittaa,
täytyyhän kaikkien tunnustaa järjen ja hyvän
tahdon lopullinen ratkaisuvalta, totuuden, vapauden ja veljeyden lopullinen yliherruus.
Suomi odottaa rauhansa palauttajaa. Älköön
sen odotus olko turha.

*
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Jos puolueetonta ihmisystävää surettaa yksityisestä kostonhalusta lähteneet tihutyöt, surettaa häntä yhtä paljon se ylimielinen näkökanta, joka tuomitsee nykyisen vallankumousliikkeen vähäpätöiseksi kapinaksi, jonka kukistaminen vie aikaa ainoastaan sentähden,
että lailliset vallassaolijat olivat liian huonosti varustetut. Sanaan ”kapina” liittyy jotain halveksittavaa ja alhaista; suomalainen
vallankumousliike ei työväen taajojen rivien
silmissä ole mikään kapina; se ei ole vain
itsekkäitten
pyyteitten
kuolemaantuomittua
tavottelua; se on vallankumousta. Sen takana
on aatteita ja ihanteita. Vallankumouksen rajussa,
väkivaltaisessa
ja
odottamattomassa
muodossa puhkee jotakin Suomen kansan sisäistä henkeä, sen pyrkimyksiä, sen toiveita.
Ken ei olisi suonut, että tämä henki olisi
päässyt vaikuttamaan rauhallisella ja sovinnollisella tavalla? Mutta kun ei niin käynyt,
kun jostain syystä miekan ja tulen voima
päästettiin irti meidänkin rauhallisessa kolkassamme, on meidän katseltava tapahtumaa
vakavalla ja ymmärtäväisellä mielellä.
Tämä on parhaiten määriteltynä taistelua
uuden ja vanhan yhteiskuntajärjestelmän välillä. Tässä on kysymyksessä suuret aatteet
ja suuret arvot. Onko jumalan luoma maa
palveleva muutamien yksilöiden etuja vai onko
se oleva kansallisomaisuutta, jota jokainen
työnhaluinen ja työkykyinen kansalainen on
tilaisuudessa valtiolta vuokraamaan ja viljelemään?
Onko
sivistys
oleva
luokkaetuoikeutta, jota suurten joukkojen on tuiki vaikea itselleen hankkia, vai onko kaikille kansalaisille annettava sama pohjasivistys, jota
sitten lahjakkaat ja henkistä sivistystä harrastavat henkilöt ovat tilaisuudessa edelleen
kehittämään? Onko uskonto oleva kirkollista
monopoolia, jota kirkot usein käyttävät väärin
maallisia
tarkotusperiä
saavuttaakseen,
vai onko totuuden etsintä ja uskonnollisiin
seurakuntiin ryhmittyminen oleva vapaa ja
vapaiden kansalaisten luonnollinen oikeus?
Näitä kysymyksiä voidaan luetella kosolta;
uusi yhteiskunta ratkaisee ne kerrassaan vapaamieliseen suuntaan, vanha epäröi ja punnitsee: onko viisasta erottaa kirkko valtiosta,
onko mahdollista saattaa maa kansallisomaisuudeksi, eikö jo paljon ole tehty sivistyksen
hyväksi? Vanha ei huomaa, että uusi aika on
tulossa, että uudet ihanteet vaativat toteuttamistaan, että käsitykset oikeasta ja mahdollisesta ovat muuttumaisillaan. Mutta vallankumous on tämän ymmärtänyt...

*

Toistan vielä etten puhu vallankumouksen
menettelytavoista.
En
puolusta
väkivaltaa
enkä aseiden käyttöä, koska en niihin koskaan ole uskonut. Olen rauhallisen työn ihminen, jonka keinot ovat ainoastaan valistus,
järjellinen vakuutus, inhimilliseen omaantuntoon vetoaminen. Samalla kyllä ymmärrän ja
myönnän, että maailma on kovasydäminen ja
itsepintainen. Kärsimys näyttää olevan sille
suurempi opettaja kuin onni ja menestys.
Mahdollisesti niin ollen jumalat osaavat käyttää hyväkseen sodan ja verenvuodatuksenkin
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kauhuja, kun tahtovat avata uppiniskaisten
ihmisten silmiä ja pehmittää heidän sydämiään. Mutta käännän katseeni pois näistä
kouraantuntuvista,
haihtuvista
ja
lyhytikäisistä tosiseikoista suuriin ja pysyviin henkisiin todellisuuksiin, jotka häämöttävät tosiseikkojen takana. Ja sentähden näen nykyisessä taistelussa tuimaa taistelua uuden ja
vanhan yhteiskunnan välillä.
Myötätuntoni on uuden järjestelmän puolella. Kuinka se ei sitä olisi? Käsittääkseni
kansalaisista monet ajattelevat niinkuin minä:
uutta on luotava, vanhasta luovuttava!
Omasta puolestani jouduin jo nuoruudessani
vanhan yhteiskunnan hylkiöksi.
Kun tammikuussa 1894 tutustuin teosofiaan
ja varsinkin kun muutamia vuosia myöhemmin päätin antautua kokonaan kirjalliseen
työhön ja samalla työhön teosofian puolesta,
sain pian kokea, että olin katkaissut siteet
silloisen yhteiskunnan kanssa, ettei minulla
ollut apua, vaan päinvastoin vastustusta ja
sortoa
odotettavissa
yhteiskunnan
puolelta,
että sanalla sanoen olin tehnyt itseni jokseenkin mahdottomaksi maailman silmissä. Luopuessani yläluokkalaiseduistani ja niitä seuraavista egyptiläisistä lihapadoista olin tuominnut itseni köyhälistöön kuuluvaksi ja olin
kuin koditon vaeltaja, joka ei myö työvoimaansa kullasta, vaan käyttää sitä ainoastaan
siinä, missä hän itse tuntee sitä tarvittavan.
Valintaani en ole koskaan katunut, mutta
kun kylmästi arvostelen yhteiskuntaa, ei sekään ole sormea nostanut saattaakseen minua
katumapäälle; ei se ole osottanut minua kohtaan sitä huomaavaisuutta ja hellää huolenpitoa, joka sen arvoa minun silmissäni olisi
nostanut. Mieletöntä on nähdäkseni väittää,
että yksilöt ovat olemassa yhteiskuntaa varten — mikä mystillinen olento sitten tuo yhteiskunta olisi. Pikemmin on totta, että yhteiskunta on olemassa yksilöitä varten, sillä yksilöt ovat eläviä olentoja, mutta yhteiskunta
vain koneellinen kokonaisuus. Korkeintaan yhteiskunnalla on oikeus valvoa ja vaatia, että
yksilöt noudattavat sen yleisesti hyväksyttyjä
lakeja, mutta oikea yhteiskunta olisi samalla
velvollinen huolehtimaan siitä, että yksilöiden
työkykyä käytetään sekä heille itselleen että
yhteiskunnalle edullisimmalla tavalla. Sentähden en arkaile sanoa, että tässä oli vanhan
yhteiskunnan heikoimpia puolia. Terveiden ja
vahvojen ihmisten täytyi etsiä työtä; lahjakkaiden ja nerokkaiden yksilöiden täytyi etsiä
tilaisuutta, mahdollisuutta ja lupaa työhön!
Minun ei tarvitse kuin ajatella itseäni tyypillisenä esimerkkinä. Mitä vanha yhteiskunta
teki edistääkseen työtäni ja pyrkimyksiäni?
Se näki, että jo nuorena olin harras totuudenetsijä — ja se nauroi. Se kuuli, että olin
jotakin löytänyt, josta tahdoin toisille kertoa,
ja se asetti monenlaisia esteitä tielleni, ennenkuin sain oikeuden tämänkään aikakauskirjan
välityksellä
julkaista
ajatuksiani.
Se
näki, että monet kansalaiset olivat kokeneet
henkistä apua ja saaneet apua sivistyspyrinnoissaan
esittämästäni
maailmankatsomuksesta, se näki, että nämä monet tahtoivat
liittyä seuraksi — ja se kieltäytyi laillistut-
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tamasta Teosofista Seuraa. Se kuuli, että
minua pidettiin etevänä puhujana ja ihmisenä, jolla oli sanoma sanottavana ajalleen,
mutta se ei koskaan käskenyt minua puhumaan suuriin juhlasaleihinsa, yliopistoihinsa,
kirkkoihinsa . . .
En sano tätä moittiakseni vanhaa yhteiskuntaa. Se oli mitä se oli, ja minä vain
totean, samalla lailla kuin tuhannet työmiehet minun kanssani toteavat, millainen se
oli . . .
Mutta se ei ollutkaan suomalainen, vaan
venäläinen, virkavaltainen hengeltään . . .
TOIMITTAJALTA II
Lukiessaan nuo maaliskuussa kirjottamani
rivit (Toimittajalta I) moni Tietäjän ystävä
ehkä hämmästyksekseen on näkevinään sanoissani liian]
suurta sympatiaa ”punaisia”
kohtaan. Nyt ) kun hirmuaika on ohi ja
jännitys on lauennut, nyt kun murhenäytelmä
on näytelty loppuun, nyt kun kapinalliset
ovat tyystin hävinneet, nyt on helpompi
nähdä heidän suuret erehdyksensä, heidän
suuret
rikoksensa,
heidän
vallanhimoisen,
itsekkään ja kavalan johtonsa synkät seuraukset. Kun kaikki työväenliikkeen pääjohtajat
suuret
rahat
taskuissaan
kiiruhtivat
pakoon, jättäen harhaan johtamansa joukot
yksin kärsimään kapinaksi muuttuneen vallankumouksen laillisia seurauksia, silloin sokeimmankin silmät väkisin avautuivat. Toista
oli itse kapinan kestäessä ainakin täällä
etelä-Suomessa. Silloin jokainen, jonka myötätunto oli sosialismin puolella, vaikkei hän
kuulunutkaan työväenliikkeeseen eikä tuntenut sen kulissien takaista toimintaa, koetti
uskoa parasta liikkeen johdosta ja johtajista.
Tarkkaava lukija huomaakin heti, etten
minä maaliskuun kirjotuksessani ilmaise sympatiaa väkivaltaista ja aseellista vallankumousta kohtaan, vaan niitä aatteita kohtaan,
joita uskoin vallankumouksen harrastavan ja
palvelevan. Minulla oli unelmani uudesta
yhteiskunnasta ja luulin, että se mahdollisesti
voisi
toteutua
vallankumouksen
kautta
ja
jälkeen. Siinä kyllä tein itse loogillisen virheen. Olenhan aina väittänyt, että pahalla ei
saada hyvää aikaan, että tarkotus ei pyhitä
keinoja.
Kuinka
nyt
hetkeksikään
saatoin
uskoa, että verenvuodatuksella ja väkivallalla alotettu vallankumous voisi laskea perustukset uudelle, onnellisemmalle yhteiskuntamuodolle? Todellisuudessa en sitä uskonutkaan. Sisimmässäni tiesin, että yhteiskunnan
uudistajat olivat alottaneet väärästä päästä,
ja että heidän yrityksestään ei voinut koitua
muuta kuin onnettomuutta. Mutta siinä alituisessa sielullisessa tuskassa, jossa päiväni
vietin, koetin rauhottaa mieltäni jos milläkin
keinoin ja uskotella itselleni, ettei kaikki sentään ollut hukassa. Olihan koko asia vakava
kysymys minulle, joka ymmärsin Suomen
kansallishaltian
dharmaa
omalla
tavallani
(kts. kirjotusta
”Kuinka soisin maatani hal1

) [*Toukokuussa 1918]
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littavan?”). Olihan vaa’assa Suomen koko
tulevaisuus . . .
Eihän
unelmani
uudesta
yhteiskunnasta
vieläkään ole haihtunut. Päinvastoin. Nyt kun
rauhalliset ja järjestyneet olot palaavat, nyt
todella aletaan uutta Suomea rakentaa. Sillä
nyt me olemme itsenäinen valtakunta ja nyt
olemme tilaisuudessa luomaan Suomesta aito
suomalaisen
sivistysmaan.
Mutta
edellytyksemme ovat tällä hetkellä hieman toisenlaiset
kuin äsken, muutamissa suhteissa loistavammat, toisissa köyhemmät kuin ennen. Olemme
liitossa maailman etevimmän ja sivistyneimmän kansan kanssa — tämä on etumme.
Mutta luottamuksemme oman kansamme hyveihin ja etevyyteen on saanut hirveän kolauksen — ja se on köyhyytemme. Aika kyllä
parantaa haavamme, mutta monen ihanteellisen unelman toteutuminen siirtyy tuonnemmaksi, epämääräiseen tulevaisuuteen. Ei Suomen kansa vielä tällä hetkellä ole niin korkealla henkisesti, että se esim. tulisi ilman
sotajoukkoa toimeen . . .
Toimittajalta 1918: 68—72,
vanhaan suomalaiseen okkultismiin — —
suomalainen viisaus — —uuden suomalaisen
kulttuurin perusta — — suomalaisina muotoina, ks Marjatan rengas 1918: 90—91,
ks Punaisen ajan uhrit 1918: 94—96,
Kuningaskunnaksiko
Suomi?
ks
kuningas
1918: 96,
Olin jo maailmansodan alussa nähnyt, että
jos sota ulottuu Suomeen, tulee osa Suomen
kansaa taistelemaan venäläisten puolella. —
— taisteluun Suomen vapauden ja itsenäisyyden puolesta ks rauha 1918: 98—99,
Suomen kansallishaltia. Monet ovat kysyneet,
mikä
kansallishaltian
”kanta”
lienee
hallitusmuotokysymyksessä:
onko
hän
tasavallan puolella vaiko kuningaskunnan? Uskon
kuitenkin, että tarkemmin mietittyään kuka
tahansa teosofi keksii tähän oikean vastauksen. Kansallishaltialle muotokysymys on toisarvoinen asia, pääpaino on hengessä. Oli hallitusmuoto sitä tai tätä, kun kansan henki
on oikea, silloin on hyvin. Ja mikä on oikea
henki? Yksimielisyys. Jos olemme yksimielisesti sitä tai tätä, silloin kansallishenki meissä elää ja silloin haltian ääni voi kuulua.
Otaksutaan nyt, että Suomesta tulee kuningaskunta. Sen puolesta on paljon agiteerattu
ja kuningasaate näkyy voittavan paljon kannattajia. Miksemme silloin kaikki olisi kuningasmielisiä?
Eiväthän
kuningaskunnat
ole
sen huonommin järjestettyjä kuin tasavallatkaan? Ja kyllä yksilöllinen vapaus voi olla
yhtä suuri kuningaskunnassa kuin tasavallassa. Ruotsi on vapaa maa, Englanti on
ollut vapaa maa. Molemmat ovat kuningaskuntia. Kansallishaltia toivoo, että olisimme
yksimielisiä, jotta voisimme täyttää historiallisen tehtävämme. Onhan meidän luotava
suomalainen kulttuuri! Tämä on mahdoton,
jos
aina
riitelemme.
Kasvattakaamme
nyt
edes niin paljon itseämme, että lakkaamme
riitelemästä.
Voittakaamme
itsemme,
luopukaamme
lempiaatteistamme
yhteisen
hyvän
vuoksi. Kun kerran alottaisimme oikeasta
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päästä — sovussa ja rakkaudessa, — kyllä
lopulta hyvä tulisi. Alku aina hankalaa,,
lopussa kiitos seisoo.
Suomi ja Vienan Karjala. Ehkä historian
kulkukin viittaa kuningaskuntaan päin. Suomella on näet sekä karmaa että dharmaa
Karjalan
suhteen.
Karjala
lahjotti
meille
Kalevalamme, meidän on annettava Karjalalle
kaikki se, mitä nykyaikainen kulttuuri tarjoo. Karjalan kansa on Suomen kansaa. Karjalan kansa on myös Suomen kansallishaltian
siipien suojassa. Karjalakin kuuluu Suomeen.
Jos olisimme pysyneet aseettomina, olisimme
saaneet Karjalan y.m. aikaa voittaen muitta
mutkitta
ja
olisimme
muodostaneet
SuurSuomen
tasavallan.
Mutta
kun
tartumme
aseihin, menetimme ne mahdollisuudet. Nyt
täytyy kulkea eteenpäin valitsemaamme tietä.
Ja se tie on kukaties turvallisempi kuningasvallan merkeissä.
Pari mietelausetta. Viisaiden kokemus 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 mallitasavalta?
Suomen lippu. Kun huhtikuulla 1917 pidin
esitelmän Suomen lipusta ja vaakunasta teosofisessa
juhlatilaisuudessa
Maxim-teatterissa
Helsingissä, jäivät kyllä useimmat kuulijani
kylmiksi lausumilleni ajatuksille. En pitänyt
leijonasta enkä punaisesta enkä keltaisesta
väristä. Samoista asioista kirjotin sitten Tietäjäänkin. Jos eläin pitää olla Suomen vaakunassa, sopii siihen paremmin kotka tai
joutsen. Mitä taas väreihin tulee, ovat sininen ja vihreä Suomen värejä — sininen edustaa
deevaa,
vihreä
kansallisaura;
tietysti
valkoinen väri aina sopii liitettäväksi toisia
kohottamaan, koska valkoinen erikoisesti on
Logoksen väri. Nyt näyttää siltä, kuin sittenkin saisimme lippuumme oikean värin, sillä
valtiopäivät
ovat
päättäneet,
että
Suomen
lippuna on oleva selvä sininen risti valkoisella pohjalla. Vaakunaan taitaa jäädä leijona ja punakeltaiset värit — ainakin toistaiseksi.
Nöyrä mieli. Tunnustaa täytyy, että suomalaisille teosofeille oli paljon annettu. He
olivat saaneet kuulla Suomen kansallishaltiasta, tämän kansallishaltian luonteesta ja
tehtävästä. Olivatko he painaneet sydämiinsä
nuo sanat ja ilmotukset? Olivatko he tietoisina Suomen deevan tehtävästä kulkeneet tietään suoraan, horjumatta ja lujaan? Olivatko
he
veljilleen,
kansallishaltiasta
tietämättömille veljilleen näyttäneet tietä ja tarjonneet opastavaa kättä? Mikäli tätä eivät tehneet, siinä määrin on heillä nyt edessään
katumuksen ja nöyrtymyksen canossanmatka.
Sillä
ainoastaan
nöyrtymällä
ja
katumalla
hengessämme saatamme vielä toivoa, että
tulevaisuus aukenee uudestaan valoisana. Oi
jos saisimme nöyryyden hengen kansassamme
heräämään!
Jos
kaikki
tunnustaisivat,
ilomielin ja vilpittömästi, suuresti erehtyneensä,
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kun ”miekkaan tarttuivat” — erehtyneensä
elämän jumalan edessä, ei toisten kuolevaisten ihmisten ainoastaan, — ja jos kaikki
olisivat valmiit sydämestään antamaan toisilleen anteeksi, silloin olisi vielä toivoa Suomen suuresta tulevaisuudesta.
Tien varrelta 1918: 127—128,
[*ks myös Punainen aika 1918: 130—131J
T: On kuin kuulisin mahtavien urkujen soivan ajatellessani, että Suomeni maa on nyt
itsenäinen valtakunta, joka kohta saa pääkaupunkiinsa oman hallitsijan, oman kuninkaan. Sanottakoon mitä tahansa monarkista
hallitusmuotoa vastaan, sillä on yksi etu
tasavallan rinnalla: se on muodollisesti lähempänä maailman okkultista järjestystä. Muodollisesti katsoen luonto näkymättömine ja
näkyväisine alueineen on suuri elävä hierarkia. Atomista logokseen on kaikki järjestetty
asteettain, ja jumalan tahtoa totellaan kaikkialla. Tosin hierarkian henki on kaukana
pakosta ja väkivallasta. Jumalan tahto toimii
elävänä voimana jokaisen henkiolennon tajunnassa, joten totteleminen on täysin vapaata.
”Jumala on minun kuninkaani ja minä tiedän
omassa sielussani, mitä hän minulta odottaa
ja tahtoo”, — niin ajattelee jokainen hierarkian jäsen, ja kun korkeammalla asteella
oleva käskee jotakin alemmilleen, tuntevat
nämä heti sieluissaan, että jumala sitä tahtoo, ja heidän ilonsa on välittömässä vapaassa
tottelemisessa. Henki on siis ”tasavaltainen”,
jos tämä sana alkuperäisesti tarkottaa sitä,
että valtaa ei harjoteta väkipakolla. Ihmisetkin voivat maan päällä muodostaa tasavaltoja, mutta nämä ovat todellisia tasavaltoja
ainoastaan sillä edellytyksellä, että ihmiset
itse tuntevat jumalan tahdon hengessään ja
tahtovat joka hetki sitä totella. Muussa tapauksessa tasavalta on vain irvikuva, jossa
lahjomaton järjestys on vaikeampi ylläpitää
kuin monarkiassa. Kuningaskunta sitä vastoin on muodollisesti pyhän kosmillisen järjestyksen mukainen, ja siitä johtuu sen salaperäinen arvovalta, jota kaikenlaisten juhlamenojen ikimuinainen magia aina tukee ja
ylläpitää.
Haaveilinhan
minäkin
ennen
tasavallasta,
mutta edellytys — ehdoton ehto — oli minulla aina päivänselvä. Ken lukee esim. viimevuotisen mietelmäni ”Mitä opimme sodasta
ja vallankumouksesta?”, hän huomaa oitis,
että
tasavalta-unelmani
ensimäinen
perusta
oli — aseettomuus. Kun tässä toiveessani
Suomen kansan suhteen julmasti petyin ja
ymmärsin aseettomuuden ainakin toistaiseksi
saavuttamattomaksi ihanteeksi, en näe syytä
pitää kiinni tasavalta-aatteestani, kun se minun silmissäni nyt on muuttunut paljaaksi
muodolliseksi kysymykseksi. Mieluummin annan kannatukseni kuningaskunnalle, joka tällä
hetkellä tuntuu lupaavan eheämpää kokonaisuutta ja sopusointua onnettomalle kansalleni.
Eikö muuten kuningasajatuksessa piile samaa vanhaa lumoavaa tenhoa kuin lapsuuden
uskossa? Poikasena näin kerran teatterissa
Topeliuksen pienen näytelmän ”Seikkailu saaristossa”. Itkin silloin katkerasti merkillisen
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tunteen valtaamana. Se oli esteettinen, mutta
samalla moraalinen. Venäjän hallitsijaa jo
epäiltiin Suomen tyranniksi ja minäkin olin
tottunut ajattelemaan, että kuninkaat ja keisarit olivat kaikkea muuta kuin ”jumalan
armosta”. Mutta nyt tuossa vanhassa Arkadiassa
Topeliuksen
viehättävä
mielikuvitus
taikavoimallaan avasi silmäni näkemään syvemmän todellisuuden — ja minä itkin, itkin
niin, että sydämeni oli pakahtua. Jokin kuiskasi näet sisässäni, että ”noin piti olla. Noin
piti kansalla olla oma, armas kuninkaansa
(ja hänen prinssinsä ja prinsessansa), sillä
ainoastaan kuninkaan isällisen käden suojassa
saattoi kansa elää rauhassa ja onnessa”.
Koittaako nyt Suomen vanhalle, lainkuuliaiseksi tunnetulle kansalle onnen ja rauhan
aika? Onko meidän kuninkaamme osottautuva
viisaaksi, lujaksi ja lempeäksi hallitsijaksi,
joka koettaa ymmärtää Suomen kansaa ja
Suomen kansan omituisuuksia? Onko hän
rakastava tätä juroa ja kovaa, mutta siitä
huolimatta
hyväntahtoista
ja
ihanteellista,
tätä syvällä synnin ja tuskan suossa kahlaavaa, mutta silti korkealle tähtäävää Suomen
kansaa sillä ymmärtämyksellä, sillä tulikuumalla antaumuksella, jolla tämä kansa loppujen lopuksi ansaitsee tulla rakastetuksi?
Toivokaamme niin. Toivokaamme, että se
mahtava urkujen soitto, joka korvissani kaikuu, cmkin Voglerin Hosiannan sävelet, jotka
siunaten ylistävät kuninkaamme tuloa . . .
Toimittajalta 1918: 162—163,
Kuten kirjassani ”Suomen kansallishaltia”
ja muualla olen esiintuonut, ei Suomen kansa
ole sotilaskansa. — — Suomen kansan historiallinen tehtävä on henkistä laatua, ks aseet
1918: 163—165,
Vain yksi lausuntoni on ollut profetallista
laatua, se, että Suomen kansa oli kutsuttu
vaikuttamaan
maailman
historian
kulkuun
aseettomuudellaan. Siihen Suomen kansa ei
kyennyt ks politiikka 1918:224,
T: Mitä maan päällä tapahtuu, tapahtuu
todella
ensin
näkymättömässä
henkimaailmassa. Viime kesänä sain näin kuuluvan kirjallisen kuvauksen eräältä näkijäystävältäni:
”Toukokuun keväisenä aamuna 1918 kulkiessani Huopalahden ja Oulunkylän välisellä
tiellä näin aivoissani kaksi kuvaa, jotka olivat hyvin mieltäkiinnittäviä. Ensimäinen kuva
oli
hautajaissaatto
astraalimaailmassa.
Ensin
kuulin hiljaista soittoa ja hetken päästä näin
kolme
miestä,
jotka
kantoivat
Bismarckin
ruumista pois johonkin kaukaiseen seutuun.
Kysyttyäni, miksi tuonne sitä siirretään, sain
vastauksen, että ‘hänen täytyy levätä pitkän
aikaa’, ja samalla näin, kuinka Saksan tähti
himmeni ja lopulta se muuttui mustaksi
kasaksi.”
”Toinen kuva jonka näin, oli hautausmaan
tapainen suuri maa-alue. Se käsitti koko Europan. Siinä oli paljon eläviä ja kuolleita ja
sairaita ihmisiä. Siinä oli suuri tuska ja vaikeroiminen ihmisten kesken. Kysyttyäni, mikä
on tuo näky, sanottiin: ‘se on näky jostakin
tuntemattomasta taudista, mikä tulee Europan kansoja kohtaamaan tänä vuonna’. Vielä
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näin kuinka luonnon mullistus niitä tuhosi
y.m. kaameata. Olisiko se kuvannut tuota
Espanjantautia?”
Sama ystäväni on myös nähnyt seuraavan
näyn ja pannut sen näin kuuluvana paperille:
”Olin olevinani Pohjois-Lapissa kahden virran välissä, ja niitten keskustassa oli useampia särmikkäitä kiviä, ja kivet olivat siitä
kummalliset, että niihin oli lumottu jumalain
mahti, joten niitä koskettamalla sai nähdä ja
kuulla ihmeellisiä salaisuuksia. Ei löytynyt
kuin kaksi henkilöä Suomessa, joille kivet
paljastivat
salaisuutensa.
Ihmiset
kerääntyivät suurissa joukoissa kuulemaan, mitä kivet
puhuvat. Neljä puhujaa ilmestyi kiville puhumaan kansalle, vaan kaksi puhujaa ainoastaan osasi kivien kanssa puhua, toiset kaksi
vaikenivat.
Ensimäistä
puhujaa
odotettiin;
hän saapui ja piti puheen ja sanoi suurella
äänellä, että jumalat ovat sanoneet, että Suomen deevan auraa ei saa kukaan koskea,
sillä hän on tämän maan vihinnyt jumalain
maaksi. Suuremman kiven aurassa on kätkettynä deevan aarteet, ja aarteet ovat: pyhyys
ja nöyryys kaikille, jotka tuntevat kivien voiman. Kukaan muu ei ole oikeutettu tätä
maata hallitsemaan kuin se, joka on tietoinen
siitä, mitä kansan sieluelämässä piilee, ja niin
kauvan kuin ei kansa luovu riitelemästä ja
tajua veljeyttä ja yhdy Suomen deevan henkeen, ei ole oleva rauhaa, vaan miekka, murha
ja musta varjo lepää kansan päällä. Kolmessa
kivessä olivat valtioviisaitten aura, ja niitä
suojeli deeva; mutta mikäli tajusin vihityn
sanoja, ei vielä tule meille yksimielisyyttä,
vaan kuoleman musta varjo ja sodan mustat
korpit lentävät vielä kerran meidän maamme
ylitse.
”Joka kiven yli kohosi kuusipuu, ja puutkin
oli leimattu deevan auraan. Joka puussa oli
eri humina tuulella. Isoin puu humisi kaikkein pyhimmälle, ja sen humina sai kaiken
kansan kyyneliin ja nöyriksi ja miettiviksi.
Toisen puun humina soinnutti ihmisiä kaikkien kanssa sopusointuun ja yhteistoimintaan.
Kolmannen
puun
humina
kiihotti
kaiken
maailman viisautta tutkimaan ja talouselämää aprikoimaan. Neljännen puun humina
kiihotti sotaan ja veljeskostoon, se humisi
länteen ja itään, pohjaan ja etelään ja sen
latvassa oli mustan korpin pesä, josta lähti
neljä poikasta lentoon viemään sodan viestiä
monelle ilmansuunnalle. Sota tuli ja tuhosi
paljon. Mutta kun sota oli käyty, antoi deeva
auransa laajeta yli koko Europan, ja onni,
riemu ja veljesrakkaus täytti kaikkien sydämet.
H. L.”
Vaikka ylläoleva näky nähtiin viime syksynä, siis kansalaissodan jälkeen, ei sen silti
tarvitse kuvata uutta, tulevaa sotaa. Se sisällinen sota, mikä vielä riehuu itä- ja keskiEuropassa, on jo näytellyt osansa Suomessa
eikä toivottavasti enää tänne ulotu. Saatamme ehkä sanoa, että Suomi ratkaisi kysymyksen ensimäisenä Europassa ja että toiset
maat tulevat lopulta noudattamaan Suomen

esimerkkiä. Toteutuisihan
merkityksessä Suomelle
nen tehtävä.

Suomi
silloin edes jossain
annettu kansainväli-

Luettuaan edelläolevan kysynee joku: ”te
puhutte
Suomen
kansan
erikoistehtävästä,
mutta eikö se ole itserakasta puhetta? Eivätkö kaikki kansat niin puhu, ja eikö se
osota, että joka maassa ollaan yhtä auttamattoman itserakkaita? Kai kanatkin luulevat, että heidän kaakatuksensa takapihalla
on maailman kauneinta musiikkia. Ovathan
meidän suomalaisemme niin raakoja, niin julmia ja. niin petollisia, ettei uskoisi meillä
voivan olla mitään korkeita jumalallisia tehtäviä.”
Mikä on vastaus semmoiseen huomautukseen?
On erehdystä otaksua, että Suomen kansalle annettu erikoistehtävä merkitsisi, että
Suomen kansa ehdottomasti on toisia kansoja
etevämpi. Joka kansalla on oma erikoistehtävänsä. Kaikki kansat ovat yhdenarvoisia elämän edessä, mutta jokainen kansa on jossain
suhteessa toisia etevämpi — ja jossain suhteessa toisia huonompi. Kansojen laita on
niinkuin yksilöiden. Itserakkaus on naurettava. Mutta niinkuin joka ihmisellä on oma
tehtävänsä, oma dharmansa, elämässä, niin
on joka kansallakin. Kysymys ei ole siitä,
mikä tehtävä on. Tehtävä on annettu, mutta
mikä se on? Eikä se tehtävä ole syrjäisen
mahdin antama, vaan yksilön ja kansan
oman sisäisen luonteen.
Tehtävä siis on löydettävä, dharmasta selville
päästävä!
Siinä
kysytään
työmiehen
vakavaa elämänymmärrystä yhtä paljon kuin
runoilijan korkeata inspiratsionia. Toiset elävät
hiljaisesti
kansallistehtävän
suorittamisessa, toiset yrittävät sitä sanoin, sävelin,
värein tulkita. Mutta voi molempia, jos viettelijän äänelle korvansa kallistavat.
Toimittajalta 1919:6—8,
Suomalais-ugrilainen seura ks P. E. XII
Kalevalan Avain 1919:85—88,
Suomen kansa on tähän saakka ollut maata
viljelevä kansa, se on totta. Mutta onko
välttämätöntä, että Suomen kansa siksi jää?
— — Jospa Suomi olisikin teollisuusmaa! —
— Suomen rikkauden sampo löydetty, ks
teollisuus 1919: 161—163,
”Me olemme Suomen itsenäisyys ja mahti.
— — sen tulevaisuus. — — Suomelle hyödylliseksi, ks Imatra 1919:232,
Suomen kansa on tietäjien vanha kansa.
Sen hengessä piilee teosofia omaperäisenä
elämänviisautena, ks Tietäjä 1919: 290—291,
Suomalaisetkin ovat siitä [*”mustasta magiasta”] tienneet ja varsinkin lappalaiset ks
taide art Teosofista taidetta 1919: 323—325,
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. — — Suomen kansa ei kestänyt vierasta houkutusta — — Mutta kun
ei Suomen kansa osannut maksaa sen [itsenäisyytensä]
hintaa hengessä, oli hyvä, että
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se maksettiin veressä, ks marttyyrit 1920:
5—6,
ennustuksia Suomen tulevaisuudesta. — —
”Sanokaa Suomen kansalle, että sen aamu
koittaa — — Suomen kansa on urhoollisuudessa ja sankariteoissa näyttävä tietä koko
Europalle. — — Vielä ei Suomea ole ollut,
mutta uusi, todellinen Fennia on syntyvä.
------- Suomella on korkea tehtävä ja Suomen
on — — Korkea Enkeli on ottanut Suomen
johdon käsiinsä — — Suomalainen salatiede
on tuleva valoksi maailmalle ja luova tietäjiä, sankareita ja marttyyreja.” — — Olen
aina uskonut suomalaiseen salatieteeseen ja
sen korkeaan tehtävään, ks ennustuksia 1920:
50—54,
Suomen kivistä, varsinkin rapakivestä, voidaan
valmistaa
erinomaista
apulantaa,
ks
Cajander, Daniel 1920:54—55,
heidän suomalaisuuttaan todistaa ks Hemmer, Jarl 1920: 105,
kuvittelin, että Suomen kansa oli kutsuttu
ensimäisenä
toteuttamaan
aseettomuusihannetta. — — Uskoni Suomen kansan ihanteellisuuteen tässä kohden raukesi tyhjiin samassa silmänräpäyksessä kuin osa Suomen kansaa tarttui aseihin ja siten heitti aseet toistenkin käsiin. En voi kuvitellakaan, miten
olisi käynyt, jos ei ”valkoinen Suomi” myös
olisi miekkaan tarttunut. — — Uskon kyllä
vieläkin, että Suomen kansa on kutsuttu
toteuttamaan aseettomuuden ihannetta ks sota
1920: 198—199,
Olihan Suomi pakosta liittolaisten puolella.
Saksa oli Suomen vihollinen. — — Tuli sitten punainen vallankumous Suomessa — —
voinko edelleen jatkaa tätä teosofis-okkultista
työtäni Suomessa — — Tarvitaanko henkisesti katsoen Suomessa miestä, joka ikuisen
elämän asioissa seisoo omilla jaloillaan — —
[*R-R:ssä] yhtenä tärkeänä tutkimushaarana,
johon nimi ”Suomen” viittaa, on ajateltu —
— huomiota suomalaiselle salatieteelle. — —
tutustua suomalaiseen okkultismiin — — Suomen salomailla elää vielä — — arki-ihmisiä
viisaampia ”poppamiehiä” — — Tämä olisi
— — vakavaa työtä suomalaisen kulttuurin
ja suomalaisen salatieteen hyväksi, ks R-R
1920: 339—348,
merkittävä päivä Suomen teosofisen liikkeen historiassa. — — pystytettiin Suomeen
Ruusu-Risti ks R-R 1920:382—383,
T:
Kun
asianharrastajat
kysyvät,
onko
Suomella erikoinen tehtävä Europan uudestiluomisessa, vastaavat monet teosofit, ettei
heidän ymmärtääkseen Suomella ole mitään
erikoistehtävää; kaikki kansat ovat osaltaan
mukana uutta Europpaa rakentamassa.
Tuommoinen vastaus kuulostaa yhtä demokraattisen
vaatimattomalta
kuin
veljelliseltä
ja järkevältä. Kuitenkin se perustuu historian
tuntemattomuuteen ja henkisen näön puutteeseen. Sillä se, joka on lukenut historiansa,
hän tietää, ettei historia ole niin tasa-arvoisen
demokraattinen kuin ihmiset
soisivat,
vaan antaa milloin toisen kansan, milloin toisen kulkea kehityksen etunenässä, menestyä
ja vaurastua esimerkiksi ja opiksi toisille ja
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lopulta sortua ja hukkua toisten varoitukseksi, jos ei se ole osannut oikein käyttää
kohtalon suomia tilaisuuksia. Kansat ovat
kuin yksilöt, ja kuinka erilaisiksi yksilöiden
kohtalot muodostuvat! Onhan aina muita henkevämpiä ja voimakkaampia yksilöitä, jotka
tarmollaan ja työllään, kaukonäköisellä viisaudellaan ja neronsa terävyydellä antavat
henkisiä sysäyksiä kokonaisille kansoille ja
aikakausille: miksei olisi kansoja, jotka suorittavat
saman
tehtävän
historian
näyttämöllä?
Sentähden minä ja moni muu olemme uskoneet ja yhä uskomme, ettei suinkaan ole järjetöntä ajatella, että Suomellakin voisi kerran
olla erikoinen kulttuuritehtävä kansojen kesken. Ja koska taas toisista syistä luulemme
tietävämme, että Suomen kansalle paraikaa
valmistetaan
tämänlaatuista
tehtävää
tulevaisuudessa, emme ollenkaan ymmärrä, miksemme sitä uskoa julkilausuisi.
Ja jos taas kysytään, mikä tuo tehtävä on,
en minä ainakaan mene vastaamaan siihen
yksityiskohtaisesti, sillä ken tuntee jumalien
koko ohjelman? Omaan rajoitettuun näköpiiriini on vain kangastanut kuva Suomen vastaisesta tehtävästä okkultisella työalalla. Tuntuu siltä, kuin Suomessa sillä alalla syntyisi
koulu, jossa monista vieraista maista käydään
viisautta oppimassa.
Näistä asioista puhun enemmän ja tarkemmin siinä kirjassa ”Väinämöinen”, jonka aion
julkaista tässä Ruusu-Ristissä ehkä helmikuusta lähtien.
Mutta tietysti Suomen loistava tulevaisuus
tulee käsittämään monta muutakin alaa, ja
jos esim. pitävät paikkansa (jota en kyllä
epäile) herra D. Cajanderin ihmeelliset keksinnöt maan- ja puutarhaviljelyksen alalla,
on siinä selvä viittaus siitä, että Suomi tulee
saamaan mullistuksia aikaan taloudellisenkin
elämän suhteen. Ja kun ajattelen, mitä voimaa esim. sähköksi muutettuna piilee meidän sadoissa koskissamme, en ollenkaan pidä
mahdottomana sitä näkemääni tulevaisuudenkuvaa, että ”Suomessa ei kurjuutta eikä köyhyyttä ole”.
Toimittajalta 1921: 6—8,
Aarni Kouta uskoo Suomen tulevaisuuteen
ks Kouta, Aarni 1921: 57—59,
Nyt kun vapaamuurarius on ulotettu Suomeenkin, kysytään usein: ks vpm art Mitä
vpm:t tavoittelevat? 1921:190—192,
Kuinka tosi olikaan se ennustus, joka sanoi,
että Suomen tultua itsenäiseksi v. 1917 kuluisi
kahdeksan
vuotta mitä
julmimmassa
käytännöllisessä materialismissa! — — jollei
Suomen kansa jaksa voittaa itseään — — on
vaara lähellä, että meidän ylevä ja kaunis
sivistystehtävämme
jää
suorittamatta,
ks
ennustuksia 1921:326—327,
aikakauskirja, joka — — vastaa todellista
Suomen kansan tarvetta ks R-R 1921: 449—
451,
onhan se [*edustamani Salatieteellinen virtaus] hedelmänä kantanut Suomen teosofisen
liikkeen — — Suomen T.S:n, oman lapseni
ja kasvattini ks salatiede 1921: 454—456,
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Ihminen sanoo itselleen esim. näin: Minä
olen suomalainen ja Suomen kansalainen.
Suomi on isänmaani ja yksilönä olen Suomen
tasavallan alamainen. — — Mutta jos ihminen herää ajattelemaan ja tutkii itseään, täytyy hänen sanoa näin: vaikka olen suomalainen, j.n.e, olen sittenkin vain ihminen, ks
R-R 1921:578—580,
Amerikan Suomalainen, New-Yorkissa äsken
perustettu viikkolehti, on säännöllisesti lähettänyt meille numeronsa, josta lausumme sille
lämpimät kiitoksemme. Lehti on vilkkaasti
toimitettu ja sisältää joka numerossaan erikoisen teosofisen osaston. — —
Tien varrelta 1921: 636,
missä vaikeassa asemassa teosofinen liike
on Suomessa — — Kuka voisi olla ilman
Ruusu-Ristiä, joka vähänkin ymmärtää suomalaista salatiedettä ja Suomen kansan henkistä tehtävää? ks aikakauskirja 1922: 33—36,
[teosofiset] vaikeudet Suomessa ks A. B.
1922: 70,
Olen täällä [*Lontoossa] luennoinut Suomesta ks Peters, A. V. 1922: 99,
ks Tingley, Katherine 1922: 123—126,
mietiskellessään Suomen teosofisia mahdollisuuksia ks Efimof f, N. 1923: 6,
Suomen koskissa — — Suomen metsiä —
— Suomen rikkaus juoksee mereen, ks kosket
1923: 86,
palvelemaan — — Suomen kansaa ks kustannustyö 1923: 129,
ks Holmberg-, W.: Ennustuksia Suomen
tulevaisuudesta, 1923: 244—246,
Teillä on suuri tehtävä Suomessa — — Mr.
J. pyysi minua kertomaan jotakin Suomen
deevasta ks Jinarajadasa 1923: 284—285,
ei ole turha Suomessa ja suomenkielellä se
työ, mikä tehdään — — kristosofisen elämän
puolesta, sillä — — Suomen kansa kaipaa
totuuden sanomaa ks kristosofia 1923: 323—
324,
autatte minua tässä teosofisessa työssä,
jota koetan tehdä Suomen kansan hyväksi.
— — Lienen ainoa suomalainen, joka kaikessa olen ollut ”mukana alusta saakka”, ks
P. E. XII: alkulause, 1923: 363—365,
Aineellisilla arvoilla ei punnita eikä mitata
sitä henkistä apua, minkä hän [*O. M.] on
Suomen kansalle ja sen nousevalle sivistykselle antanut, ks Merikanto, Oskar 1924:
84—85,
Aarni Kouta — — ilmoitti minulle, että
olin suomalainen kirjailija, ks Kouta, Aarni
1924: 87—88,
Suomen kansa on saanut tehtävän kohtalolta: ks Olympialaiset 1924:209—210,
”Indian viisaat ovat kääntäneet katseensa
Suomeen. — — Suomen nimikin on kohtalokas indialaisen korvissa? Suomi — se on
stvami — — Suomi on tällä hetkellä melkein
ainoa Europan maa, josta toivovat jotakin
henkisessä merkityksessä, ks India 1924: 367,
suomalainen ruusuristi-teosofiansa ks Mestarikirjeet 1925:99—101,
Eikö voitaisi saada edes Uutta Testamenttia suomeksi P. E:n toimittamana? — —
Ollappa meillä nuo varat, mitkä raamatun-
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komitean
suomennostyöhön
tuhlataan,
ajattelimme, — kyllä Suomen kansa saisi tietää,
mitä Testamentissa opetetaan, ks raamattu
1925:152,
”Suomen
Yhteis-Vapaamuurari”
lehti
ks
vpm 1925: 153—154,
Suomen kirkko oli parin piispan y.m. edustamana, ks onni 1925:258—259,
Suomen suuri runoilija — — Suomen suuri
poika, ks Leino, Eino 1926: 13—14,
vaikka olin pannut alulle teosofisen liikkeen Suomessa ja tehnyt teosofian tunnetuksi
suomenkielellä — — En ollut esittänyt Suomen kansalle itseäni, vaan teosofisen liikkeen. — — Olin toimittanut suomenkielelle
suurten ulkomaalaisten teosofisten kirjailijain
teoksia. — — useimmiten annoin etusijan
suomennoksille, ks R-R 1926:69—77,
Suomalainen Englannissa on kyllä aina
suomalainen; kuta syvemmin hän tuntee Suomen kansaa ja sen henkeä, sitä paremmin
hän sitä edustaa; mutta virallinen hänen
edustuksensa ei ole. Suomen valtion ja hallituksen edustajana on ainoastaan siihen valtuutettu henkilö, ks Valkoinen Veljeskunta
1926: 137—138,
Emmekö voisi suunnitella Ruusu-Risti-kesäjuhlia
Olavinlinnaan
vuosittain
uudistuvaksi
kulttuuritapaukseksi Suomen henkisessä elämässä? ks looshityö 1926:249—250,
hyvä enne Suomen henkiselle tulevaisuudelle ks Joulukellojen soidessa 1926: 306—310,
suomalaisen
sananlaskun
ks
sivevsoppi
1927: 6,
toistan vain tässä yhden ajatuksen, — —
joka koskee koko Suomen kansaa — — missä
on maa, jolla on samat kauneuden edellytykset kuin Suomella? — — Suomessa on kaikkialla luonnonmetsiä ks P. E. VI Itävalta
1927: 219,
£: Syyskuun 5 p:nä matkustin lentolaivassa
Helsingistä Tukholmaan. Tämä oli minulle
uuden uutukainen elämys, mahtavan runollinen ja korkealle kohottava. Minusta tuntui
kuin
olisin
tullut
fyysillisesti
lähemmäksi
Väinämöistä, Suomen kansallishaltiaa, ja kuin
olisin ollut ajan ja paikan ulkopuolella katsellessani etäällä jalkojeni alla ohikiitävää
maata ja samalla hengessäni katsellen kuin
perspektiivissä
kansani
ihmeellisiä
elämänvaiheita tämän vuosisadan aikana ja omaa
sisäistä suhdettani niihin.
Kaunis oli tämä tuhatjärvien maa tuolta
pilvien lomasta katsottuna, kaunis sinisine
järvineen ja jokineen, vaaleanvihreine niittyineen, tummine metsäisine kukkuloineen ja
maanteiden sinipunervaan vivahtavine kiemuroineen. Kyynelsilmin tähystelin kaikkea tätä
kauneutta ja kyynelsilmin muistelin omaa
kummallista, kaukaista, liian vaikeata tehtävääni tämän niin rakkaan, niin rakkaan kansan keskuudessa.
Ajattelin itseäni, muistelin, millainen oli
sisäinen tilani ennen Suomen itsenäisyyttä,
jonka merkeissä nyt olemme eläneet kymmenen vuotta, toisin sanoen siihen aikaan, jolloin kaikenlaiset ulkonaiset vaarat venäläisten y.m. taholta uhkasivat vapaata henkistä
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työtä Suomessa. Muistelin, että se aika oikeastaan oli onnellista aikaa, sillä se oli
uskon ja luottamuksen aikaa. Uskoin silloin
Suomen
kansaan
elävänä
kokonaisuutena.
Kansa eli tajunnassani ja minä kansan tajunnassa, ja minusta tuntui, että Suomen kansa
tiesi minusta ja oli tyytyväinen työhöni. Entä
työni? Se oli seisomista lujana kalliolla keskellä pauhaavaa merta ja keskellä pimeyden
myrskyjä, se oli soihdun kantamista yössä
ja sydämenlaulun laulamista äänellä, joka
hiljaisena kuului läpi meren ja myrskyn pauhinan: ole turvassa, kansani, sillä katso,
vapautesi päivä pian koittaa!
Kuului
soraääniä
ympärilläni.
Pilkkasivat
minua, häpäisivät minua, mutta minun oli
helppo heitä ymmärtää, sillä olinhan epätäydellinen, puutteellinen, heikko — miksei minua
saanut pilkata? Totuuden työ oli toki heidänkin mielestään ainoa tärkeä, sen uskoin.
Ja sitten valkeni vapauden päivä, ja sen
jälkeen kohtasi sydäntäni iskuja, toinen toistaan ankarampia, sydäntäni ja uskoani. Uskoni kansaan oli ollut lapsellinen: tämä kansa,
tietäjien jälkeläinen, on sanan ja tiedon, on
hengen kansa — ei miekan; kohtalokin tällä
alkaneella vuosisadalla oli vienyt sitä aseettomuutta kohti; uskoni murskautui n.s. vapaussodassa. Olin myös rajattomalla luottamuksella uskonut aateveljiini; olin uskonut,
että
pienistä
erimielisyyksistä
huolimatta
yhtenä miehenä seisoisimme totuuden ja hengen elämän puolesta kaikkia materialismin
ja väkivallan oppeja vastaan; olin sokeudessani uskonut, että kaikki epäröimättä tunsivat minussa totuuden etsijän, jota pimeyden
vallat eivät helposti johtaisi harhaan ja jonka
askeleita sentähden oli turvallinen seurata.
Tämä uskoni yksimielisyyteen sai kolauksia
maailmansodan aikana, ja se kaatui, kun teosofein joukko lopullisesti jakautui kahtia.
Romantiikka oli hävinnyt. En tuntenut enää
seisovani totuutta janoovan kansan keskuudessa, jonka askeleita oli ohjattava elämän
lähteille. Nyt tunsin olevani yksinäinen ihminen, joka soihtua kantaen tähystelin ympäröivään pimeyteen ja rukoilin: ettekö, rakkaani, valoa näe? Ettekö näe soihtua, jota
kannan? Tulkaa luokseni kaikki, jotka ääneni
kuulette!
Järjestykäämme
lujaksi
rintamaksi,
että tämän pimeyden voittaisimme!
Suomukset olivat silmiltäni karisseet eikä
todellisuus
enää
peittynyt
ruusunhohteiseen
harsoon. Mutta tietoisuus työstä ja tehtävästä
oli käynyt monin verroin selvemmäksi. Ääriviivat loistivat nyt kirkkaina.
Ja äkkiä tuossa ilmassa lentäessäni tulvi
vastaani
avaruudesta
suunnaton
rakkauden
ja
liikutuksen
aalto.
Lähenimme
Turkua.
Auringonpaisteessa
lepäsi
vanha
kaupunki
kummallakin puolen Aurajoen sinistä juovaa.
Tuomiokirkon torni nousi neulana ilmaan viitaten tietä kaikille, jotka maassa matelivat.
Ja kaupungin laidassa linnan harmaa graniittimöhkäle kertoi jostain raskaasta, joka
oli ollut ja josta oli päästy.
En osannut hillitä kyynelteni tulvaa. Olihan tämä sentään minun maani, olihan se
minun kansani! Ja sadat, sadat kädet kohot-
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tautuivat kohti, tuhannet silmät tähystivät
kaukaa ja ruusuristiläisten rinnoista kaikui
riemuisa tunnustus: meistä löysit ystävät ja
toverit!
Työhön siis, toverit, työhön tämän maan
ja kansan puolesta, vaikkei kukaan meistä
välittäisi! Työmme tähtääkin niin kaukaiseen
tulevaisuuteen, että sen varsinaiset hedelmät
ehkä näkyvät vasta vuosisatain takaa. Olkoon
työmme
näkymätön,
tunnustamaton,
syrjäytetty. Se onkin Valkoisen Veljeskunnan työtä,
Kristuksen nimessä tehtyä, Herran alttarille
pyhitettyä, eikä etsi maailman kiitosta. Ainoastaan jos maailma sitä ymmärtäisi, antaisi
se sille tunnustuksensa ja kannatuksensa. Ja
maailmasta päin meidän yhtä mittaa on voitettava
uusia
ystäviä
aatteellemme,
uusia
tovereita työhömme!
Toimittajalta 1927:293—295,
Viime joulukuun 11 p:nä [*1927] esitin
Helsingin luennossani, jonka aiheena oli ”Suomen itsenäisyys ja kohtalon käsi”, näkemyksenäni maamme tulevaisuuden suhteen, että
Suomen tehtävä lähimpinä aikoina oli koko
tarmollaan toimia Kansojen Liitossa Europan
omanatuntona, ks Europa 1928: 10—13,
valo tulee Suomesta ks P. E. V Jyväskylä
1928: 21,
SUOMEN TULEVAISUUS
Puhe Ruusu-Ristin vuosijuhlassa 28. V. 1928
Suomen tulevaisuus, niinkuin kaikkien kansojen ja jokaisen ihmisyksilön, on ennakolta
määrätty
siitä yksinkertaisesta
syystä,
että
mitään ei elämässä tapahdu syyttä. Elämässä
vallitsee, niinkuin kaikki nykyajan sivistyneet
kansat jo uskovat, syysuhteen eli syyn ja seurauksen laki. Kaikki mikä on ja mikä tulee,
on aina seurauksena jostakin, joka on ollut.
Sentähden ei ole ollenkaan yliluonnollista ennustaa jonkun ihmisen tai jonkun kansan tulevaisuudesta jotain. Jos tuntisi kaikki syyt,
mitkä vaikuttavat määrättynä hetkenä, olisi
ainoastaan luonnollinen laskelma sekin tieto,
mikä tulee tapahtumaan seurauksena siitä,
mikä on. Jos tunnemme jonkun ihmisen perinpohjaisesti, voimme suurella varmuudella ennustaa, minkälaiseksi hänen elämänsä tulee
muodostumaan. Ei kuitenkaan aivan ehdottomasti, sillä aina voi esiintyä uusia syitä, jotka
muuttavat elämän suuntaa. Yksityisen ihmisen elämässä voi odottamatta tapahtua semmoista ja hänen sielussaan voi puhjeta semmoisia ominaisuuksia, joista emme vielä näe
oireita, niin että hänen elämänsä saattaa
muuttua toisenlaiseksi, kuin mitä osaamme
ennustaa sen nojalla, mitä tunnemme. Tämä
sääntö — vai sanommeko sitä poikkeukseksi
säännöstä? — pitää paikkansa myös kansojen
suhteen. Jonkun kansan historiassa voi tapahtua seikkoja, sen maan luonnossa voi sattua
mullistuksia, jotka saavat kansan kulkemaan
suuntaan, jota emme ennustamisen hetkellä
aavista.
Sentähden
emme
kykene
täydellä
varmuudella
piirtämään
kenenkään
ihmisen
tai kansan tulevaisuutta.
Aikomukseni ei ole tänään hämmästyttää
teitä uusilla ja ennen kuulumattomilla ennus-
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tuksilla Suomen tulevaisuuden suhteen; ennustusten tai toisin sanoen johtopäätösten tekemisen jätän pikemmin jokaisen kuulijan
omaksi asiaksi. Omasta puolestani haluaisin
vain
huomauttaa
muutamista
tosiseikoista,
joita emme saa jättää huomioonottamatta,
jos tahdomme luoda itsellemme käsityksen
Suomen tulevaisuudesta.
Tällä en väitä, ettemme kykenisi ennustamaan suoranaisia tapahtumiakin, jotka suuren
yleisön
silmissä
näyttävät
uskomattomilta.
Tiedämmehän miltei jokainen omasta kokemuksestamme, että on olemassa profetallista
ennakkotietoa
tulevista
tapahtumista. Voimmehan esim. nähdä unta henkilöstä, jonka
tulemme kohtaamaan, tai kirjeestä, jonka tulemme saamaan. Voimmepa vielä unessamme
lukea kirjeen sisällön, joten tunnemme sen,
kun kirje saapuu.
Niinpä Suomen tulevaisuuden suhteen ei
vuosisadan alussa ollut niinkään yliluonnollista henkimaailmasta päin tietää, että Suomen kansa pian oli tuleva itsenäiseksi kansaksi ja Suomen valtio suvereeniksi valtioksi.
Uskon mielelläni, että yksi ja toinen tunsi
hengessään semmoista tulevan. Samaten varmaankin moni täällä Suomessa tunsi hengessään, että tulisi maailmansota, että Europpaa
uhkasi vaikea aika. Omasta puolestani huomasin, että vuodetkin olivat melkein tarkalleen määrättävissä. Maailmansodan piti alkaa
1912 ja Suomen piti tulla itsenäiseksi 1915.
Ja kun v. 1910 tein kiertomatkan teosofisissa
loosheissa Suomessa, varoitin veljiä siitä, että
Suomi tullessaan pian itsenäiseksi kaipaisi
uuden
isänmaan
rakentamisessa
siveellisesti
ja henkisesti voimakkaita yksilöitä, jonka
tähden meidän kaikkien oli hyvä kasvattaa
itseämme hengessä ja totuudessa. V. 1915 kysyttiin minulta: ”miten on asian laita, Suomi
ei olekaan itsenäinen, vaikka väitit sen tulevan?” Vastasin: ”vuosiluvut ovat nähtävästi
vaikeat määritellä, mutta minusta tuntuu, että
koska maailmansota ei alkanut v. 1912, kuten
oli ennustettu, vaan v. 1914, niin tahdon profetoida, että Suomi tulee itsenäiseksi v. 1917.
Sekin asia on lykkäytynyt kaksi vuotta eteenpäin.” Tähän tyydyttiin ja sanottiin: ”katsotaan.” Ja katso, v. 1917 Suomi tuli itsenäiseksi
Venäjällä tapahtuneen vallankumouksen ohella,
vaikka vai’sinainen itsenäisyys alkoi vasta
seuraavana vuonna.
Mutta palatkaamme asiaamme. Tarkoituksemme ei ole nyt ennustaa, vaan luoda silmäys muutamiin tavallisesti huomaamatta jääviin edellytyksiin, joista kuitenkin Suomemme
tulevaisuus suuresti riippuu.
Suomea ajatellessamme tarkoitamme tavallisesti tätä näkyväistä Suomea, näitä näkyväisiä ihmisiä, jotka elävät tässä näkyväisessä
maailmassa. Mutta se ei riitä, jos tahdomme
jotain tietää kansamme tulevaisuudesta. Tämä
näkyväinen maailma kyllä kaiken toteuttaa,
tässä tulee kaikki näkyviin, mutta syyt ja
edellytykset eivät ole ainoastaan tässä. Me
ihmiset olemme ainoastaan yhtenä tekijänä
luomassa tulevaisuutta, — erinomaisen tärkeänä tekijänä kyllä, sillä Suomenkin tulevaisuus voi muodostua toisenlaiseksi, kuin miksi
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sitä on ”jumalien neuvostossa” hahmoiteltu,
ellemme osaa ottaa vaarin niistä näkemyksistä
ja kuiskeista, joita henkemme vastaanottaa
korkeammalta taholta. Jos kiinnitämme katseemme vain tämän näkyväisen elämän arvoihin ja tosiseikkoihin, ei kansamme tulevaisuus
muodostu semmoiseksi, kuin sitä on korkeammalla taholla ihanteena nähty. Mutta mikäli
todella uskomme ylhäiseen johtoon, näkymättömän maailman olemassaoloon, kuolemanjälkeiseen elämään, jumalallisiin voimiin ja Jumalaan, sikäli kansamme tulevaisuus voi muodostua niin kauniiksi, kuin sen kaikista paraimmat ja nerokkaimmat yksilöt joskus ovat
välähdykseltä nähneet. Olemme vastikään tulleet itsenäiseksi, suvereeniksi valtioksi ja kansaksi. Sentähden elämä meiltä kysyy: mitä te
nyt tahdotte Suomesta tehdä? Meidän hartioillamme lepää vastuu, meidän, jotka nyt
elämme, tulee jättää tulevalle polvelle oma
näkemyksemme Suomen tulevaisuudesta, näkemys, joka voi heitä inspiroida, niin että he
vuorostaan voisivat tunkea katseellaan vielä
syvemmälle.
Kun siis tahdomme luoda itsellemme näkemyksen eli käsityksen Suomen tulevaisuudesta,
niin ottakaamme ennen kaikkea huomioon se
seikka, että tämä näkyväinen maailma on vain
toinen puoli elämästä: toinen puoli on näkymätön, meidän ruumiillisille silmillemme näkymätön, mutta ei suinkaan millään tavalla
olematon, todellisuutta vailla oleva tai edes
näkymätön niille aisteille, jotka meissä voivat
kehittyä ja muutamissa ovat kehittyneet ja
joiden avulla me tajuamme ja havaitsemme
tätä toista maailmaa, jota sanomme henkimaailmaksi. Ottakaamme siis huomioon, että
me elämme näkyväisenä ihmiskuntana täällä
Suomessa ja että meidän kanssamme elävät
täällä Suomen eläimet, kasvit, metsät, joet,
järvet, kivet, koko tämä kaunis, elävä maa —
elävä, sillä eihän mitään ole kuollutta luonnossa. Mutta ottakaamme samalla huomioon,
että täällä meidän kanssamme elää myös koko
näkymätön Suomi. Kun katseemme tunkee esiripun taakse, näemme, kuinka täällä meidän
keskellämme elävät ensiksikin kaikki meidän
vainajamme. Eihän ihminen kuole silloin, kun
hänen ruumiinsa kuolee. Hän elää. Suomen
vainajat ovat myöskin täällä mukana, ja kuinka paljon enemmän heitä on! Me olemme
ainoastaan pieni osa siitä Suomen suvusta,
joka elää tässä meidän maassamme; suuri
enemmistö
elää
maamme
näkymättömässä
ilmapiirissä: ihmisten
ja eläinten
vainajat.
Eivätkä ne ole ainoat. Näkymättömässä maailmassa
ympäröi
meitä
toiseksi
lukematon
joukko mitä ihanimpia haltioita ja luonnonhenkiä. Nykyajan ihmiset eivät usein niitä
näe, mutta jos muistatte, tulee kansamme
usko haltioihin näkyviin vanhoissa suomalaisissa runoissa. Ei mitään luonnossa ollut kuollutta, kaikkialla oli elämää, kaikkien ilmiöiden
takana oli mitä erilaisimpia haltia-olentoja,
yhtä eläviä mielestään, kuin konsanaan eläimet tai ihmiset. Ja kolmanneksi: kuinka paljon on semmoisia olentoja, joita meidän täytyy sanoa enkeleiksi, jotka todella ovat pitkälle kehittyneitä henkiolentoja, ihmisiä ei-
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vätkä kuitenkaan ihmisiä, jumalia, eivätkä
kuitenkaan palvottavia jumalia, vaan meidän,
ihmisten, veljiä, vaikka samalla enkelimäisen
puhtaita, suuria, kauniita jaloja ja viisaita.
Voisimme sanoa heistä: he edustavat Suomen
soittoa ja laulua, Suomen runoutta ja taidetta,
uskontoa ja filosofiaa, sanalla sanoen, koko
aatteellista
maailmaamme
ja
kansallishenkeämme inspiroivana voimana. Ja kaikkien
näiden enkeleiden ikäänkuin johdossa on se
merkillinen olento, jonka meidän runoilijamme
ovat aavistaneet olevan ja jota he ovat nimittäneet Suomen suojelusenkeliksi. Olemme tottuneet pitämään heidän näkyjään ja aavistuksiaan satuina ja ”runollisina mielikuvina”,
mutta tunnustakaamme suoraan: Suomen suojelusenkeli on olemassa, Väinämöinen elää ja
me nimitämme häntä myös Suomen kansallishaltiaksi. Hän, tuo ihmeellinen, on kuvaamattoman syvä ja korkea jumalallinen olento,
joka on ottanut johtaakseen tätä meidän kansaamme henkisesti, valvoakseen sen askeleita
historiallisesti, elääkseen mukana sen elämässä, inspiroiden sitä sekä henkilökohtaisesti että enkelein ja haltiain avulla ja ottaen
itse vaikutuksia vastaan sekä fyysillisesti eläviltä että kuolleilta suomalaisilta. Hän, tuo
enkeli, ei ole tyranni tai yksinvaltias, joka
voisi sormellaan viitata, millä tavalla on tehtävä. Ei hän pakoita ketään tekemään niinkuin hän tahtoisi, hän ainoastaan nähdessään,
kuinka pitäisi olla ja kuinka meidän pitäisi
menetellä, inspiroi eläviä ja kuolleita. Hän
aivan kuin laulaa meille meidän omassatunnossamme, että meidän pitäisi kuunnella sen
kuusen kuisketta, jonka juurella on meidän
asuntomme. Pakoittaa hän ei voi. Ja hän taas
puolestaan ottaa vastaan, mitä me hänelle
annamme. Jos emme kuule emmekä kuuntele
hänen kuiskeitaan, vaan menettelemme oman
paraimman
maallisen
ymmärryksemme
mukaan, hän ottaa siitä oppia: ehkä hän suree,
ehkä hän itkee, mutta hän yrittää uudestaan.
Kun ajattelemme Suomen tulevaisuutta, täytyy meidän ottaa lukuun kaikki nämä olennot,
jotka elävät tässä Suomessa, tekevät työtä
Suomen puolesta ja omalla elämällään ja työllään luovat Suomen tulevaisuutta. Emme mitenkään saa unohtua ajattelemaan, että me
yksin olemme luomassa Suomea. Ei, vaan
kaikki me yhdessä ”elävät” ja ”kuolleet”,
luonnonhenget ja enkelit, rakennamme Suomelle tulevaisuutta. Sentähden emme mitään
varmaa osaa sanoa Suomen tulevaisuudesta,
ellemme saa tietää, millä tavalla nämä eri
tekijät toimivat.
Meistä voi usein näyttää siltä, että elämä
maan päällä on sattuman varassa; ainakin se
kulkee omaa latuaan; emme saata sitä komentaa emmekä ohjata. Vaikka ihmiset, joita
kadulla kohtaamme, rientävät ohitsemme kukin omissa kiireissään ja huolissaan, omissa
pyyteissään ja puuhissaan, niin ettei heillä
tunnu olevan mitään yhteistä, ajaa heitä jokaista sama salaperäinen elämän välttämättömyys. Ja yhdessä he sittenkin muodostavat
järjestetyn yhteiskunnan, jossa jokaisella näkyy olevan oma paikkansa. Mutta verrattain
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harvat tekevät tietoisesti työtä Suomen tulevaisuuden puolesta.
Jos luomme silmäyksen vainajien maailmaan,
huomaamme niinikään, että ainakin alkupuoli,
tosin verrattain lyhyt aika, vainajien elämästä
kuluu samanlaisessa sokeassa välttämättömyyden tilassa. Kaikkien kuolleiden täytyy näet
henkimaailman esikartanossa puhdistua synneistään, vioistaan, himoistaan ja itsekkäistä
pyyteistään. Tämä kuuluu elämän luonnolliseen kulkuun. Kun ihminen siirtyy tältä näyttämöltä rajan toiselle puolelle, täytyy hänen
jättää
hyvästi
personalliselle
itsekkyydelle;
silloin ei käy enää leikittely päinsä, silloin
täytyy luopua kaikesta, jota sanomme synniksi. Tietysti tämä puhdistus on jokaiselle
erilainen ja eri pitkä. Mutta käytyään sen
koulun alkaa heille ihmeellinen työ Suomen
hyväksi, monivivahteinen. Työ, jonka laatu
riippuu siitä, mitä vainaja on maanpäällisessä
elämässä harrastanut. Voisimme sanoa hänen
taivaissa kutovan lointa maanpäällisten harrastustensa
siveellisistä
ja
henkisistä
langoista. Vainajien maailmassa on ikäänkuin
määräperäisempää toimintaa, siinä todella tehdään
työtä
Suomen
tulevaisuutta
silmällä
pitäen, sillä siellä noudatetaan johtajien ja
opettajien neuvoja. Siellä työ on enimmäkseen
yhteistyötä, siellä ei ole huolta jokapäiväisestä
leivästä ja toimeentulosta, kuten täällä, siellä
voidaan huomio kohdistaa suurempiin asioihin.
Mutta sekin työ vainajien maailmassa on
vielä heikkoa ja haparoivaa verrattuna siihen
työhön, mitä enkelit ja heidän johtamansa
haltiat tekevät. Nämä työskentelevät määräperäisemmin, sillä he näkevät selvimmin, minkä puolesta on työtä tehtävä. Vapaasta ja
iloisesta rakkaudesta enkelit auttavat ja seu^
raavat kansallishaltiaa, joka kuin kuvastimessa näyttää heille päämäärän ja ihanteen.
Meidänkin, jos tahdomme saada käsityksen
Suomen tulevaisuudesta, pitää kääntyä enkeleiden ja kansallishaltian puoleen ja kysyä
heiltä: mikä on se päämäärä, jonka te tälle
kansalle asetatte tai jonka olette saaneet korkeammalta taholta Suomen tulevaisuuden ihanteeksi? Jos sen saamme tietää, silloin saamme
ohjelman omalle elämällemme ja silloin ehkä
näemme, että me emme täällä maan päällä
eivätkä vainajat henkimaailmassa kykene luomaan sen kauniimpaa ja korkeampaa kuvaa
Suomen tehtävästä, kuin ne enkelit, jotka
meitä inspiroivat ja jotka ovat kaiken takana.
Kysykäämme siis heiltä. Mitä he vastaavat?
Näin sanoo Suomen suojelusenkeli, näin
maamme kansallishaltia: Tullos, kansani, siksi
mitä olet: tietäjäkansaksi, joka et miekan,
vaan hengen ja sanan voimalla hallitset itseäsi
ja maailmaa.
Hämmästyttääkö meitä tämä vastaus? Ehkä
ensi kuulemalta, mutta ei varmaankaan asiaa
pohdittuamme. Sillä varmasti oma sydämemme puhuu samaa kieltä. Entä mitä meidän
runoilijamme, kirjailijamme, taiteilijamme sa^
novat, he, jotka näkemyksinä ja aavistuksina
ottavat vastaan inspiratsioneja niiltä olennoilta, jotka salassa tekevät työtä tämän kansan tulevaisuuden puolesta?
Muistammehan,
ettei kukaan runoilijoistamme ja näkijöistäni-
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me, jotka jotain ovat aavistaneet Suomen tulevaisuudesta, ole koskaan sanonut, että Suomesta tulisi valloittajakansa, sotijakansa, joka
miekan avulla nousisi valtaan maan päällä,
alistaen ikeensä alle toisia maita ja kansoja
ja ehkä valistuksen nimessä niitä sortaen.
Kaikki he ovat päinvastoin nähneet, että jos
Suomesta jotain tulee, tulee siitä sivistyskansa, joka elää rauhassa maan päällä ja on
esimerkkinä kansojen joukossa levittäen ympärilleen, ei maallista mahtia, vaan henkistä
valoa. Juuri tämän inspiratsionin ovat näkijämme saaneet Suomen suojelusenkeliltä, sillä
hän, meidän kansallishaltiamme näkee asiat
tässä valossa. Hän on, niinkuin voimme sanoa
ja niinkuin historiallinen tosiseikka on, antautunut Kristuksen palvelukseen. Suomen kansan sielun sisimmässä elää siis halu olla Kristuksen palvelija. Se on kansallishenkemme
syvin piirre; jos otamme siitä vaarin, osumme
oikeaan. Se, joka meitä johtaa henkisesti, meidän Väinämöisemme, hän on Kristuksen palveluksessa, sentähden hän ei voi ajatella mitään maallista mahtia miekan ja sodan muodossa, hän ei mitään semmoista saata haaveilla, eikä se ole hänelle mieluista. Hänen
tulevaisuuden kuvanaan on ainoastaan onnellinen kansa, todellisesti onnellinen kansa, joka
maan päällä elää kuin paradiisissa, kansa,
joka tämän maan on muuttanut Jumalan puutarhaksi. Silloin on maan päällä toteutunut
unelma Jumalan valtakunnasta, jossa Isän
tahto täytetään niin maassa kuin taivaissa.
Tämä ihanne se myös antaa ohjelman kansamme nykyiselle elämälle. Suomen kansan
tulisi täysin tietoisesti asettaa oppi ja sivistys,
tiede ja taide, uskonto ja henkinen elämä yläpuolelle
aineellisia
arvoja.
Jos
ihailemme
maallista komeutta ja ulkonaista loistoa, silloin elämme vielä pinnalla, silloin emme vielä
ole tunkeutuneet oman kansamme henkeen.
Mutta kun ymmärrämme, että meidän suomalaisina aito kalevalaiseen tapaan tulee antaa
korkein arvo tiedolle, valolle, kauneudelle,
hyvyydelle,
oikeudelle,
jaloudelle,
kaikelle
mikä on henkisesti ylevää, silloin osumme
oikeaan.
Sitä
mahtavat voimat kansamme
sisäisessä elämässä harrastavat. Ja niin monet, monet vainajistamme, suurmiehistämme,
ovat ymmärtäneet kuoltuaan tämän seikan
selvemmin vielä kuin eläessään maan päällä.
Siellä he tuonpuoleisessa maailmassa sangen
tietoisesti tekevät työtä juuri sen puolesta,
että mekin tässä näkyväisessä maailmassa
ymmärtäisimme, mikä todella on oleva elämämme sisältö ja päämäärä. Jos nyt vielä
jonkun aikaa olemme historiallisesta välttämättömyydestä,
ulkonaisten
olojen
pakoittamina valmiit ylläpitämään sotalaitosta, on
tämä kuitenkin kansamme elämässä ohimenevä
ilmiö, sillä toisenlainen on meidän tehtävämme
Europassa. Ei miesten kunnia ole siinä, että
saavat kuolla ase kädessä, eikä nuorukaisten
siinä, että oppivat marssimaan uljaasti ja ryhdikkäästi. Sama rohkeus, sama ryhti on saavutettavissa toisella tavalla. Kaikissa kansoissa on jo alettu harrastaa urheilua, ja yli
koko maailman käy uusi tuulahduT: aseet pois!
Järjestelmällinen urheilu ja voimistelu kasvat-
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taa pojista sankareita, ja miesten kunnia on
elää ja kuolla viljelyksen näkyväisiä ja valistuksen näkymättömiä siemeniä kylväen.
Tulkaamme hengen, sielun ja ruumiin sivistyksessä onnelliseksi kansaksi, joka levittää
onnea ympärilleen, silloin saamme myös kansana nähdä, mikä uusi elämä, ja tehtävä odottaa meitä Europan ja maailman näyttämöllä.
Pekka Ervast.
1928: 201—208,
Ruusu-Risti
työskentelee
Suomen
kansan
tulevaisuuden puolesta, ks R-R 1929: 48,
Suomen kansanmies ks Valo 1929: 77,
ks L i s ä y s :
Kaukomaa: Herää Suomi
1929: 82,
suomalaisten esi-isiemme viisauden ks raamattu 1929: 124,
Sentähden kirjoitin jo v. 1906 uudesta tulevasta Suomesta, jossa elämä uhkuisi onnea
— — suomalainen Hjalmar Procope ks Europa 1929:230—233,
voisimme toivoa, että oma Suomen kansamme ------- että Suomen kansa vastaisi historian
kysymykseen: ks toivo 1930: 2,
Suomen paneuroppalainen liitto. 1930: 222—
223,
Korkeammat voimat ovat Suomen politiikankin takana, ks Lapuanliike 1930: 227,
Erik Cronwall kirjoitti Suomessa-käynnistään ks R-R 1930:267—268,
Kaikessa
hiljaisuudessa
olemme
panneet
tämmöisen työn alulle Suomessa, ks H. P. B.
1931: 39—40,
Uskoin, että Suomen kansa halusi elää täysin raittiina. — — ja Suomen kansa oli
omasta voimastaan tulemaisillaan raittiiksi
— — Suomen kansa ei ole tahtonut kieltolakia, ks kieltolaki 1931: 76—77,
[*Purucker sanoi:] Suomella on nykyään
pelastuksen avain kädessään, ks Purucker,
G. de 1931: 252,
ks Kettunen, Lauri: Suomen heimon kirja
1931: 287,
Vuorio, Eetu: Suomalaiset Välimeren auringon alla 1931: 287,
Lönnqvist,
Elias:
Suomenkieli
kaikkien
kulttuurikielten avaimena 1931:367,
Suomea on sanottu edeltäjämaaksi, ja Suomen kansa on nyt pitkän tuskan ks kieltolaki 1932: 1—2,
sumu Suomemme yli. — — Olimmehan valinneet Suomen presidentiksi miehen [*P. E.
Svinhufvud], joka, — — Niinkuin muinaissuomalainen tietäjä ainakin hän ks Mäntsälä
1932: 105—106,
voidaksemme auttaa Suomen kansaa, ks
aika 1932: 231,
Älkäämme unohtako enkeliämme, Suomen
kansallishaltiaa. — — Suokoon karma, että
Suomen kansa kuuntelisi sen kuusen kuiskehiä, jonka juurella asunto ks Kansallishaltia 1933: 1,
historiallisen
kuvan
suomalaisista
taiteilijoista — — Suomelle kunniaa ks Stenman,
Gösta 1933: 1—2,
Siltoja Suomesta ulkomaille. kirj. Annikki
Reijonen 1933: 138—142,
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ennustuksia Suomen tulevaisuudesta — —
”Suomesta tulisi valo” ks ennustuksia 1933:
155—158,
ajatukseni kulkevat talviseen Suomeen — —
sieluni kaipaa Pohjolaa. Se ikävöi Suomea
— — Kuinka mielelläni tekisin Suomen kesän
pitemmäksi — — ilmanala vähitellen muuttuu tämän laatuiseksi Suomessa — — Suomen asukkaat ks Jouluna 1933. — 1933:
267—268,
T: Mutta minä iloitsin sydämestäni, että
Suomella on nykyään niin hyvä maine Yhdysvalloissa.
[*Ote] Toimittajalta 1934:2,
H. P. B. on viitannut Suomeen. Se voi merkitä sitä, että H. P. B. on päättänyt: ”Minäpä
synnyn Suomeen.” ks Paavali 1934: 181—182,
jokaisen nyt on yritettävä parastaan, jotta
P. E :n aloittama työ täällä Suomessa ei menisi hukkaan, ks R-R 1934: 194,
Suomen
Kirjailijaliiton
kokouksessa
syyskuun 27 p:nä [*1934] lausui puheenjohtaja
kirjailija Yrjö Soini kokouksen alussa muistosanoja kirjailija Pekka Ervastista ja kirjailijatar Annikki Reijosesta.
Tien varrelta 1934: 283.
Suomen tulevaisuus
1905: 210, 219, 1906: 189—192, 1910: 329, 365,
1911: 2—4, 350, 1912: 6, 201, 312, 1913: 317, 364,
1914:97,258,310,419,420,
1915:309,
1916:91,
1918: 128, 1919: 162, 232, 1921: 7, 57, 1923: 244,
1926: 306, 1928: 10, 21, 201—208, 1929: 48,1930:
227, 1933: 155.
Suomennos, -työ
ks myös P. E. XI
Tietäjä 1908:382,
Raamatun värsy kuuluu niin muodoin oikein
suomennettuna: — — ks usko 1910: 76,
Teosofinen Kustannusliike lähetti täksi jouluksi maailman useampia kirjoja, kolme suomennosta, kaksi alkuteosta. Suomennokset eivät kaipaa suositustani. 1913: 6,
ks V. H. V. 1919: 101—102,
P. E. VII art Muutamia tietoja 1924:
224—230,
raamattu
1925:
152,
satjaan naasti paroo dharmah, ei ole uskontoa totuutta korkeampaa, jonka lauseen myöhemmin myöskin suomensin sanomalla: totuus
on korkein uskonto, ks teosofia 1926: 2—10,
annoin
etusijan
suomennoksille,
ks
R-R
1926: 69—71,
suomennan otteet ks Poika 1929: 412—416,
ks H.P.B. 1931:37—40,
Doyle, Arthur Conan 1931:289—290,
Mestarikirjeet 1933: 2.
Suometar ks kansallishaltia 1917:338—339.
Suomukset
suomukset putoovat heidän silmiltään ks
Kaila, Erkki 1906: 284,
Suomukset putosivat silmiltäni, ks joulu
1910: 398—399,
Suomukset olivat silmiltäni karisseet ks
Suomi 1927: 294—295.

Suosio, suositus

Suora, suoranainen
Mutta maan päälle on totisesti syntynyt
suuria, jumalallisia ihmisiä, jotka ovat olleet
suoranaisessa yhteydessä Elämän suuren salaisuuden kanssa, ja ovat puhuneet tiedosta eikä
kuulemisesta, ks Joulusymboliikkaa 1911: 358
—361,
suorin askelin ei Suomi osannut kulkea ks
ennustuksia 1914: 420—422,
Sepä oli suoraa kieltä! ks teosofia art T.S:n
tehtävä 1921:458—463,
”Hän [*H. P. B.] on suoranainen agenttimme” kirjoitti Mestari, ks Valk. Veljeskunta
1926: 137—138.
Suosio, suositus jne
”päämaja”hommamme — — saanut paljon
suosiota ks Päämaja 1911: 353—354,
teosofia otetaan semmoisella suosiolla vastaan, ks kiitos 1912: 4—5,
Suosittelen molempia ks opettaja 1912: 407
—414,
Pidän tästä kirjasta ja suositan sitä. ks Palomaa, Veikko 1913: 61,
Ennen suosimme pieniä luonteenheikkouksiamme ja vikojamme, mutta nyt ks Kaita tie
1916: 152—154,
Suurta
suosiota
saavuttaneelta
kirjailijaltamme J. R. Hannulalta ks J. R. H.: Johanneksen evankeliumi 1918: 99,
Valoa kohti — — suosituin propagandakirja, ks P. E. XII Valoa kohti 1918: 167,
jumalat siis suosivat lastamme ks R-R
1921: 5,
Ruusu-Ristin
jäseneksi
saattaa
jokainen
pyrkiä, jolla on kahden jäsenen suositus, ks
R-R 1922: 319—320,
Olen lukenut ihmeellisen teosofisen teoksen,
jota suositan kaikille totuuden etsijöille, että
he katselisivat itseään kuin peilistä, ks AnkerLarsen, J. 1923:365—368,
suositan teille H. P. Blavatskyn ”Teosofian
avaimen” rinnalla pientä kyhäystäni ”Uusi
Jumala”, joka ilmestyi painosta v. 1917, ja
nuoruuden kirjaani ”Valoa kohti”, ks materialismi 1927: 327,
Olen äskettäin lukenut uudestaan kirjan,
joka ilmestyi painosta kymmenen vuotta sitten. Tämä oli niin kiintoisaa, niin opettavaista
ja niin haikeamielistä lukemista, etten malta
olla suosittamatta kirjaa ruotsin kieltä taitaville, ks Holm, Knut: Stenbibeln 1927: 330—
331,
Suosittelemme sitä kaikille teosofisille yhtymille, ks J. R. H.: Tulijärvi 1928:143,
suositan Coudenhov-Kalergin kirjan Paneuropa. ks Europa 1929: 233,
suositan meikäläisille luettavaksi ja rakastettavaksi ks Jones, Stanley: Intian polkujen
Kristus 1929: 233,
varustettuna
minun
suosituskirjeelläni,
ks
armeija 1930: 51—52,
Olin
ajatellut
tammikuun
Ruusu-Ristissä
pakinoida vähän kirjoista, mutta monet kiireeni estivät. Nytkin supistun suosittelemaan
muutamia teoksia, joihin olen saanut tutustua.
[*ks Snellman, J.: Ristimiekka; Memoaarikirjallisuus; May o, K.: Moder Indien; Seabrook, W. B.: The Magic Island; harson:
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Mongoliet och mitt liv bland mongolerna]
1930: 52—53,
suositan [*H. P. B:n] ”Teosofian Avain”,
ks H.P.B. 1931:5,
Kuta uskollisempia ja epäitsekkäämpiä olemme, sitä enemmän elämä meitä henkisesti
suosii.
— Mutta usein näkee hyvien ihmisten enimmin kärsivän. Voiko sanoa elämän heitä suosivan?
— Sanoinkin, että elämä suosii heitä henkisesti. — — Välistä — — karma tulee yhä
raskaammaksi. Tämäkin voi olla suosionosoitusta ks täydellisyys 1932: 243.
Suru, -Uinen, -ton jne
Sydänsuru ks P. E. X
ei suru viihdy meidän sydämessämme ks
uskonto art Mitä me uskonnosta ymmärrämme
1906: 236,
surujemme ja ilojemme näyttämöön, ks
jälleensynt 1907:49,
surujen ahdistama — — suruissaan syvempi
ks Kaita tie 1907: 55—61,
Surullista olisi, jos T.S:ssa tulisi kysymys
erikielisyydestä tai eriluokkaisuudesta tai eri
kansallisuudesta, ks P. E. VII 1907:223—225,
surusta ja synkkyydestä vapauttavaa sanomaa! ks veljeys 1909: 208,
Me emme usko suruun emmekä syntiin, ks
ilo 1909: 265—266,
Jos emme olisi pahoja olleet ennen, ei meillä
nyt olisi suruja, ks lapsi 1910: 77,
Syynä on useinkin personallinen suru. — —
kun surun harso peittää silmämme? — —
Harvoin ihmistä kohtaavat kaikenlaiset surut
yhtaikaa: jos omaisuutensa menettää, on terveys jälellä, jos ystävä hylkää, on mieluisa työ
jälellä ks epäilys 1910:289—293,
ks tunne 1911: 183,
elämän surunäytelmiä. ks Rakkauden salaisuus 1911:218—219,
surunäytelmä! ks Titanic 1912:202—204,
Nyt kuitenkin näin surukseni, että — —
Kuinka saatoin muuta kuin tulla surulliseksi,
kun — — olen surrut, jos synkkinä hetkinä se
[*luottamukseni ihmisiin] on sielustani häipynyt, ks opettaja 1912: 405—414,
minua surettaa, ks Steiner 1913: 170—171,
Kun siis tämä t:ri Steinerin asia suretti
minua ja on surettanut pitkin vuosia ks teosofia art Yleiseuroppalainen 1913:291—292,
Kys. Mitä se merkitsee, että ihmiset surun
ja murheen kohdatessa peittävät kasvonsa?
Luulin
sellaista
tehtävän
vain
teatterissa,
kirjailijoiden
ja
maalarien
esittävän
sitä
effektin tähden ja niiden muutamien ihmisten,
joiden olin nähnyt näin tekevän, arvelin tehneen sen vain tavan vuoksi. Mutta elämä on
näyttänyt, että sillä on pohjansa todellisuudessa. Kohtaloni lähetti minulle suuren murheen ja opetti minut peittämään kasvoni sen
edessä. Se tapahtuu vaistomaisesti, ilman ajattelua. Mistä se johtuu ja mitä se merkitsee?
Vast. Luulen tuon vaistomaisen refleksiliikkeen johtuvan siitä, että suru tai onnettomuus, joka sielullisesti peittää meidät pimeyteen, on henkisesti katsoen valonvälähdys,
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joka joko salaman tavalla iskee meidät kuoliaaksi tai tunnottomaksi tai sitten virkistävän auringonsäteen tavoin nostaa tahtomme
uuteen eloon. Kaikissa tapauksissa se on valoa, jonka äkilliseltä valkeudelta peitämme
silmämme. Ruumiillinen liike on tietysti vaistomainen jäljittely tai symboli. 1914: 413,
te surumieliset. Älkää lähtekö taipaleelle
ilman minua! ks Tietäjä 1914:465—467,
Jälkeenjääneiden suruun sekaantuu tunne
kuoleman majesteetista — — mitä sinä suret?
ks Humu, Martti 1915: 314—316,
Ja kun kuulin Lammin kartanosta, tuli mieleni perin surulliseksi ja apeaksi, ks Lönnrot,
Elias 1915: 317—318,
surut ja huolet ks Kivi, Aleksis 1916: 149,
Tästä määritelmästä jo ymmärrämme, ettei
kaita tie itsessään ole mikään ”surullinen
asia”. Surullinen se voisi olla ainoastaan siinä
tapauksessa, että kehityksen päämäärä olisi
suru ja murhe. Mutta kaikki viisaat ovat yhtä
mieltä siitä, että tämä maallinen elämä nykyisessä muodossaan on surua ja murhetta, pettymyksiä 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 määränpäähän saapuvat, ja ovat itse todistaneet omaavansa tuon onnen ja rauhan. 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 vapautus surusta — elämän tie
on surun yli nousemista. — — Jos tahdomme
nauttia ja iloita, niin samalla tahdomme sitä
surua ja tuskaa, joka seuraa iloa. — — maallinen ilo ja suru kulkevat käsi kädessä ks
Kaita tie 1916:152—154,
ks Punaisen ajan uhrit 1918: 95—96,
en pitänyt vääränä näyttää suruani Tietäjän palstoilla. Sillä mikä tuo suruni oli? Se
oli teosofista surua, ks rauha 1918: 98—99,
tahdot lohduttaa surevia. Ei suru eikä kärsimys kuulu ainoastaan näkyväiseen maailmaan. Siellä maailmassa, missä nyt olet, on
yhtä paljon surevia, on yhtä paljon ihmisiä,
jotka kaipaavat lohdutusta, jotka kaipaavat
apua. ks V. H. V:n haudalla 1919:106,
”suruttomuuden”
ja
Jumalan
kieltämisen
kukistamiseksi, ks Konttinen, Helena 1919:
231—232,
surut ja tuskat ks joulu 1919: 294,
mitä iloja ja suruja menneisyytemme kätkee, ks jälleensynt 1919: 296,
Tähän kysymykseen täytyy minun surulla
vastata kieltävästi, ks marttyyrit 1920: 3—6,
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. — — hänen rakkautensa voittaa surujen ja tuskien pitkät
tunnit, ks kehitys 1920: 101,
täynnä surua ja huolta, ks sota 1920: 102—
105,
ks sukupuolielämä 1920: 149—154,
Surullista olisi, jos ei T. S. enää olisi ”vapaan ajattelun temppeli” — — Surullista olisi,
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jos meidän täytyisi pelätä loukkaavamme jotain auktoriteetteja — — Mutta kun juuri
tahdoin painostaa suruani siitä, että löytämäni totuus oli sotakysymyksessä toisennäköinen kuin Mrs. Besantin, oli mahdotonta sivuuttaa hänen kantaansa. — — ihmisiä, jotka
mykkinä surusta ja kauhusta istuvat raunioilla ks sota 1920: 193—199,
suru ei teitä peloita eikä ilo teitä sokaise,
kun yhdessä vaellamme, ks R-R 1921:2,
sydän on surussa puhdistunut ks joulu
1921: 3,
suruton ja huoleton — — surun ja murheen
laaksona ks R-R 1921:21—22,
meidän on surulla tunnustaminen, että nuo
eri yhdistykset eivät ole suopeita toisilleen
ks teosofia 1921:258—262,
minua luonnollisesti surettaa ja huolestuttaa kaikki poikkeamiset H. P. B:n (ja siis
Mestarien) alkuperäisestä ohjelmasta, ks salatiede 1921: 452—456,
sanonta surua ks Joulun R-R 1921: 582—583,
Suu vetäytyy surunvoittoiseen hymyyn ks
R-R 1922: 65—67,
kirjoitukseni
[*01emmeko
käsittäneet
oikein?”]
on
hämmästyttänyt
ja
surettanut
useita lukijoita — — niin suuri ilo — ja niin
suuri suru. — — Ja sanomattomaksi surukseni
täytyi minun tunnustaa itselleni, etten enää
nähnyt enkä tuntenut T.S:ssa alkuperäistä
veljeyden ja totuuden henkeä, ks Mea culpa
1922: 257—264,
Surua voi olla ja ymmärtämyksen puutetta,
koska — — ymmärryksen tullen haihtuu surummekin, ks nuhteleminen 1923: 5,
kiitämme Elon Herraa, että Hän antaa meidän vaeltaa surujen laaksossa ks ennustus
1923: 328,
eivät surumme ja huolemme olekaan mitään
— — Mikään suru ei kestä, mikään vaiva ei
ole ikuinen, ks P. E. XII 1923:363—365,
ks sota 1924: 4,
Liian surullista on kuitenkin todeta, että
T. S. lakkasi hyväksymästä ja ymmärtämästä
Gandhia ks Gandhi 1924: 50,
kaikkia niitä lystikkäitä ja surullisia muistoja, jotka tulivat mieleen ks P. E. VII 1924:
210,
”surujen ja murheiden kiertotähden” yksinäistä ihmiskuntaa, ks Kohtalo, kaitselmus,
vapaus 1924:263—265,
personallisen elämän suruista ja iloista, ks
Uni ja unennäkö 1924: 301,
jos voisimme tuntea onnea ja riemua tutustumatta kärsimykseen, suruun ja tuskaan ks
Mestarikirjeet 1925: 100—101,
Tämä episodi muistui taas mieleeni Rudolf
Steinerin kuoleman johdosta, sillä en ole lakannut suremasta sitä, että teosofinen liike
ei pysynyt ehjänä ja yhdistettynä. Todellisuus
on joka tapauksessa sitä mitä se on, eikä
meidän surumme eikä harmimme sitä muuta,
ks Steiner 1925: 155—156,
Mutta totta on myös, että Kristus kärsii,
ja että meillä ei ole aavistustakaan Hänen
suruistaan, ks Karjalainen, V. 1925: 251—252,
Pääsiäistä on kristikunnassa pidetty surun
päivänä ks ylösnousemus 1929: 143—144,
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eikä ylen ”suruttomien” [*lehti]. ks R-R
1929: 409,
kertoakseen minulle surunsa ks armeija
1930: 50—52,
Sinä hetkenä olisin tahtonut kuolla surusta,
ks kirjallisuus 1931: 5—6,
Mutta kaipuuni ei ole surua ks Ristonmaa,
Aino 1932: 34,
jos paastoat, älä näytä maailmalle surullista
naamaa ks vpm 1932: 38,
se oli suruni kaikessa suuressa riemussa,
ks Goethe 1932:71,
Kuinka surullinen oli nyt Kuoleman katsanto, ks Kuolema 1932:276,
emme sure sitä, jos toiset eivät meistä välitä, ks R-R 1933: 109.
Surkutella, surkuteltava
Sillä surkuteltava on todellakin nykyajan
koululaitos perustuksiaan myöten, ks Kansakoulunopettaja 1908: 182,
Silloin täytyy surkutella aukkoa [*”Pyrkijän”] sivistyksessä ks Kalevala 1917:297—
298,
surkutella Europaa ja nykyistä kulttuuria,
ks Goethe 1932: 70—71.
Suso 1915: 366.
Sutcliffe, G. E. tähteintutkija
ks Merkit taivaalla 1910:78—79.
Sutinen, Siiri 1929: 396.
Suttner, Bertha von
Suurin työ, minkä Europan kansat voisivat
tehdä ihmiskunnan onnen puolesta, olisi noudattaa Bertha von Suttnerin neuvoa: ”aseet
pois!” ks Suomi 1917:153—157.
Suunnitelmia
Iloista on lukea niistä monista suunnitelmista ja yrityksistä, jotka nykyään ovat tekeillä [*Adyarin] T.S:ssa. Kauan on maan
alla taimi kasvanut ja juuriaan vahvistanut.
Vihdoin puhkee maankamara, varsi tulee näkyviin ja alkaa kasvattaa oksia, kukkia ja
hedelmiä. Meillä Suomessa vielä on teosofinen
liike ollut enimmäkseen vastaanottamista —
nauttimista. Hitaasti kypsyy ajatusten sato
meissä itsekussakin.
[*Ote] Tien varrelta 1909: 136,
Tämä on todella ihmeellinen suunnitelma,
jota kannattaa vakavasti harkita, ks pankki
1914:50—51,
Kuulin
äskettäin
niin
mieltäkiinnittävästä
suunnitelmasta kirjallisen ja taiteellisen kulttuurityön edistämiseksi, etten malta olla siitä
kertomatta Tietäjän lukijoille. — — Kuulin
nyt kuten sanottu suunnitelmasta, joka velvottaisi meitä uskomaan nuoriin. Suunnitelman
keksijä on eräs taidemaalarimme, ja on se
lyhykäisessä yksinkertaisuudessaan seuraava.
— — Tämmöinen on suunnitelma, ja se on
mielestäni siksi hyvä, ettei sen pitäisi jäädä
vain suunnitelmaksi. Kannattaisi siitä tulla
tosi. ks kulttuuri 1914:150—152,
teillä on yhteiskunnallisiakin suunnitelmia.
— — Toivonkin voivani vielä joskus esittää
yhteiskunnallisen
rakennussuunnitelmani,
ks
yhteiskunta 1919: 259—260,
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olen puhunut ja aina suunnitellut vastedes
puhuvani ks R-R 1920:342—348,
Te voisitte johtaa toista näistä ja suunnitelmanne mukaan itse nimittää auttajanne
ks A. B. 1921:197—198,
Mutta jos ei se ole vailla järkeä, niin lienee
suunnitelma tosi ja hyvä. — — Ja esitän,
että suunnitelma otettaisiin käsittelyn alaiseksi jokaisessa teosofisessa, antroposofisessa,
mystillisessä,
ruusuristiläisessä,
okkultisessa
j.m.s. seuroissa, joka saa siitä tiedon, ks teosofia art T.S:n tehtävä 1921:334,
Neuvosto — — laatinut suunnitelmansa
Ruusu-Ristin
tukemiseksi
ja
avustamiseksi
seuraavanlaatuiseksi: ks R-R 1921:450—451,
Suunnitelmamme olivat suuria ja kauas kantavia ks Marjattaseura 1921: 531,
Älkää siis sanoko älkääkä opettako minulle,
että Jumalalla on semmoinen tai semmoinen
”suunnitelma”, ikäänkuin Jumala olisi suuri
poliitikko ja diplomaatti. — — Ah, jos Jumalalla on ”suunnitelma”, koskee se vain kaikkien inhimillisten sielujen pelastusta tietämättömyydestä ja pahasta! Hänen suunnitelmansa
koskee vain yksilöitä, kutakin elävää ihmistä
erikseen, sinua ja minua!
Ja sitä suunnitelmaa palvelee Ruusu-Risti,
ks R-R 1921:580,
ks Kristus ja teosofinen liike 1922: 39—40,
Muistuivat mieleen menneet ajat ja RuusuRistin suunnitelmat kaksi vuotta takaperin
ks teosofia art T.S:n tehtävä 1923: 123—124,
on kyllä olemassa personallisia jumalia ja
luojia, jotka paljonkin ”suunnittelevat” — —
Logos suunnittelee luotavaa maailmaa — —
hänen jumalallinen suunnitelmansa ks sallimus 1924: 122—123,
artikkelit ovat valikoidut uuden suunnitelman mukaan, ks R-R 1925: 1—2,
H. P. B:n aikana eivät Mestarit — — vielä
aavistaneet,
että
Englannin
maailmanvalta
kuului ”suureen jumalalliseen suunnitelmaan”,
ks A. B. 1925:230—232,
Kansanopistoa mekin aina täällä olemme
suunnitelleet — — Minulla on nyt tulevaisuuden suunnitelma ja ohjelma valmiina. — —
Kun viime talvena ymmärsin, että minun oli
kirjoitettava kirja suunnitelmastani ks looshityö 1925: 260—265,
Joka tapauksessa näkyy tästäkin kirjeestä,
että Madame Blavatskylla ja hänen Mestareillaan ei ollut tietoa siitä Englannin maailmanvallasta, joka myöhempien ilmoitusten mukaan kuuluisi ”jumalalliseen suunnitelmaan”,
ks H.P.B. 1925:298,
T: Päässäni pyörii sangen kiintoisa suunnitelma tämän Ruusu-Risti-lehtemme ensi vuosikerran ja yleensä tulevaisuuden suhteen. Tuuma on tekemisissä sen syvennetyn aatteellisen työn kanssa, johon Ruusu-Risti-seura antautui järjestäessään looshityönsä vapaamuuraripohjalle, mutta jätän suunnitelmani selostamisen lokakuun numeroon tai siihen saakka,
kunnes
palajan
ulkomaanmatkaltani,
johon
karma näkyy minut kutsuvan.
Sitä vastoin tahdon tässä kertoa muutamista toisista suunnitelmista, joille toivon
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kaikkea menestystä, ja koska ne ovat erään
hartaan ja innokkaan ruusuristiläisen suunnitelmia, tahdon kertoa niistä hänen omilla sanoillaan. Hän on niistä minulle kirjoittanut,
ja koska hänen kirjeensä muutenkin uhkuu
sitä sydämen lämpöä ja uskoa, joka teosofiselle työntekijälle on sekä ominaista että
välttämätöntä, rohkenen häneltä lupaa kysymättä painattaa hänen kirjeensä tähän miltei
kokonaan, samalla luottaen siihen lukijaini
myötätuntoon, joka vuosien vieriessä on tehnyt minulle mahdolliseksi kosketella näissä
pätkissäni personallisiakin kieliä, omiani ja
toisten. Annan siis sanan ystävällemme:
”Rakas johtaja! Sydämelliset kiitokset viimeisestä ja monet terveiset kiertomatkoilta!
Olemme olleet L. J:n kanssa jo monessa paikassa. Oli niin hauska lähteä kurssien jälkeen kiertämään, tuntui tulleen uutta voimaa. Kirvun parantolassa oli kaksi kokousta,
toinen suurelle joukolle, toinen asianharrastajille. Näyttää siltä, että puheen kohina
kulkee kauttani, mutta tuollaisissa paikoissa
kuin Kirvu, jossa on kehittyneitä ja jaloja
ihmisiä, tulee niin elävästi mieleen oma
kananpoikuus, kun on itse vielä niin sanomattoman vähän kokenut. Ja kuitenkin tuntee teoriatiedoistaan huolimatta seisovansa
ihmeellisten Kirkkauden valtakuntain porttien takana. Aavistaa suuret esittämänsä
totuudet todellisiksi. Muistaa mahtavat vapaamuurarikokoukset
ihmeellisine
tunnelmineen — ja uskoo tekevänsä oikein puhuessaan ihmisille uskomuksistaan, jotka tyydyttävät järkeäkin eikä vain sydäntä. Ja vaikka
välistä kysyy itseltään, onko vakuuttavaa,
onko totuutta levittävää näin vasta-alkajana
teosofista herätystyötä tehdä, niin iloinen
vaisto sanoo: On. Samalla kyllä ääni sisässä
sanoo: mutta se ei riitä. Täytyy vaatia itseltään enemmän kehitystä, ennenkuin ulkoisille näyttämöille astuu.
Joka tapauksessa yhä selvemmäksi ja selvemmäksi käy, että tähän työhön olen luotu,
tässä olen paikallani, ja niissä mietteissä
suunnittelen ensi talven työtä.
Se lastenlooshi on sydämellä. Tahtoisin
mielelläni, jos siihen sovin, ottaa osaa sellaisen järjestelyyn. Mutta jos välillä tulee
silloin tällöin matkoja maaseudulle, en voisi
säännöllisesti olla joka sunnuntai mukana.
Pitäisi olla joku toinen, joka olisi säännöllisesti mukana. Sisareni ottaisi hyvin mielellään osaa. Hän on toiminut Kalliolan settlementissä lasten kanssa ja on nytkin tavallaan lastensuojelualalla ja pitää lapsista ja
lapset hänestä, mutta pitäisi kai olla joku
toinen, joka olisi enemmän perillä teosofiasta? Eikö jollain ole tämä asia erikoisesti sydämellä. Ehkäpä hra Stenman antaisi kysymysiltahuoneen käytettäväksi tarkoitukseen. Siellä kun on pianokin.
Kirjoitan asiasta jo näin aikaisin, kun
ajattelin, että ehkä R.R:n syyskuun numeroon voisi panna uutisen tällaisen looshin
perustamisesta ja pyynnön, että ne, jotka
ovat halukkaita antamaan lapsensa tällaiseen looshiin, ilmoittaisivat siitä ensimäi-
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sessä
R.R.-luennossa
syksyllä,
järjestelyn
vuoksi. Siinä yksi syy, mikä vetää Helsinkiin,
Toisena pidän venäläisen lukupiirin jatkamista, vaikka sen säännöllisyyttä on vaikeampi ylläpitää kuin muita ryhmämuotoja
venäläisen luonteen vuoksi. Tulee paljon
enemmän odottamattomuuksia kuin muunlaisessa työmuodossa. Tietysti oma tottumattomuus ja vieraan kansan tuntemattomuus vaikuttaa suuresti asiaan.
Kolmanneksi toivoisin niin sydämeni pohjasta, että aie pienen näytelmäseuran syntymisestä
toteutuisi,
näytelmäseuran,
joka
ensi kesänä lähtisi kiertämään joksikin aikaa. Ja tässä tahtoisin olla mukana.
Viime keväänä, kun asian Tonttulassa esitin, tein sen vaistoni perusteella. Vaisto sanoi, että sellainen taiteellishenkinen R.R.joukko saisi hyvää aikaan. Näiden kesämatkojen kuluessa on ajatus yhä varmistunut,
ajatus siitä, että ihmiset kokoutuisivat paljon suuremmalla voimalla, jos vedottaisiin
yhä useampiin olemuspuoliin heidän kokonaisuudestansa. Mikä mahti on vapaamuurariseremonioiden kauneudessa ja niiden sitovassa, keskittyneessä voimassa! Se sama
mahti, se sama magia saisi lähteä Suomea
laskemaan ”valtansa alle”.
Voi, kun minä tahtoisin oppia yhä enemmän ja enemmän, voidakseni yhä enemmän
ja enemmän antaa! Olen niin kiitollinen
Cagliostro-luennoista, sillä niistä minun välitykselläni ihmiset saivat kanssa jotain tietää. Tahtoisin olla tuollainen viestin viejä
Helsingin herkuilta maaseudun kuivempiin
ravinto-osiin . . .
Suuria suunnitelmia, tuleekohan taaskin
romahduksia!

Eräs kirjeenvaihtajani U. S. kysyy, miksi
eivät elämänkartan tekijät ilmoita RuusuRistissä, vieläkö heiltä saa horoskooppeja
tilata ja ketä heistä vielä on elossa. Ja minä
annan hänen kysymyksensä tällä tavalla kuulua ulos tähtiavaruuteen, niin kauas kuin
lehtemme ääni kantaa.
Eräs toinen lehtemme ystävä E. P., jonka
kirjoitus ”Materialismi vai teosofiako?” julkaistiin viime vuoden helmikuussa ja johon
saapui innokkaita vastauksia useilta tahoilta
(kts. lehtemme huhtikuun y.m. numeroita
viime vuodelta), on nyt lähettänyt minulle
pitkän
kiintoisan
kirjoituksen
samasta
aiheesta
vastauksena
toisten vastauksiin,
ja
mielihyvällä julkaisen tämän E. P:n uuden
artikkelin Ruusu-Ristin ensi numerossa.
Koska tämä lokakuun Ruusu-Risti ilmestyy, en osaa päivälleen sanoa. Syyskuun numeron olen julkaissut näin pian matkani
takia, ja koska käy hankalaksi ulkomailta
päin toimittaa Ruusu-Ristiä, jää lokakuun
numero odottamaan kotiintuloani. Mahdollista
on näin ollen, että loka- ja marraskuun numerot ilmestyvät yhdessä, ja jos niin tulee tapahtumaan, uskallan toivoa, että lukijani suovat odotuksen anteeksi. Ehkä se tavalla tai
toisella tulee korvatuksi.
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Lähden Pariisiin heti syyskuun alussa ja
ilmoitan sentähden, että Panacea-tilaukset on
taas osoitettava insinööri C. Jahnille ja että
kirjeisiin yleensä ei ole odotettava vastausta
useampiin viikkoihin.
Toimittajalta 1927: 248—251,
olemme tietoisia elämän ikuisesta ohjelmasta, ”Jumalan suunnitelmasta”, kuten usein
sanotaan, ks politiikka 1929: 53,
Meidän ”poliittinen” ohjelmamme on sama
kuin elämän oma ohjelma eli ”Jumalan suunnitelma”, joksi sitä usein nimitetään ja josta
tavalla tai toisella puhutaan kaikissa uskonnoissa, ks politiikka 1929: 93—95,
Kun mestarit suunnittelivat teosofista työtä
ks H. P. B:n itämaalaisuus 1931:125—129,
Uskallanko
puhua
vähän
tulevaisuuden
suunnitelmistani ks P. E. VI Amerikka 1932:
247,
työhön Jeesuksen ja Paavalin auttamiseksi
heidän suunnitelmiensa toteuttamisessa. — —
kykenisin suorittamaan oman osani Kristuksen suunnitelman valmistusdraamassa. ks uskonpuhdistus 1933:200.

*

Suunta
voimme huomata kolme eri suuntaa Kristuksen inspiratsionissa. Nämä suunnat eivät
ole vain kuviteltuja, vaan vankkoja historiallisia tosiasioita. — — Apostoleista Pietari
edustaa ensimäistä, Paavali toista ja Johannes kolmatta suuntaa, ks Tolstoi, Leo 1910:
399—400,
Nyt hän voi muuttaa suuntaa niinkuin
ihminen aina voi, ja ruveta kulkemaan toista
tietä ks Rakkauden salaisuus 1911: 214—219,
Kun jo puhutaan ”eri suunnista” teosofisessa liikkeessä, on varsin suotava, että
kaikki — — tutustuvat kaikkiin suuntiin säilyttääkseen itsekustakin mitä parasta on. ks
Steiner 1912:205—206,
Mrs. Besant edustaa yhtä suuntaa salatieteellisessä tutkimisessa, toht. Steiner toista.
Ja että nämä kaksi suuntaa eivät mahdu
saman T.S:n katoksen alle, se minua surettaa, ks Steiner 1913: 170—171,
nämä tietäjät — — kulkevat omien säteittensä suuntaa ks teosofia art Yleiseuroppalainen 1913: 291—292,
Atran kappale edustaa kirjallista suuntaa,
joka — — Mutta nykyajan tekniikka ja taiteellinen vaisto näkyvät kuitenkin vievän, jos
niin saa sanoa, oikeaan suuntaan, ks Atra,
Kaarlo 1916: 52—53,
Kehitys kulkee edeltäkäsin määrättyä suuntaa ks Kaita tie 1916: 151—154,
Tässä Tietäjän numerossa julkaisen mielestäni mainiosti kirjotetun poleemisen artikkelin ”Mihin suuntaan?” ks teosofia 1916:
299—302,
Ratkaisu henkiseen suuntaan tapahtuu ainoastaan siten, että Jumalaa palvellen mammona tehdään orjaksi, ks teosofia art T.S:n
työ ja tarkotus 1916: 348,
Samaan suuntaan voisi Teosofinen Seura
meidän päivinämme toteuttaa veljeyttä omassa
piirissään, ks teosofia art Veljeyden toteuttaminen 1916: 390—391,
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Salatieteellinen kokemus käy toiseen suuntaan ks Holmberg, Uno 1916: 440,
Kaikissa keskusteluissa ilmeni kuin kaksi
suuntaa: nimittäisinkö niitä ulospäin pyrkiväksi ja sisäänpäin syventyväksi? ”Vanhaa”
sisäänpäin syventyvää suuntaa edustin m.m.
minä, ”uutta” toiminnanhaluista nuoret nousevat voimat. Loppuj’en lopuksi tultiin kuitenkin siihen tulokseen, ettei mitään voittamatonta eroa ollut näiden ”suuntien” välillä.
Ylisihteeri Angervo ehdottikin, ettei puhuttaisi enää ”vanhasta” ja ”uudesta suunnasta”,
vaan ymmärrettäisiin, että kaikki kuului teosofiseen työhön ja kaikelle oli arvo annettava, ks P. E. VII 1917:392,
Vaikkei madame Blavatsky nimittänyt Kristusta Jumalaksi, tulkitsi hän Kristuskäsitettä
tavalla, joka selvästi osotti, mihin suuntaan
hän toivoi, että asiaa ymmärrettäisiin, ks
Kristus 1917: 440—442,
Että jotkut arvostelevat minua puolueelliseksi yhteen suuntaan, toiset toiseen suuntaan, seurannee asian luonnosta, enkä siihen
mitään mahda. Olen se mikä olen ks rauha
1918: 99,
Omalta
vähältä
osaltani
olen
koettanut
tähän suuntaan ajatella ja siihen päin kääntää toisten ajatuksia, ks rauha 1919: 5,
Kristuksen, Buddhan y.m. Mestareiden viitoittamaan suuntaan johdettuina he [^esoteristit] saattaisivat ks R-R 1920: 246—247,
Mrs. Besant, joka jouluna puhui ylläolevalla tavalla, puolen vuotta aikaisemmin kirjoitti päinvastaiseen suuntaan, kuten näkyy
hänen ennen julkaisemastani kirjeestä — —
”työskentelisivät teidän suuntaviivojanne pitkin — — ” ks A. B. 1921: 197—198,
suunnan muutoksesta ks R-R 1921: 387—
396,
[*Ruusu-Ristin] täytyy oppia ajattelemaan
oikeaan suuntaan. Ja oikean suunnan — —
antoi ja antaa yhä teosofisille seuroille ja
yhdistyksille yksinomaan itse teosofia, se jota
H. P. Blavatsky mestarien lähettiläänä maailmalle julisti, ks Mea culpa 1922:262—264,
Vakavassa toiveessa tein vilpittömän yrityksen saattaa seura takaisin H. P. B:n viitoittamille
alkuperäisille
suuntaviivoille
ks
H. P. B.-yhtymiä: Back to H.P.B. 1923:8—9,
joskin mielipiteet ja näkökannat tärkeissä
kysymyksissä myöhemmin ovat kulkeneet eri
suuntiin, ks C. W. L. 1923:43—47,
[*Erik Cronvall sanoi] mutta varjele toisten suuntain teosofeista! ks Cronvall, Erik
1923: 163—164,
Eivätkö he tahdo tunnustaa erehdyksensä,
jos varhemmin ovat yhdellä tavalla uskoneet
ja opettaneet ja myöhemmin ovat suuntansa
muuttaneet? ks Mestari 1923:207—208,
Ruusu-Ristin esoteerinen työ kulkee H. P.
B:n viitoittamaan suuntaan, ks R-R 1924: 328,
poikkeaa teosofisen sanoman alkuperäisistä
suuntaviivoista ks H.P.B. 1925:6—8,
näen suunnattoman eron T.S:n alkuperäisen ohjelman, H. P. B:n Mestarein sille antamien suuntaviivojen, ja sen nykyisten menettelytapojen ja opetusten välillä, ks teosofia 1926: 165—169,

Suurlakko

H. P. B. ei ratkaise [*Kristus-] kysymystä
antroposofiseen enemmän kuin T.S:n suuntaankaan ks Kristus 1929: 140—141,
Teosofin sisältörikkaassa syyskuun [*1930]
numerossa on A. A. Astalalta kirjoitus
”Suunnan
selvittelyä”,
joka
todistaa,
että
Suomenkin T. T:ssa nyt puhaltavat raikkaammat tuulet, ulkomailta tulleina. Kirjoittaja
jakaa teosofit kahteen ryhmään — niihin,
jotka seuraavat auktoriteetteja ja muodostavat koulukuntia (Blavatskyn, Besantin, Leadbeaterin, Steinerin, Ervastin), ja niihin, jotka
eivät luota ilmestyksiin, vaan omaan järkeensä ja ”pyrkivät kirvoittamaan jumalviisautta,
ihmisen sisäistä valoa omista sisäisistä lähteistä”. Nämä viimemainitut lienevät saaneet
herätyksensä Krishnamurtilta. Tämä on kaikki hyvin, ja jos nuo mainitut koulukunnat
kaikki mahtuisivat Teosofiseen Seuraan, olisi
sekin kaunista. Semmoinen ehdotus tehtiin
Suomesta
päin
T.S:n
keskushallitukselle
Adyarissa Steiner-kriisin aikana, mutta lienee silloin ollut ennenaikainen. Kuitenkin
vanha teosofi kaipaa sekä A. A. Astalan että
ulkomaalaisista uudenaikaisista älykkään heränneistä arvosteluista erästä seikkaa, sitä
nim., että kirjoittajat kysyisivät omantunnontarkasti — itseltään ja toisilta, — mitä varten Teosofinen Seura — vai sanoisimmeko:
teosofinen liike — alkuaan perustettiin. Sitäkö
varten, että olisi olemassa täysin puolueeton
ja suvaitsevainen lava, jolta kaikki saisivat
vapaasti julistaa omaa viisauttaan? Vai sitäkö
varten, että mainitulta lavalta kuuluisi ihmiskunnan Viisaimpien ääni? Edellisessä tapauksessa T. S. epäilemättä olisi viisaampi jäseniään, ‘koska se asettuisi hiljaisen kuuntelijan
asemaan.
Mutta
jälkimäisessä
tapauksessa
sekä seura että seuran jäsenet asettuisivat
Korkeamman
palvelukseen:
julistamaan
sitä
totuutta, jonka ihmiskunnan viisaimmat yksilöt ovat saavuttaneet. Mistähän olisi maailmalle suurempaa hyötyä ja mikähän lienee
ollut teosofisen liikkeen alkuunpanijain tarkoitus?
Tien varrelta 1930: 324,
Polemiikki alkoi kirjoituksella ”Mihin suuntaan?” ks H. P. B. 1930: 326—327,
älyllisiin ja eetillisiin suuntiin ks H. P. B.
1931: 39—40,
Joka tapauksessa kysymys olisi voitu silloin ratkaista toiseen positiiviseen suuntaan
ks R-R 1933:39.
Suupohjan Kaiku 1916:147—148.
”Suuret Kasvot” ks Jouluyö 1931:337—339.
”Suur-Kofta” ks Cagliostro 1916:11—14,
”Der Gross-Kophta” ks Goethe 1932: 70—71.
Suurlakko
ks Historian lehti kääntyy 1905: 210,
P. E. VII 1905:212,
Vuosi 1906—1905:219—220,
Suomen kansan tulevaisuudesta — — samaa, mitä itse olen uskonut ja puhunut aina
suurlakosta lähtien, ks Steiner 1912: 201—202,
suurlakon
saavutus
ks
ennustuksia
1914:
419—422,
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tunnettu ja kuuluisa suurlakon ajoilta ks
Kock, Johan 1915:401,
Ei suurlakkokaan tuottanut kuin hetken
kevennystä, ks Venäjä 1917: 295—296,
Oli onni, että musta pilvi pääsi suurlakossa
ajoissa puhkeemaan, ks Suomi 1917: 451,
Gandhi nosti Indian jonkinlaiseen suurlakkoon, kapinaan, jonka tarkoitus oli olla aseeton ks Gandhi 1924: 50,
Meillä Suomessa oli kaunis esimerkki siitä,
miten voidaan saada hyvää aikaan ilman vallankumousta: v. 1905 oli suurlakko, jolloin
rauhallista tietä saatiin parannuksia aikaan.
[*Ote art Rahan taika] 1930:291.
”Suuri lohikäärme” ks Valon ja varjon veljet 1922: 102—105,
ks Messias 1928: 170.
Suurlooshit ks R-R 1933: 109.
”Suuri Mestari” ks Kristus 1911:287—289.
Suurmiehet
[*Suomen
kansan]
suurmiehiä
sanallaan
luojat, ks Kansallinen kulttuuri ja Suomen
kansa 1906: 191—192,
suurmiehemme ks Marjatan rengas 1916: 91,
suurten miesten ks Kivi, Aleksis 1916:
147—149,
Ja niin monet, monet vainajistamme, suurmiehistämme,
ovat
ymmärtäneet
kuoltuaan
tämän seikan selvemmin vielä kuin eläessään
maan päällä, ks Suomen tulevaisuus 1928: 208,
”Älä unohda kirjoittaa suurmiesten merkityksestä. Heidän varassaan on todellinen kehitys”, [*sanoi P. E.] 1934:201.
”Suuri orpo” ks orpo.
Suur-Suomi ks Suomi 1918: 127—128.
Suuri seikkailu ks P. E. XII.
Suurteosofi ks puhujat 1911: 354,
teosofisen liikkeemme ensimäinen saksalainen suurteosofi ks Hartmann, Franz 1921:
516—518.
Suurtietäjät
ks
Valkoinen
Veljeskunta
1930: 80.
Suurteos ks H.P.B. 1931:2—5.
Suurtyö ks ristiretki art Teosofinen ristiretki 1932: 156—160.
Suuret Uskonnot ks P. E. XII.
Suurvalta
Saksa — — suurvaltana ks Europa 1914:
255—256,
Suurvaltojen harha on juuri ollut siinä, että
ovat käsittäneet vapauden merkitsevän vallattomuutta, ks Suomi 1917:202.
”Suuri vuosi” annus magnus
ks murroskausi 1927: 214—218.
Suuruus
Hänen [*Tolstoin] suuruutensa oli siinä,
että hän oli rehellinen ja sanoi totuuden suoraan, ks Tolstoi, Leo 1910: 403—411,
Ei maailma niinkään helposti oivalla, missä
todellinen suuruus piilee, ks opettaja 1911:
249,
suuruudenhulluuden tunteita ks Olympialaiset 1924:209—210,
henkinen suuruus tulee aina näkyviin perästäpäin, s.o. tekojen, opetusten ja saavutusten
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kautta. — — että Kristuksenkin suuruus on
etsittävä hänen elämästään ja opistaan, sillä
kaikki
suuruus
tässä
näkyväisessä
maailmassa todistaa itse itsensä joko eläissään tai
kuolemansa jälkeen, ks I. T. J. 1926:34—37,
On niin paljon toisia suuruuksia — —
nämä myöhemmät suuruudet ovat keskenään
eri mieltä teosofisista peruskysymyksistä ks
H.P.B. 1926: 99—101,
sillä meillä on voima, valta ja suuruus, ks
Joulu 1927: 378—379.
Suutras
ks Naarada bhakti suutras. 1930: 55.
Suuttuminen, -mattomuus
ks myös käskyt; viha
[*H. P. B:lle] ulkonainen suuttuminen välistä saattoi olla välttämätön hetkellinen helpotus ylen rasitetulle hermostolle? ks opetuslapsi 1906: 181—182,
Ihminen on esim. syntynyt suurella taipumuksella suuttumiseen, ks heikkous 1906: 204,
Jos ihmisen ihanne on suuttumattomuus,
niin hän lankee joka kerta kun hän suuttuu.
Ja hän lankee sentähden, että hän ei tunne
itseään, vaan uskoo voivansa aina olia suuttumatta. Hän lankee sentähden, ettei — — Ainoastaan se ihminen voi väittää, että suuttumattomuuden ihanne on saavutettavissa, joka
itse ei suutu. Ja ainoastaan se ihminen ei
suutu, jolla on valtaa itsensä yli ja joka
tuntee itsensä, ks veljeys art Onko veljeysaate toteutettavissa? 1907:97—99,
Kys. Miten voisi paraiten voittaa suuttumisen?
Vast. Ajatelkaa säännöllisesti joka aamu
anteeksiantavaisuuden,
leppeyden,
nöyryyden
ja kärsivällisyyden ihannetta. Ajatelkaa vaikkapa vain viisi minuuttia, mutta pitäkää ajatuksenne sillä aikaa aisoissa ja ihanteessa
kiinni. Ja ajatelkaa ehdottomasti joka aamu.
Sanokaa itsellenne: ”tänään lupaan olla suuttumatta”. 1908: 29—30,
Älä koskaan suutu. — — jos — — suutut,
jos kiivastut — — Jos näet toisen ihmisen
suuttuvan ks lapsi 1909: 198—200,
en suutu, en hermostu, ks joulu 1910:
398—399,
ei kukaan ole oikeutettu vihassaan tai
suuttumuksessaan
toista
vahingoittamaan,
vielä vähemmin tappamaan, ks sota 1922:
162—165,
Ei ole kysymys siitä, että Jumala olisi
meihin
suuttunut,
ks
anteeksianto
1923:
85—86,
[*P. E.] sisässään kuulee äänen, joka selvästi ja painokkaasti puhuu: ”Miksi raivoat?
Ei sinun ollenkaan tarvitse suuttua. Anna
ihmisten olla, miten haluavat. Ole sinä hyvä,
ole sinä tosi”. Suuri rauha laskeutui pojan
sieluun, eikä seuraavien kymmenen vuoden
kuluessa yhtään suuttumuksen häivää varjostanut hänen mieltään. Tämä tapahtui Pekka
Ervastin ollessa neljäntoista vuoden vanha.
[*Ote Sven Krohnin art ”Erään Tietäjän
elämä”] 1925: 402,
Pyhä suuttumus ks homoseksualismi 1927:
42—47,
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Kerran olin taas vähällä raivostua. Silloin
kuulin äänen vieressäni sanovan: ”ei sinun
tarvitse koskaan suuttua, se on turhaa”, ks
H. P. B:n itämaalaisuus 1931:127—129,
”Älä suutu!” ks lapsi 1933: 177.
Suvaitsevaisuus, -mattomuus
suvaitsevaisuus ks Kansallinen kulttuuri ja
1906: 192,
suvaitsevaisuus,
suvaitsevaisuus
sekä
uskonnollisessa
että
jokapäiväisessä
merkityksessä ks uskonpuhdistus 1909: 42—43,
T: Suvaitsevaisuudesta puhuttaessa täytyy
minun sanoa, että on kysymys, josta teosofeinkin kesken näkyy olevan vaikea puhua,
ja se kysymys on sukupuolikysymys. Epäilemättä asia on arkaluontoinen ja vaikea on
välttää toisten tunteiden loukkaamista. Mutta
toiselta puolen ovat ihmiset liiankin nopeita
sukupuoliasioissa väärinkäsittämään ja epäilemään
toisiaan,
jopa
”pahaakin”
toisistaan
luulemaan. Jos joku uskaltaa niistä asioista
puhua, lausuen vapaampia mielipiteitä, otaksutaan heti, että hän tahtoo itseään ”puolustaa”. Ja itseään merkitsee tietysti omaa huonouttaan.
Olen eräältä kunnioitettavalta viime vuoden lukijalta vastaanottanut pitkähkön ja vakavan kirjeen, jossa hän moittii ”Tietäjää”
siitä, että se tarjoo luettavaksi semmoistakin,
joka ei ole teosofista, nim. viime lokakuun
vihossa
Aatteen
artikkelin
”Ihanneyhteiskunta”. Hän moittii minua siitä, että vapauden nimessä loukkaan ja sorran enemmistön
mielipidettä ollakseni yhdelle ainoalle yksilölle suvaitsevainen.
Olen pahoillani tästä enkä tahtoisi aiheuttaa pahaa mieltä yhdellekään lukijalle, sillä
”Tietäjän” tehtävä on enemmän rakentavaa
kuin repivää laatua. Mutta toiselta puolen
teosofit ja ”Tietäjän” lukijat ovat mielestäni
ihmisiä, jotka ovat tottuneet itsenäiseen ajatteluun eivätkä säikähdä toisen poikkeavia
mielipiteitä. Onhan sitäpaitsi Aatteen kanta
siksi tunnettu, ettei sen johdosta tarvitsisi
olla sokkosilla. Itse olen kauan aikaa odottanut tilaisuutta kirjottaa yhtä ja toista tästä
samasta arkaluontoisesta asiasta. Mutta tiedän varmasti, että monet ajatukseni tuntuisivat monen mielestä kauheilta, vaikka samalla
tiedän, että monta voisin auttaa ja lohduttaakin.
Toimittajalta 1909:43—44,
ahdasmielisiä ja suvaitsemattomia ks uskonto
1909: 73—75,
T. S. siis on — tai sen tulisi olla — joukko
ihmisiä, jotka pyrkiessään yhteiseen ihanteeseen, kunnioittavat toinen toistaan, ovat suvaitsevaisia toisilleen ja pidättyvät toisiaan
tuomitsemasta, ks veljeys 1909: 206—208,
hänen
suvaitsemattomuutensa
toisin
ajattelevia kohtaan kasvaa — — tällä tavalla
yhä jatkuu ja kasvaa kristillinen ahdasmielisyys ja suvaitsemattomuus ks maailmanloppu
1910: 132—133,
sokea usko ja suvaitsemattomuus. — — Ja
kuinka paljon kärsimyksiä suvaitsemattomuus
— suvaitsemattomuus ei ainoastaan uskonnollisissa, vaan filosofisissa, siveellisissä ja
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käytännöllisissä kysymyksissä — kuinka paljon kärsimyksiä tämä suvaitsemattomuus saa
aikaan perhe-elämässä, seurapiirissä ja yhteiskunnassa — — tulee opettaa ihmisiä rakastamaan — — suvaitsevaisuutta ks epäilys
1910: 292—293,
Kys. Miksikä teosofit yleensä, kuten esim.
Pekka
Ervast
teoksissaan:
”Haaveilija”
ja
”Mitä on kuolema?”, Matti Kurikka teoksessaan ”Jumalaton kirkko”, V. Palomaa teoksessaan ”Sukupuoliasia järjen ja hengen valossa” y.m. ovat niin suvaitsemattomia ja
äkäisiä kirkkoja ja pappeja kohtaan? Miksikä heidän kimppuunsa hyökätään niin kiivaasti? Eikö heillä kehityksen kulussa ole
mitään merkitystä? Eikö heidän kantaansa ja
tointansa voi kosketella yhtä säyseällä ymmärtämyksellä kuin V. Palomaa kirjassaan
”Hengenjano”
puhuu
itämaitten
rukousmyllyistä?
Vast. Jos olen ollut ”suvaitsematon” ja
”äkäinen” — jota en ollenkaan pidä kauniina
ja oikeana, — toivon, ettei se ole tapahtunut
totuuden kustannuksella. 1910: 358,
ks kylvömies 1910: 359,
Mutta enkö olisi kovin lapsellinen ja suvaitsematon, jos — — Minun siveellinen mittapuuni on rakkaus, suvaitsevaisuus ks vapaamielisyys 1911:183—184,
suvaitsevaisia, iloisia ja itsenäisiä teosofeja
ks Steiner 1912:205—206,
Teosofismielinen suvaitsevaisuus ks vapahtaja 1912: 453,
keskenänsä ovat suvaitsevaisia ks tunne
1912: 494,
yleistä
veljeyttä
ja
suvaitsevaisuutta
ja
totuutta ks Sinnett 1913:110,
Ensimäiset viholliset ovat — — suvaitsemattomuus. — — ihminen kasvattaa itsessään — — suvaitsevaisuutta, ks onni 1914:
2—3,
Teoretisesti katsoen Seuran jäseniä yhdistää ainoastaan tämmöinen yhteinen suvaitsevaisuus, joka on kaiken veljeysaatteen puolelta työskentelemisen ehdoton ehto, koska se
on inhimillisen veljeyden elämässä toteuttamisen ensimäinen aste. Ajatelkaamme vain,
mitä pahaa, mitä vainoja, mitä tuskia, mitä
onnettomuutta suvaitsevaisuuden puute pitkin
historiaa on aikaansaanut. Jos edes pieni
ryhmä sitä toteuttaisi, ei maailman tila olisi
toivoton. — — Näin ollen veljellisen suvaitsevaisuuden toteuttaminen elämässä käy T.S:ssa
ei ainoastaan mahdolliseksi, vaan helpoksikin.
— — Jos kuitenkin T.S:n jäsenet keskenään
osottautuvat
puutteellisiksi
suvaitsevaisuudessa, ei tämä saata johtua muusta kuin siitä,
etteivät
ole
käsittäneet
T.S:n
ensimäistä
ohjelmapykälää. ks teosofia art T. S. ja veljeysaate 1916:318,
[*T.S:n ensimäinen tehtävä] kuvaa sitä
suvaitsevaisuuden
ja
veljeyden
ilmapiiriä,
jossa työ suoritetaan — — suvaitsevaisuudessa ja vapaamielisyydessä. — — voisi
pitää jonkun verran suvaitsevaisuutta ja veljeyttä loukkaavana. — — uskonnollisessa
suvaitsevaisuudessa ks teosofia art T.S:n työ
ja tarkotus 1916:345—348,
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suvaitsevaisuus kaikkia ihmisiä kohtaan —
— Ja sentähden he [*Mestarit] käytännössä
vaativat jäseniltä ehdottomana ehtona ainoastaan
suvaitsevaisuuden.
Suvaitsevaisuuteen
me nykyajan ihmiset kykenemme, mutta mitä
siitä yli käy, se jää riippuvaksi vapaasta tahdostamme. — — vaikkei T.S:lta ehdottomasti vaadita muuta kuin suvaitsevaisuuden
toteuttamista ks teosofia art Veljeyden toteuttaminen ja T. S. 1916:389—391,
ensimäinen askel on suvaitsevaisuus. — —
Ei se pysähdy suvaitsevaisuuteen, ks veljeys
1916: 435—436,
älylliseen suvaitsevaisuuteen, jonka pohjana
on rakkaus totuuteen. — — suvaitsemattomuutta, josta Kristus meitä varotti, ks ”Kristitty” 1917:4—7,
Kannattaessaan
uskonnollista
suvaitsevaisuutta ks Tietäjä 1918. — 1917: 437—438,
suvaitsemattomuuden ja vihan tulvaa ks
Suomi 1917:449—451,
Se antaa meille aavistuksen siitä suvaitsevaisuuden suloisesta hymystä, jolla jumalat
katselevat ihmislasten ylevimpiä yrityksiä, ks
totuus 1919: 196,
ole yhtä suvaitsevainen, ymmärtäväinen ja
kunnioittavainen toisia jäseniä ja heidän mielipiteitään kohtaan kuin soisit, että he olisivat sinua kohtaan, ks veljeys 1919: 288,
sitoutuvat olemaan suvaitsevaisia toisilleen
ks R-R 1920:246—247,
tieteellisyyden periaatetta
noudattaen ovat
suvaitsevaisia
kaikkia
ihmisiä
kohtaan
ks
R-R 1920:344—348,
uskonnollista
suvaitsevaisuutta
kohti?
ks
vpm art Mitä vpm:t tavoittelevat? 1921:
191—192,
buddhalaisesta suvaitsevaisuudesta ks Buddha
1921: 256,
teki meidät suvaitsevaisiksi kaikkia ihmisiä
kohtaan, ks teosofia 1921:260—262,
[*T.S:n] jäsenten sanottiin ”osoittavan suvaitsevaisuutta kaikille, yksin suvaitsemattomille ei vain osoitettuna etuoikeutena, vaan
täytettävänä velvollisuutena” — — jos olisimme olleet suvaitsevaisia, niin ei erimielisyyden,
epäsovun
ja
suvaitsemattomuuden
henki olisi päässyt meihin vaikuttamaan, ks
teosofia art T.S:n tehtävä 1921:328—334,
Mrs. Besant lausui — — 1917: ”Ehtona
T.S:n elossa pysymiselle on täydellinen suvaitsevaisuus erilaisia käsityksiä kohtaan, ks
teosofia art T.S:n tehtävä 1921: 463,
osoittavat toisilleen mitä suurinta suvaitsevaisuutta ks R-R-seura 1922:319,
suuremmassa suvaitsevaisuudessa ja avaramielisemmässä kristillisyydessä, ks onni 1925:
259,
Suvaitsevaisuus
muodostui
meille
kuin
uudeksi uskonnoksi, ks teosofia 1926: 3—10,
seuran johto ja useimmat jäsenet olivat
rikkoneet veljeyttä ja suvaitsevaisuutta vastaan, ks R-R 1926: 69—71,
Jos me teosofit kaikkialla yksimielisesti
olisimme tahtoneet oppia rakkauden, suvaitsevaisuuden ja ihmisyyden suurta läksyä, silloin ks H.P.B. 1926:100—101,
[*T.S:n] suvaitsevaisuutta — — suvaitsevainen
ja
totuutta etsivä konstitutsioni juuri

Swedenborg, Emanuel

oli teosofista viisautta käytännössä, ks teosofia 1926: 161—169,
T. S. todella suvaitsevaisena seurana ks
I. T. J. 1926:245—247,
salaisen veljeskunnan suvaitsevainen henki
ks Topelius, Z. 1926: 312,
suvaitsevainen ja veljellinen, ks moraali
1930: 94—95,
suvaitsevaisuus- ja veljeys-ehdotus ks teosofia 1930:267,
Suvaitsevaisuus lähtee sydämestä, ja inhimillinen sydämemme on useissa tapauksissa
parempi ja kehittyneempi kuin järkemme.
Suvaitsevaisuus oli sentähden teosofisen liikkeen tunnussana alusta lähtien ks H. P. B.
1931: 40,
Vesimieskauden
tuntomerkkinä
on
oleva
suurempi suvaitsevaisuus ks Vesimies 1932:
169—172,
sensatsioneja,
jotka
enimmäkseen
saivat
alkunsa ulkokullatusta ahdasmielisyydestä ja
suvaitsemattomuudesta,
ks
Aaltonen,
Väinö
1933: 3—4,
suvaitsemattomuutta ja synkkyyttä, ks lapset 1933: 177.
Swami
ks Abhedaananda, Swaami 1912:54,
sivami, joka merkitsee herra, opettaja (opetuslapsi), rabbi, ks India 1924: 367.
Swan, C. G. ks Svedenborg 1908: 344.
Svanljung, Kristian
Ajettuna kuin villieläin on nimeltään maanmiehemme Kristian Svanljung’in kirjoittama
kertomus pöyristyttävistä kohtaloistaan Siperiassa bolshevikkivallan alkuvuosina. Hänen
onnistui lopulta paeta Kiinan puolelle, mutta
vaikka hänen muistelmansa ovat jännittävää
lukemista jokaiselle, kiintyy meikäläisen huomio ennen kaikkea kirjan viimeiseen lukuun,
jossa tekijä kertoo tapaamastaan salaperäisestä ja yliaistillisilla kyvyillä varustetusta
vanhasta tietäjästä. Tämä merkillinen adeptiolento puhuu pyhästä luostariveljeskunnasta,
jonka jäsen hän on, ja herra Svanljung
lupaa toisessa kirjassa kertoa niistä uskomattomista asioista, joita hän myöhemmin sai
kokea aasialaisten tietäjien piirissä ja joihin
hänen tässä kirjassa kertomansa hämmästyttävä seikkailu oli vain kuin alkusoittoa.
Mitä muualla tiedetään 1929: 18,
”Finsk
Tidskrift”
[*julkaisi]
Christian
Svanljungin kirjoituksen ”Helena Blavatskaja.
Teosofins stiftarinna”. ks H. P. B. 1932: 246—
247.
Svastika
Hakaristin nimenä Indiassa on svastika.
Mikä on svastika? Se on indialainen sana,
joka kuvaa onnellista tilaa. Su + asti on sama
kuin kreikankielessä heuesti, joka merkitsee:
hyvin on. Svastika merkitsee siis onnea, sillä
= ka on suffiksi, joka ei muuta merkitystä
(tekee vain välistä substantiivista adjektiivin). [*Ote art Hakaristi] 1928:37.
Svea ks kansallishaltia 1917:338—339.
Swedenborg, Emanuel
Elämän
oppi
uutta
Jerusalemia
varten.
Latinankielisestä
alkuteoksesta
suomentanut
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ja
Swedenborgin
elämäkerralla
varustanut
C. G. Swan. Helsinki 1908, Yrjö Weilin. Tämä
on huomattava suomennos. Monta vuotta on
ollut suomen kielellä luettavana Matter’in
tekemä Swedenborgin elämäkerta, mutta tämä
”Elämän oppi” on tietääksemme ensimäinen
suomennos
Swedenborgin
omista
kirjotuksista. Se antaa hyvän kuvan Svedenborgin
kirjotus- ja ajatustavasta ja hänen oppinsa
siveellis-käytännöllisestä puolesta, ollen kymmenen käskyn selvittely henkisesti eli esoterisesti. Ei kukaan teosofi voine muuta kuin
suurimmalla mielihyvällä tutustua tuon suuren ruotsalaisen näkijän ja astralis-mentalisessa maailmassa vaeltajan omaan kirjotukseen.
Emme
sentähden
pidä
tarpeellisena
tässä kertoa kirjan sisällyksestä. Suomentaja
on sen varustanut esipuheella ja loppulauseella. Esipuheessa hän kertoo lyhyesti T:n
elämäkerran ja muutamien muiden T:n teosten sisällön, mutta teosofismielistä lukijaa
loukkaa hänen alituisesti toistuva puheensa
T:n haaveellisuudesta j.n.e. Koska meidän
lyhytnäköinen ja rikkiviisas aikamme oppii
kunnioittamaan tosi tietona semmoistakin tietoa, joka ulottuu tavallisten ihmisten tieteellisen näköpiirin toiselle puolelle? Kirjan hinta
on Smk. 2:— ja voidaan tilata Teos. Kirjakaupasta
ja
Kustannusliikkeestä,
Helsinki.
Kirjallisuutta 1908: 344,
ks
raamattu
1909:
302,
mystiikka
1914:
100,
tajunta 1915: 53,366,
[*C. W. L.] on kuin nykyajan Svedenborg,
ks C. W. L. 1923: 45—47,
ks Lagerborg, Rolf: Fallet Swedenborg i
belysning af nyare undersökningar. 1924:
74—76,
Svedenborg — — Diarium spirituale ks
mietiskely 1930: 302,
ks H. P. B:n itämaalaisuus 1931:127—129.
Svenska Dagbladet
ks Adepti-ihminen paavina 1907: 204.
[*Svinhufvud, P. E.]
Olimmehan valinneet Suomen presidentiksi
miehen, joka oli joukossamme viisain, kokenein ja maltillisin. Niin kuin muinaissuomalainen tietäjä ainakin hän luotti sanan voimaan enemmän kuin miekan, ks Mäntsälä
1932: 105—106.
Szlemenics, Maria von
ks Unkarin Teosofinen Seura
ja 420.

1927:324,

Sydän, sydämellinen jne
Sydänsuru ks P. E. X
totuuden etsintä [*on] sydämen polvistumista Jumalan eteen ks Sokea usko ja rehellisyys 1905: 16,
Sinne [*lavalle] täytyi pamppailevin sydämin Suomenkin edustajan [*P. E:n] lähteä ks
teosofia art Kansainvälinen 1905: 93—96,
ks tasa-arvoisuus 1905: 97—98,
valaiskoon sen [*teosofian] valkeus kirkonmiesten ja valtiomiesten sydämiä! ks Vuosi
1906. — 1905: 219—220,
Toisen sydän sykkii säälivämmin kuin toi-
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sen. — — he avaavat toisilleen sydämensä.
ks Omatunto-lehti 1906: 5—6,
ks Palomaa, Veikko 1906: 62—63,
Esperanto 1906: 89,
[*Mestarit seisovat] elämän sydämessä ks
teosofia art Mitä T. S. 1906: 148—152,
ks paha art Ei pahaa pahalla 1906: 187—
189,
mistä kansan sydän on täynnä? — —
Syvät rivit ovat sydämenä, ja sydämen takaa
kuiskaa näkymätön henki. — — syvien rivien
täytyy palavin sydämin tahtoa parannusta ja
pelastusta ks Kansallinen kulttuuri ja 1906:
192,
Astukoon sille [*viisauden] tielle se, jolla
on rohkea ja uskalias ja pelkäämätön sydän;
jonka sydän ei pelkää oman itsekkyytensä
kuolemaa, ks Hinduhypnotismi 1906: 202,
ks Puhtauden ihanne 1906: 227—228,
sydän on kiinni tavaroissa ks huvit 1906:
230,
ks uskonto art Mitä 1906: 236,
ei loukkaa järkeä, ei sydäntä ks Kaila,
Erkki 1906:284,
Eivätkä H. P. B:n neuvot ole semmoisia,
ettei sydämemme ja järkemme heti niitä
hyväksyisi. Päinvastoin — — järkemme ja
sydämemme riemuitsevat, ks H.P.B.: Teosofian avain 1906: 285,
pessyt sydämensä puhtaaksi, ks salatiede
art Todistuksia 1907:5,
hengen sydänmaassa. — — kauhistuu omaa
sydäntään — — sydämemme täyttyy sanomattomalla riemulla ks Kaita tie 1907:
58—61,
ihmissydämen kysymyksiä teosofiassa pohditaan, ks Kristitty pappi 1907: 75—77,
ks Omatunto-lehti 1907: 117—118,
sydäntä hallitsee aurinko ks Herra 1907:
139,
ks kunnioitus 1907: 140,
ihminen 1907: 166,
Tämän sydämestäni myönnän ks tahto art
Mitä 1907: 197,
Kun meidän sydämemme täyttyy armahtavalla rakkaudella, kun se näkymättömässä ja
näkyväisessä
levittää
rakkautta
ympärilleen,
silloin puhdistuu ihmiskunnan ilmakehä pahuudesta ja itsekkyydestä, silloin rikollisuuden tauti hellittää, silloin rikokset vähenevät
ja hyvän voima enenee. [*Ote art Luonnollinen ja inhimillinen oikeus] 1907: 211,
ks kauneus 1907:219—220,
P. E. VII 1907:224—225,
sydämen tulkki ks Tietäjä 1907: 254,
Sydämesi ruusulehdillä ks Kristuksen syntymä 1907: 257,
avaan sydämeni ks Kehityksen kulku 1907:
271,
ks rakkaus 1908:60,
sydämensä on ilosta ailahtanut ks Ensio
1908: 90,
kylmä sydämemme ks aura 1908: 92,
puhdistaa sydäntään ks Matteus 1908: 92,
Kun ihminen johonkin määrin on puhdistanut sydämensä Jumalalle asunnoksi, niin hän
saavuttaa merkillisen rauhan ja autuuden, ks
Usko ja teot 1908: 133—135,

Sydän, sydämellinen

— 287 —

Silloin kun ihmisen sydän on viisastunut ja
kasvanut, on hän kylliksi vahva ottamaan
osalleen myöskin täydellisen näön ja silloin
hän voi viisaasti auttaa, kun hän näkee, mitä
kunkin karmassa on. — — Mutta jos sydän
on kylmä ks karma art Mitä 1908: 333—337,
Näihin lausuntoihin yhdyn kaikesta sydämestäni ks sairasvuode 1909: 1—3,
olen
tilaisuudessa
lausumaan
mielipiteeni
kaikenlaisista
kysymyksistä
suoraan
sydämestä ks Tietäjä 1909: 5,
Kaikkialla sykkii suuri sydän ks Lasten
kysymyksiä 1909: 100,
Iloitsin
nähdessäni
ihmisen
[*kenraali
Boothin], jonka sydän todella uhkui rakkautta
kanssaihmisiin, varsinkin kärsiviin, ks opettaja 1909: 108—109,
Jos sinulla on puhdas sydän — — silloin
voit nähdä Jumalan ks Lasten osasto 1909:
133,
mystillisen Kristuksen voima ihmisten sydämissä ks usko 1909: 138,
sydämeni on epäitsekäs ks ajatus 1909: 139,
sydämessäsi suutut ks lapsi 1909: 199—200,
silloin viisauden valo tunki sydämeni synkkyyteen ja teosofian aamunkoitto karkotti
mieleni yölliset usvat, ks veljeys 1909: 207—
208,
Olen sydämestäni yhtä mieltä Mr. Leadbeaterin sanojen kanssa, ks looshityö 1909:
339—340,
Mutta että Kristus, sydämessämme piilevä
täydellinen ihminen, meissä syntyisi ja kasvaisi, sen puolesta kannattaa työskennellä,
uhrautua ja unohtaa itsensä, ks Kristus art
Salainen Kristus 1909 joulul: 4,
Kristus, vapahtajamme syntyy sydämemme
seimessä, ks Tietäjät itäiseltä maalta 1909
joulul: 5—6,
astuu Kristus alas maan päälle ja ottaa
sijansa ihmisten sydämiin, ks Teosofinen liike
1909 joulul: 14,
ks P. E. XII Uuden ajan aamunkoitteessa
1910: 1—2,
kansan sydän riemastuisi ks maanomistus
1910:49—52,
pääasia on, että sydämessä asuu vilpitön
halu palvella ihmiskuntaa sillä valolla, minkä
itse on saanut. — — sydämen tietoa. — —
ihmisen tehtävä on sydämensä rakkaudessa
jakaa muille mitä hän itse on saavuttanut
jumalallista tietoa, ks tieto 1910: 52—53,
ks Jumala 1910:82—83,
aura 1910: 126,
sydämettömyys ks rauta 1910: 126,
ks ihminen 1910: 127,
itsehillintä 1910: 131,
maailmanloppu 1910: 133,
heidän sydämensä on palanut halusta muita
auttaa, ks salatiede 1910: 180,
Ja sydämeni synkistynyt ks Rakkaudelle
1910:198—199,
hyinen halla on tunkenut sydämeemme, ks
epäilys 1910: 289—293,
Tämän kirjeen ehdotusta kannatan kaikesta
sydämestäni, ks kirjallisuus 1910: 295,
ks rauha 1910: 326—328,
kylvömies 1910: 359,
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silloin huokaan sydämeni syvyydestä ks
Suomi 1910: 365,
”Jeesus Kristus”, kuiskasi silloin sydämeni.
— — tuntui aivan kuin olisin kantanut Kristuksen kuvan sydämessäni, ks joulu 1910:
398—399,
uskallan puhua suoraan, mitä sydämessäni
ajattelen ks pätkät 1910:400—401,
[*Tolstoi] ei mitään salannut — — mitä
hän huomasi sydämensä sopukassa ja mitä
hän huomasi toisten sydämessä liikkuvan, ks
Tolstoin oppi ja teosofia 1910:403—411,
me jotka kirjotamme Tietäjään annamme
mitä parasta sydämessämme liikkuu ks Tietäjä 1911:4—5,
kuin sydänverellä kirjotettua. ks P. E. XII:
Teosofia ja H.P.B. 1911: 12,
kasvavat ja oppivat tunkeutumaan teosofian
”sydänoppiin” — — elää iloisesti ja veljellisesti, niinkuin heidän sydämensä sisin kaipuu
on. — — ihmisten sydämet yltympäri tulevat
käskemään heitä: minun täytyy jollakin tavalla auttaa tuota teosofista työtä, ks Päämajassa 1911: 23—32,
Kaikkia näitä tunteita pitää asua sen ihmisen sydämessä, joka todella olisi veli — —
siveyslakiin, joka on kirjotettu ihmisen sydämeen ks hyöty 1911: 51—54,
Minä ainakin olin sydämestäni kiitollinen
kaikille heidän ystävällisyydestään. — —
Kuinka moni poljettu sydän kiittää teosofiaa
rauhastaan ks P. E. VII 1911:87—88,
uusien aatteiden levittäminen sydämestä sydämeen? ks päämaja art Pakinaa 1911:150—
151,
Mitä ihminen sydämessään halajaa, suosii,
tahtoo, sitä hän päässään ajattelee, ks tunne
1911: 182—183,
Sydämen tie vie suoraan täydellistä ja puhdasta
veljesrakkautta
kohti,
laiminlyömättä
silti järjen kehitystä. Järki itsestään kasvaa
sydämen ohella. Mikä on sitten sydämen tie?
Ihminen, joka näkee ihanteen sydämellään,
hän ajattelee: — — silloin hän on oppinut
toisen läksyn sydämen tiellä. — — [*Mestari]
avaa heille sydämensä portit — — niin että
jokainen ajatus, minkä opetuslapsi ajattelee,
se on Mestarin sydämessä ks Rakkauden salaisuus 1911:215—219,
ks rakkaus 1911:282,
lakko 1911:352,
työn, joka sydämelläni lepää ks sosialismi
1912: 6,
hiljaisuudessa
teosofinen
maailmankatsomuksemme iskee syvempiä juuria kansamme
sydämessä, ks P. E. XII Suuret Uskonnot
1912: 7—8,
”Jos saan lausua julki sydämeni ajatuksen”
ks kirjallisuus 1912: 11,
Sydämestään kansa on pakanallinen, ks pakanallinen 1912: 59,
ks eläinkunta 1912: 93,
aate 1912: 256,
[”Thminen astuu salaiseen maailmaan] Oman
sydämensä kautta ja läpi. ks opettaja 1912:
310—311,
tulin sydämessäni murheelliseksi. — — Aina
kun uskomme heikkenee ja alakuloisina katse-
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lemme kylmää maailmaa, täytyy jumalan tällä
tavalla lähestyä meitä ja kolkuttaa sydämemme ovelle. — — hän tulee ja voittaa sydämemme uudestaan. — — olin sydämessäni
sanomattoman kiitollinen hänelle, jonka mieleen tuuma oli juolahtanut ks opettaja 1912:
405—414,
ks vapahtaja 1912:452—453,
Tahtoisin sanoa sanan suoraan sydämestäni
nuorille, ks nuoriso 1912:453—456,
ks lohduttaja 1913: 100,
epäjumala 1913:217—218,
nainen 1913: 265—267,
esperanton hyväksyin heti kaikesta sydämestäni, ks esperanto 1913: 313—315,
ks Mikkeli 1913: 364,
nainen 1913: 365—366,
Tietäjä 1913: 466,
ihmiset sydämissään tuntevat, että rakkaus
ja veljeys vapauttaisi heidät kärsimyksistään
ks viisaus 1913:470—471,
Sydämesi on puhdistunut ja sinä saat nähdä
Jumalan, ks onni 1914: 2—3,
Sydämeni on aina kallistunut hänen kantansa puolelle ja nyt hän voitti järkenikin
vastarinnan, ks pankki 1914: 49—51,
Kys. Mikä on se elin kiinteässä ruumiissa,
joka vastaa rakkautta?
Vast. Sydän. 1914: 94.
Heidän sydänverensä ks Suomi 1914: 97—98,
yhdyn kaikesta sydämestäni hänen toivomukseensa ks merimiesten liiga 1914: 200,
Teosofiselle sydämelle on ylentävää nähdä
ks Europa 1914: 255—256,
[* Jumala] kuiskaa meidän sydämeemme:
— — aina kun Hänen kuiskeensa kuuluu, puhkeaa meidän svdämessämme rakkauden ruusu
ks Pyhiinvaellus 1914:314—315,
ks Marjatan rengas 1914: 411—412,
Sydämeni on täynnä lempeyttä ja rakkautta
ja kuitenkin huokuu kylmyyttä joskus. — —
te olette sydäntäni lämmittäneet ks Tietäjä
1915. — 1914:465—467,
Sydän täynnä kiitollisuutta tunnustan — —
sydän on sairas vain yhdestä kaihosta: että
näkisi rakkautta maailmassa — — kiitän
kaikkia niitä sydämestäni ks autobiografia
1915: 3—4,
En voi muuta kuin olla sydämestäni kiitollinen niille ihmisille, jotka ovat näyttämötaiteen palvelukseen antautuneet, ks näyttämötaide 1915:150—151,
jos toisessa kuulijassa sain sydämen kiitollisesta riemusta sykkimään ks P. E. VII 1915:
261,
Samalla lämmitti sydäntäni sanomattomasti
ks Humu, Martti 1915: 315—316,
Meidän täytyy sydämestämme iloita, että
ks J. R. H. 1915:403,
Mestarin ääni sydämessämme — — aina
kuuluu, kun me vain tahdomme kuunnella.
ks Mestari 1915: 502,
Tietäjän sydän suli ja hänen epäilyksensä
haihtui, ks Tietäjä 1916: 1—2,
Ja toivomukseni lähtee sydämestä, ks optimisti 1916: 42—43,
ks Mysteriot I ja II 1916: 66—67, 113—115,
Jos
luomme katseemme ihmisten sydämiin,
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näemme useimmissa itkua ja väsymystä. — —
ihmissydämen alituinen avunhuuto ks Kaita
tie 1916: 153—154,
Tulin todella liikutetuksi sydämestäni — —
teosofinen sydämeni — — sitä toivon sydämestäni, ks P. E. VII 1916:242—243,
mistä sydän on täynnä, siitä suu puhuu. Ja
minun sydämeni näkyy olevan täynnä omaa
työtäni nyt! ks P. E. XII Kalevalan Avain
1916: 244—245,
Ja kuinka moni ihminen, joka sydämessään
ei pahaa tarkota, on sanoissaan varomaton ja
ajattelematon,
lisäten
täten
huomaamattaan
karmansa raskasta taakkaa, ks panettelu 1916:
382,
Jokainen semmoinen puhe on kallis minun
sydämelleni ks vanhus 1916: 383,
Se on sydämen kirja ks J. R. H: Sisäisen
Opettajan seurassa 1916: 383,
Suomen kansa voisi olla lähellä Mestarin
sydäntä ks ajatus 1916: 386—387,
sydämellisesti tahtoisin jokaisen kättää puristaa — — älkää kiinnittäkö sydäntänne rahoihin ks mammona 1916:387—388,
veljesrakkaus versoo hänen sydämessään ks
teosofia art Veljeyden toteuttaminen ja T. S.
1916:389—391,
ks Kustannusliike art Uususkonnollinen
1916: 430,
Veljeys 1916:434—436,
Onpa minunkin sydämelläni nyt uuden vuoden toivotus, ks ystävyys 1917: 2—3,
jos sydämeni heikkoudessa rakastaisin jotakuta vapahtajaa enemmän kuin toisia, olisi se
juuri Kristusta. — — Mutta meidän sydämemme on oleva hellä ihmisille heidän heikkouksissaan (meidän heikkouksissamme) — silloin
ihannekin
kuvastuu
elävämpänä
kyyneltyneelle katseellemme, ks ”Kristitty” 1917: 5—7,
monta sydämellistä kiitoslausetta ks P. E.
XII Kalevalan Avain 1917: 8,
Nyt annan sydämeni puhua. — — Kuinka
monen suomalaisen sydän — — Me ihailemme,
rakastamme ja kunnioitamme sydämestämme
vain hengen herruutta, sanan mahtia, valon
voimaa, ks Suomi 1917: 152—157.
Silloin
annamme
muinaiset
sankarikuvat
sydämissämme kasvaa ja kehittyä, ks Kalevala, kristinusko ja Suomen kansa 1917: 163,
Sillä katso: joka kansan sydämessä elää valkeuden voima, veljesrakkauden ja totuuden
syvä elämäntieto, ks sota 1917: 200—201,
sai tuo sanomalehti tuuma sydämeni rajusti
sykkimään, ks P. E. XII Uusi Jumala 1917:
248—249,
ks Venäjä 1917: 296,
veljeys 1917: 342—343,
Siitä sydämeni iloitsee, kun se näkee, että
kansa vaatii sivistystä, ks yksimielisyys 1917:
345,
silloin hänen sydämensä puhdistuu itsekkyyden tahrasta ks teosofia art Mitä on 1917: 446,
Eikö sydämeni siis iloitsisi nähdessään kaikkialla hyvääkin? ks Suomi 1917:449—451,
Auta meitä uskomaan, ettei vihan ja koston
henki vallottaisi sydäntämme, vaan että sinun
rakkautesi ja säälisi valtameri murtaisi sydämemme sulut, ks Suomi 1918: 68—72,
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Sydämeni lämpenee lukiessani ks A. B. 1918:
72—73,
sydämestäni kiittää, ks Tietäjä 1918: 73,
minun sydämeni oli niistä silloin sanomattoman kiitollinen. — — Suuri suru on monen
ystävän sydämessä ks Punaisen ajan uhrit
1918: 95—96,
kuulkaa sydämenne ääntä ks kuningas 1918:
96,
Olivatko he [*suomalaiset teosofit] painaneet sydämiinsä nuo sanat ja ilmotukset? ks
Suomi’1918: 128,
itkin niin, että sydämeni oli pakahtua, ks
Suomi 1918: 163,
Väinämöistaidoilla
[*valloittaa]
ihmisten
sydämiä, ks aseet 1918: 164—165,
Onko niin kylmää sydäntä, että se Tietäjäpojan hymyä vastustaisi? ks Tietäjä 1919:
1—2,
valmiina ihmiskunnan sydämessä, ks rauha
1919: 5,
Logoksen silmä on nyt kaikkialla. Hänen
sydämensä samoin, ks Jeesus vaiko Kristus?
1919: 18,
Toimitus yhtyy täydestä sydämestään edellä
lausuttuihin toivomuksiin ks Tietäjä 1919:
30—31,
niin sydämellistä ja niin inhimillistä ks
P. E. XII Kalevalan Avain 1919: 86—88,
Ihmisen sydämessä on paljon hyvää. Tässä
makaa ruumis, joka kuului yhdelle ihmiselle,
jonka sydän oli hyvä ja jonka sydän oli puhdas, jonka sydän paloi halusta auttaa toisia.
Ei se sydän ole kuollut! Se elää vielä! ks
V. H. V:n haudalla 1919:106,
veljeys — — pitkällinen sydämen kokemus
— — kulkee veljeyden kaitaa tietä, sydämen
salaista polkua! — — kun vain uskotte sydämen oppiin ks yhteiskunta 1919: 227—229,
heikkoon inhimilliseen sydämeeni: ks Imatra
1919: 232,
Tämä sydämellisesti ja nuoria varten kirjotettu kirja ks Busch: Suuret ihmeet 1919: 256,
sydämellistä vastenmielisyyttä poliittista ja
yhteiskunnallista työtä kohtaan — — onni
alkaa silloin, kun epäitsekkyys syntyy ihmisen
sydämessä. — — puhdista sydämesi ks yhteiskunta 1919: 258—260,
leijonasydän ks H.P.B. 1919:297—298,
ks marttyyrit 1920:4—6,
Semmoinen ei ihmisen sydän ole. Hän rakastaa, vaikka sydän vuotaisi vertakin, kun
kerran rakkaus on hänessä elävä, ks sota
1920: 102—105,
”teidän sydämenne kovuuden tähden” — —
”sydämemme kovuuden tähden” — — aviorikoksen hänen kanssaan sydämessään. — —
rakkautta uhkuvia sydämiä — — oma sydämensä sitä varten olla niin puhtaaksi pesty
omassa veressään, ettei se ks sukupuolielämä
1920: 148—154,
Tänä kesänä sain kuitenkin syytä sydämelliseen iloon ks R-R 1920:241—247,
Useat jäsenet lausuivat sydämellisen ilonsa
ks R-R 1920: 334,
mitä sydämessä liikkui. — — puolueeton
tunsin koko sydämestäni olevani. — — teosofinen totuudenetsijä sydänjuuriani
myöten —
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— elävästi kirjoitettuna kaikkien niiden sydämiin, jotka ks R-R 1920:338—348,
Tietäjänä teidät voitin ja teidän sydämenne,
miksi nyt kääntäisitte kasvonne minusta pois?
— — Kolkutan sydämenne ovelle ks R-R
1921: 1—2,
joiden sydän on surussa puhdistunut ks
joulu 1921: 3,
kannoimme sitä lasta sydämemme alla ks
R-R 1921: 3—5,
sydänverestään. ks R-R 1921:22,
sydänkielensä ks Kouta, Aarni 1921: 57—59,
ks vpm art Mitä vpm:t tavoittelevat? 1921:
192,
yhdymme täydellä sydämellä niihin runollisiin sanoihin ks J. R. H. 1921:255,
lämmin sydän ks teosofia 1921: 262,
Niin on minunkin sydämeni uskollisesti
kiinni teosofiassa ja T. T:ssa. vaikka ks R-R
1921: 393—396,
Olen yhä sydämelläni kiinni T. T:ssa — —
minä ja me kaikki, jotka sydän verta vuotaen
jätimme T.S:n ks salatiede 1921:452—456,
sydämemme veripisaroita — — Sydämemme
joulukynttilät ks Joulun R-R 1921:581—583,
Sydämeni suli onnesta, kun äsken luin ks
A. B. 1922: 37,
ihmiskunnan sydämessä ks Valon ja varjon
veljet 1922: 101—105,
Sydäntäni lämmitti erikoisesti Mrs. Tingleyn rauhanrakkaus. ks Tingley, K. 1922:
125—126,
ks sota 1922: 162—165,
Sydämeni on varmaan hieman paatunut —
— Nyt kuitenkin tunnen iloa sydämessäni.
— — Sydämeni uskoo, että ks Mea culpa
1922: 258—264,
Sydämeni kysyy tätä arkaillen ks Toimittaja
1922:290—291,
sydämemme alttarilla, ks Joulun sanoma
1922: 298,
silmälläpitäen ”sydämen oppia” sydämen intuitiivisella
viisaudella
etsii
ks
R-R-seura
1922:319—320,
sydämellistä viisautta ks Uusi vuosi 1923: 1,
Missään tapauksessa sydämessämme ei ole
katkeruutta
eikä
vihaa,
ks
nuhteleminen
1923: 5,
rakkaan paikan sydämessäni — — jota ei
sydämemme täysin hyväksy. — — Sanoohan
inhimillinen sydämemme ks C. W. L. 1923:
43—47,
ks kieltolaki 1923:127—128,
aseet 1923: 157,
Cronvall, Erik 1923: 163—164,
[*keskustelu jätti] suuren tyhjän aukon sydämeen ks Jinarajadasa 1923: 285,
ks kirjeenvaihto 1923:287—288,
Sydämestäni kiitän ks P. E. XII 363—365,
kitkenyt sydämestä ks sota 1924: 2—4,
sydämeni nousi kapinaan. — — saivat monen sydämissä vastakaikua minun ankarat
sanani kaikkea sodankäyntiä vastaan — —
Kuten sanottu, sydämeni tuosta kaikesta nousi
kapinaan, ks vegetarismi 1924: 8—9,
Ihminen — — on rakastava sydän ks henki
1924: 10,
mitä yleisön sydämessä jo liikkuu, ks sota
1924: 51,
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laulaisin sydämen halusta sonetin Aarni
Koudan [*muistolle]. — — Ja sydämeni on
hänelle kiitollinen, ks Kouta, Aarni 1924:
86—88,
ks Wrede, Mathilda 1924: 88—89,
sydämestäni yhtyä sen [*kirjeen] toivomukseen, ks kansanopisto 1924: 203—205,
kiitollinen sydän ks Kohtalo, 1924:264—265,
Ehkä löydätte sydämestänne rakkauden kultaisen avaimen ks R-R 1924: 328,
Sydämestäni soisin ks R-R 1924: 330,
sydämen joulupuussa, ks joulu 1924: 364.
ks R-R 1924: 370,
Vuosi 1925: 3,
vilpittömällä sydämellä ks H.P.B. 1925:
4—8,
Jeesuksena hänen sydämensä ks Mestarikirjeet 1925: 100—101,
Teidän sananne tekevät sydämelleni hyvää.
ks auktoriteetit 1925: 150—151,
Ja mikä minun sydämelleni on mieluisinta:
ks Uuskallio, Toivo 1925: 206,
Mrs. Besantin jalot ja sydäntä lämmittävät
sanat ks A. B. 1925:232,
ja siitä työstä voin ainakin sydämellisellä
ilolla edeltäkäsin tietää, että se on ihmisille
hyödyksi, ks P. E. XII Kadonnut Sana 1925:
235,
Sydämessäni iloitsen huomatessani, että kirkonmiehet — — papitkin ovat siis sydämessään ja omassatunnossaan Kristuksen opin
kannalla ks onni 1925: 259,
sydämellisesti
kannatettava,
ks
looshityö
1925: 260—265,
[*Vuorisaarna]
tarkoitettu
sydämeni
parhaimmaksi lahjaksi kansalleni ja hengenheimolaisilleni, ks P. E. XII Vuorisaarna 1925:
265,
olen sydämestäni kiitollinen ks R-R 1925:
342—343,
Jos hänen sydämensä on nöyrä ks teosofia
1926: 6—10,
sydämeni pohjasta lähtevän kiitoksen ks
P. E. III syntymäpäiviä 1926:10,
sydämellisempi äänensävy — — olen sydämestäni kiitollinen — — iloitsen sydämessäni
ks kiitos 1926: 37—38,
sydämeni ja paras tietoni ks Messias 1926:
73—74,
että maailma olisi heltyvin sydämin katsellut meitä niinkuin alkuperäisiä kristityitä ennen, ks H.P.B. 1926:100—101,
[*kirje] puhuu erikoisesti sydämelleni — —
koko sydämestäni soisin ks vpm 1926: 105—
107,
sydämen sivistyksestä! ks lootuskoulut 1926:
132—135,
Häpesin sydämestäni ks Valkoinen Veljeskunta 1926: 136—138,
En tunne sydämessäni enää mitään katkeruutta siitä, että T.S:n kannalta olen näennäisesti ja tahtomattani luopio. — — Kuitenkin soisin koko sydämestäni ks teosofia 1926:
164—169,
toimittajan, joka koko sydämestään soisi
ks R-R 1926: 219,
Kaikki ihmiset ovat yhtä lähellä Isän sydäntä ks I. T. J. 1926:244—247,
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sydämeni ilosta ailahti ks Krishnamurti
1926:273—276,
ks Topelius, Z. 1926: 312,
Koskenniemi, V. A. 1926: 332,
hänen sydämensä nyt kuiskaa: Isä — —
janoavaan sydämeensä ks Kristus 1927: 1—4,
sydämestämme toivoa ks R-R 1927: 6—7,
läsnäolijain
sydämiä,
ks
Temppelirahasto
1927: 31,
kiitän sydämestäni ks P. E. III syntymäp.
1927: 39,
R.R. perustettiin myös sitä silmällä pitäen,
että minä teidän palvelijanne saisin vapaasti
tuoda esille, mitä minulla oli sydämelläni. — —
R.R., joka siis tulee elämään edelleen ainakin
itsenäisten jäsenten sydämissä, ks R-R 1927:
168—169,
me vetoamme vain jokaisen sydämeen, ks
Temppelirahasto 1927:170—171, 175,
[*P. E.] omaa sydäntään kuunnellen ks
rauha 1927: 175,
sydämen lämpöä ja uskoa ks suunnitelmia
1927: 248—251,
sydämenlaulun laulamista — — sen jälkeen
kohtasi sydäntäni iskuja ks Suomi 1927:
293—295,
En tahtonut osata pidättää sitä rakkautta,
joka sydämestäni nousi puhujaa [*A. B:tia]
kohtaan ks maailmanopettaja 1927: 327—329,
ihmisten sydän on kova! — — Olen vain
oman sydämemme ääni. Sydämemme ja järkemme ja omantuntomme ääni. ks joulu 1927:
377—379,
sydämessäni kapinoin, ks Kristinusko ja
maailmanrauha 1927: 388—394,
ellemme opi tuntemaan Kristusta omassa
sydämessämme? ks R-R-teosofia 1928:2,
Sydämestämme iloitsemme — — sydämellisesti kiitän ks Europa 1928: 12—13,
Senvuoksi hänen [*P. E:n] sanansa lähtivät
sydämestä ja tapasivat yleisön sydämiin ks
P. E. V Jyväskylä 1928:21,
sydämemme puhuu samaa kieltä, ks Suomen
tulevaisuus 1928:207—208,
Toivon
sydämeni
pohjasta
ks
Johtajan
osasto 1928: 349,
antoi sydänverensä ihmiskunnalle. — —
miljoonia vuosia kestävää sydänveren vuodattamista ks Jeesus 1928: 349—350,
antaen sydämestään anteeksi ks R-R 1929: 1,
sydäntäni liikutitte, ks P. E. III syntymäp.
1929: 3,
avatkaamme sydämemme tiedon auringolle.
ks Iltapuhteella 1929: 16—17,
sai sydämemme sykkimään uudesta isänmaallisesta ymmärtämyksestä, ks Janson, Ture
1929: 19—20,
Sydämellisellä ilolla ks A. B. 1929:20,
Tietysti sydämeni puolustaa H. P. B:ta, vaan
ei totuuden kustannuksella, ks Kristus 1929:
140—141,
sydämellisen kiitoksen ks R-R 1929: 141,
Samassa tunsin oudon liikutuksen sydämessäni, ja kerronkin koko asiasta juuri tämän
sisäisen kokemukseni takia, ks A. B. 1929: 181,
olen sydämestäni kiitollinen siitä rakkauden
ja onnen aurasta ks kesäkurssit 1929: 277,
kuuntelee sydämensä ääntä ks raha 1929:
319,
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Ystäväni J. K. H :n sanat — — ovat lähteneet hänen hyvästä ja huolehtivasta sydämestään ks Rahasto 1929:349,
täyttyy sydämeni kiitollisella ihmettelyllä,
ks Tie 1929: 365—366,
ks R-R 1929: 367,
”Puhtaat sydämestä — — ” syntyy Poikana
ihmisen sydämessä, ks Poika 1929: 410—416,
ks toivo 1930: 1—2,
Sydämen kyllyydestä suu puhuu, mutta kun
sydän on tulvillaan kiitosta, täytyy suun puhua jostain muusta, ks P. E. III syntymäp.
1930: 3,
ks atomi 1930:42,
Topelius, Z. 1930: 43,
Kun ihmisten sydämet puhdistuvat, silloin
murhaajain puukot pistetään tuppeen, varkaiden yölliset askeleet lakkaavat hiipimästä
ja juomarein huudot hiljenevät. — — elin
sydämessäni ja päässäni niin lähellä Kristustajuntaa kuin koskaan on ollut minulle
mahdollista. — — Minua vapisutti, mutta
sydämessäni ihailin ja rakastin tuota nuorukaista ks armeija 1930: 49—52,
ks moraali 1930:94—95.
astraalitaso 1930:203—204.
kesäkurssit 1930:265,
Sitä kaikesta sydämestäni toivotan, ks Joulu
1930: 326,
lohduttivat sydäntäni ks kirjallisuus 1931:
5—6,
Suvaitsevaisuus lähtee sydämestä, ja inhimillinen sydämemme on useissa tapauksissa
parempi ja kehittyneempi kuin järkemme, ks
H.P.B. 1931:40,
sain sydämellisen kirjeen ks Ljungström,
Oscar 1931: 40,
sydämellisen tervehdyksen sain ks Karadja,
Mary 1931:40—41,
Kristus — — on kaukana heidän sydämistään. — — Mestarein sydämet heltyivät ks
H. P. B:n itämaalaisuus 1931:125—129,
sydämellämme lepää ajatus teosofisesta yhteistoiminnasta, ks Purucker 1931:252,
kristikunnan sydämestä, ks R-R 1931: 334,
kuuntelin sydämessäni taivaallisia säveliä
— — sinun sydämesi tahtoo, ks Jouluyö 1931:
335 _ 339
ks kieltolaki 1932: 1—2,
sydämelleni ylen viihtyisät — — lämpimät
ajatuksenne ja sananne tunkivat suoraan sydämeeni! ks P. E. III syntymäp. 1932:2,
Sitä muuten koko sydämestäni toivoisin, ks
Jokipii 1932:39,
Onhan leipä sentään ensimmäisellä sijalla.
— — Niinkö sanoo teidän järkenne ja sydämenne? — Mitä järjestä ja sydämestä? Kovakourainen elämä niin sanoo. — — jos uhraatte
Jumalalle sydämenne, uhraa maaemo teille
antimensa. ks R-R 1932:71—72,
Sydäntäni kirveli, kun luin ks C. W. L. 1932:
72—74,
Sydämellisen
tervehdyksen
lähetän
teille
kaikille — — kyllin sydämettömiä ks Mäntsälä 1932: 105—106,
He ovat teosofeja sydämessään eikä vain
nimellisesti. — — He lähtivät elvyttämään
ihmisten sydämiä ja omaatuntoa, ks ristiretki
1932: 155—160,
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ks Vesimies 1932:170—172,
sai tärisyttävän pistoksen sydämeensä ks
Paavali 1932:203—207,
ks Kuolema 1932:275—276,
Sydämestäni toivon ks R-R 1932: 276—277,
nöyrät sydämet ks Aaltonen, Väinö 1933:4,
ks P. E. III syntymäp. 1933: 4,
en malta olla sydämestäni kiittämättä ks
R-R 1933:38,
sydämiä lämmittää ks kiitos 1933: 72,
Sitä koko sydämestäni tahdon uskoa, ks R-R
1933: 108—109,
ks Pietari 1933: 145,
sydämeni on aina ollut sille nöyrästi ja vaatimattomasti altis, ks uskonpuhdistus 1933:
199—200,
Kaikkien jäsenten sydämeen painan sen elämänohjeen, joka hedelmänä kasvoi viime kesäkurssien henkisestä työstä: ystävät, oppikaa
toisianne rakastamaan, ks P. E. VI Amerikka
1933: 201,
Eihän sydämiä mikään eroita ks Turku
1933: 243,
sydämellisimmät tervehdykseni ks P. E. VI
Amerikka 1933: 244,
suoraan sydämestä sydämeen. — — Saanko
lausua sydämeni ajatuksen ks Jouluna 1933:
268,
iloitsin sydämessäni ks Suomi 1934: 2,
ahdistaa sydäntäni. — — sydämeni aina
säpsähtää, ks tunnelmia 1934: 110,
sydämellisiä terveisiä kaikille ks P. E. XII
Suuri Seikkailu 1934: 111,
ks Paavali 1934: 181—182,
R-R 1934: 182,
Lasten Ruusu-Risti 1934: 183,
Teosofia ja sosialismi 1934: 251—257,
Totuus 1934: 286,
Meillä on talli sydämessämme ks Henkinen
1934: 310.
Syksy
Syksy tuo mukanaan uutta työintoa ja henkistä virkeyttä, jota vastoin ihmisten huomio
kesällä pikemmin kääntyy ulkonaisiin ja aineellisiin asioihin, ks R-R 1925: 224.
Symboli, -Hikka, -nen
ks myös vertauskuva
näyt. 1905: 215—216,
Venus 1906: 142,
Salatieteellinen symboli ks Salomonin sinetti
1907: 250—251,
egyptiläinen symboli ks Tietäjä 1908: 9,
ks Ensio: Universaali-symboliikkaa 1908: 90,
ks ylösnousemus 1908:93,
symbolistisena romaanina, ks Buhver-Lytton: Zanoni 1908: 311,
Elämä on ihmeitä täynnä ja sen symboliikka on yhtä rikas kuin syvällinen ks raamattu 1909: 302,
Jos symbolina, vertauskuvana ajattelemme
eläimellisyyttä ks Rakkauden salaisuus 1911:
212—219,
Joulusymboliikkaa art 1911:355—361,
Jumalaa ei palvella enää symbolien muodossa, vaan kasvoista kasvoihin, ks epäjumala
1913: 218,
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Toinen jakso [*Sal. Ossa] käsittelee symboliikan syntyä ja kehitystä ks Salaisen Opin
”Maailmansynty” 1914: 54—59,
näidenkin symbolein syntyperä oikeastaan
okkultista laatua — — kotka on Suomen kansan symboli eikä leijona, ks heraldiikka 1914:
149—150,
ks suru 1914: 413,
hänen [*Peer Gyntin] joutumisensa peikkojen luolaan symbolisoi ennenaikaista heräämistä
astraalimaailmassa
ks
Atra,
Kaarlo
1916: 53,
ks Mysteriot I 1916:63—67,
Marjatan rengas 1916: 91,
Onhan Kalevalassa toisia symboleja — —
Onhan kantele! ks Suomi 1917: 156—157,
symbolina on viisaiden valta, ks Suomi
1917:451,
ajan symbooli, ks aika 1920: 2—3,
Ruusu-Risti symboolina art 1921: 21—22,
ihmiskunnan ykseyden symboolina ks R-R
1921:392—396,
Ruusu-Rististä on tuleva uuden ajan, uuden
uskon, uuden elämän ja uuden ihmisen symbooli, ks Joulun Ruusu-Risti 1921: 581—582,
psykologista symboliikkaa ks anteeksianto
1923: 83—86,
Ovathan rahat symbooleja. Ne symbolisoivat työtä ja uhria. Ne symbolisoivat rakkautta ja harrastusta, ks Kustannustyö 1923:
129,
ks vegetarismi 1924:8—9,
Uni ja unennäkö art 1924: 299—301,
kaikki aineelliset toimitukset ovat symbooleja ks veljesateria 1925: 243,
seksuaalisiin symbooleihin. ks Sairas sielu
1926: 227—232,
vanha symbooli ks risti 1928: 35,
ks M-kirjain 1928: 169,
kosmillisia svmbooleita ks jättiläinen 1929:
146—147,
Aineen symboolina ks raha 1929: 319,
Mutta lehden tehtävä on ennen kaikkea
symbolisoida järjestön elävää henkeä ja ihmisyksilöiden korkeampaa minää, ks R-R
1931: 334,
ks vpm 1932: 37—38,
Jeesus on elävä symbooli siitä. — — realistisia symbooleja todellisuudesta ks Paavali
1932: 206—207.
Symfonia
taivaallisten kuorojen kuninkaalliset symfoniat. — — tervehdyssymfoniat. ks Kaita tie
1907: 55—61,
elämän suuressa symfoniassa ks P. E. XII
alku 1923: 363—365.
Sympatia
kansallisten sympatiojensa sokaisemana ks
sota 1917: 199—201,
sympatiaa ”punaisia” kohtaan. — — [*en]
kirjotuksessani
ilmaise
sympatiaa
väkivaltaista ja aseellista vallankumousta kohtaan,
vaan ks Suomi 1918: 71—72,
aito
kirkolliset
sympatiat, ks
Lehmann,
Edv. 1921: 59—61,
Jos sillä [*R-R:llä] olisi erikoista sympatiaa jotakuta teosofista
työntekijää kohtaan,
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olisi se madame Blavatskya kohtaan, ks R-R
1922: 134.
Synkkyys, synkkämielisyys
Kun elämäni oli minulle synkkä arvotus —
— silloin viisauden valo tunki sydämeni synkkyyteen — — synkkyydestä vapauttavaa sanomaa! ks veljeys 1909:207—208,
Synkkyys ja pessimismi on kuin mutainen
suo, johon helposti uppoo. ks epäilys 1910:
289—293,
painui
synkkyytemme
melkein
toivottomaksi, ks ennustuksia 1914: 418—422,
paksu synkkyys ks Tietäjä 1916: 1—2,
synkkämielisyys — — synkkyys ja raivo,
ks Sairas sielu 1926: 231—232,
synkkyyttä, ks lapsi 1933:177.
Synoptinen evankeliumi ks maailmanloppu
1907: 182—183.
Synteleia tuu ainoonos ”aikakauden lopputiliin vieminen” ks raamattu 1929: 187 muist.
Synti, -nen jne
kun nyt kristikunta niin selvästi uskoo näkevänsä pahan ja synnin, miksi on niin vähän
hyvää olemassa? ks Rakkauden alkemia 1906:
221—224,
Ihminen siitetään ja syntyy synnissä —
ainoa, joka synnittömästi syntyi, olikin ilman
maallista isää! Tämmöiseen uskoon kasvatetaan ks Puhtauden ihanne 1906:225—228,
luulevat tekevänsä syntiä, niin pian kuin
unohtavat virsien veisuun tai rukousten lukemisen, ks Nuorison elämänilo 1906: 243,
ks paha 1907: 67 muist.
Kristitty pappi arvostelee teosofiaa 1907:
75—77,
veri 1907: 140,
”synnissä syntyy” ks astraalitaso 1907: 182,
kenenkä syntein edestä Kristus sitten kuoli
ks veri 1907: 183—184,
”Tämä on yhdessä syntisten kanssa”, ks
P. E. VII 1907:224—225,
Me emme ole kuolevaisia syntisiä, vaan
kuolemattomia jumalia. — — hänen hohtavat
jalkansa uppoutuivat syntien syvyyteen ks
Kristuksen syntymä 1907: 256—257,
oma sydämesikin sanoo sinun paljon syntiä
tehneen, mutta jumalallinen rakkaus sisässäni
sanoo: ks Kehityksen kulku 1907: 271,
sovinnoksi meidän synteimme edestä ks
apostolit 1907: 273,
Mitä on synti? Tähän kysymykseen vastaa
Mr. Leadbeater seuraavasti: — — 1908:
190—191,
”syntiä”, ks avioliitto 1908: 345,
synnin ja pahan todellisuudesta ks uskonto
1909: 73—75,
T: Kun ihminen uskoo kaikkivaltiaaseen
personalliseen Jumalaan, silloin hän myös
uskoo n.k. syntiin, joka on tämän jumalallisen
olennon tahdon loukkaamista. ”Sitä ja sitä
et saa tehdä”, on Jumala sanonut, ”ja jos
sitä teet, teet syntiä, josta sinua rankaisen.”
Ah kuinka paljon kärsimystä tämä alkuperäinen käsitys synnistä on saanut aikaan. Ne
ihmiset, jotka luulivat olevansa ja joiden
uskottiin olevan erityisiä Jumalan puhetorvia
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ja edustajia maan päällä, määräsivät toisille,
mitä oli syntiä, mitä luvallista, ja laativat
täten
pitkiä
syntiluetteloja,
joiden
nojalla
saattoivat
ahdistaa,
vainota
ja
rangaista
toisia.
Meidän päivinämme alkaa vihdoin käsitys
synnistä selvitä ja puhdistua. Synti on vieläkin jumalallisen lain rikkomista, mutta tämä
laki ei ole mielivaltaisen jumalan tekemä,
vaan luonnon ikuinen laki, joka itsestään kostaa sille, joka sitä rikkoo. Synnistä pääsee
täten ainoastaan tiedon avulla.
Kun ihminen oppii tietämään jostakin asiasta, että se on paha, silloin hän vapaaehtoisesti luopuu sitä tekemästä, sitä tahtomasta.
Mutta tuomio häntä ei auta, ainoastaan oma
valistus, oma heräymys, oma tieto.
Tulevaisuudessa uskonkin, ettei tulla käyttämään enää syntisanaa. Tässä sanassa on
jotakin kaikua personallisen jumalan loukkaamisesta. Tulevaisuudessa ymmärretään, ettei Jumalaa voi loukata. Silloin ymmärretään,
ettei ihminen voi tehdä syntiä Jumalaa vastaan. Sitä vastoin opetetaan ihmisille, että
heidän tulee kohdella toisia ihmisiä, eläimiä
ja koko luomakuntaa veljinään. Silloin opetetaan heille, että heidän tulee keskenään olla
rehellisiä, hyväntahtoisia, auttavaisia, lempeitä,
anteeksiantavaisia,
samalla
kun
heidät
vapautetaan
siitä
taikauskoisesta
luulosta,
että mikään jumala loukkaantuisi tai pahastuisi heidän pahuudestaan.
Tulevaisuudessa otetaan varteen apostolin
sana: ”kuinka ihminen voisi rakastaa Jumalaa, jota hän ei näe, jos ei hän rakasta veljeään, jonka hän näkee?!”
Toimittajalta 1909: 75,
synteimme tähden? ks Lasten kysymyksiä
1909: 133,
ks Lasten osasto 1909: 198—200,
kuin synti pyhää henkeä vastaan, ks veljeys 1909: 206—208,
muitten syntisyyttä — — synnintunnossa
— — Synti on ruoska, joka ajaa meitä
eteenpäin, ks ilo 1909:265—266,
”Se joka vielä nauttii synnistä ja pelkää
hyvettä, on nuori molemmissa”, ks ihminen
1910: 127,
Kys. Saiko syntinen vaimo, jolle Jeesus
julisti: sinun syntisi on anteeksi annettu,
kaikki syntinsä todella anteeksi? Jos sai, niin
kuinka tähän tapaukseen voi sovittaa Karman
lain?
Vast. Kysymys on jumaluusopillis-filosofista
enemmän kuin tieteellistä laatua ja muuttaa
värinsä sen mukaan, mikä merkitys annetaan
sanalle ”anteeksi”. Jos anteeksi saamisella
käsitetään sitä, että ihminen pääsisi kärsimästä
pahojen
tekojensa
seurauksia,
niin
koko kysymys raukee tyhjiin, sillä semmoista
ei tapahdu lakisiteisessä maailmassa. ”Mitä
ihminen kylvää, sen hän myös niittää. Jumala
ei anna itseään pilkata”. Mutta jos ”anteeksisaaminen” merkitsee sitä, että ihminen on
sovittanut rikoksensa ja siten pääsee siitä
vapaaksi, on asia vallan toinen. Tämä todella
on luonnon hyvä laki. Meidän ei ikuisesti tarvitse kärsiä pahojen tekojemme tähden em-
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mekä yhtä mittaa tuntea omantunnon tuskaa
niiden johdosta: kun olemme sovittaneet, silloin olemme vapaat. Se on ”syntein anteeksisaamista”. Nyt on huomattava, että luonnossa mainingit kestävät vielä myrskyn jälkeen: ihminen on sovittanut jonkun syntinsä,
mutta
kärsimyksestä
vapautuminen
kestää
vielä jonkun aikaa (kuten sairaudesta toipuminen). Jos silloin yleinen karma on sitä
laatua, että joku pyhä olento liikkuu maan
päällä, voi tämä yhdellä ainoalla sanalla tai
liikkeellä vapauttaa kärsivän noista jälkimainingeista ja julistaa hänelle synnit anteeksi.
1910: 172—173,
Minne jäi synnin viehätys? ks Rakkaudelle
1910:199,
että ihmiset saisivat voimaa noustakseen
synnistä ks Päämajassa 1911:26—32,
”teitte syntiä” ks hyöty 1911:50—54,
Nyt ymmärrämme, miksi ympärillämme on
niin paljon kurjuutta, niin paljon onnettomuutta ja syntiä, ks Rakkauden salaisuus
1911: 218—219,
Eläin ei tee syntiä — — Ihminen voi olla
syntinen olento, kuten uskonnot sanovat, ks
Joulusymboliikkaa 1911: 360—361,
taisteluun keksittyjä syntejä vastaan, kun
ei se todellista syntiään — ihanteensa pettämistä — enää nähnyt? ks pakanallinen 1912:
58—60,
Tunnustaa syntinsä on vaikea, sillä se käy
lukijalle mauttomaksi ja äiteläksi, ellei hän
tunne, että suuri sielu on synnintekijänä.
Mutta tunnustaa hyveensä on vielä vaikeampi
— — Todellinen salatieteilijä on jo läpikäynyt varsinaisen synnintekemisen asteen ks
Vitus 1912: 105—106,
En erityisiä ”syntejä” ajattele. En ”synnitöntä” ihmistä tahtoisi nähdäkään, eikä se
ole ihanteeni. Tiedänhän minä, että kaikki
olemme ”syntisiä”, koska kerran täällä olemme. ”Syntiä” ajattelenkin kauniimmin, kuin
monet jumaluusoppineet (kats. esim. ”Suuret
Uskonnot”, viimeinen luku). — — Tarkotan
paljon suuremmoisempaa asiaa kuin ”synnittömyyttä”, ks nuoriso 1912: 454—456,
kärsii läpi aikojen ihmisten syntien takia,
ks sijaissovitusoppi 1913: 99—100,
syntisiä pelastamaan, ks jäsenyys 1913: 100,
ks astraalitaso 1913: 100,
synnintunnossa ks onni 1914: 3,
Kys. Onko tietämättömyys ja tyhmyys synnin alkuperä?
Vast. Synnin alkuperä on tietämättömyys,
sillä syvimmässä itsessään ihminen on jumalallinen olento, joka tahtoo hyvää. Synnin
aiheuttajana
on
myös
välistä
turmeltunut
tahto, koska ihmisen personallinen tajunta
unohtaen
jumalallisen
olemuksensa
ihastuu
itsekkään aineellisen elämän harhoihin. 1914:
190,
synnin taakaksi muuttunut, ks Pyhiinvaellus 1914:314—315,
me syntiset — — kaipaamme syntein
anteeksi antamusta ks autobiografia 1915:
3—4,
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Kys. Raamatussa sanotaan: syntiä pyhää
henkeä vastaan ei anneta anteeksi. Miten se
selitetään?
Vast. Yhden selityksen olen antanut kirjassa ”Kirkonopin teosofia” (siv. 24—26),
jota kehotan kysyjää lukemaan. 1915: 190,
viheliäitä ja syntisiä ks optimisti 1916:
42—43,
olemme synnin orjia — — Toiset itkevät
omaa huonouttaan, epätäydellisyyttään, syntisyyttään — — Kaikki se vaikeus ja synti,
joka raskaana kuormana häntä painaa, ei
olekaan olemassa, ks Kaita tie 1916: 152—154,
ks Kristus 1916: 287,
ajatusruumiin syntiä — — ”Synnistä vapautuminen ks panettelu 1916: 381—382,
Me olemme kaikki ”syntisiä”, mutta teosofeina koetamme kasvattaa itseämme ”synneistä” pois, ja se tapahtuu siten, että
etsimme sitä ja kiinnitämme katseemme siihen, mitä ihmisissä ja asioissa on totta ja
hyvää — sillä sitä on kaikkialla, ks veljeys
1916:435—436,
”ilman syntiä” ks ”kristitty” 1917: 6—7,
sota on syntiä ks Suomi 1917: 153,
voittaa synnin ja pahan, ks teosofia art
Mitä on teosofia 1917: 446,
syvällä synnin ja tuskan suossa ks Suomi
1918: 163,
luonnollinen
seuraus
siitä,
että
teimme
syntiä. — — Synnintekijäin tyhjyyttä, katkeruutta, yksinäisyyttä, ks rauha 1919:4—5,
kääntymään synnin ja suruttomuuden teiltä
ks Konttinen, Helena 1919:231—232,
Pahalla ja synnillä on valtaa hänen ylitsensä, ks joulu 1919:292—294,
Me lankesimme syntiin. — — Syntiin me
todella vajosimme ks marttyyrit 1920: 4—6,
”Noin on jumalallinen totuus, mutta minä
olen heikko ja syntinen”. — — Jospa edes
olisimme tunnustaneet syntimme! — — Olen
itse syntinen ihminen ja ymmärrän toisia
syntisiä, ks sota 1920: 103—105,
ks sukupuolielämä 1920: 149—154,
Mutta puhuessani ”syntisyydestäni” ajattelin myös sanan todellista merkitystä enkä
ainoastaan
jokapäiväistä.
”Suuret
uskonnot”
kirjassa sanon viimeisessä luvussa, että ”syntinen” on ihmiselle kunnianimi. Se kreikkalainen sana, joka on suomennettu ”synniksi”,
on näet hamartia, ja hamartia tarkoittaa
semmoista sieluntilaa, jolloin ihminen — vielä
onnistumatta — yrittää olla täydellinen ja
noudattaa Kristuksen käskyjä. Hamartia merkitsee ”ampumista maaliin siihen osaamatta”,
ja ainoastaan henkisesti laiskat ja heräämättömät ihmiset ovat ”ilman syntiä”. Kaikki
henkiset ja heränneet ihmiset ovat ”synnintekijöitä”, sillä heidän kaihonsa nuoli kiitää
yhtämittaa
täydellisyyden kaukaisille
kukkuloille, yli-ihmisen etäisille ylängöille. — —
järkevien olentojen pitäisi osata inhimillisemmin sovittaa syntejään toisiaan kohtaan ks
sota 1920: 198—199,
vaanii
syntiä
ks
K-R
1921: 21—22,
Emme
istuneet
suremaan
omaa
syntisyyttämme ks teosofia 1921: 260—262,
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Sillä paljon pienemmän synnin ne tekivät,
jotka tarttuivat miekkaan, kuin ne, jotka
puolustivat
miekkaan
tarttumista,
ks
salatiede 1921: 456,
seurustella veljinä syntisten ja epätäydellisten kanssa? ks teosofia art T.S:n tehtävä
1921: 515—516,
vapahtajamme pahasta ja synnistä ks R-R
1921: 580,
Poissa oli synnin harha, poissa pahan pelko,
ks Joulun R-R 1921:582—583,
synnintunto ei ole minussa oikein elävä,
ks Mea culpa 1922:258—264,
ks anteeksianto 1923: 84—86,
Haarla: ”Synti” näytelmä 1924: 77,
uhraten verensä veljiensä syntien sovitukseksi, ks veri 1925: 51—52,
Jeesuksena hänen ei enää tarvinnut kokea
syntiä missään muodossa, sillä synnin ainoa
tarkoitus on opettaa meille täydellisyyttä ks
Mestarikirjeet 1925: 100—101,
syntinen elämä on lopetettava ks Karjalainen, W. 1925:175,
ks V. H. V.: ”Syntiinlankeemus” teosofian
valossa. 1925: 301,
synnistä ja itsekkyydestä luopuminen ks
Teosofian joulusanoma 1925: 369—374,
jos hänen salainen syntinsä on ylpeys ja
itserakkaus — — useimmat ovat ”syntisiä”,
jotka
kaipaavat
”parannusta”
ks
teosofia
1926: 6—10,
jokaisesta yksilöstä itsestään riippuu, tahtooko hän luopua ”synnistä” ks I. T. J. 1926:
35—37,
jos omat vikamme ja syntimme antavat
meille liian paljon tekemistä ks Kristus 1927:
1—4,
ks magia 1927:127—128,
Kaikkien kuolleiden täytyy näet henkimaailman
esikartanossa
puhdistua
synneistään,
vioistaan, himoistaan ja itsekkäistä pyyteistään. Tämä kuuluu elämän luonnolliseen kulkuun. Kun ihminen siirtyy tältä näyttämöltä
rajan toiselle puolelle, täytyy hänen jättää
hyvästi
personalliselle
itsekkyydelle;
silloin
ei käy enää leikittely päinsä, silloin täytyy
luopua kaikesta, jota sanomme synniksi, ks
Suomen tulevaisuus 1928:206—208,
ks elämänpuu 1929: 124,
Hän yksin, Jeesus, sanoi tulleensa ”syntisiä
pelastamaan” ks Poika 1929:412—416,
lankesimme mustaan syntiin — — Alkuperäinen
”syntiinlankeemuksemme”
Lemurialla ja Atlantiksella tapahtui juuri sentähden, ettemme ks magia 1929: 440,
vapauttamista synnin ja pahan orjuudesta.
— — ensimäinen syntisistä, ks moraali 1930:
94—95,
”Mene, äläkä enää tee syntiä!” ks auttaminen 1930: 226,
Kys. Mikä on sellainen synti, joka on Raamatun mukaan ”syntiä pyhää henkeä vastaan”, ja jota ei saa anteeksi tässä eikä
tulevassa maailmassa?
Vast. Syntejä yleensä voimme antaa toisillemme anteeksi. Jeesus neuvoo meitä antamaan anteeksi niille, jotka meitä vastaan rikkovat. Silloin Isäkin antaa meille anteeksi,
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ettemme tee kaikkea sitä hyvää, mitä ennen
syntymistämme olemme haltion hetkenä luvanneet. Mutta mikä on anteeksiantamaton synti?
Se on synti, jota teemme itseämme vastaan,
sillä me olemme pyhän hengen temppeleitä.
Pyhä henki on totuuden henki ja elämän
luova voima. Jos rikomme sitä vastaan, minkä
tiedämme totuudeksi, menetellen vasten parempaa tietoamme, tai jos käytämme väärin
omaa luovaa voimaamme, esim. sukupuolivoimaamme (kuten yleensä ihmisinä teemme),
rikomme pyhää henkeä vastaan, ja se on
anteeksiantamatonta.
Mitä
tämä
merkitsee?
Tämä merkitsee, että tekojemme karma ei ole
vältettävissä. Emme saata paeta tekojemme
seurauksia. Ei kukaan voi antaa meille niitä
anteeksi, koska olemme rikkoneet itseämme
vastaan. Niiden karma eli seuraus meitä
odottaa
tässä
tai
tulevassa
ruumistuksessamme. Kuoleman jälkeen kaikki puhdistumme, mutta se on toinen asia. 1930: 379,
Jeesus sanoi halvatulle: ”sinun syntisi annetaan anteeksi”. — — ”Synniksi” käännetty
alkutekstin sana merkitsee oikeastaan ”erehdys, rikkomus”. — — ”älä enää tee syntiä”,
ks sairaus 1931: 67,
kaikki tunnustaisivat suunnattoman syntinsä ja erehdyksensä, ks rauha 1931: 210,
puhdistaa sielumme kaikesta synnistä ks
Paavali 1932: 207,
Jos huonot ja syntiset tavat piilevät eetteriolemuksessa ks täydellisyys 1932:242—243,
Ihminen, joka tekee syntiä, on samassa
määrässä kuuro hengen käskyille, ks Teosofia
ja sosialismi 1934: 251—257,
alamme esittämällä Tolstoin tekemän syntien jaon. — — Aistillisuuden — — Laiskuuden — — Ahneuden — — Kunnianhimon —
— Sukupuolisuuden — — Huumauksen synti
ks Tolstoin opin teosofia 1934: 333—336 ja
1935: 17—28.
Synty, -sana, synnynnäinen jne
synnynnäiset
mediumit
ks
mediumismi
1905: 182,
Taipumus pahaan on yksilössä synnynnäinen ks rikos 1905: 215,
ks Ihmisen synnynnäinen luonne 1906: 61,
syntyjen syvien tutkijana, ks Kansallinen
kulttuuri ja Suomen kansa 1906: 191—192,
Etsi syntyjä syviä, ks uskonto 1909: 74—75,
jokainen ihminen on syntyperältään kuninkaanpoika ks heraldiikka 1914: 149—150,
Olen syntyjä syviä tutkinut, olen suurien
salaisuuksien perille päässyt, ks Tietäjä 1914:
466—467,
Ja koska kaikki oppiminen on muistamista,
on siis synnynnäinen luonne kokonaisuudessaan muistoa jostain edellisestä oppimisesta.
Tämä on Platon kanta. [*Ote P. E:n teos.
muistelmista’] 1916: 98,
Sillä on niitä, jonka syntyään, äitinsä kohdusta saakka ovat avioon kelpaamattomia ks
sukupuolielämä 1920: 152—154,
synnynnäinen luonnonoikku, jonka tarkoitus meiltä vielä on salattu? — — yksilöllinen
ihminen on syytön synnynnäisiin taipumuksensa. — — mutta hän löytää ytimen, synty-
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sanan, ja tulee onnelliseksi, ks homoseksualismi 1927: 44—47.
Syntymä, synnytys jne
ks myös P. E. III syntymäpäiviä,
ihmisyyden synnytystuskia ks totuus 1905:
125,
muistissaan palaamaan takaisin vuosi vuodelta syntymäänsä saakka ja sitten syntymän
porttien
läpitse
ks
Jälleensyntymismuisti
1905: 144,
synnyttäminen kahden eri sukupuolen myötävaikutuksesta on ohimenevä ilmiö, ks Sukupuoliasia teosofian valossa 1906: 14—17,
ks Joulu 1906:273—275,
Kristuksen syntymä 1906: 256—257,
olen kuolemaa paeten synnyttänyt ja synnyttäissäni nähnyt tuskaa — — Sillä niinkuin synnyttäminen on työtä ja tuskaa, niin
on työ synnyttämistä ja synnvtystyöstä syntyy elämä, ks Kielletty hedelmä 1908: 98—99,
ihmisen henkinen minä ”syntyv” ks neitsyt
1908:250,
Ihmiset eivät voi synnyttää leijonia, eivätkä
leijonat ihmisiä, ks karma 1908: 331—337,
Mutta että Kristus, sydämessämme piilevä
täydellinen ihminen, meissä syntyisi ja kasvaisi, sen puolesta kannattaa työskennellä,
uhrautua ja unohtaa itsensä, ks Kristus art
Salainen Kristus 1909 joulul: 4,
Evankeliumi on myös esitys salaisen Kristuksen synnystä ja kasvusta ihmisen sydämessä, ks Tietäjät itäiseltä maalta 1909
joulul: 4—6,
korkeamman minän syntyminen — — sisässämme on vapahtaja syntyvä ks maailmanloppu 1910: 133,
Kristuksen syntymän ks Joulusymboliikkaa
1911: 355—361,
on syntynyt ja syntyy sieluja, kyllin vanhoja ja kyllin kokeneita ks kiitos 1912: 4—5,
seuraavat Kristuksen syntymistä, ks Ilmestyskirja 1912: 192,
Tyytykäämme siihen horjumattomaan tietoon, että jollei Kristus synny meidän sisässämme, on yhdentekevä, onko sillä nimellä
mainittu ihminen tai jumala syntynyt kerran
tai useampia kertoja ulkonaisessa maailmassa,
ks opettaja 1912:407—414,
mutta Kristus sinussa syntyy ks vapahtaja
1912: 453,
vapahtajamme syntyy ks Tietäjä 1914: 1,
synnytystuskissa ks Suomi 1914: 97—98,
Synnytystuskat ovat kaikilla yhtä vaikeat,
ks Europa 1914:255—256,
seuraus siitä lupauksesta, minkä hän ennen
syntymäänsä oli tehnyt ks Kivi, Aleksis 1916:
148—149,
ja ilolla kannamme sitä taakkaa, jonka
ennen syntymistämme olemme itsellemme valinneet, ks Kaita tie 1916:153—154,
omituisen syntymäpäivälahjan Mrs. Besantille ks panettelu 1916: 381—382,
syntyä uudestaan ja uudestaan maan päälle
ks ajatus 1916:386—387,
uuden synnytystuskia, ks mammona 1916:
387—388,
syntymisen hetki on [*tuomiopäivä] ks
astraalitaso 1917: 243,
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mystillisen Kristuksen ”syntymistä” ks Kristus 1917: 441—442,
Kun Kristuselämä syntyy ihmisen sielussa
ks teosofia art Mitä on teosofia? 1917:446,
armas synnyinmaani ks Suomi 1918: 68—72,
Jumalalle syntyi — — oma personallinen
ilmennysmuoto Jeesuksen Kristuksen kautta
ks Jeesus art Oliko Jeesus Jumala? 1918:
234—235,
Sillä minun ymmärtääkseni todella syntyi
jotain uutta, syntyi ajassa ja jatkuu ikuisuuteen. (”Syntyi ajassa” on kömpelö lausunto,
sillä kyllä se syntyminen tapahtui ikuisuudessakin.) ks Jeesus vaiko Kristus? 1919: 17—18,
ks joulu 1919: 292—294,
jälleensyntyminen 1919: 295—296,
näin sen elämän — — joka Kristuksen
kanssa meihin syntyy ks sota 1920: 103—105,
synnyttää teosofinen työ uudestaan uudessa
muodossa, ks R-R 1920:343—348,
Meille on syntynyt rakkautemme lapsi:
Ruusu-Risti, ks R-R 1921: 3—5,
Kasteessa siis syntyi jotakin. — — ihmisessä syntyy uusi ihminen ks Jeesus 1921:
66—67,
ohimenevänä synnytystuskana ks Kamensky,
Anna 1921:325—326,
Tuskalla sen olen synnyttänyt, ks Mea culpa
1922: 261—264,
koska Kristuksen tulee meissä syntyä? ks
Joulun sanoma 1922:297—298,
vapahtaja — — on syntyvä heissä itsessään, ks teosofia 1926: 7—10,
mystillisen Kristuksen syntymästä ks I. T. J.
1926: 34—37,
Olinko sitten syntynyt toisenlaiseksi kuin
muut? ks Kristinusko ja maailmanrauha 1927:
388—394,
Syntymähetkestään lähtien Jeesus oli Jumalan Pojan, kosmillisen Kristuksen täyttämä
ks R-R-teosofia 1928: 2,
[*Jumala] syntyy Poikana ihmisen sydämessä, ks Poika 1929: 416,
ennen syntymistämme ks synti 1930: 379,
Kristus nousee eli syntyy aina ensin lapsen
muodossa, ks Kuolema 1932:275—276,
Kristus ensin syntyy, Rasvaa sitten täyteen
mittaansa, ks buddhi 1933:172—173,
kaukana syntymämaastani ks Jouluna 1933:
267—268,
H. P. B. on päättänyt: ”Minäpä synnyn
Suomeen”, ks Paavali 1934: 181—182,
Kristus syntyy, ks Henkinen elämä 1934:
310.
Syrjästäkatsoja jne
Senhän minä — — syrjästäkatsojana selvästi ymmärsin ja näin. ks rauha 1918: 98—99,
Olen
vain
myötätuntoinen
syrjästäkatsoja,
joka saa luottaa terveeseen järkeensä ja
intuitsioniinsa,
ks
Cajander,
Daniel
1920:
54—55.
työnsin epäilyni syrjään — — Tästä pikku
seikasta johtui se epäilys, josta äsken mainitsin ja jota työnsin syrjään aina, kun se
pisti päänsä näkyviin. Mutta maailmansodan
alkaessa en voinut sitä enää syrjäyttää, ks
sota 1920: 102—105,
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Mutta
syrjästäkatsojana
en
näe
syytä
epäillä ks raamattu 1921: 124,
Olen tässä syrjäisessä kolkassani ks Olympialaiset 1924:209—210.
Sysäys
uusi Messias tuleva, joka alkusysäyksen
antaa uuden ajanjakson pyörivälle rattaalle,
ks Kristus 1911: 289,
uusi suuri sysäys henkistä elämää kohti, ks
Joulusymboliikka 1911: 361,
Olihan H. P. B. — — maininnut että seuraava henkinen sysäys annettaisiin v. 1975
jälkeen, ks I. T. J. 1917:105,
Onhan aina muita henkevämpiä ja voimakkaampia yksilöitä, jotka tarmollaan ja työllään, kaukonäköisellä viisaudellaan ja neronsa
terävyydellä antavat henkisiä sysäyksiä kokonaisille kansoille ja aikakausille: miksei olisi
kansoja,
jotka
suorittavat
saman
tehtävän
historian näyttämöllä? ks Suomi 1921:7—8,
[*Rosenkreuz] syvällisiin itämailla saavuttamiinsa tietoihin lisäsi tiedon siitä sysäyksestä, minkä ihmiskunnan kehitys oli saavuttanut Jeesuksen Kristuksen kautta, ks R-R
1921: 19—22,
monta [””teosofista] seuraa on — — alkuperäisen sysäyksen laajalle ulottuvien tarkoitusperien paras todistus. — — Tarvitsemme
vain nyt uuden siteen, uuden veljeskunnan,
uuden
ulkonaisen
järjestön
tätä
mahtavaa
alkuperäistä sysäystä tukemaan, joka sysäys
viime aikoina on jonkun verran pimitetty,
mutta ei koskaan ole muuttanut muotoa, ks
teosofia art T.S:n tehtävä 1921:333—334.
Syttyä, sytyttää
Nämä jalot sielut vetävät luoksensa teosofian valon, syttyvät siitä tuleen ja valaisevat
sitten puolestaan ympäristöään, sytyttäen sielun toisensa perästä. — — sain ensimäisen
tulen sytyttää ks kiitos 1912: 4—5,
Samalla sytytän savu-uhrin ks optimisti
1916:43.
Syvä, syvyys, syventyminen jne
kansan syvien rivien sydämessä ks teosofia
art. Mitä T. S. meille opettaa 1906: 150—152,
teosofia — — tunkeutuu ”syviin riveihin”
[*Suomessa] ks P. E. V 1910:329,
Mutta kun ihminen itseensä syventyy, hän
löytää paremman itsensä, ks hyöty 1911:
53—54,
Suomen kansan syviin riveihin on syntynyt
ks kiitos 1912: 4—5,
ken on tutkinut avaruuden syleilemiä syvyyksiä? ks Salaisen Opin ”Maailmansynty”
1914: 54—59,
Kalevalaan
syventymishalu
ks
Kalevala
1917:297—298,
Logos-käsitettä
on
kuitenkin
syvennettävä
ja tarkistettava, ks Jeesus art Oliko Jeesus
Jumala? 1913:234—235,
hengen syvyyksien partaalla, ks sota 1920:
103—105,
mietiskelytyön syvenemistä ks Uusi vuosi
1923: 1,
Syventyessäni muistoihini pääsin pian asian
perille, ks Ossendowsky 1925: 53—54,
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yhä syvempään ja syvempään totuuteen, ks
Kristus 1927: 3—4,
Syvin metafysiikka on korkeinta käytäntöä, ks Poika 1929:411—416,
Venäjän kansan sielussa — — olisi vielä
mittaamattomia syvyyksiä ja korkeuksia, ks
tuhatvuotinen 1930: 138,
minusta syvempi kristinusko alkaa Damaskuskokemuksesta. ks Paavali 1932:204—207,
avaruuksien syvyyksistä ks Totuus 1934:
286.
Syy, syyllinen
Syyn ja seurauksen laki ks karma
on luettava minun syykseni, ks mediumismi
1906: 231,
Jos me tavalliset ihmiset näkisimme syyt
kaikkeen, niin se voisi kasvattaa meissä välinpitämättömyyttä kärsiviä kohtaan, niin kauan
kuin vielä olemme rakkaudessa heikkoja, ks
karma art Mitä on 1908: 333—337,
ks kehitys 1909: 106,
Tämä on syy, miksi uskonnoissa on pidetty
avioliittoa pyhänä, ks Rakkauden salaisuus
1911: 216—219,
Kaikilla aloilla — — vallitsee syynlaki ks
Salaisen O:n Maailmansynty 1914: 58—59,
Ei ole seurausta ilman syytä eikä syytä
ilman alkujuurta, ks Vuosi 1925: 3,
Syynä eroon ks I. T. J. 1926:245—247,
yhtä syylliset sotaan, ks Versailles 1929:
317—318,
Kukaan meistä ei ole välittömästi syyllinen
maailman taloudelliseen pulaan. Mutta kaikki
olemme välillisesti siihen syypäät ks Temppelirahasto 1933:37—38.
Syyria ks joulusymboliikkaa 1911: 357—361.
Syyruumis
itsetietoiseksi n.k. syyruumiissaan ks ylösnousemus 1905:214—215,
Muisti näet asuu n.k. syyruumiissa, joka on
yksilöllisyyden varsinainen verho, ks eläinkunta 1915: 190,
Tämä kuolematon ruumis on n.k. syyruumis
ja kundaliini eli käärmetuli on siinä piilevä
Logoksen valo. ks Dunlop, D. N. 1916: 195—
196.
ks Sairas sielu 1926:231—232.
Syysuhteen laki
syysuhteen laki on ehdoton koko luonnossa
ks täydellisyys 1905:31,
Tätä kehitystä johtaa laki, syysuhteen laki,
ja se on kolmas oppi. — — Sellainen syysuhteen laki ks teosofia art Mitä T. S. meille
opettaa 1906: 149—152,
syysuhteen laki ks Kehityksen kulku 1907:
269—271,
syysuhteen laki, joka justeeraa entiselleen
kaiken häiriön. — — syysuhteen puolueeton
laki. ks Kohtalo, kaitselmus, vapaus 1924:
261—265.
Syytös, syyttää, syytön jne.
torjua syytöksiä madame Blavatskyn henkilöä vastaan, ks H. P. B: Teosofian Avain
1907: 22,
Ihminen syyttää aina ensin muita, ks veljeys
art
Onko
veljeysaate
toteutettavissa?
1907: 97—99,

Syöminen

on väärin syyttää Jeesusta ja hänen oppiaan
kristillisen kirkon virheistä ja erehdyksistä ja
hirmutöistä, ks Mooses 1908: 251,
Joskin voi syyttää minua muodollisesta virheestä ks Päämaja 1911: 89,
syytettiin minua eräiltä tahoilta ties minkälaisesta ahneudesta ja rahahimosta. — —
Steineriä — — syytettiin ks opettaja 1912:
412—414,
olette yhtä syyttömät kuin mekin siihen,
että kaikki nykyhetkenä on kallistunut, ks
Tietäjä 1915: 457—458,
Mielelläni otan vastaan moitteita ja syytöksiä, väärinymmärrystä ja epäilystä, kunhan
vain saisin veljeni avaamaan silmänsä ja näkemään totuuden, ks Mea culpa 1922:261—
264,
kärsii syyttömästi — — Näennäisesti syytön kärsimys ks helvetti 1926: 330,
ks panettelu 1930: 131—132.
Syöksyä jne
[*T. S.] syöksyy samanlaiseen korkean olennon jumaloimiseen, joka on ollut kristinuskon
ja kristillisten kirkkojen tuho ja turmio, ks
Kristus 1911: 289,
syöksee meidät helvettiin ks Mysteriot I
1916: 65—67,
nyt T. S. syöksyi veljeyden tieltä pois ks
sota 1920: 104—105,
hän syöksyy nautinnosta toiseen — — estää
meitä alituisesti syöksymästä samaan kurjuuteen. — — syöksi hänet sukupuolisuuden
kuiluihin, ks sukupuolielämä 1920: 150—154,
Minusta tuntui, että ihmiskunta äkkiä oli
syössyt satoja vuosia taaksepäin kehityksessä
ks R-R 1920: 339—348,
ja niin me teosofit syöksyimme sotaan ks
teosofia art T.S:n tehtävä 1921:332—334,
syöksyvät ”tämän maailman ruhtinaiden” ja
”ilmavallan hallitsijoiden” palvontaan ks Valon ja varjon veljet 1922: 102—105,
Kiirastuleen ja helvettiin se huomio minut
syöksi, ks Mea culpa 1922:261—264,
kristikunta syöksyi kylmäverisesti ks sota
1924: 2—4,
syöksyvät sokeasti sen [*intohimojen] pyörteihin, ks itsemurha 1924: 209.
Syöminen
ks myös ravinto; vegetarismi,
syömään hevoslihaa ks Yksipuolisuuden vaarat 1905: 165—166,
luopuminen eläinraatoja syömästä ks eläinkunta 1909: 35—36,
T: Eräs arvoisa T.S:n jäsen kirjottaa: ”Ehdottaisin, että Tietäjässä omistettaisiin pieni
osasto vegetaariselle ruokajärjestelmälle, jossa
yleisöllä olisi tilaisuus kertoa kokeiluistaan
kasviruokien kokoonpanossa ja ilmottaa reseptejä onnistuneista valmisteista. On näet suurena esteenä kasviruokajärjestelmän toteuttamisessa se, että naiset yleensä ovat vanhoillisia eivätkä mielellään ryhdy itse keksimään
ja kokeilemaan, mutta jos saavat aivan yksityiskohtaisia neuvoja, luulen, että ovat taipuvaisempia
jättämään
vanhan
järjestelmän”.
Toivon, ettei kukaan teosofinen nainen pidä
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tätä pientä arvostelua pahana. Tietäjä avaa
mielellään
palstansa
niille,
jotka
tahtovat
muille opiksi kertoa kokemuksistaan. Tässä
numerossa on taas kirjotus tohtori Hanishin
mukaan, ja tulevat ne yhä jatkumaan.
Jos saan ilmaista kokemuksen, minkä muutamat (m.m. allekirj.) ovat tehneet, tahdon
sanoa, että syöminen kaksi kertaa päivässä
(klo 11 ja klo 6) on aivan kylliksi eikä muina
aikoina kaipaa mitään ruokaa tai juomaa.
Kahvi tai tee on mainio juhlajuomaksi joskus,
muttei ole tarpeen jokapäiväisessä ohjelmassa.
Toimittajalta 1910:87,
raatojen syöminen ks epäilys 1910: 292—293,
ks ravinto 1912: 205,
veljesateria 1925: 243,
temppeleihin syömään ks P. E. V Jyväskylä
1928: 21,
”syökää tästä puusta ks Messias 1928: 170,
Mihinkä tässä joutuisi, jollei syödä saisi?
ks R-R 1932: 71—72,
ks veri 1934: 344—345.
Säde
Theou-Sophia, ja siitä on nyt jo heijastunut
säde maan päälle, ja se säde ennustaa koko
valon tuloa, ks rauha 1919: 5,
Säde on kirjallinen viikkolehti — — Päätoimittaja on kirjailija Annie Kaste 1934: 48,
107.
Sähkö jne
ihmiset
ovat
ikäänkuin
sähköpattereita,
jotka alinomaa lähettävät ajatusväreilyä ympäröivään avaruuteen, ks uni 1905: 183,
sähkösanoma ks P. E. VII 1911:282,
Ihmisruumiin sähköisyys. 1914:147,
ks teollisuus 1919: 162—163,
Suomi 1921: 8,
Kaikki uuden liiton mestarit ja heidän opetuslapsensa (eli Valkoinen Veljeskunta) — —
muodostavat he ikäänkuin sähköverkon, joka
peittää koko maapallon, ks Kristus ja teosofinen liike 1922: 38—40,
ks kosket 1923: 86,
Ja kuitenkin Jeesuksen työ yksin on ollut
kuin kirkkaan sähkövalon johdattamista oppisaliin, jota vain himmeät kynttilät siellä täällä
ovat valaisseet, ks Vuorisaarna 1927: 246,
ks ristiretki art Teosofinen 1932: 154—160.
Säiniö ks Punaisen ajan uhrit 1918: 94.
Sällskapet för psykisk forskning ks P. E.
VII 1924: 319.
Särkkä, V. S.
Nuoren
kristityn
tunnustus.
”Rauhaa
kohti”
julkaisee
toukokuun
numerossaan
[*1928] talollisen pojan V. S. Särkän kirjeen
Viipurin Piirin kutsuntatoimistolle, jossa kirjoittaja
motivoi
kieltäytymisensä
sotapalveluksesta. Kirjeensä nuori mies lopettaa seuraavin sanoin: ”Allekirjoittanut tahtoo elämänsä kuumimmat, mutta samalla myöskin
ihanimmat taistelut käydä Jeesuksen sotarintamalla: rauhan, rakkauden, veljeyden ja sovinnollisuuden rintamaketjulla. Tahdon ilolla
uhrata elämäni Jeesukselle ja taistella hänen
lippunsa ympärillä isänmaamme ja kansamme

Sääli

hyväksi, mutta ei miekalla, vaan rakkaudella.
Siksi en myöskään saata hyväksyä sotalaitosta, enkä sitä missään muodossa (en aseettomanakaan kanslia- tai muussa työssä) kannata, koska se lietsoo vihaa, herättää kauhua
ja kylvää kuolemaa ympärillensä. Sota on
rikos ihmiskuntaa vastaan, mutta samalla se
on mitä suurin rikos Jumalaa ja Jeesuksen
oppia vastaan. Siksi tahdonkin taistella sen
poistamiseksi
kansojen
poliittiselta
näyttämöltä.”
Tien varrelta 1928: 218.
Sävellys, säveltäjät jne
[*Kongressi avattiin] säveltäjämme Oskar
Merikannon säveltämällä kantaatilla P. E:n
sanoihin ‘‘Kuoleman kunniaksi” — — kantaatin johtaja, joka oli T. S. ulkopuolelta otettu,
innostui niin suuresti sekä sävellyksen kauneuteen että myös, kuten hän minulle sanoi,
sen merkilliseen sisältöön, että hän ja hänen
rouvansa päättivät ruveta tutkimaan teosofiaa, ks teosofia art Yleiseuroppalainen 1913:
287—292,
ks laulu 1917: 203,
sota 1918: 196,
Tietäjä 1919: 290—191,
musiikki 1921: 319,
sävelten ruhtinas ks Merikanto, O. 1924:
84—85,
säveltäjälle, joka samalla on mystikko ks
Melartin, Erkki 1925: 103—104,
sävelten deevat ks Lahti. Väinö 1928: 286,
ks laulu 1929: 168.
Sävyisät
Ja eikö Kristus ole ennustanut ajan tulevan,
jolloin sävyisät perivät maan? Ja keitä ovat
nuo sävyisät, jos eivät ole totuudenetsijöitä,
nimittäkööt he sitten itseään teosofeiksi, okkultisteiksi tai antroposofeiksi, ks teonofia art
T.S:n tehtävä 1921:332—334, ja 1930:181—
185.
Sääli
ks kunnioitus 1907: 140,
Tässä on jumalallinen vastaus siihen kysymykseen, onko karma sääliväinen? ks karma
art Mitä on karma? 1908:333—337,
Jumala on sääli, ks tieto 1910: 53,
ks Rakkauden salaisuus 1911:213—219,
onni 1914: 2—3,
Mysteriot I ja II 1916: 65—67, 115,
säälisi valtameri ks Suomi 1918: 68—72,
ks rauha 1918: 99,
Kuinka onkaan elämä viisas ja säälivä ks
jälleensynt 1919: 296,
tappaminen — — säälistä, ks Wood, E.
1922: 167,
säälimme heitä, ks itsemurha 1924: 209,
ks oppi 1925:223,
Sota on säälimätön ja hirveä kurittaja, ks
Topelius, Z. 1930:43,
sinä säälit meitä tietämättömiä niin sanomattomasti, ks Kuolema 1932: 276,
Jeesuksen armahtava sääli ks riivaajat 1933:
145,
ks Teosofia ja sosialismi 1934: 253—257.
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Säännöllisyys, -ttömyys jne
säännöttömään
‘‘astralismiin”
ks
mediumismi 1905: 182,
säännöllinen ja järjestetty työ tuottaa parempia hedelmiä kuin tilapäinen ks P. E. VII
1906: 139,
Säännöllinen työ ks Kansallinen kulttuuri
ja Suomen kansa 1906: 192,
Bhagavad Gitassa sanotaan: ”— — Kärsimystä hävittävä jooga on häntä varten, joka
on säännöllinen ruoassa ja huvituksessa, säännöllinen tekojen suorittamisessa, säännöllinen
nukkumisessa ja valvomisessa”, ks fakiiri
1908: 123,
sitä
hyvettä,
jota
tahdomme
saavuttaa,
ajattelemme sitä säännöllisesti ja vakavasti.
— — säännöllisellä työllä voi ihminen vapautua itsekkyydestä ja nousta alemman itsensä
herraksi, ks Usko ja teot 1908: 132—135,
suljetun piirin, joka kokoontuu säännöllisesti ks esoterismi 1909:4,
Ensin minua hämmästytti tämä vuosilukujen säännöllisyys, ks Jumala 1909: 107—108,
voi oppia ajatuksiaan hillitsemään — —
säännöllisen
harjotuksen
kautta,
ks
ajatus
1909: 139,
Nyt ymmärrän, mikä suuri merkitys voi
olla teosofisella looshilla. Sen jäsenet kokoontuvat
säännöllisesti,
tuntevat
säännöllisesti
veljellisiä, puhtaita tunteita, ajattelevat säännöllisesti voimakkaita, vapauttavia ja nostavia ajatuksia. Säännöllisyys vaikuttaa sen,
että kerran syntyneet ajatuskuvat saavat joka
kerta aivan kuin uutta ravintoa, uutta elinvoimaa ja muodostavat ympäristön pimeyteen
kirkkaasti loistavaksi valoksi, joka houkuttelee ihmissieluja etsimään totuutta ja pyrkimään veljeyttä kohti, vaikkeivät aavistakaan,
mistäpäin saavat herätyksensä, ks looshityö
1909:339—340,
Niiden [*looshien] säännöllinen, joskin ulkonaisesti vielä vaatimaton, työ on puhdistanut
ilmapiiriä ks P. E. V 1910:328—329,
Säännöllinen
meditatsioni
nostaa
ihmistä
alemman itsensä yli ks astraali 1913: 100,
säännöllisen mietiskelyn kautta, ks hyvä
1913:258,
Tässä siis on meillä säännöllinen ajankierros kolmessa jaksossa, jotka säännöllisesti
seuraavat toisiaan, ks ennustus 1913: 263,
ryhmiin, jotka säännöllisesti kokoontuvat ks
nainen 1913:366, ja 423—424,
ks mietiskely 1915:40—41,
säännöllisesti työtä ks ruumis 1916: 286,
säännöllinen vuositulo ks R-R 1921: 449—
451,
Ajatukseni palautuvat säännöllisesti tuohon
Mrs. Besantin merkilliseen lausuntoon ks salatiede 1921:452—456,
J. R. Hannulan kirjoitukset samoin säännöllisesti jatkuvat ks P. E. XII alkulause 1923:
364,
säännöllisesti
uudistuisi.
ks
kesäkurssit
1926: 170,
ks ponnistus 1928: 182,
säännöllisessä tahdissa, ks R-R 1930: 186—
187,
R-R:n työ jatkuu säännölliseen tapaansa ks
P. E. VI Amerikka 1933:201.
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Sääntöjä [*yleisiä]
[*H. P. B.] lausuu ylimalkaisen säännön
[*kuoleman jälkeisestä elämästä], ks kuolema
1907:49.
ks Kaita tie 1907: 61,
”ei sääntöä poikkeuksetta” ks kärsimys
1910: 222,
ks jooga 1916: 437—438,
Mutta se, joka kesken väsyy, on unohtanut
henkisen elämän ja itsekasvatuksen ensimäisiä sääntöjä: älä työskentele tuloksien takia.
ks R-R 1920: 347—348,
samaa kultaista sääntöä on tunnettu — —
erikoisia sääntöjä ks siveysoppi 1927: 5—6,
Tämä sääntö — vai sanoisimmeko poikkeukseksi säännöstä? — pitää paikkansa myös
kansojen suhteen, ks Suomen tulevaisuus 1928:
202—208,
kotonani maalla on sääntönä, etten ota ketään vastaan, ks P. E. II koti 1930:188,
se on vanha yleinen sääntö, ks H. P. B.
1931: 39—40,
H. P. B. katui ilmiöitään, ja vanha Okkultinen sääntö vaatiikin, että opetuslapsi ei anna
julkisia näytteitä kvkyjen käytöstä, ks C. W. L.
1932: 73—74,
Sääntö on sama jokaiselle ihmiselle: täytä
jokapäiväiset
velvollisuutesi
uskollisesti
ja
pyri alati kasvavaan epäitsekkyyteen unohtamalla itsesi ajattelemalla läheistesi ja toisten
parasta, ks täydellisyys 1932:243.
Säännöt [^Teosofisen Seuran]
Jospa meidän iäkkäälle presidentti-perustajalle vielä olisi suotu ilo vahvistaa säännöt
Teosofisen Seuran Suomalaiselle Sektsionille!
ks Olcott 1905: 162,
Suomalaisen Osaston säännöt. Olemme tähän numeroon painattaneet osastomme säännöt semmoisina kuin ne Helsingin kokouksissa on hyväksytty ja presidentti on ne vahvistanut ja jommoisina ne jätetään Senattiin
rekisteröitäviksi.
Tien varrelta 1907: 251,
TEOSOFISEN
SEURAN
SUOMALAISEN
OSASTON SÄÄNNÖT 1907: 252 ja 276—277,
Kys. Miksi Teosofisen Seuran Suomalaisen
Osaston
sääntöjen
vahvistusta
Senaatissa
anottiin ruotsin kielellä? Otaksun ettei Teosofisessa Seurassa ja sen jäsenten kesken saa
löytää
minkäänlaista
puolueellisuutta.
Sitä
varten tuntuu niin luonnottomalta, ettei suomalaisen osaston sääntöjen vahvistusta anottu
kotimaisella kielellä.
Vast. Teosofisen Seuran Suomalaiseen Osastoon kuuluu sekä ruotsin- että suomenkielisiä
jäseniä. Säännöt ovat painetut kummallakin
kielellä.
Anomus
oli
kirjotettava
toisella.
Millä? Se kai oli veljesliitossa yhdentekevä,
sillä Teosofisessa Seurassa tosiaan ei saa olla
mitään puolueellisuutta. 1907: 274,
T. S :n Suomalainen Osasto. Marraskuun 22
p:nä
jätettiin
asianomaiset
anomuspaperit
Keisarilliseen Senatiin.
Tien varrelta 1907: 274,
Suomalaisen Osaston sääntömuutokset. Presidentti on kirjeessä marrask. 23 p:ltä 1908

Säännöt, T.S:n

— 300 —

ylisihteerille [*P. E:lle] hyväksynyt ne muutokset osastosäännöissä, jotka päätettiin viime
maaliskuun vuosikokouksessa. Näiden mukaan
on siis irtojäsenten vuosimaksu Smk. 6:—,
looshijäsenten Smk. 5:— Osastolle; naisjäsenet maksavat Smk. 3:—, jos eivät katso voivansa maksaa enemmän. Vuosikokous pidetään joko pääsiäisenä tai helluntaina.
Tien varrelta 1909: 36,
Eräässä vuosikokouksessa nimenomaan näytettiin minulle, että olin toiminut itsevaltaisesti ja suorastaan Seuramme sääntöjä vastaan. — — Muuten olen lohdutuksekseni huomannut, että esim. Saksan ylisihteeriä, toht.
Steineriä, Saksan T.S:n viime vuosikokouksessa niinikään syytettiin Seuran sääntöjen
laiminlyömisestä; jopa uhattiin oikeudenkäynnillä, ks opettaja 1912: 413—414,
Teosofinen Seura Suomessa. Kaikki teosofian harrastajat lienevät jo kuulleet sen uutisen, että Suomen Teosofisen Seuran säännöt
on senaatissa hylätty. Säännöt jätettiin senaattiin v:na 1907, ja kielto on sitä kummallisempi, kun Venäjälläkin on Teosofinen Seura
saanut
virallisen
vahvistuksen.
Teosofinen
Seura on luettava tieteellisten yhdistysten
joukkoon, eikä ”uskonnollisten seurakuntain”,
sillä eivät T. S. jäsenet ole anoneet eroa valtiokirkosta. Toivottavasti tämä on ohimenevä
pilvi teosofisella taivaallamme.
Tien varrelta 1913: 108,
Teosofisen Seuran sääntöjen vahvistus. Sen
johdosta, että senaatti kielsi Suomen Teosofisen Seuran säännöiltä vahvistuksen, sisälsivät
pääkaupungin ruotsinkieliset lehdet Nya Pressen ja Dagens Tidning kumpikin seuraavassa
numerossaan pääkirjotuksen, jossa hyvin suoria sanoja lausuttiin sekä senaatille että Porvoon tuomiokapitulille. Nya Pressen kirjotti
m.m.:
”Että Porvoon tuomiokapituli on tahtonut
tehdä Teosofisen Seuran uskontokunnaksi,
jonka tulisi olla samassa asemassa kuin joku
eriuskolaisseurakunta,
todistaa
tämän
kirkollisen
viraston
täydellistä
tietämättömyyttä
sanotun
seuran
tarkotuksesta
ja
siitä perusaatteesta, johon se nojautuu. Tuo
perusaate sisältää, että seura on mitä puolueettomimmassa ja vapaimmassa suhteessa
kaikkiin kirkollisiin tunnustuksiin ja uskontokuntiin, olkoot ne mitä laatua tahansa,
niin ettei mikään uskontunnustus saa olla
esteenä seuran jäseneksi tulemiselle. Teosofiseen Seuraan saattaa siis kuulua luterilaisia, katolilaisia, muhamettilaisia ja pakanoita eikä näiden silti tarvitse astua ulos
kirkoistaan tai luopua uskostaan. Tämä perustuu siihen, että Teosofinen Seura tahtoo
olla
ainoastaan
joukko
totuudenetsijöitä,
jotka tutkivat totuutta kaikista uskonnoista
ja
filosofisista
järjestelmistä,
erittäinkin
itämaisesta viisausopista. Tällainen henkisillä aloilla työskentelevä tutkijoitten joukko
on silminnähtävästi yhtä vähän kirkollinen
seurakunta
tai
uskontokunta
kuin
esim.
Prometheus-seura.
Vastakohdan
väittäminen
on vain ilmaus käsitteiden sekaannuksesta,
joka perustuu tietämättömyyteen.
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On myös aivan väärin väittää, että seura
olisi
ulkomaisten
viranomaisten
alainen.
Suomen Teosofinen Seura on täydellisesti
itseänsä hallitseva järjestö. Osa jäsenmaksuista menee Teosofiselle Seuralle Adyarin
pääkirjaston ylläpitämiseksi, joka siellä on
koottuna eri maitten teosofisten seurojen
keskipisteeksi,
sekä
tekemään
täkäläisille
seuran jäsenille mahdolliseksi siellä jonkun
aikaa harjottaa tutkimuksia.
Tuomiokapitulin
lausuntoon
nojautuvaa
kieltoa elähyttää ymmärtämättömyyden ja.
keskiaikaisen
suvaitsemattomuuden
henki.
Teosofinen Seura ei ole hyvissä kirjoissa
kirkollisten viranomaisten luona. Sitä todistaa arkkipiispan ahdasmielinen kielto Turun
akatemiasalin myöntämisestä teosofisia esitelmiä varten, vaikka siellä muuten puhutaan kaikenlaisista aineista. Tuollaisilla keinoilla, jotka muistuttavat menneitten aikojen ahdasmielisyyttä, eivät meidän kirkkoruhtinaamme kuitenkaan voi pitää kuolevaa
valtiokirkkoamme vapaana epäuskon saastunnasta. Kritiikki on meidän aikanamme
ilmassa ja nykyään kysytään totuutta eikä
uskonoppeja ja dogmeja.”
Lehti arvelee, että seuralla kuitenkin on
täysi oikeus olla olemassa ilman virallista
sääntöjen
vahvistusta,
vaikka
viranomaiset
mahdollisesti voisivat käyttää hyväkseen kieltoa rettelöimiseen.
Samaan suuntaan kirjottaa Dagens Tidning,.
vaikka hieman keveämpään tapaan. Se alottaakin sillä, että tuo kielto on enemmän naurettava kuin surullinen ja sanoo, ettei sillä
ole
”mitään
käytännöllistä
merkitystä,
koska
Teosofisen Seuran oikeus maassa toimia
aatteittensa levittämiseksi on perustuslakien
mukaan
riippumaton
senaatin
suostumuksesta.” Lehti jatkaa:
”Teosofia on kuten tunnettu yhteinen
nimi niille uskonnollispanteistisille viisausoppi-järjestelmille, jotka myös käyvät mystiikan nimellä ja joiden tunnetuimpina edustajina protestanttisessa historiassa ovat niin
vaaralliset herrat kuin Jakob Böhme ja
Emanuel Svedenborg. Sen tarkotuksena on
jonkinlaisen mystillisen sisäisen näkemyksen kautta päästä perille kaiken olevaisen
totisesta
olemuksesta,
löytää
jumalallisuus
ihmisessä, yhteisen ihmisveljeyden perusta
j.n.e. Nykyisen Teosofisen Seuran johon
kuuluu lukuisia jäseniä kaikissa sivistysmaissa, perusti New Yorkissa v:na 1875
ruhtinatar Blavatsky ja se on tätä nykyä
jaettu kahteen pääryhmään, joista toisella
on päämajansa Adyarissa Intiassa ja toisella Leipzigissä (?).
Tämän lempeän viattoman filosofian edustajilta tahtoo siis senaatti kieltää oikeudet.
Että Teosofinen Seura on aivan ilman tunnustusta ja avoinna kaikenlaisille uskonnoille ja että teosofit kaikkina aikoina ovat
kuuluneet
mitä
erilaisimpiin
uskontokuntiin, on siis senaatille tuntematonta. Enemmän kuitenkin hämmästyttää se seikka, että
tuollaisen väärinkäsityksen on pannut al-
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kuun — Porvoon tuomiokapituli, jonka jäsenillä kuitenkin pitäisi noista asioista olla
edes alkeellisia tietoja.
Myöskin senaatin pelko ulkonaisesta sekaantumisesta sisäisiin asioihimme Teosofisen Seuran kautta, tuntuu suorastaan huvittavalta. Yhtä paljon aihetta pelkoon antaisi silloin N.M.K.Y., Pelastusarmeija ja
muut kansainväliset liikkeet. Ja mitä niihin
kolikkoihin tulee, joita teosofiaan innostuneet lähettävät Intian Adyariin vähäpätöiseksi avustukseksi teosofian keskuskirjaston
ylläpitämiseksi,
niin
niiden
pidättäminen
maassa ei sanottavasti lisänne Suomen kansallisomaisuutta, josta senaatti muuten niin
lämpimästi huolehtii.
Mitään käytännöllistä häiriötä Teosofisen
Seuran toimintaan ei kyseessäoleva senaatin
päätös voi sisältää.”
Kumpikin lehti osottaa täydellistä asiantuntemusta. Jälkimmäinen tietää jo viimeisetkin uutiset hajaannuksesta teosofisessa leirissä, vaikka se erehdyksestä sijottaa toisen
päämajan Leipzigiin (pitäisi kai olla joko
Munchen tai Berlini). Suomalaiset lehdet eivät ole tienneet mitään sanoa Teosofisesta
Seurasta ja sen sääntöjen kiellosta vaan ovat
ainoan myötätuntonsa ilmaisseet vaitiololla tai
painattamalla
otteita
ruotsalaisista
lehdistä.
Yksi ainoa lehti — Borgäbladet — on vastannut
pääkaupunkilehtien
lausuntoihin
ja
yrittänyt
puolustaa
tuomiokapitulin
menettelyä. Sillä kuitenkaan ei ole muuta esitettävänä kuin se uudistettu väite, että Suomen
Teosofinen Seura on ulkomaalaisen Seuran
alainen ja tämän todistuksena on vuotuinen
maksu. Kuitenkin se ottaa suuhunsa suuria
sanoja lausuu: ”Näiden sääntöjen hyväksyminen täällä Suomessa olisi siis ollut jokseenkin mieletön (ganska absurd) teko.”
Tähän julkaisi Nya Pressen 27 p:nä helmik, seuraavan vastauksen:
”Jokseenkin mieletön teko! Tuskin korviaan uskoisi. Onko Borgäbladet asettunut
sivistyksen vihaajien leiriin? Onko tämä
oleva jonkinlainen uskontunnustus? Tarkottaako lehti, että Suomen auttamattomasti
tulee olla kulttuurin perimmäisessä jälkijoukossa tai ehkä kokonaan olla kulttuurin
rajojen ulkopuolella? Mitä muuten voi ajatella tuollaisesta lausunnosta? Eikö valistuneen lehden velvollisuus ole pikemmin huomauttaa
laeissamme
mahdollisesti
löytyvistä
puutteista
kuin
pudistaa
päätänsä
sivistyksellisille liikkeille ja oraakkelimaisesti julistaa, että ne ovat mielettömiä, mahdottomia? Miksi Teosofinen Seura olisi mielettömämpi Suomessa kuin Ruotsissa, Saksassa,
Englannissa,
Ranskassa,
Italiassa,
Itävallassa,
Hollannissa,
Belgiassa,
Venäjällä, Sclrvveizissä, Unkarissa, j.n.e, puhumattakaan
Europan
ulkopuolella
olevista
maista? Miksi Teosofinen Seura Suomessa
olisi niin pöyristyttävän vaarallinen, että
olisi mieletöntä ajatella sen sääntöjen vahvistamista?
Totta on, että Teosofinen Seura on kansainvälinen järjestö ja että kansalliset seu-
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rat ovat olennaisia osia suuremmasta kokonaisuudesta, mutta on myöskin totta, että
nämä kansalliset seurat eli ”osastot”, niinkuin niitä varhemmin kutsuttiin, ovat itseänsähallitsevia ja riippumattomia omilla
alueillaan. Yhdessä ne muodostavat suuren
seuran, jolla on yhteinen presidentti ja yhteinen kokoonpanoaate, nim. yleisesti tunnettu teosofinen ohjelma (mainitaan T.S:n
kolme pykälää) ; sitäpaitsi eri kansallisten
seurain säännöt määrätyissä kohdissa ovat
aivan yhtäpitäviä kuten siinä, mikä koskee
jäsenten vastaanottamista ja looshien perustamista. Mutta käytännöllisesti näyttäytyy yhteenliittyminen oikeastaan siinä, että
kaikki kansalliset seurat valitsevat seuran
presidentin, että seuralla on yhteinen päämaja
Adyarissa
(Madras,
Intia),
minne
vuosittain pieni maksu — 8 penceä jäseneltä — lähetetään kustakin kansallisesta
seurasta sekä lyhyt kertomus sen toiminnasta kuluneena vuonna, sekä vihdoin siinä,
että jokaisen kansallisen seuran ylisihteeri
eli esimies on äänivaltaisena jäsenenä seuran pääneuvostossa.
On vaikeata käsittää, mitä vaaroja yhteiskunnalle olisi siitä, että Teosofisen Seuran säännöt vahvistettaisiin. Seura on luettava kirjallisten eli oppineitten seurojen
joukkoon eikä sekotuspolitikkaan.
Nimi ”osasto” (sektsioni) on kuten sanottu vanhentunut. Anomus jätettiin Senaattiin useita vuosia sitten ja senjälkeen
on sana ”osasto” vaihdettu ”kansalliseen
seuraan”. Tämä tapahtui v:na 1908 osaksi
Ranskan seuran rekisteröimisen helpottamiseksi, ja samana vuonna Teosofinen Seura
sai laillisen vahvistuksen myöskin — Venäjällä.
Kaukana siis siitä, että olisi mieletöntä
laillistuttaa
Teosofinen
Seura
Suomessa,
olisi pikemmin mieletöntä, jos me täällä
Suomessa olisimme niin tavattomasti jälellä
koko muusta Europasta, että Seuralta täällä kiellettäisiin sääntöjen vahvistus.”
Tämä asiallinen vastaus selvästi osottaa,
kuin täydellisesti oikeutettu on Teosofisen
Seuran olemassaolo maassamme.
Tien varrelta 1913: 164—167,
Vuonna 1913 senaatti kieltäytyi vahvistamasta [*S. T.] seuran sääntöjä, ks ennustuksia 1920: 54,
[*A. B.]: ”En löydä säännöissä mitään sellaista kohtaa, joka sallisi kansallisen seuran
eripuraisen vähemmistön valittaa pääneuvostolle, ks R-R 1921:392—396,
vastoin Teosofisen Seuran sääntöjä ks salatiede 1921:452—456,
Sotiko se jollain tavalla Teosofisen Seuran
pykäliä tai sääntöjä vastaan? ks teosofia art
T. S:n tehtävä 1921:457—463,
Minä yhtenä ehdotin Teosofisen Seuran pääneuvostolle, että T.S:n sääntöjä muutettaisiin
siten, että kansalliset osastot ks Steiner 1925:
155—156,
Suomen T.S:aan muodostui kaksi leiriä:
— — T. S:ssa ei sääntöjen mukaan kysytä

Säätää

— 302 —

kenenkään mielipiteitä uskon asioissa ks R-R
1926:70—71,
[*A. B. selitti] että turha oli muuttaa vanhoja hyviä sääntöjä, ks teosofia 1926: 169,
Suomen T. T:ssa olisi ollut sijaa kahdelle
autonomiselle osastolle — — Kiellettiin tietysti sääntöjen ja paragraafien varjossa ks
I. T. J. 1926:245—247.
Säätää
”Ihminen päättää, Jumala säätää” ks Tietäjä 1914: 467,
ks sallimus 1924: 121—123.
Söderberg, Hjalmar
Jeesus Barabbas, kuuluisan ruotsinmaalaisen kirjailijavanhuksen Hjalmar Söderbergin
äsken ilmestynyt puoleksi tieteellinen, puoleksi
kaunokirjallinen satiiri on ottanut aiheekseen
Jeesuksen persoonan ja kuoleman, joka aihe
tuli Ruotsissa päivänkysymykseksi viime talvena ilmestyneen tohtori Toliin kirjan kautta.
Tohtori Toll, kuten muistamme, väitti broshyyrissaan Dog Jesus pä korset?, että Jeesus
ristillä oli ainoastaan valekuollut ja heräsi
eloon haudassa. Hjalmar Söderberg puolestaan nyt väittää, että Jeesus ei ollenkaan
kuollut, ei valekuolemaakaan, koska häntä
yleensä ei ristiinnaulittu. Pilatus päästi hänet
näet vapauteen kansan pyynnöstä, sillä Jeesus
oli sama kuin se Barrabas, josta puhutaan
evankeliumissa.
Barrabas
merkitsee
”isän
poika”, tarkoittaen ”Jumalan poikaa”, ja oli
silloin tällöin esiintyvien messioiden yleisnimenä. Kirja on memoarimuotoon kirjoitettu.
Sen päähenkilö, vanha luutnantti Jägerstam,
on herännyt muistoon siitä, että hän edellisessä ruumistuksessaan eli Palestiinassa Jeesuksen aikana ja tunsi Jeesusta personallisesti,
joskaan ei läheltä. Kirjan lukee helposti ja
monessa
kohden
älylliseksi
nautinnokseen,
mutta sen antama kuva kapinoitsijasta Jeesuksesta on niin toisenlainen kuin evankeliumein sankarihaahmo, että kirjaa ei saata
ottaa vakavalta kannalta. Söderberg on ihmistuntija ja satiirikko, mutta suuren sielun tuntija hän ei näy olevan.
Tien varrelta 1929: 18.

Söörnäinen

Söderblom, Nathan
Ruotsin
arkkipiispa
[*Nathan
Söderblom]
ennustaa:
”Olemme
menemässä
uskonnon
uudistusta kohti. Siitä olen yhtä varma kuin
Jumalasta itsestään”. [*Ote art. ”Uskonnon
uudistusko tulossa?” kirj. Galila] 1920: 89,
ks Europa 1929:232—233.
Söderhjelm, Alma: Min värld.
ks memoaarikirjallisuus 1930: 53.
Söderling, Carl ks Busch, Oscar 1914: 501—
502.
Söderman, H. ks Hanish 1909: 271.
Söderström & C:o ks P. E. XII Salainen
Oppi y.m. 1915: 267.
Söörnäinen
Sörnäisten
Työväenyhdistyksen
huoneustossa. ks P. E. VII 1905:27, 50, 116, 148, 179,
1906: 27, 63,
ks kustannustyö 1906: 86—87,
Teosofinen
iltama
Sörnäsissä.
Muutamat
T.S:n jäsenet ovat hankkeissa perustaa teosofinen lainakirjasto Sörnäsiin. Jotta tuuma
taloudellisesti voitaisiin toteuttaa, on m.m.
aiottu panna toimeen — luultavasti tämän
kuun loppupuolella — erityinen teosofinen
iltama Vuorelan työväen talolla. Ohjelma koetetaan saada monipuoliseksi ja tulee se tarjoomaan aivan uuttakin teosofisella alalla.
Lähemmin siitä lehdissä. Kehotamme kaikkia
teosofejamme ja Sörnäsissä asuvia asianharrastajia pitämään muistissa tämän harvinaisen tilaisuuden ja sen hyvän tarkotuksen.
Tien varrelta 1909: 303,
ks Humu, Martti 1915:318—319,
Söörnäisten Kuritushuoneella ks P. E. VIII
1917: 339,
ks P. E. VII art Muutamia 1924:223—230,
Palomaa, Veikko 1924:368—369,
Sörnäisten [*teos.] paikallisyhdistys Atra.
ks P. E. VII 1907: 236, 1909: 136.

T
Taakka
[*epäitsekäs] kansa jalosti iloitsisi siitä,
että se saa kantaa osansa maailman raskaasta
taakasta, ks Jumala 1910: 82—83,
Raskain fyysillinen taakka, mitä ihmiskunta
hartioillaan kantaa — — on sotalaitos, ks
epäilys 1910: 290—293,
Kansa — — kantaa [*elämän] taakkaa rauhallisella mielellä ja velvollisuuden tunnosta,
ks pakanallinen 1912: 58—60,
taakan kantajiksi ks pyhiinvaellus 1914:
314—315,
Jos elämä on taakka ks Tietäjä 1914: 365—
367,
lisäämme ihmiskunnan taakkaa ks autobiografia 1915: 3—4,
todellinen elämä ei ole mikään taakka — —
olemme itse ottaneet päällemme sen taakan,
mikä meillä on — — ilolla kannamme sitä
taakkaa, jonka ennen syntymistämme olemme
itsellemme valinneet. — — Kuta iloisemmin
siis kannamme elämän taakkaa, sitä parempi.
ks Kaita tie 1916: 153—154,
lisäten täten huomaamattaan karmansa raskasta taakkaa, ks panettelu 1916: 382,
Mestareista lähtien otamme tuskiin osaa ja
kannamme taakkoja, ks mammona 1916: 387—
388,
lisäisimme toistemme taakkaa? ks ”kristitty” 1917: 6—7,
Siinä määrin kuin nyt taakkaa kannamme,
siinä määrin tulemme sitten onnesta osallisiksi, ks Tietäjä 1917: 247,
veljellistä osanottoa yhteisen taakan kantamiseen, ks veljeys 1918: 228,
risti kuvaa — — taakkaa, ks R-R 1921:
21—22,
[*Elämän] taakka raskas — — sen taakka
muuttui suloiseksi ja kevyeksi ikeeksi ks Joulun R-R 1921: 581—583,
Elämä on taakka ja risti. Älkäämme taakkaa lisätkö toisillemme, vaan kantakaamme
iloisina omaa ristiämme! ks anteeksianto 1923:
85—86,
Taloudellinen taakka kevenee ks R-R 1924:
361,
raskas taakka muuttuu rakkaaksi kantamukseksi ks vuosi 1925: 3,
Suurta on, kun ihminen on aivan kuin nääntyä suuren taakkansa alla — eikä se, että
hän istuu jossain kunniatuolissa. ks R-R 1927:
171—173,
taloudellisetkin
taakat
keventyisivät?
ks
Panacea 1928: 183.
Taanonen, I. E.
T: Joku ystävä on lähettänyt minulle pienen kirjan luettavaksi ja arvosteltavaksi. Sen

nimi on ”Maailman loppu”, sen on kirjottanut
I. E. Taanonen ja se on tekijän kustannuksella painettu Pohjalaisen kirjapainossa Vaasassa v. 1911. Kirja sisältää 64 sivua ja on
kirjotettu niin vaillinaisella kieliopillisella tiedolla, että hienomakuinen lukija ehkä säikähtää, mutta samalla niin suurella luonnollisella
voimalla ja innostuksella, että allekirjottanut
ainakin luki sen nautinnolla. Se alkaa näillä
kuvaavilla sanoilla: ”Yksi pieni kirja sanoi,
että aurinko on meidän jumalamme ja minä
sanon samoin. Ja kenelle Isä tahtoo itsensä
ilmottaa, niin hän ilmottaa persoonansa auringossa. Mutta Isä ei ilmota itseänsä eli persoonaansa kuin jollekin harvalle ihmiselle. Ja
sillä ihmisellä pitää olla Jumalan henki, että
hän on saanut Isältä Isän hengen.”
Kirjassaan
kertoo
tekijä
kaikenlaisista
näyistään, mitä hänellä on ollut kesällä 1911.
Hän on nähtävästi läpikäynyt voimakkaan
herätyksen, joka on avannut hänen sisäisen
selvänäköisen silmänsä. Kirja on vilpitön todistuskappale
tekijänsä
yliaistillisista
kokemuksista ja samalla hänen tietämättömyydestään. Monessa kohden hän nim. puhuu siitä,
kuinka Jumala on ilmottanut hänelle enemmän kuin yhdellekään ihmiselle ennen. Ja tietysti hän on langennut tuohon kouluuttamattomien selvänäkijöiden vanhaan erehdykseen
luulla maailman lopun olevan kynnyksellä.
Mutta muuten hänen puheensa on todella henkevää ja sisältörikasta. Usko yksin ei auta,
on hänen oppinsa ydin; ihmisen tulee täyttyä
Jumalan hengellä ja voimalla. Antikristuksen
oppia on usko Jeesuksen sovitukseen, joka
synnit anteeksi antaa. Totuuden henki ei jätä
pienintäkään velkaa maksamatta. ”Tämä iankaikkinen elämän valkeus vaatii meiltä täällä
maailmassa
jo
eeterivalkoista
elämää.
Se
vaatii meidän pois luopua ei ainoastaan tekosynneistä,
vaan
ajatuksellisistakin
paheista,
sillä tämä jumalallinen valkeus on niin tarkka
ja puhdas, ettei hän millään tavalla tule olemaan ja asumaan siinä ihmisessä, jossa on
vielä pimeyden hengen hedelmiä, sillä ihmisen
pitää kaikesta pahasta pois luopua” (siv. 10).
Toimittajalta 1912:61,
Kirjottaja I. E. Taanonen kertoo hyvin yksityiskohtaisesti näyistään [*kirjasessa ”Maailman loppu”], kuten seuraavat otteet näyttävät: — — 1915: 188,
Hengen laki puuttuu, art. kirj. I. E. Taanonen.
Seuraavat sanat on Tietäjälle kirjottanut
eräs suomalainen näkijä, joka v. 1911 julkaisi
painosta 64-sivuisen vihkon nimellä ”Maailman loppu”. Tätä arvosteltiin Tietäjässä 1912,
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siv. 61, ja kiitettiin henkeväksi ja sisältörikkaaksi. Kuitenkin sanottiin, että tekijä oli
langennut ”tuohon kouluuttamattomien selvänäkijöiden vanhaan erehdykseen luulla maailman lopun olevan kynnyksellä”. Erehdystähän se onkin, jos ”maailman loppu” käsitetään absolutisessa merkityksessä. Nyt kuitenkin tiedämme, että raamatullinen käsite
”maailman loppu” tarkottaa vain vanhan sivistyksen loppua ja uuden alkamista, ja siinä
merkityksessä ennustukset maailman lopusta
pitivät
paikkansa
juuri
meidän
aikaamme
nähden. Niin tämäkin näkijä nyt tuntuu ymmärtävän omaa ennustustaan.
P. E :n huomautus kirjotukseen 1919: 14—15.
Taantumus
ks juurirodut 1906: 90,
Taantumuksen turha yritys. Kahdessa hiippakuntakokouksessa
yritti
Suomen
papiston
taantunut aines koota voimiansa taisteluun
”uuden ajan henkeä” vastaan. Kerrassaan hymyilynarvoiset olivat ne aiheet, jotka olivat
nostaneet
pappien
huomion.
”Tietosanakirjassa” ja ”Luonto tieteen valossa”-nimisessä
teoksessa oli levitetty aatteita, mitkä kerrassaan sotivat raamattua vastaan ja kieltävät
Jumalan sanan auktoritetin. Kauhistus tähtäsi
kai suureksi osaksi niitä jumaluusopin professoreita,
jotka
”Tietosanakirjassa”
olivat
raamatullisia
kysymyksiä
esittäneet
uudempien tutkimusten valossa. Kuvaavaa oli, että
monet vasta tästä äkkäsivät, kuinka kauas
olivat jääneet ajastaan jälelle. Mutta se rynnistys, jota nyt suunniteltiin ajan yleistä vapaamielisyyttä vastaan, jäi hyvin köyhiin tuloksiin, kun maan suurimmat lehdet yksimielisesti tuomitsivat papiston menettelyn arvottomaksi. Itse Uusi Suometar, jonka oli luultu
edustavan kaikkein vanhoillisinta ainesta, antoi mitä ankarimman läksytyksen taantumusaineksille ja sanoi suorat sanat arkkipiispalle
ja hänen joukolleen, puhui niistä ”surullisista
lehdistä inhimillisen pimeyden historiassa, jotka
kertovat siitä, kuinka kristillisen kirkon edustajat sekä varhempina että myöhempinä aikoina intohimoisesti ovat vastustaneet tieteellisen tutkimuksen vapautta, sen tutkimuksen,
joka rehellisesti koettaa ratkaista, mikä on
totuus, mikä ei”. Ja se lisää, että tuo vapaus
on ”kalleimpia saavutuksia, mitä ihmiskunnan
parhaat ovat kuolevaisille voittaneet”.
Tien varrelta 1912: 448—449,
tuleeko lopulta taantumus voittamaan? ks
Venäjä 1917: 296,
Silloin myös hänen paikallaan seisomisensa
on muuttunut tuhoisaksi taantumukseksi, ks
teosofia 1926: 5—10,
uhkaa siveellinenkin taantumus, ks Iltapuhteella 1929: 16—17.
Taas
taas on astuva vapahtaja maan päälle, taas
on koittava sellainen aika ihmiskunnalle, jolloin annetaan uusi suuri sysäys henkistä elämää kohti, ks Joulusymboliikkaa 1911: 361.
Tacitus, Publius Cornelius, historioitsija
1913:162, ks Poika 1929:412—416.

Tahto, vapaa tahto

Tagore, Rabindranath
ks A. B. 1918: 73,
[*Raf. Ronimuksen art Tagoren ”Indialaisesta vapaasta koulusta” 1928: 326—328].
Tahto, vapaa tahto
Vapaa tahto ja välttämättömyys. Kysymys
vapaasta tahdosta on pannut monen ajattelijan pään pyörälle. Pitkälle ei ole tarvinnut
ajatella, ennenkuin on huomannut, että ehdottoman vapaasta tahdosta ei saata olla kysymystäkään,
ihmisestä
puhuttaessa.
Ehdottoman vapaa tahto on ilman kilpailijaa, se on
yksi, se on — Jumala: ja onko edes se tahto
ehdottoman vapaa, sitä emme kykene päättämään. Mutta selvästi näemme, että ihmisen
tahto ei saata olla ehdottomasti vapaa. Miksikä
sitten
ollenkaan
puhutaan
”vapaasta
tahdosta” ihmisen yhteydessä?
Meidän mielestämme olisikin asianmukaisempaa puhua vain ”ihmisen tahdosta”. Silloin oltaisiin päästy yhdestä metafyysillisestä
pulmasta. Sillä ihmisen tahtoa ei kukaan
rupea kieltämään. Onhan ihminen kehittyvä
henki, jonka kehityksen tekee mahdolliseksi
kolme elähyttävää perusvoimaa: tahto, tunto
ja tieto (järki). Tämä hänen ”kolmiyhteytensä” on salaisten oppien mukaan suora perintö
eli
heijastus
jumalallisesta
alkulähteestä, omalla tasollaan ”vapaa” ja ”täydellinen”,
vaikka
aineesen
astuneena
aineen
”kahlehtima” ja ”pimittämä”. Toisella kielellä
tämä merkitsee: mikäli ihminen on Jumala,
on hän täydellinen, yksilötaj untansa sitä vastoin kehityksen alainen ja alkuaan aineesen
vajonneena täydellisyyden täydellinen vastakohta. Ja vielä käytännöllisemmin lausuttuna
— kun emme katso asioita niin korkealta kannalta: me ihmiset olemme tahdon, tunnon ja
järjen elähyttämiä yksilöitä, ja meidän tahtomme, tuntomme ja järkemme alati kehittyvät. Ne kehittyvät niin voimakkaiksi ja puhtaiksi, että tulemme lopulta itsetietoisesti kuolemattomiksi
olennoiksi,
jotka
voimme
ja
jotka tahdomme ottaa jumalalliseen elämäntyöhön osaa.
Mutta mikä on välttämättömyys? Ensiksikin se, että meidän täytyy kehittyä: elämän
laki. Toiseksi se, että kehitystä aikaansaa
aineellisissa maailmoissa syysuhteen eli karman laki: jokaisella teolla, sanalla, ajatuksella on oma seurauksensa, joka meitä opettaa. Kolmanneksi se, että kehitys on järjestetty, että se tapahtuu vuorottaisuuden, periodisitetin eli jälleensyntymisen lain mukaan,
joka sanoo, että työ ja lepo vaihtelevat, että
kylvö ja niittäminen uudistuvat vuorotellen.
Ihminen
on
henkinen
tajuntakeskus,
joka
”astuu aineesen”, syntyy ruumiisen ja kylvää;
ajan täytyttyä hän vetäytyy pois ruumiista
ja niittää. Niitettyään hän astuu ruumiiseen
jälleen, jatkaakseen mistä viimein lopetti ja
kylvääkseen uutta. Sitten hän taas vetäytyy
itseensä niittämään ja kokemuksiaan miettimään. Tällä tavalla hän jatkaa, kunnes on
opittavansa
oppinut,
saavuttanut
täydellisen
tiedon, täydellisesti puhtaan tahdon ja täydellisesti rakastavan sydämen.
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Kun tältä kannalta katselemme ihnrhelämää, ymmärrämme helpommin, mikä se välttämättömyys on, joka meitä sitoo eikä anna
meidän tehdä niinkuin ”tahtoisimme”. Eräs
kirjeenvaihtajamme kirjottaa meille:
”Keväällä oli vahva aikomukseni tulla hetimiten Suomeen, vaan näyttää siltä, että ihminen ei voi edellepäin mitään päättää. Jotakin
on yläpuolella meitä, joka määrää kohtalomme. Olen nyt esim. koko kesän yrittänyt
saada edes 30 dollaria tienatuksi, vaan sitä
en ole vielä tullut saamaan. Jos olen työpaikan löytänyt, niin siinä on taas tullut sellaisia esteitä että ei ole voinut olla, ja niin
on aina mennyt sitten matkarahoiksi ne dollarit, mitä ehtii saamaan. Kun sitten katselee muita ihmisiä niin heillä ei se ole niin
vaikeata. Olen monasti syyttänyt itseäni, ja
ajatellut: ”Miks’en vaan ollut, miksi lähdin
pois” y.m. Mutta toisinaan tuntuu siltä, että
ihmisellä ei ole oikein vapaata tahtoa. Että
kai minun näillä ”kiusauksillani” on myöskin jotain tarkoitusta. Nyt olen taas työssä,
ja ajattelen ollakin hyvän aikaa, vaan sitä
ei tiedä, miten kohtalo määrää.
Pyytäisin siis teitä selvittämään lehdessä
tätä kysymystä: Missä määrin on ihmisellä
vapaata tahtoa?”
Tämä kirjeenvaihtajamme omasta elämästään tuoma esimerkki on kaikessa yksinkertaisuudessaan hyvä kuva siitä elämän laista,
josta edellä olemme puhuneet. Ne, jotka näkevät kaikkialla vain sattuman työtä, selittäisivät heti, että kirjeenvaihtajamme ei päässyt
kotiin Suomeen, koska hänellä ei ollut rahaa
(totta kyllä), ja hän ei saanut rahaa kokoon,
sentähden että hän ei malttanut olla kauemmin samassa työpaikassa (ehkä totta). Mutta
kun kysyisimme: miksikä hän sitten ei malttanut olla kauemmin samassa työpaikassa?
niin
sattumanuskoja
kohauttaisi
olkapäitään
tai
mutisisi
jotain
”rauhattomasta
luonteesta”.
Asiaa voi kuitenkin katsoa toisillakin silmillä. Yksi ainoa sana selittää tämän toisen
katsantokannan, vaikka se sana vetää sattumanuskojan suun hymyyn. Se sana on kohtalo. Tuon miehen kohtalo ei vielä ollut
päästä Amerikasta. Ja miksikä ei? Siihen on
kaksikin vastausta: 1) Hänen omalle kehitykselleen on tarpeellista vielä viipyä vieraassa maassa — hänellä on siellä vielä
jotain tehtävää — henkiset voimat saattavat
vielä käyttää häntä siellä johonkin tarpeelliseen työhön; sillä ei yhdenkään ihmisen
elämä ole tarkotukseton eikä henkisesti merkityksetön. Ja 2) hänen oma menneisyytensä
sitoo hänet vielä. Tämä menneisyys ei ole
niinkään kaukainen. Ajatelkaamme vain, että
hän Suomessa ollen tahtoi Amerikkaan: hänen ymmärryksensä ja hänen tunteensa veti
häntä sinne syystä tai toisesta. Tällä halullaan, näillä ajatuksillaan hän rakensi itsellensä — kahleen. Nyt hänen silmänsä on
auennut
ja
hän
haluaisi
takaisin,
mutta
ennenkuin tämä uusi halu on jaksanut rikkoa
vanhat kahleet, ei se uusi täyty.
Sellainen on kehityksen mekanismi niin
sanoaksemme. Emme tiedä, missä määrin seli-
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tyksemme
yksityiskohdissa
pitää
paikkansa
tässä erityisessä tapauksessa, mutta olemmekin vain siitä puhuneet esimerkin kannalta,
voidaksemme huomauttaa lukijoillemme, että
sattumaa ei ole, eikä sokeaa täytymystä,
vaan että kehitystä silmälläpitävä sallimus,
oma tahtomme ja meidän itsemme luoma kohtalon
välttämättömyys
ohjaa
askeleitamme
elämässä.
Tien varrelta 1905: 164—165,
ks mediumismi 1905:182,
Sukupuoliasia 1906: 14—17,
heikkous 1906: 204,
”mitä ette tahdo, että toiset teille tekisivät
ks Tao-Te-King 1907:9—10,
pahan tahtonsa takia ks astraali 1907: 48,
Mestarit ennen kaikkea katsovat meidän
hyvään tahtoomme ks Olcott 1907: 54,
Tahto, Tunto, Tieto ks Kaita tie 1907:
57—61,
Jokainen mystikko tietää, että Kristus syntyy hänessä vasta sitten kun hänen sielunsa
on muuttunut neitsyellisen puhtaaksi. Toisin
sanoen: jumalallinen tahto ihmisessä herää
vasta silloin, kun hänen järkensä on miehellisen vapaa ja hänen tuntonsa naisellisen
puhdas ja lempeä. 1907 : 67 muist.
ks ajatus 1907: 159,
käytännöllisesti
katsoen
vapaa
tahto on
yhtä
tosiperäinen
ilmiö
kuin
välttämättömyyskin, ks absoluutti 1907: 178 muist.
Ihmisen henkinen kehitys on tapahtuva
hänen omasta vapaasta tahdostaan ja hänen
omien ponnistuksiensa kautta, ks astraalitaso
1907: 182,
MITÄ ON ”VAPAA TAHTO”?
[*kuuluu art.sarjaan Uusia näkökohtia, ks
P. E. X]
Vapaan tahdon käsite lienee useimmilla
ihmisillä hämärä. Enemmistö kyllä uskoo sen
olemassaoloon, sillä 1niitä on verrattain harvassa, jotka Aatteen ) tavalla kieltäen vapaan tahdon uskovat ainoastaan ehdottomaan
välttämättömyyteen, mutta kuka voi tyydyttävästi selittää, mitä vapaa tahto on?
Teosofia tulee meille avuksi tässä kuten
muissakin kohdissa. Kuitenkin ollaan teosofeinkin kesken eri mieltä, koska muutamat
Aatteen
tavalla
kallistuvat
jyrkkään
determinismiin
eli
fatalismiin
(sallimususkoon),
väittäen ja vakuuttaen, että se juuri on
aikain viisaus. Ja uskovathan kaikki ”oikeauskoiset”
teosofit
karmaan,
lohduttavathan
he itseään vastoinkäymisissä sanomalla: ”se
on karma”, aivan kuin aito suomalainen
samankaltaisissa tapauksissa päättää: ”se on
sallittu”, jonka tähden teosofit maailman silmiin kuvastuvatkin jonkinmoisina kohtaloonuskojina. Epäilemättä useimmat, jotka kantavat teosofin nimeä, yhtäkaikki ovat vakuutetut siitä, että vapaa tahto on olemassa, vaikkeivät he tätä asiaa itselleenkään osaisi selittää. Minäkin luen itseni näiden viimemainittujen joukkoon ja tahdon nyt koettaa lyhyesti
tuoda esiin ne perusteet, joiden nojalla uskon
ihmisen
vapauteen,
vaikken
suinkaan
silti
1

) [*Veikko Palomaan nimim.]
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uskalla toivoa, että Aate enemmän kuin kukaan muu fatalisti, joka tämän kyhäykseni
lukee, tulisi siitä ”käännetyksi”. Vapaa tahto
on ongelma, joka on pannut kaikkien ajattelijain päät pyörälle, ja rohkein toivoni on
voida näyttää niille, jotka ovat samalla kannalla kuin itsekin olen, minkätähden ja millä
tavalla aikojen viisaus tässä kysymyksessä
nähdäkseni onkin meidän puolellamme.
Jokapäiväinen
käsitys
vapaasta
tahdosta
tarkottaa
parhaasta
päästä
ihmisen
fyysillistä vapautta ja kallistuu usein vallattomuuteen. ”Jos minä olisin rikas ja jos minulla
olisi valtaa, niin voisin tehdä mitä tahdon!”
Kuka ei joskus niin olisi ajatellut? Ja voiko
kukaan kieltää, että ero ulkonaisessa toiminnan vapaudessa on melkoisen suuri köyhän
ja rikkaan välillä, vankikopissa istujan ja
vapaan ihmisen välillä? Moni harras vaikka
köyhä teosofi on varmaan ajatellut, että jos
hän olisi rikas, ei teosofinen työ Suomessa
koskaan kärsisi hätää, sillä silloin hän olisi
”vapaa” sitä aineellisesti kannattamaan. Ja
kaikki, jotka rikkauksista haaveilevat, myöntävät, että heidän toiveittensa toteutuminen
lisäisi heidän ”vapauttaan”, jos kohta he sitä
väärinkäyttäisivät, jos kohta vapaus heidän
käsissään muuttuisi vallattomuudeksi.
En olisi ollenkaan ottanut puheeksi tätä
alkeellista käsitystä vapaasta tahdosta,
ellei
Aate edellä olevassa kiihotuksessaan2) olisi
käyttänyt
samanlaisia
esimerkkejä
välttämättömyysoppinsa tueksi. Hän sanoo: ”vihellellen
iloisesti menee kivityömies aamulla työpaikalleen. Hänellä ei ole mitään pahaa aavistusta. Mutta jonkun tunnin kuluttua makaa
hän
sairaalassa
murskaksi
mennyt
jalka
poikki sahattuna.” Ja Aate kysyy: ”oliko
hän vapaan tahdon vai välttämättömyyden
alainen?” Tähän vastaan: ”hän oli oman karmansa alainen”. Ja mitä se merkitsee? Se
merkitsee, että hänen omista teoistaan jossain
edellisessä elämässä tämmöinen onnettomuus
oli seurauksena; tämä onnettomuus oli itse
asiassa vanhan velan kuittaamista. ”Kuinka
hirmuista olisikaan tämä elämä”, huudahtaa
Aate, ”jos ihmiset edeltäpäin varmasti tietäisivät, minkälainen kamala tapahtuma tai
hirvittävä kuolema heitä odottaa, voimatta
kaikella varovaisuudella kohtaloaan muuttaa!”
Hyvin mahdollista. Ehkä elämä ”ihmisten”
mielestä silloin olisi kamala. Mutta minä
rohkenen kuitenkin kysyä: minkätähden? Minkätähden tieto olisi niin kamala? Onko niin
kamala tietää, että vanha velka täytyy maksaa? Onko niin vastenmielistä maksaa velkojaan? Minun ymmärtääkseni rehellinen ihminen iloitsee, kun hän voi suorittaa velkansa.
Tahtooko kunnon ihminen paeta tekojensa
seurauksia?
Päinvastoin
hän
juuri
tahtoo
ottaa ne päällensä. Ja minun nähdäkseni tieto
juuri olisi se siunaus, joka muuttaisi suhteellisen
”välttämättömyyden”,
toisin
sanoen
karman, vapaaehtoiseksi velvollisuudeksi.
Välittömän tiedon puutteessa voimme ainakin uskoa karmaan. Voimme uskoa, että on2
) [*Ko art
1907: 188—192]

”Tietämättömyyden

siunaus”
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nettomuuden kohdatessa tämä on ”sallittua”,
on vanhaa karmaamme, josta nyt vapaudumme, ja silloin kärsimyksemme muuttuu meille
lohdutukseksi. Myönnän, että tämä joskus on
vaikeata, mutta tiedän, ettei se ole mahdotonta. Ilolla voimme siis, palataksemme alkuperäiseen esimerkkiin, kantaa köyhyytemme,
tietäen,
ettei
tämä
köyhyytemmekään
ole
mikään ehdoton välttämättömyys; se on vain
oma karmamme, vaikka se kestäisi läpi koko
nykyisen ruumistuksemme. Mutta kuka tietää,
minkälaisessa
asemassa
olemme
ensi
kerralla? Kuka tietää, kuinka ”vapaa” tahtomme silloin on oleva fyysillisestikin?
Yhtäkaikki voimme mielellämme myöntää
Aatteelle,
että
tämänlaatuisissa
tapauksissa
ihmiskunnan
nykyisellä
kehitysasteella
tahtomme ei ole vapaa; se on oman kohtalomme,
oman karmamme sitoma. Harva meistä tahtoisi tulla onnettomaksi; personallisen minämme toivo on, että karmamme olisi niin
hyvä kuin mahdollista; mutta jos ”tähdissä
on kirjotettu”, että toinen tai toinen ”sattuma” meitä kohtaisi, emme voi siihen mitään.
Meidän täytyy nöyrtyä kohtalon edessä.
Mutta fyysillisen elämämme laajempi puoli
ei olekkaan menneen kylvön niittämistä. Joskin elämämme kokonaisuudessaan, sen tausta
niin sanoaksemme, on menneisyyden tulos,
eivät osat sitä ole. Omassa piirissään tekomme ovat fyysillisesti vapaita. Kukin ihminen
on teoissaan fyysillisesti vapaa oman kehänsä
sisäpuolella. Eivätkö kaikki tätä myönnä?
Onhan meillä vaalivapaus! Otetaan esimerkki,
Aatteen oma. Kapakan pöytä hienoine juomineen viehättää ja viettelee, mutta minä hillitsen itseni. Kyllä voisin juoda ja juopua,
mutta en tahdo. Ei juomattomuus ole minulle
mikään ehdoton välttämättömyys, se on oma
vapaa tahtoni. Aate kumminkin tuntuu arvelevan, ettei ole varaa valita: ellen juo, on se
minulle välttämättömyyttä, en osaa juoda,
vaikka tahtoisinkin! Ja hän väittää, ettei hän
omasta elämästään tiedä yhtäkään tapausta,
jolloin hän olisi voinut valita. Kaikki hänen
tekonsa ovat olleet välttämättömyyden alaisia.
Tämä on sangen ikävä, mutta luulen, että
Aate leikkii sanoilla. Sillä epäilemättä hän
muistaa monta tapausta, jolloin hän on ollut
vapaa,1 juuri sillä tavalla, josta tässä on
puhe. )
Tiedän kyllä, että heti saan takaisin tämän
veljellisen letkaukseni. ”Sinä itse leikit sanoilla”, huudahtaa Aate.
”Kutsut vapaudeksi
1
) On olemassa eräs tapaus, jolloin ihmisen
teostakin voi sanoa, että se on karma. Se on
teko, joka tapahtui niin äkkiä, niin yllättämällä, niin aavistamatta, ettei ihminen hetkeäkään ehtinyt sitä punnita. Semmoinen teko
on menneitten halujen ja ajatusten tuote,
jotka kauan ovat odottaneet tilaisuutta muuttua teoiksi. Tämmöinen karma voi johtua
edellisistäkin
ruumistuksista,
kuten
Annie
Besant jossain huomauttaa, ja siten ymmärrämme, miten esim. on mahdollista, että siivo
ja moitteeton ihminen äkkiä saattaa ”langeta”. Mutta semmoiset tapaukset ovat harvinaisia.
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sitä, joka silminnähtävästi on välttämättömyyttä. Sanot, ettet tahdo juoda. Mutta kerroppa minulle, hyvä veli, miksi et tahdo
juoda. Joku syy kai sinulla on? Joku ihanne,
joku hyötyperuste? Tietysti. No niin, se syy,
se hyötyperuste on tahtosi hallitsija. Sinun
tahtosi onkin orja. Ihanteesi on se välttämättömyys, joka tahtosi sitoo.”
Tällä tavalla Aate todella järkeilee. Mutta
pyydän anteeksi: eiköhän se ole käsitteiden
väärinkäyttöä?
Aatteen
mielestä
on
järjetöntä puhua vapaudesta, mutta minun nähdäkseni on tämmöisessä tapauksessa ainakin
yhtä
järjetöntä
puhua
välttämättömyydestä.
Sillä voimmehan heti sopia siitä, ettei vapaus
ole samaa kuin mielivalta tai mielettömyys?
Kai vapaus on järjellistä? Erotus välttämättömyyden ja vapauden välillä on pinnalta
katsoen
juuri
siinä,
että
välttämättömyys
näyttää järjettömältä! Jos minä olen alkoholismin orja, niin etten sitä himoa osaa
hillitä, silloin olen mielestäni siinä suhteessa
järjetön. Mutta jos tahdollani osaan sitä himoa hillitä, olenko silloin mielestäni järjetön?
Pois se. En ole järjetön enkä minkään välttämättömyyden orja, vaan siinä suhteessa olen
vapaa, järjellinen ja oman itseni herra.
Käytänkö minä sanoja väärin? Eikö vapaus tässä suhteessa ole luonnollisempi, sopivampi ja vastaavampi nimitys kuin orjuus
tai
välttämättömyys?
Mutta
rauhottukaamme: emme tällä vielä ole ratkaisseet vapaan
tahdon ongelmaa.
Nyt vasta siirrymme vapaan tahdon metafyysilliseen eli filosofiseen määrittelyyn. Sanon vieläkin kerran: vapaan tahdon käsitteesen ei sisälly mielivalta tai mielettömyys;
vapaa tahto on järjellinen. Aatteen kieltä
käyttäen voisin sanoa, että vapauden ”välttämättömyys” on siinä, että se on järjellistä.
Mikä on nyt vapaus?
Toistan Omantunnon viime numerossa olevan noottini sanat: Korkeimmalta filosofiselta kannalta katsoen vapaus on sama kuin
välttämättömyys. Elämän syvin salaisuus on
välttämättömyys,
mutta yhtä hyvällä syyllä
— vapaus.1)
Tulee vain ymmärtää, mitä tarkotamme.
Vapaus ja välttämättömyys ovat vastakkaisia
käsitteitä, toinen on teoretisesti toisen vastakohta.
Olisiko nyt absolutinen jumaluus ainoastaan
toinen näistä kahdesta? Ainoastaan välttämättömyys? Mutta emmekö teosofialta ole
oppineet, että absolutisen jumaluuden tunnusmerkki on varsinaisesti siinä, että se on
vastakohtien yläpuolella (”jenseits von Gut
und Böse”), että siihen kaikki ristiriidat ja
vastakohdat uppoutuvat ja häipyvät olemattomiksi?
Epäilemättä ehdoton elämä on yhtä välttämätöntä kuin vapaata tai paremmin sanoen
ei kumpaakaan. Tertium non datur, sanotaan, mutta absolutinen jumaluus on juuri
se kolmas, jota aina kaivataan.
Kuinka nyt on ymmärrettävissä, että vapaus ja välttämättömyys absolutin
”kolman1

) [*ks absoluutti 1907: 178 muist.]
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nuudessa” sulavat yhteen? Ehdoton jumaluus
on vapaa, koska ei ole eikä voi olla mitään
sen vapautta rajottamassa. Se on Ainoa
Elämä. Mutta sen oma olemus on samalla
välttämättömyyttä, koska se ei voi astua
ulkopuolelle itseään, vaan ikuisesti on oman
itsensä rajottama. Se on oman itsensä rajottama, sentähden että se on ääretön ja iankaikkinen; kaikki äärellinen ja rajallinen voi
astua itsensä ulkopuolelle. Tämä on ongelman
yksinkertainen ratkaisu.
Koko ilmennyt elämä on absolutisesta jumaluudesta kotoisin. Absolutissa piilevä välttämättömyys on täten ilmenneen elämän tunnusmerkki.
Mutta
ainoastaan
välttämättömyyskö? Ei suinkaan. Absolutissa piilevä
vapaus on yhtä paljon ilmenneen elämän tunnusmerkki. Voisimmehan sanoa toisella kielellä, että välttämättömyys on ilmenneen elämän ”järjetön” eli ”aineellinen” puoli, vapaus
sen ”järjellinen” eli ”henkinen” puoli. Aine
ja henki ovat vanhoja tuttuja vastakohtia.
Aineessa
vallitseekin
välttämättömyys,
hengessä vapaus.
Ja muistakaamme, että kaikki viisaat ovat
kutsuneet
ainetta
maajaaksi,
harhanäöksi,
illusioniksi! Meille on näennäisesti vankin
todellisuus, mikä korkeammalta kannalta katsoen on harhanäköä. Uskallammeko vetää
johtopäätöksen, että ne ihmiset, jotka näkevät vain välttämättömyyden, ovat tieten tai
tietämättään — materialisteja?
Filosofisesti puhuen en materialisteja moiti.
He ovat ottaneet ensimäisen askeleen tiedon
tiellä ja omalla ajattelullaan tulleet siihen
johtopäätökseen, ettei ole mitään ilman ainetta, että aine on ainoa todellisuus ja että
välttämättömyys on elämän laki. Kun he ottavat seuraavan askeleen, he näkevät, ettei
liioin ole mitään ilman henkeä ja että henki
on yhtä suuri todellisuus kuin aine ja että
vapaus on elämän laki. Kun he ottavat kolmannen askeleen, joutuvat he absolutisen elämän kynnykselle, ja siellä ihminen aina polvistuu ja peittää katseensa, sillä hänen sielunsa silmä ei kestä sitä Tietoisuuden ja
Vapauden elävää valoa, jonka hän siellä
aavistaa Ainoaksi Todellisuudeksi.
Nyt siis kysymme: mikä on ihmisen vapaa
tahto? Ihminen on absolutisesta jumaluudesta
kotoisin hänkin. Tämä ei merkitse, että hän
olisi kuin matkustavainen, jonka koti on kaukana, vaan se merkitsee, että hänen varsinainen olemuksensa iankaikkisesti on absolutisessa jumaluudessa, vaikkei hänen personallinen tajuntansa sitä tietäisikään. Ja samoin kuin korkein ilmennyt jumala on hän
samalla välttämättömyyden alainen ”ja olemukseltaan vapaa. Mikä on hänessä välttämätöntä, mikä vapaata? Absolutisessa olemusperustassaan
nämä
ovat
yhtä,
mutta
ilmenneessä
elämässä
voimme
ihmisessäkin
erottaa kaksi olemuspuolta eli luontoa: henkisen, joka on vapaa, ja aineellisen, joka on
välttämättömyyden lain alainen.
Hänen ”aineellinen” luontonsa on silloin se
”alempi minä”, joka ilmenee karman hallitsemassa kolminaismaailmassa, jota vastoin henkistä olemuspuolta edustaa ”ylempi minä”.
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Alempi eli personallinen minä on täten välttämättömyyden lain alainen, ylempi minä eli
varsinainen ihminen taas vapaa.
Mitkä ovat nyt ihmisen korkeamman minän
(hänen
sielunsa)
perusominaisuudet?
Tahto,
tunto ja tieto eli toisin sanoen: vapaus (valta),
rakkaus ja järki. Alempaan minään heijastuneina nämä ovat eri toimintoja, jotka saattavat olla ristiriidassa keskenään, mutta ylemmässä ne ovat yhtä. Vapaa tahto, rakkaus ja
järki ovat yhtä, joten tahto aina on järkevä
ja rakkautta uhkuva, ajatus (järki) aina voimakas (vapaa) ja hyvää tekevä, rakkaus aina
viisas (järkevä) ja apuun kykenevä (vapaa).
Ihmisen
ylemmässä,
henkisessä
minässä
piilee varsinainen vapaus, alempaan heijastuu vain illusoorinen vapaus. Metafyysillisesti
puhuen ihminen siis on vapaa henkiseltä olemukseltaan, mutta käytännöllisesti tämä merkitsee,
että
hänen
varsinainen
vapautensa
toistaiseksi on ainoastaan mahdollisuus. Elämän tarkotus on tehdä tästä mahdollisuudesta
todellisuus. Ruumistusten tehtävä on kehittää
ihmisen vapaata tahtoa. C. W. Leadbeater
sanoo jossain, että useimmat ihmiset eivät
vielä lainkaan ole kehittäneet tahtoaan. Tuntoa on jossain määrin kehitetty, järkeä verrattain paljon, mutta tahtoa sangen vähän.
Rotujen historian kannalta voimmekin sanoa,
että sen järjestyksen mukaan, jota noudattaen neljäs, atlantilainen rotu kehitti kaarnaa
(himoprinsippiä) ja nykyinen viides kehittää
ymmärrystä (manasta), tulee kuudes juurirotu kehittämään buddhia (rakkautta) ja seitsemäs aatmaa (tahtoa). Mutta tämä historiallinen järjestys ei tietysti estä yksityistä ihmistä kehittämästä itseään nopeammin, roduista riippumatta, omaa tahtoaan käyttämällä.
Kuinka voisin nyt määritellä vapaata tahtoa semmoisilla sanoilla, että tarkotuksen!
käsitettäisiin ja että kaikki epävarmuus sen
todellisesta olemuksesta poistuisi?
Sanonpahan näin:
Vapaa tahto on vapaa himoista, haluista,
erehdyksistä ja kaikista ”vaikuttimista”, siveellisistä ja muista.
Vaikuttimista vapaa? Siveellisistäkin? Mutta
vapaan tahdon piti olla järkevän ja rakkautta
uhkuvan!
Niinpä niin. Sentähden se juuri onkin vaikutteista vapaa. Sillä sen oma olemus on järkeä ja rakkautta. Järki ei ole sen yläpuolella
eikä rakkaus. Se ei ketään palvele eikä mitään. Se on vapaa. Mutta sen vapaus on neron
vapautta: korkeinta järkeä ja ylevintä rakkautta.
Tämmöinen tahto meillä ihmisillä on. Mutta
vielä se on piilossa. Vasta tulevaisuus on
näkevä sen todellisuutena.
Heittäkäämme
lopuksi
silmäys
nykyiseen
todellisuuteen. Sen nojalla, että sisimmässä
sisässämme piilee jumalallinen vapaus, sen
nojalla tunnemme itsemme personallisesti vapaiksi ainakin johonkin määrin. Eikö tämä
ole kaikkein ihmisten rehellinen kokemus?
Ajatellessamme
huomaamme
kyllä
itsemme
rajotetuiksi ja epävapaiksi ainakin johonkin
määrin, mutta joka ihminen saattaa myös
tuntea itsensä vapaaksi.
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Vanki
kadehtii
mieronkiertäjän
vapautta,
sillä mieronkiertäjä saa vapaasti liikkua ja
levätä, samoilla metsiä ja soudella järviä,
seurustella ihmisten kanssa ja olla hyvä eläimille. Mutta mieronkiertäjä ajattelee kaiholla
rikkaan valtaa, joka suo ihmiselle vapauden
noudattaa kaikkia halujaan ja oikkujaan ja
tehdä mitä tahtoo. Himojensa tyydyttämiseen
väsynyt ja sairas miljonääri taas kadehtii
filosofia, joka on himoista vapaa ja aina on
osannut elää järkevästi.
Mutta filosofin mieleen kuvastuu pyhimyksen elämä, hänen, joka niin on vapautunut viimeisestäkin
itsekkyydestään,
ettei
mitään
epäile, vaan voimakkaassa uskossaan on osannut rakkaudessa kokonaan uhrautua ihmiskunnan hyväksi.
Entä pyhimys? Hän näkee, että vanki, mieronkiertäjä, miljonääri, filosofi ja hän itse —
kaikki vain tavottelevat vapautta, vielä olematta vapaita. Toiset sanovat itselleen: silloin
ja silloin olisin vapaa, mutta pyhimys tietää,
että vapaus ei ole missään, vaan kaikkialla,
ettei se ole ajasta riippuvainen, vaan iankaikkinen. Hän tietää, että niin pian kuin hän on
vapautunut ajatuskuvista ja rakkauden tunteista, niin pian kuin hän itse on uppoutunut
rakkauden ja järjen henkeen, silloin kohta
hän on vapaa. Ainoastaan se, joka oman elämänsä antaa, hän saapi iankaikkisen elämän.
Ainoastaan se, joka yhtyy totuuteen, tulee
vapaaksi.
Tahto ja vapaus on siis meissä kehitettävä!
Mutta millä tavoin?
Oi ihmeistä suurin: alistumalla ”välttämättömyyden” lain alle, tottelemalla korkeampaa
itseämme,
antautumalla
henkisen
minämme
johdettavaksi.
Vapautemme ei kehity, jos tavottelemme
sitä, joka kuvastuu meille personalliseksi vapaudeksi. Vapautemme kehittyy vain siten,
että koetamme nousta personallisen vapautemme yläpuolelle.
Sortamallako
personallista
vapauttamme?
Ei niin. Mutta tottelemalla totisesti vapaata
itseämme. Ja sen jokainen kokenut tietää,
että tottelemalla hengen ääntä (silloin kuin
se puhuu) täyttyy koko olemuksemme ihmeellisellä, yliluonnollisella vapauden tunteella.
Mitä muuta minä vielä lisäisin? Että selvästi näen, kuinka tältä korkealta kannalta
katsoen me ihmiset — ja ensinnä minä itse
— vielä olemme heikkoja, epävapaita ja sidottuja. Tämän sydämestäni myönnän Aatteelle
ja kaikille fatalisteille. Mutta samalla uskon
ja tiedän, että vapaus on olemassa, että sitä
voimme kehittää ja että, kuten monta kertaa
olen ollut tilaisuudessa huomauttamaan, vapautemme korkein personallinen ilmennys on
siinä, että milloin ja missä tahansa kykenemme yrittämään, ponnistamaan ja tahtomaan.
Kaikki uskonnot puhuvat siitä pelastuksesta, siitä vapautuksesta, joka on ihmissielun
päämaali ja jota kohti millä hetkellä hyvänsä
voimme ruveta pyrkimään.
Pekka Ervast.
1907: 192—197,
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Logoksen — — ruumis on rakennettu, kuten kaikki luonnossa, tahdon j”a aj’atuksen ja
rakkauden voiman avulla, ks P. E. XII Enkelein lankeemus 1907: 250,
sisäisestä hyvästä tahdosta. — — tahto,
tieto ja tunto, eli tahto, järki ja tunne. — —
kehittävät tahtoa — — tahto voi muuttua
himoksi. Tahdotaan oikeutta millä hinnalla
hyvänsä. — — Tahtomme ihanteena olkoon
— — Sellainen puhdas hyvä tahto on ainoa,
mikä voittoon vie. ks Kehityksen kulku 1907:
269—271,
ks fakiiri 1908: 123,
Mutta kun tahto on, kun ihanne on, silloin
tulee raha ja kaikki mitä ihanteen toteuttamiseen vaaditaan, ks Auttajain liitto 1908: 186—
187,
Karma on Luonnon laki ja siten ilmaus itse
Jumalan tahdosta ks karma art Mitä on karma? 1908: 330—337,
ks uskonto 1909: 74—75,
Tahtomme herää ja tahtomme juo aina uutta
voimaa ja virkeyttä tästä rakkautemme lähteestä, ks Tietäjät itäiseltä maalta 1909 joulu:
5—6,
ks ajatus 1910: 127,
itsehillintä 1910: 130—131,
henkisen tahdon ks Tietäjä 1910: 4—5,
Mestari tahtoo ks Päämajassa 1911: 30—32,
Ihminen ei voi olla veli puolittain eikä vasten tahtoaan, ks hyöty 1911: 52—54,
olette valinneet minut vasten tahtoani [*Ylisihteeriksi] ks P. E. VII 1911:86—88,
ks Rakkauden salaisuus 1911:212—219,
Vuoristonpoika 1911: 281,
Kristus 1911: 289,
tahtoa tulla jumalaksi ks Joulusymboliikkaa
1911:360—361,
Tahto on Isä ks kolminaisuus 1912: 64, ja
114—115,
Tahtoisin antaa teille uuden käskyn: ks nuoriso 1912: 454—456,
Jos tahdotte oppia rakastamaan teosofiaa
— — Jos tahdotte oppia totuutta tietämään
ks Mikkeli 1913:364,
turmeltunut tahto ks synti 1914: 190,
Kaikilta
sivistyskansoilta
kysytään:
tahdotko elää vai tahdotko kuolla? Tahdotko olla
yhä olemassa kulttuurikansana ja tahdotko
mennä eteenpäin elämässäsi kulttuurikansana
vai tahdotko lakata olemasta?” ks ennustuksia 1914: 366—367,
ks suru 1914: 413,
Tietäjä 1914: 467,
jos tahtoisin itseni esittää! ks autobiografia
1915:4,
Ihmisen tahto on antava itsensä välttämättömyydelle: ainoastaan Jumalan (välttämättömyyden)
tahtoa
palvellakseni
on
minulla
tahto, ks veljeys 1915: 4,
Jeesus alisti oman tahtonsa korkeamman
tahdon ja tarkotuksen eteen, ks J. R. H. 1915:
239—240,
kaksi pyhää tahtoa: kansantahto ja kruunatun hallitsijan, ks Cagliostro 1916: 14,
Kaidalla tiellä kulkiessamme olemme vapaat
itsekkäästä
tahdosta.
Jos
tahdomme
nauttia ja iloita, niin samalla tahdomme sitä
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surua ja tuskaa, joka seuraa iloa. ks Kaita
tie 1916: 154,
Kys.
Urheilija,
pyrkiessään
määrättyyn
saavutukseen,
treenaa,
harjottelee
itseään
määrätyillä
liikkeillä,
kylvyillä,
määrätynlaisella ravinnolla. Voisitteko neuvoa treenaussääntöjä ja -tapoja sille, joka pyrkii kasvattamaan tahtoaan, herkistämään sieluaan, irtautumaan maailmasta?
Vast. Muuan semmoinen järjestelmä on
esitetty
Mr.
Wedgwoodin
kirjotussarjassa
”Mietiskelyä alottelijoille”, joka tänä vuonna
on julkaistu Tietäjässä. Toinen systemi on
esitetty ”Jeesuksen salakoulu” nimisessä kirjassa. Teosofisen Seuran n.k. esoteerinen koulu, jonka ulkonaisena päänä on Mrs. Annie
Besant, opettaa myös jäseniään erityisellä
tavalla treenaamaan itseään. On monta ”koulua”, jotka — ulkomailla — ilmottavat antavansa opetusta älyllisessä ja sielullisessa itsekasvatuksessa, mutta ankaraa kritiikkiä on
käytettävä, ennen kaikkea arvosteltava järjestelmän siveellisiä perusteita ja tarkotuksia,,
ennenkuin ryhtyy mitään neuvoja noudattamaan. 1916: 238—239,
ks poppamiehet 1916: 286,
ajatus 1916: 386—387,
”tahdotko liittyä ihmiskunnan veljiin ks
teosofia art Veljeyden toteuttaminen ja T. S.
1916: 388—391,
millä keinoin tahtonne päämäärä on saavutettava, ks jooga 1916:437—438,
”tapahtukoon sinun tahtosi niin maan päällä
kuin taivaissa” ks sota 1917: 200—201,
tahdon voimalla erottivat itsestään varjomaisen olennon ks Ensimäiset ihmiset 1917:
241,
Me emme tyydy sanoihin, joissa ei ole tahtoa takana. — — karaistulla tahdon sitkeydellämme ks Venäjä 1917: 296,
Olen jo ennen sanonut, etten parhaimmalla
tahdollanikaan saata nähdä nykyisessä sodassa
”valkoisten”
työtä
toisessa
leirissä,
”mustien” toisessa, ks sota 1917: 347,
Logoksen
tahtoa
kutsutaan
kristillisessä
jumaluusopissa isäksi ks Kristus 1917: 440—
442,
uskonto perustuu tahtoon. — — Mutta
koska uskonto on tekemisissä tahdon kanssa,
merkitsee tämä, että uskonnollinen ihminen
on ainoastaan se, jonka siveellinen tahto on
herännyt, ks teosofia art Mitä on teosofia?
1917:445—446,
hyvä tahto yksin ei riitä — taitoa ja tietoa, lujuutta ja luonnetta tarvitaan yhtä paljon, ks Suomi 1917:451,
jumalan tahtoa totellaan — — Jumalan
tahto toimii elävänä voimana ks Suomi 1918:
162—163,
ks Jeesus art Oliko Jeesus Jumala? 1918:
234—235,
mestarin tahto, ks opetuslapsi 1918: 256,
ks rauha 1919: 4—5,
Eikä veljeys ollut tunteen asia vaan tahdon, ks yhteiskunta 1919: 227—229,
personallinen suhtautuminen johonkin asiaan
on tahdon toimintaa ks sota 1920: 197—199,
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”liitti oman tahtonsa luonnon suureen kehitysvoimaan” eli ”alisti oman tahtonsa Jumalan tahtoon”. Kuka meistä ei sitä olisi tahtonut? Kuka ei olisi tahtonut nousta tiedon
huipuille? — — salainen tie oli tekemisissä
yksilön vapaan tahdon kanssa, ks teosofia
1921: 261—262,
Vasta kun oma tahtomme kääntyy totuuden
ja Jumalan puoleen, vasta silloin meidän
Isämme taivaissa hymyilee meille ja ottaa
meidät pojikseen, ks R-R 1921: 580,
ks teleplasma 1922: 72,
että Isän tahto tapahtuisi maan päällä ks
Valon ja varjon veljet 1922: 101—105,
tunsin ajattelevani ja tahtovani toista kuin
T.S:n johto ks Mea culpa 1922:260—264,
voimmeko me vapaalla tahdollamme määrätä, koska Kristuksen tulee meissä syntyä?
— — Sen omasta tahdosta riippuu, että se
meissä syntyy; ellei Kristus tahdo, olemme
voimattomat. — — Kristus aina tahtoo — —
Kysymys ei ole siitä, tahtooko Jumala vai ei,
eikä edes siitä, koska Jumala tahtoo. Kysymys
on yksinomaan siitä, tahdommeko me ja koska
me tahdomme. — — Palaako tahdon tuli meidän sielussamme? ks Joulun sanoma 1922:
297—298,
ihmisen tahdolla oikein kehitettynä ja harjoitettuna
on
ihmeteltävä
valta
aineellisen
ruumiin yli ks telepatia 1923: 37,
lakkasin uskomasta nykyään elävien kansojen hyvään tahtoon ks sota 1924: 3—4,
tahdon voima ks Mestarikirjeet 1924: 45,
vapaasta tahdosta ks sallimus 1924: 121—
123,
Itsemurhan probleemia — — tahdon kannalta. — — Tahdon kantaa asiassa eivät
muut ihmiset ymmärrä eivätkä osaa arvostella
kuin ne, joissa tahtoa elää. Tahto näet on
henkinen voima. Se, mitä tavallisessa kielessä
nimitämme tahdoksi, on enimmäkseen himojen, halujen, tunteitten ja ajatusten voima.
Tahdon voima on sitävastoin itsessään pyhä,
puhdas, epäitsekäs, rakastava. Tahto on rakkautta. Tahdossa on jotain kosmillista. Tahto
rakastaa kärsimyksiäkin itselleen. Tahto on
luomisen syvin salaisuus. Tahto on isästä
jumalasta. Tahto on jumalan poika meissä.
Tahto ilmenee Kristus-elämässä. — — Elämme maailmaa varten, elämme isän tahdosta,
ks itsemurha 1924: 206—209,
ks Olympialaiset 1924: 209—210,
Tavallinen
itämaalainen
käsitys
on,
että
ihmiseltä puuttuu vapaa tahto. — — Kylväessään ihmisen tahto oli rajoitetusti vapaa, ja
samalla tavalla ihmisen tahto on nytkin vapaa.
Se ei ole vallatonta itsevaltaa — — Kaitselmus taas — — on Jumalan hyvä tahto elämässä. — — elämän suuriin voimiin kuuluu
mahtavana tekijänä Jumalan hyvä tahto — —
vertauskuva voimien kolmiosta, jota kohtalosta,
kaitselmuksesta
ja
ihmisen
tahdosta
puhuttaessa tahtoisin esittää seuraavalla tavalla, ks Kohtalo, kaitselmus, vapaus 1924:
260—265,
Nukkuessaan ihminen — — ei voi tahdollaan ohjata unennäköään, vaan hän seuraa
tahdottomana itsetiedottomasti uni-kuvien vuolasta virtaa — — Ja
sitten on hänellä vielä
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ylitajunnallinen
elämä,
jumalallinen
elämä,
Jumalan tahto, joka on hänessä, ks Uni ja
unennäkö 1924: 293—301,
ks R-R 1924: 327—328,
vpm 1926: 107,
Teosofia on hyvän tahdon evankeliumi, sanoo
H. P. B. — — [*Lapsen mieleen] on todella
kylvettävä hyvän tahdon siemen ks lootuskoulut 1926: 132—235,
T. S :n kannalta olen näennäisesti ja tahtomattani luopio. — — hyvää tahtoa johdon
puolelta ks teosofia 1926: 165—169,
ks siveysoppi 1927: 5—6,
Temppelirahasto 1927: 31,
selvänäköisyys 1927: 39,
Ykseyden, Tahdon, Atman, Itsen hengessä.
— — Sisin henki, jumalallinen tahto, ilmenee
meidän fyysillisessä olemuksessamme, ks R-R
1927: 167—169, ja 175—176,
tahdon voimia, ks stigmata 1927:330,
ihmisille hyvä tahto! — — Kun ihmisillä
on hyvä tahto, silloin — — syntyisi rauha
maahan. — — heidän sydämessään piilee Jumalan pyhä tahto, ks joulu 1927: 375—379,
Meidän
tahtomme
vaikuttaa
välittömästi
omassa maailmassaan, ks ponnistus 1928: 182,
Isän tahto ks Suomen tulevaisuus 1928: 208,
moraalinen tahtomme ks R-R 1928: 286,
hyvässä tahdossamme ks R-R 1929: 1,
Olen aina tahtonut tietää, kuinka asia on.
ks kolminaisuus 1930: 42,
merkitystä on vain tahdollamme ja pyrkimyksenämme, ks Valk. Veljeskunta 1930: 80,
paremmuuden toinen jakso, joka koskee tahtoa ks moraali 1930: 94—95,
henkisessä liikkeessä on jokaisen hyvä tahto
tärkeänä tekijänä, ks R-R 1930: 186—187,
Tahtoisin, että tekoni olisivat hyödyksi ja
iloksi — — Tahtoisin voida auttaa toisia ks
alakuloisuus 1930: 301—302,
Tottapahan
myöhemmin
toteutuu
Jumalan
tahto niin maan päällä kuin taivaassa. — —
Tapahtukoon hänen tahtonsa ks uskonpuhdistus 1930: 330—331,
ja ihmisille hyvä tahto! ”— — Oliko hyvä
tahto jo syntynyt ihmisissä? ks Jouluyö 1931:
335—339,
[*lamautuminen]
riippuu
tahdon
heikkoudesta. Tahto ei vielä ole kylliksi terästynyt.
Varsin yleinen ilmiö. Vaan onhan niitäkin, joiden tahto ei koskaan väsy. Se on vanhastaan
harjaantunut. Sitä on entisissä ruumistuksissa
terästetty. Se on täynnä halua ja kaipuuta
täydellisyyteen. Tahto on näet vapaa. Se ei
siedä pakkoa. Mutta syvimmällä ihmisen tahto
on tahtoa hyvään. — — Jos fyysillinen ruumis on sairas, silloin tahdon on vaikea toimia
— — Jos huonot ja syntiset tavat piilevät
eetteri olemuksessa, on tahdon vaikea — — Jos
tunneruumis on sairas — — Jos älyruumis
— — ennenkuin tahto vapautuu ks täydellisyys 1932: 242—243,
Jos tahdotte kulkea minun teilläni, rakastakaa toisianne, ks P. E. VI Amerikka 1933:
244,
ks henki 1934: 178.
Taide, taiteilijat
ks myös näyttämötaide,
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Kansallinen kulttuuri ja Suomen kansa
1906: 189—192,
[*taide on] itsessään ja oikein käsitettynä
jumalallista ks huvit 1906:230,
Taidetta ei ole ainoastaan soitto, laulu,
runous jn.e., vaan koko se puoli ihmiselämästä, joka välittömästi on tekemisissä tunteen ja kauneuden luovan voiman kanssa,
kuten ystävyys, rakkaus, perhe-elämä, yhteiskunnallinen elämä j.n.e, ks Kaita tie 1907: 58
muist,
ks kauneus 1907:219—220,
Taide ja teosofia. Suurta huomiota on herättänyt Englannissa, että nuori maineensa
huipulla oleva viuluniekka, neiti Maud MacCarthy on luopunut taiteestaan antautuakseen
kokonaan teosofialle. Hän tutustui teosofiaan
jo lapsena, mutta nyt hän aikoo syventyä
perinpohjaisiin teosofisiin tutkimuksiin ja sitten hän toivoo voivansa asettaa sekä taiteensa
että itsensä teosofisen liikkeen palvelukseen.
Maailman kannalta tämä tietysti on mieletön
askel — ja Englannin ”taiteenystävien” valitus on suuri, — mutta on olemassa toinen
näkökanta, jonka mukaan tämä askel on jalon
elämän jaloin teko.
Tien varrelta 1907:252,
ks ihanne 1909: 69,
Eikö ihmisen sieluelämässäkin ole jotakin,
mikä vastaa luomista? On, esim. kaikki taiteellinen luomistyö. Ja jos tarkastamme, voimme huomata kuinka hyvin kaikki nämä kohdat
luomiskertomuksessa sopivat myös ihmissielun
luovaan toimintaan. Yksin syntyy Väinämöinen, s.o. kun ihmisnero inspiratsionin hetkenä
näkee taideteoksen, runon, näytelmän tai sävellyksen, on se yhtenäisenä, kokonaisena
aatelmana, konseptsionina, mutta sitten alkaa
työ ja tuska sen toteuttamisessa. Silloin taiteilija monasti epätoivoissaan kääntyy sisäisen
jumalansa puoleen: ”enkö voi päästä näistä
tuskista.” Nyt tulee järki avuksi ja tuo hänen
eteensä aineksia, hän muodostaa niistä kuvia,
munista tulee maailmoita, ja kun näin on
kaikki valmistettu, niin lopuksi Väinämöinen,
tuo alkuperäinen konseptsionissa nähty ihanne, se aivan kuin oman itsensä voimasta tulee
esille taiteellisessa työssä.
[*Ote art Kalevalan luomiskertomus] 1912:
66—67,
Todellinen taiteilija syntyy neron leima otsassaan, ks opettaja 1912: 309—311,
Me huomaamme siis, kuinka tällainen taiteellinen luomus, kun se on lähtenyt suorastaan teosofiselta pohjalta, vaikuttaa ihmisiin
aivan yhtä herättävästi kuin teosofinen kirja,
ks teosofia art Yleiseuroppalainen 1913: 288—
292,
todellisen taiteellisen luomistyön ja kaiken
rehellisen käsityön korottamista jumalanpalvelukseksi, ks vallankumous 1915: 148—149,
ks näyttämötaide 1915: 149—151,
T: ”Jäljittely luonnon mukaan ei läheskään
aina ole taidetta”, ajattelin taannoin, käydessäni neiti Charlotte Frietsch’in teosofisessa
taulunäyttelyssä
Ritarihuoneella.
Ihmettelin
hänen tuotteliaisuuttaan ja ahkeruuttaan ja
tunsin myötätuntoa hänen pyrkimyksiään koh-
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taan, mutta arvostelun ilkeä henki myös heräsi minussa. Olihan hänellä näytteillä maisemakuvia, joita mielihyväkseenkin katseli, ja
oli hänen varsinaisesti teosofistenkin taulujensa joukossa muutamia erilaisia mielentiloja (iloa, surua, vihaa j.n.e.) esittäviä, erivärisiin harsoihin puettuja naisfiguureja, jotka
tuntuivat verrattain karakteristisilta ja vaikuttavilta, mutta yleensä hänen teosofinen
maalauksensa, jos sitä siksi saa kutsua, teki
tympäisevän vaikutuksen. Ei sen takia, ettei
hän astralisella silmällä olisi voinut nähdä
niitä ajatuskuvia ja luonnonhaltioita, joita hän
pensselillään oli koettanut kankaaseen kiinnittää, vaan sentähden, ettei hän taiteellisesti
ollut valikoinut aiheitaan (hänen maalauskykyään en ollenkaan tahdo arvostella). Taidetta ei ole se, jos kankaalle jäljittelee ensimäisen esineen, mikä silmiin sattuu. Taidetta
on vasta se, kun taiteilija saa näkemästään ja
kuvaamastaan ilmi kauneuden, jota ei tavallinen silmä todellisuudessa näe. Tekee mieleni
painostaa tätä taiteellista elämänlakia neiti
Frietsch’inkin
näyttelyn
yhteydessä,
vaikka
tämä epäilemättä esiintyi ilman taiteellisia
vaatimuksia, koska sama laki pitää paikkansa
yhtä hyvin ”näkymättömän” kuin näkyväisen maailman suhteen. Ei astralisten eikä
mentalisten ilmiöiden kuvaamisella sinään ole
taiteellista arvoa — ja pieneksi sen tieteellinenkin merkitys vähenee, kun ottaa huomioon,
että yliaistilliset väri-ilmiöt esim. ovat elävää,
loistavaa, alati liikkeessä olevaa tulta, jota on
mahdoton fyysillisesti jäljitellä. En tällä väitä,
ettei tulevaisuuden taide ottaisi kuvatakseen
yliaistillisiakin
elämänilmiöitä.
Väitän
vain,
että todelliset taiteilijat silloinkin valikoivat
aiheitaan ja koettavat esittää asioita, jotka
ainakin kauneudellaan ihastuttavat, jos ei niiden sisältöä muuten heti ymmärtäisikään.
Toimittajalta 1915: 151,
ks Atra, Kaarlo 1916:52—53,
On taiteilijoita, jotka sanovat: rakkaus on
kaikkein syvin onnen lähde, ks Mysteriot I
1916: 67,
ks teosofia art T. S :n työ ja tarkotus 1916:
347—348,
”Taiteellinen maailma” ks P. E. VIII 1916:
428—429,
ks jooga 1916:437—438,
Unelma 1917: 151—152,
Ajatelkoot taiteilijamme tätä! ks Suomi
1917: 157,
Ihminen rakastaa luonnostaan kaikkea personallista ja kuta personallisempi jonkun kirjallisen tai taiteellisen tuotteen sävy on, sitä
enemmän se viehättää, sitä syvemmin se vaikuttaa, ks Teosofisk Tidskrift 1917:346,
tunnetta vastaa taide — — Rakkaus onkin
suurta taidetta! — — Jokainen ihminen on
taiteilija luonnostaan, vaikkei hän harjota taidetta ammattinaan. Jokainen rakastaa kauneutta ja nauttii siitä. Jokainen kaipaa taiteellista huvitusta ja kiittää elämää siitä, että
on
kirjailijoita,
runoilijoita
ja
taiteilijoita.
Sillä taide on sielun sivistyttäjä samalla kuin
se itse on sivistyksen tulosta. Ihmissielu tuntee sisässään, että taide häntä kasvattaa, ja
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hän on valmis uhrauksiin taiteen hyväksi. Jos
sodassa taideteoksia hävitetään, tuntuu tämä
historian tuomion edessä suuremmalta rikokselta kuin elävien ihmisten silpominen ja tappaminen. Ihminen tietää olevansa kuolematon,
mutta hävitetty taideteos on ainiaaksi menetetty, ks teosofia art Mitä on teosofia? 1917:
443—446,
uuden renesansin taideruumiissa ks Marjatan rengas 1918: 91,
teosofisia taiteilijoitamme — — hänenkin
taiteensa on uusi todiste siitä, kuinka lähellä
toisiaan ovat teosofia ja tosi taide, ks Halonen, Emil 1919: 64,
ks Tietäjä 1919:290—291,
TEOSOFISTA TAIDETTA
Painatamme tähän ”Teosofisk Tidskriftin”
suosiollisella
luvalla
kuvanäytteet
kahdesta
taulusta, jotka monen muun kanssa olivat
näytteillä viime toukokuun aikana Tukholmassa Teosofisen Seuran huoneustossa. Toinen on tunnetun ruotsalaisen taiteilijan neiti
Tyrä Kleen’in, toinen tanskalaisen Franz Sedivy’n maalaama. Tyrä Kleenin tauluja oli
paljon
näytteillä
Tukholmassa
teosofisessa
kongressissa 1913, johon muuten oli lähetetty
teosofisia, okkultisia ja symbolistisia taideteoksia useista maista.
Tyrä Kleenin ”Materialisatsioni” on tauluna kaunis ja vaikuttava, mutta painokuva
ei tee sille täyttä oikeutta. Oikeassa alakulmassa on näet surupukuinen polvistuva
nainen, jonka ojennetussa kädessä on rakkauden punainen kukka. Vainajan aineellistuminen naudan yläpuolella, kirkkotarha ja tähtikirkas yöllinen taivas, — kaikki on sopusuhtaisissa linjoissaan ja väreissään omiansa vaikuttamaan
juhlallisen
vakavasti.
Materialisatsioni eli aineellistuminen ei ole harvinainen
ilmiö spiritistisissä istunnoissa, mutta silloin
henkiolento
pukeutuu
fyysillisesti
nähtävään
muotoon. Semmoista aineellistumista taiteilija
tässä tuskin on ajatellut. Se on karkeata,
maallista, elävien avulla aikaansaatua kummittelemista. Tyrä Kleen on taulussaan kuvannut teosofista uskoa ja vakaumusta, jonka
mukaan vainaja elää henkiolentona ja kuolemansa jälkeen ensin pysyy maanpäällä elävien rakkaittensa lähettyvillä, vaikka nämä
eivät
aavista
ystävänsä
läsnäoloa.
Sureva
nainen taulussa ei näe kuollutta omaistaan,
— tai jos hän näkee, näkee hän selvänäköisesti, sielunsa silmällä.
Franz Sevidy on saanut aiheensa noituuden ajoilta — ehkä vanhasta Egyptistä. Ylhäinen nainen pistää neulalla vahakuvaa sydämeen. Vahakuva esittää hänen vihollistaan,
jonka hän on vannonut tuhoavansa. Lävistämällä noidutun vahakuvan sydämen hän samalla hetkellä tuottaa kuoleman elävälle viholliselleen. Tämä on vanhaa atlantilaisperäistä
”mustaa magiaa”, jota keskiajallakin paljon
harjotettiin ja joka on yleinen luonnonkansojen kesken. Suomalaisetkin ovat siitä tienneet
ja varsinkin lappalaisten noitien oli tapana
”noidannuolien” eli ”tyrien” ja kuvien avulla
vahingoittaa
vihamiehiään.
Uno
Holmberg
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kertoo Randulfin mukaan: ”Kun lappalainen
tahtoo vahingoittaa jotakin lähellä tai kaukana asuvaa ihmistä, jolle hän on vihoissaan,
käyttää hän tähän tarkotukseen poronsarvesta
tehtyä pientä kaarta vasamoineen ja nuolineen. Jos hän haluaa lamauttaa vihamiehensä
käden, jalan tai muun jäsenen, niin hän ampuu tylsäpäisellä vasamalla sanotusta henkilöstä tehdyn kuvan vastaavaa ruumiinosaa,
mutta jos hän tahtoo tuottaa tälle avoimen
haavan tai alituisen ihonalaisen vaivan, niin
hän ampuu terävällä nuolella tarkotettua kohtaa kuvassa” (Lappalaisten uskonto, s. 109).
Kaarle Krohn kertoo esimerkkejä siitä, että
fyysillisen kuvan asemesta saatettiin turvautua paljaaseen ajatuskuvaan, joka loihtimalla
oli tehty näkyväksi esim. vedessä (Suomalaisten runojen uskonto, s. 28).
Tämä ei’ suinkaan ole mieltä ylentävä aihe
— onneksi noituminen ei käy päinsä ilman
noidan loitsutaitoa, — eikä Franz Sevidy taulullaan ole ketään tahtonut mustaksi velhoksi
opettaa. Päinvastoin hänen taulussaan on jotakin, joka paljastaa mustan magian alhaisuuden, jotakin kylmää linnan kiviseinissä ja kivisessä alttarissa, jotakin säälittävää ylhäisen
naisen alastomassa sydämettömyydessä.
P. E. 1919: 323—325,
Se on todellisen taiteen tie, sillä tosi taiteilija on aina samalla sankari, ks sukupuolielämä 1920: 153—154,
Ikuisen elämän alaan kuuluu — — tositaiteellinen kauneudenkaipuu ks R-R 1921: 578—
580,
ks Pihlajamäki, Hilda 1923: 128,
Anker-Larsen, J. 1923:366—368,
Taide opettaa meitä näkemään luonnon ja
elämän salaista kauneutta, ks vpm. 1926: 106—
107.
ks Sairas sielu 1926:227—232,
looshityö 1926:248—250,
Suomen tulevaisuus 1928:207—250,
Juhlan päätyttyä kiitti Ruusu-Ristin johtaja avustavia taiteilijoita huomauttaen siitä,
miten vuosien vieriessä taiteilijat ovat osoittautuneet ihmisiksi, joilla on ollut erikoinen
kyky ymmärtää teosofian sanomaa, ks P. E.
V Jyväskylä 1929: 135,
Jos kysymme suurilta taiteilijoilta: oletteko
osanneet täydellisesti tuoda esille, mitä olette
nähneet, niin kaikki vastaavat, etteivät ole
osanneet, ks kolminaisuus 1930: 41—42,
Taiteen kauneus ks astraali 1930: 204,
Ei taidetta voi oppia, ellei ole taiteilija
syntyään, ks täydellisyys 1932:241—243,
ks Stenman, Gösta 1933:1—2,
T: Ystävämme Miss A. E. oli monta kertaa
oppaanamme
New
Yorkin
taidemaailmassa.
Kävimme kahdesti Metropolitan Museum of
Artissa, joka sijaitsee Fifth Avenuen varrella, mutta ainoana etuoikeutettuna Central
Parkin puolella ja siis vastapäätä miljonäärien
asuntoja.
Toisella
kertaa
katselimme
muinaisegyptiläistä
ja
kreikkalaista
osastoa,
toisella kertaa keski- ja nykyaikaista taulukokoelmaa, mutta ken ehtii mitään oppia niin
lyhyessä ajassa? En ainakaan minä. Olin vain
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näkevinäni, että taulukokoelma ei vedä vertoja europpalaisiin gallerioille. Kuitenkin olisin valmis viettämään siellä päiviä tutustuakseni todella sen aarteihin. Pietarin, Dresdenin,
Wienin, Parisin kokoelmista muistan joitakin
tauluja, mutta en yhtään New Yorkin museosta. Ikävä kyllä, en sattunut näkemään
sitä amerikkalaista alkuteosta, josta itsellänikin on jäljennös ja jota Europassa nimitämme
”Paul et Virginien” nimellä. Se on mielestäni satumaisen kaunis ja sen tahdon nähdä
ensi käynnilläni New Yorkissa.
[*Ote] Toimittajalta 1934:8—9,
ks Roerich, N. K. 1934: 9—10.
Taika, -sana, -voima jne
”teosofia” on se taikasana, joka panee
eräitten ihmisten sydämet varailemaan myötätunnosta
toisiaan
kohtaan
ks
esperanto
1906: 89,
Älkäämme uskoko kaikkivaltiaaseen taikurijumalaan! ks ihminen 1907: 166,
taikakeinoilla muka parantaa — — Kansa
todella uskoo taikureihinsa. ks Tietäjä 1908:
3—9,
taikatemppuja! ks H. P. B. 1909: 140—142,
Jokunen pisara vanhaa atlantilaista taikaverta juoksee kyllä vielä Suomen kansan suonissa, ks eetteri 1909: 266—269,
taikasauva, joka avaa meille luonnon salatut maailmat, niin että saamme nähdä voidaksemme näyttää. — — Ei, että mikään
jumala tämän taikaiskulla tekisi ks looshityö
1909:338—340,
taikasauva, jonka avulla pimeinkin yö voi
muuttua päivän valkeudeksi. Tämä taikasauva
on ajatuksen voima, ks epäilys 1910: 290—293,
puheensa taikavoimalla ks A. B. 1911: 181—
182,
Tahdon vihkiä teidät kabbalistisen taidon
salaisiin taikoihin, ks ennustuksia 1914: 420—
422,
Valtikka ja taikasauva on tämän temppelin
papittarilla ja papeilla käsissään! ks näyttämötaide 1915: 150—151,
Topeliuksen viehättävä mielikuvitus taikavoimallaan avasi silmäni ks Suomi 1918: 163,
maagillisia taikatemppuja ks H. B. P. art.
Okkultisia 1919: 310,
Kolme taikasanaa ks yhteiskunta 1920: 365,
H. P. B:n taikasormukseksi. — — taikaesine ei huku syyttä. — — H. P. B:n todellinen taikasormus ks H. P. B. 1926: 214—216,
ks P. E. T: Taikaneliöt 1929:8—14,
Raha on taikavoima, jossa meidän tulee
nähdä hengen mahti, ks raha 1929: 319,
ks Seabrook: Taikojen saari 1930:54,
ei sentähden, että R-R, olisi mikään taikakalu ks aika 1931: 42,
Tämä ei kuitenkaan ole silmänräpäyksen
taikatapahtuma. ks buddhi 1933: 172—173.
Taikausko
Suomalaiseen
vereen
on
jäänyt
paljon
”vanhan ajan taikauskoa” ks Yliaistillinen
maailma 1905: 110—111, ja 170—171,
tavallisesti
kutsutaan
nykyaikana
astrologiaa halveksien keskiaikaiseksi taikauskoksi.
Se, joka tahtoo tietää, miksi astrologia ei ole
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taikauskoa ks Barley, A. H. 1906: 285, ja
1907:45—46,
olemme vähemmän herkkä- ja taikauskoisia, kuin yleensä oltiin esim. keskiajalla ks
jälleensynt art Ulkonaisia 1907: 42—44,
(Saattaako ihminen elää uskonnollisella taikauskolla? — —) ks Kristitty pappi arvostelee
teosofiaa 1907:74—77,
Kansassa uinuu paljon taikauskoa — —
elähytettäisiin jälleen eloon vanhaa taikauskoa — — Kuuluu kyllä teosofiseen ohjelmaan
todistaa, että kaikessa n.k. taikauskossa on
tai on ainakin alkuaan ollut salainen tieto
ja kokemus pohjana, mutta tämähän on vähäinen puoli teosofian ohjelmasta, ks Tietäjä
1908: 3—9,
ks Casson:
Taikauskoa vastaan 1908: 16,
”taikauskolla” ks luku 1908: 62,
[*ihmiset]
vapautetaan
siitä
taikauskoisesta
luulosta, että mikään jumala loukkaantuisi tai pahastuisi heidän pahuudestaan, ks
synti 1909: 75,
ks teologia 1909:308—309,
pyrstötähti 1910: 53,
Tietosanakirja 1910:85—87,
raamattu 1911:17—20,
maailmanuskonto 1912:30—31,
Mooseksen 6. ja 7. kirja 1913: 316,
Mysteriot I 1916:63—67,
kuolema 1917: 243,
En pidä itseäni taikauskoisena, mutta näky
teki minuun psyykkisen vaikutuksen, ks Punainen aika 1918: 130—131,
”Taikauskoa on luulla, että itse ääretön
Jumala olisi ilmottanut itsensä jossain kirjassa tai jossain henkilössä, ks Jeesus art
Oliko Jeesus Jumala? 1918:232—235,
ks totuus 1919:195—196,
vpm 1921: 190—192,
horoskooppi 1922:97—99,
sota 1924: 2—4,
Lagerborg, R. 1924: 76,
H.P.B. 1925: 4—8,
Sairas sielu 1926: 226—232,
murroskausi 1927:215—218,
teosofinen sanoma pelasti meidät sokeasta
uskosta ja taikauskon monista muodoista —
— Emme siis parhaimmalla tahdolla löydä
mitään muuta kuin vanhaa taikauskoa Mrs.
Besantin opetuksesta maailmanopettajasta. ks
maailmanopettaja 1927: 329,
Jos sillä tavalla ylläpidettiin taikauskoa
— — Taikausko ei kiellä tosiasioita, vaikka
se voi erehtyä niitä selittäessään. Materialismi nauraa selityksille, mutta kieltää samalla tosiasiatkin. Älkäämme langetko materialismin
kuiluun,
mutta
älkäämme
liioin
turvautuko taikauskon vahasiipiin. ks Iltapuhteella 1929: 16—17,
ks Toppila, Heikki 1929: 82,
R-R 1929: 366—368,
käännyttämistyö 1929: 439,
Seabrook, W. B. 1930: 54,
Kaikki puhuivat — — oletetusta taikauskostani ! ks harha 1931: 292,
ks Paavali 1932:203—207.
Taipumus
Taipumus pahaan ks rikos 1905: 215,
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tunneruumiissaan pieninkään taipumus tuohon vaatimiskannan hyväksymiseen, ks yhteiskunta 1919:226—229,
omassakin luonteessani on suuri taipumus
uskoon ja luottamukseen ks teosofia 1926:
167—169,
Valitse itsellesi — — elämäntehtävä, johon
sinulla on taipumusta ks K-R 1927: 171,
älyllisiä ansoja, jotka pyhittävät huonot
taipumukset, ks Tolstoin opin teosofia 1934:
333—336.
Taistelu
ks Historian lehti kääntyy 1905: 210,
Kirkollisuutta vastaan saattaa, kuten tiedämme, taistella kahdella tavalla: joko materialistina taikka teosofina, ks Prometeusseura
1905: 210,
ks heikkous 1906: 204,
Onko ihmiskunta aina oleva valon ja pimeyden valtakuntain taistelukenttänä? — —
Monet ihmiset uskovat, että taistelu on ikuinen, ks Kaita tie 1907: 59—61,
ks Usko ja teot 1908: 132—135,
henki 1910: 228,
Rakkauden salaisuus 1911:213—219,
karmaa vastaan ei voi taistella; taistelijan
se musertaa, ks karma 1912: 111,
Nykyisiä yhteiskuntia on verrattu taistelutantereihin ks nainen 1913: 266—267,
ks ennustuksia 1914:419—422,
saavutus on pitkän työn ja taistelun palkka
ks teosofia art T.S.n työ ja tarkotus 1916:
345—348,
Väärin on siis väittää, että ”valkoiset”
taistelevat toisten tai toisten valtojen puolesta. ”Valkoiset” eivät ”taistele”, jos siihen
sanaan sisältyy pieninkään vivahdus väkivallan käytöstä. — — mutta mustat yllyttävät
ihmisiä taisteluun — — Korkeammilla tasoilla
näitä taisteluita ei ole nyt olemassa sen
enemmän kuin silloinkaan, ks sota 1917: 200—
201,
ks veljeys 1917: 342—343,
En ole koskaan tietääkseni taistellut Kristusta vastaan ks tunnustus 1918: 166—167,
Sodassa kaatuneet — — ovat yhä tahtoneet
jatkaa taistelua ja sotimista ks vainaja 1919:
62—63,
Joka maassa teosofit asettuivat taistelevien
riveihin — — täytyi saada taistella ja tappaa ks marttyyrit 1920: 4—6,
[*Henki-ihminen] taistelee ja voittaa, ks
kehitys 1920: 101,
taistelemaan ja kuolemaan ”kunnian kentillä” ks salatiede 1921:456,
ks sosialismi 1921:464,
”Taistelkaa ja tappakaa”, he [*varjon veljet] huutavat ks Kristus ja teosofinen liike.
1922: 39—40,
taistella parempien — — olosuhteiden aikaansaamiseksi ks yhteiskunta 1922: 291—292,
[*Jos T.S:n jäsenet olisivat kieltäytyneet]
asettumasta kummankaan taistelevan puolelle
ks Jinarajadasa 1923:285,
en ole lakannut taistelemasta hengen miekalla ks sota 1924: 3—4,
Logos — — antautuu työhön ja taisteluun
aineen voittamiseksi ks sallimus 1924: 123,
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taistelu on sivistynyt työksi ks Olympialaiset 1924: 209—210,
rintamalle toisiaan vastaan taistelemaan ks
joulu 1927: 377—379,
Mutta ”taistelu valosta” päättyy aina pimeyden häviöön ja valon voittoon, sillä kuolemaa ei ole, ainoastaan ikuista elämää hyvässä,
ks R-R-teosofia 1928: 2,
H. P. B:n taistelun jatkajina ks H. P. B:n
itämaalaisuus 1931: 38—40,
hyvään kuuluu myös sanojen taistelu ja
työ totuuden puolesta, ks R-R 1931: 334,
ks Jouluyö 1931: 337—339,
”miksi sinä minua vastaan taistelet”, ks
Paavali 1932: 205—207,
Ehkäpä jonkun mielestä heitän taisteluhansikkaan — olkoon menneeksi! Kuta useammat sen nostavat, sitä iloisemmaksi tulen.
”Totuus tulee ilmi mielipiteiden taistelusta”,
ks Teosofia ja sosialismi 1934:253—257.
Taito
ks tieto 1910: 52—53,
Suurin taito on kasvaa näkymättömässä ja
tuntemattomana, ainoastaan oman jumalansa
kasvojen edessä, ks avioliitto 1913: 259,
Mitä koko olemuksemme on muuta kuin
muistamista? Olen näet tässä suhteessa täydellisesti Platon kannalla, joka sanoi, että
kaikki tieto on muistamista. Ehkei hänen
sanansa ”tieto” — niinkuin tätä suomalaista
sanaa nykyään käytämme — aivan vastaa
Platon tarkotusta. Hän käyttää sanaa ”tieto”
samalla tavalla kuin esim. vanhat suomalaiset puhuessaan ”tietäjästä”. Tiedolla Plato ei
tarkota ulkoa muistamista, vaan pikemmin
sitä osaamista, jota kenties voisimme kutsua
taidoksi. Ja taito vasta on todellista muistamista. Taito on tietoa, joka on vereen imeytynyt. Jos minä osaan lukea sisältä, on tämä
taitoa, joka muistamiseen perustuu, koska se
on oppimalla saavutettu. Mutta muistaminen
ei enää tapahdu päivätajunnassani. Se on jo
alitajuntani toimintaa ja on muuttunut vaistomaiseksi.
Samalla tavalla on selitettävä mikä taito
tai tottumus tahansa. Jos minä esim. vaistomaisesti aina puhun totta, on tämäkin taito
saavutettu oppimisen kautta. Jos sillä taidolla olen syntynyt — sitä kutsumme silloin
luonteenomaisuudeksi, — on oppimiseni välttämättä tapahtunut ennen syntymistäni. [‘”Ote
P. E :n teos. muistelmista’] 1916:98,
ks jooga 1916: 437—438,
Suomi 1917:451,
magia 1927: 127—128,
On olemassa maailmassa kolmattakymmentä
erinimistä teosofista seuraa, jotka kaikki parhaimman taitonsa mukaan jatkavat H. P.
Blavatskyn työtä, ks H. P. B. 1931: 37—40,
ks Vesimies 1932: 170—172.
Taival
Älkää lähtekö taipaleelle ilman minua! ks
Tietäjä 1914:465—467,
Pitkä taival on taas edessä, ks Jeesus
vaiko Kristus? 1919: 18,
mikä pitkä ja vaikea taival ks vpm 1926:
107,
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Kuinka lyhyt on taival Jumalan luo, jonka
henki asuu meissä — ja kuinka pitkä! ks
H.P.B. 1931:4—5,
Mutta pitkä on taival pyrkijälle, ks K-K
1933: 108—109.
Taivas, taivaallinen, taivasten valtakunta
Totuuden etsijän taivaallinen palkinto ks
Sokea usko ja rehellisyys 1905: 16,
taivaallinen isänsä ks täydellisyys 1905: 31,
maallisen taivaanvaltakunnan ks tasa-arvoisuus 1905: 98,
tie uuteen taivaan valtakuntaan! — — Ja
teosofisella liikkeellä on avaimet näiden uusien
ihanteitten taivaan valtakuntaan, ks Vuosi
1905:219—220,
kantavat taivaan valtakunnan povessaan jo
syntymästään ks Sukupuoliasia 1906: 16—17,
taivaan portin avain ks henki 1906: 72,
taivaallinen isänsä on täydellinen ks teosofia art Mitä T.S. meille opettaa 1906: 152,
ks Kansallinen kulttuuri ja Suomen kansa
1906: 192,
ks heikkous 1906: 204,
Rakkaus on taivas ja helvetti, ks Rakkauden alkemia 1906: 222—224,
taivaisia tikapuita, ks salatiede art Todistuksia etsittäessä 1907: 5,
Astralinen elämä on niin lyhyt verrattuna
taivastilaan, ks kuolema 1907: 49,
taivaallisten kuorojen — — ”Sillä katso,
minä luon uuden taivaan ja uuden maan” —
— taivaallisten kuorojen iloa uhkuvat tervehdyssymfoniat. ks Kaita tie 1907: 55—61,
ks astraali 1907: 140, ja 182,
taivaallinen isämme ks anteeksianto 1907:
202,
kukin taivaankappale on ”luotu” samalla
tavalla, ks P. E. XII Enkelein lankeemus
1907: 250,
Me olemme kaikki taivaasta astuneet alas
maan päälle, ks Kristuksen syntymä 1907:
256—257,
Ei taivaallinen ilo häntä hurmaa ks Tietäjä 1908: 9,
taivaan ja maan salaisuudet, ks Agni
1908: 27,
taivaissa tapahtuu kyllä jonkunlainen personallinen kehitys ks astraalitaso 1908: 29,
ks ruumiinpoltto 1908: 91,
Deevakhan 1908: 124,
Usko ja teot 1908: 130—135,
mediumismi 1908: 312,
karma art Mitä on karina”? 1908: 336—
337,
”ei jokainen ken huutaa: Herra, Herra!
tule
taivasten
valtakuntaan
ks
esoterismi
1909: 3—4,
taivaallinen Isä ks kehitys 1909: 105—106,
missä taivas on — — taivas on kaikkialla
— — taivas on näkymätön, taivasta emme
näe ruumiin silmillä, ks lapsi 1909: 132—133,
Taivaaseenastuminen ks astraalitaso 1909:
134—135,
ks veljeys 1909: 208,
Kys.
Raamatussa
sanotaan,
että
Jeesus
kuoli ristinpuussa ja haudattiin kalliohautaan, mutta sen jälestä nousi ylös ja toimi
vähänaikaa opetuslastensa joukossa ja vii-
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mein öljymäellä astui taivaaseen. Mitenkä
tämä kohta on ymmärrettävissä, että hän
aineellisesti kuolleena ristillä ja haudattuna
kuolleiden lepokammioon, voi sen jälestä
näyttäytyä
ruumiillisessa
muodossa
opetuslapsilleen ja olla heidän kanssansa ja lopuksi
kohota elävänä lihallisesti taivaaseen?
Vast. Muutamat uskovat — kts. esim. kirjaa ”Miten Jeesus kuoli”? — että Jeesus ei
ollutkaan kuollut, kun hänet otettiin alas ristiltä, vaan että hän jälleen virkosi eloon ja
eli salassa loppuikänsä, ainoastaan silloin
tällöin
näyttäytyen
opetuslapsilleen.
Kenties
tämä on totta Jeesuksen suhteen. Mutta meidän tulee muistaa, että korkea mestariolento
Kristus
oli
käyttänyt
Jeesuksen
ruumista
kolmen vuoden aikana ja että Hän ristillä
jätti Jeesuksen. Jos Kristus ristiinnaulitsemisen jälkeen näyttäytyi, tapahtui se harharuumiissa, s.o. aineellistutetussa astraliruumiissa.
Taivaaseen astuminen oli vain harharuumiin
haihtuminen näkyvistä. 1909: 260,
saakoon hän taivaissa nauttia opetusta sen
Mestarin huulilta, jota hän sydämestään rakasti! ks Nöjd, J. F. 1909: 262,
maapallon elämä — — siirtyy taivaalliseen
tilaan odottamaan ks maapallo 1909: 334,
kaikki valta maassa ja taivaassa? ks Kristus art Salainen Kristus 1909 joulul: 3—4,
”taivas on Herran, mutta maan on hän
antanut ihmisten lapsille” ks maanomistus
1910: 50—52,
ks Merkit taivaalla 1910: 78—79,
salatiede 1910: 180,
Näkijä 1910:365—366,
voivat
katseellaan
seurata
taivaallisten
enkelijoukkojen laskeutumista maanpiiriä lähemmäksi — — Kun taivas laskeutuu meitä
lähemmäksi ks joulu 1910: 397—399,
taivaissa on aina paljon enemmän kansaa
kuin maan päällä, ks jälleensynt 1911: 177,
ks tunne 1911: 183,
saattaa hän viihtyä erinomaisen kauan järjen ja ajatuksen seesteisessä taivaassa — —
Lopulta kuitenkin istuessaan siinä korkeassa
taivaassa hän kyllästyy omaan järkeensä ks
Rakkauden salaisuus 1911:214—219,
”Taivasten valtakunnasta ei sanota: kas
tässä, kas tuossa”, sanoi Jeesus, ”vaan taivasten valtakunta on teissä itsessänne”, ks
Kristus 1911:288—289,
taivaitten enkelit lähestyvät maan piiriä ks
iankaikkinen 1911: 352,
ks Joulusymboliikkaa 1911:357—361,
taivaallisen isämme jumalallisia poikia ja
tyttäriä, ks pakanallinen 1912: 59—60,
taivaat ja helvetit ovat teidän sisässänne.
Ymmärtäkää, että te itse avaatte portit taivaisiin ja helvetteihin, ks aika 1912: 162,
ks helvetti 1912:162—163, ja 192,
Onko häneltä kielletty osallisuus ”taivasten
valtakunnan salaisuuksiin?” ks opettaja 1912:
310—311,
ks jumaluus 1913: 101,
”jos ette synny uudestaan, niin ette tule
taivasten valtakuntaan”, ks Viisaus 1913:
470—471,
taivaallisia sotajoukkoja, jotka ympäröivät
kansallisdeevaa ks heraldiikka 1914: 150,
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taivaan pilvissä ks Kristus 1914: 191,
ks Pyhiinvaellus 1914: 314—315,
”maa on oleva taivas ensimäisellä kolmatta
vuosisadalla verrattuna siihen millainen se nyt
on” [*H. P. B.: Teosofian Avain] ks vallankumous 1915: 149,
ks Tietäjä 1916: 1—2,
Se viisaus, joka paljastaa helvetin ja taivaan — — taivaan läksy. Kuinka me voimme
päästä taivaaseen? — — olemme avanneet
taivaan portit ks Mysteriot I ja II 1916: 64—
67, ja 110—115.
”otettava taivas väkirynnäköllä”, ks Kaita
tie 1916: 152—154,
taivaallista onnea! ks P. E. XII Kalevalan
Avain 1916:244—245,
taivasten valtakuntaa ks ajatus 1916: 387,
korkeimpaan taivasjumalaan, joka on kaiken takana, ks Holmberg-, Uno 1916:440,
heijastusta taivaallisesta taistelusta — —
”Valkoiset” — — aina ovat voitolla taivasten
valtakunnassa ks sota 1917: 198—201,
taivaallinen autuus kuoleman jälkeen — —
kyllin
arvokas
astumaan
taivaan
portista
sisälle, ks teosofia art Mitä on teosofia?
1917: 445—446,
ks Suomi 1917:447—451,
teosofiset ja antroposofiset opit vain osaksi
paljastavat suurta taivaallista salaisuutta, ks
tunnustus 1918: 167,
Jos taivasten valtakunnan aseettomuus toteutettaisiin fyysillisessä maailmassa, olisi ihmisten yhteiselämän luonnollinen muoto niin
sanottu tasavalta, ks politiikka 1918: 224,
uudet taivaat ks rauha 1919: 5,
taivasten valtakunnan siemen, ks hyvä 1919:
27,
jos olet taivaallisen isän, Jupiterin,” kaltainen, ks aika 1920: 3,
taivaat hänelle aukenevat ks kehitys 1920:
99—101,
pidättyvät aviosta taivaanvaltakunnan tähden, ks sukupuolielämä 1920: 152—154,
Hänen rakkautensa oli taivasten valtakuntaa, se oli autuutta ja rauhaa, ks joulu 1921: 3,
Korkeimmat ja kauniimmat vaistomme nostivat meitä taivasta kohti. — — taivasten valtakunta oli otettava väkirynnäköllä, ks teosofia 1921: 260—262,
henkisen totuuden taivaallista lippua! ks
R-R 1921: 578—580,
Elämä oli ikuinen, kun olivat auenneet taivaiden tanhuat — — sydämemme taivaissa
ks Joulun R-R 1921:582—583,
miksi hän [*Jeesus Kristus] silloin olisi
puhunut siitä taivasten valtakunnasta, jonka
kuninkaana Jumala oli — — että Isän tahto
tapahtuisi maan päällä, niinkuin se tapahtui
taivaissa? — — olisivat kuuluneet taivastenkin valtakuntaan? — — sisäisessä taivaan
valtakunnassa — — Ihmiset ovat ”kutsutut”
taivaan valtakunnan kansalaisiksi ks Valon
ja varjon veljet 1922: 101—105,
taivaallisissa puuhissa — — tekee selvän
eron tämän ”taivasten valtakunnan” ks yhteiskunta 1922:291—292,
Aurinko aina paistaa, mutta meidän taivaamme on pilvissä. — — taivaallista ylkää
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— — meidän tulee karkoittaa pilvet sielumme
taivaalta ks Joulun sanoma 1922:297—298,
taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi — — Jeesuksen Kristuksen ilmoittama
”taivaallisen Isän anteeksianto”, ks anteeksianto 1923: 84—86,
Taivaallinen Isä ks ennustus 1923: 327—328,
[*ihmisen] tehtävä maan päällä on tuoda
tänne henkisen elämän taivas sen kateellisista
kätköistä, ks henki 1924: 10,
toteuttaakseen taivaassa unelmiensa todellista inhimillistä sisältöä, ks haaveilija 1924:
49,
[*oppineet] eivät vielä etsi taivasta ks
Lagerborg, R. 1924: 74—76,
lähellä taivaallista Isää ks aseet 1924:82,
hänen [*Logoksen] jumalallinen suunnitelmansa
täydellisestä
taivaallisesta
ihmisestä,
toteutuisi ilman vastuksia ks sallimus 1924:
123,
Jos taivaallinen isämme sanoo meille ks
itsemurha 1924: 208—209,
ihminen noustessaan maasta nostaa taivasta
— — hän näkee enemmän ja enemmän taivasta ks Kohtalo, kaitselmus, vapaus 1924:
264—265,
unielämänsä muodostuu taivaalliseksi rauhaksi ja riemuksi ks Uni ja unennäkö 1924:
301,
Jeesuksen tulevan taivaan pilvissä ks Kristus 1925: 49,
kolkutamme taivasten valtakunnan portteja
ks totuus 1925:241—242,
Taivaallinen Isä oli yksi ja sama, vaikka
hänen lapsensa lähestyivät häntä eri teitä pitkin, ks teosofia 1926:2—10,
määrätty
asema
taivaallisessa
hierarkiassa
ks I. T. J. 1926: 34—37,
taivasten valtakunnan lähetti, ks Messias
1926:73—74,
avaa tien taivasmaailman vaikutuksille, ks
Sairas sielu 1926:230—232,
Taivaat heille aukenevat ks I. T. J. 1926:
243—247,
Sillä lapsiksi nimitettiin muinoin niitä, jotka
olivat vihityt taivasten valtakunnan salaisuuksiin, ks R-R 1926:305—306,
taivas- eli deevakhaanitilaa — — kypsät
taivaselämää varten, ks helvetti 1926: 330,
taivaallinen Isä. ks Kristus 1927: 1—4,
kulje Jeesuksen neuvomaa tietä taivasten
valtakuntaan, s.o. valkoiseen veljeskuntaan, ks
Kristus 1927: 42,
Ei kukaan ole suljettu ulos taivasten valtakunnasta.
Päinvastoin.
Taivasten
valtakunta
on lähellä ja sen portit ovat avoinna. Tahdotteko astua sisään? ks Vuorisaarna 1927:87—
88,
eläinsielu kurotti kättään taivasta kohti ja
Jumalan Poika, monaadi, siihen tarttui, ks
magia 1927:126—128,
Jeesus — — taivaan pilvessä, ks R-R 1927:
168—169,
se Kristus, joka itse taivaasta tulleena kykenee taivaaseen nousemaankin, ks R-R-teosofia 1928:2,
Voisimme sanoa hänen [*vainajan] taivaissa
kutovan
lointa
maanpäällisten
harrastustensa
siveellisistä ja henkisistä langoista. — — Isän
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tahto täytetään niin maassa kuin taivaissa,
ks Suomen tulevaisuus 1928: 206—208,
Jeesuksen taivaallinen Isä ei ollut sama
kuin juutalaisten Jehova ks bolshevismi 1929: 3,
”elää yhden viikon taivaassa” ks kesäkurssit 1929: 145,
ks raha 1929: 318—319,
Tie 1929: 365—366,
Poika 1929: 410—416,
psykologinen laki 1929: 440,
kolminaisuus 1930:41—52,
atomi 1930: 42,
P. E. VIII 1930: 55,
moraali 1930: 95,
taivaallista puhetapaa ei erityisesti opeteta.
— — Ei taivaassa joudu aiheetta tekemisiin
kiinalaisten y.m. kanssa ks kuolema 1930: 131,
”Taivas on varustettu koko maailmalle.”
Eräs ystävä kirjoittaa: Koko maailma kulkee
pelastustaan kohti, jäi minulle viime sunnuntaisesta P. E:n arvokkaasta esitelmästä lohdullisena
selviönä
mielessäni
kaikumaan.
[*Ote kirjeestä] 1930: 133,
Vesimies-ajan aamu koittaa taivaanrannalla.
— — tietä taivasten portille ks tuhatvuotinen
1930: 137—138,
ks uskonpuhdistus 1930:330—331,
ryöväri 1931: 67.
haaveilu 1931: 73, ,
kuuntelin sydämessäni taivaallisia säveliä.
— — Jeesus oli kuningas, taivaallinen kuningas — ei maallinen, ks Jouluyö 1931: 335—
339,
Ah, kuinka enkelit taivaassa iloitsivat —
enkelit ja Väinämöinen! ks Mäntsälä 1932:
105—106,
Taivaat aukenevat hänelle [* Stefanukselle]
ja hän kuolee äärettömässä autuudessa. — —
Se on elävä Taivaallinen Ihminen. Siitä elävästä Taivaallisesta Ihmisestä tulee Paavali
Damaskuskokemuksessaan tietoiseksi ja huomaa, että tämä Taivaallinen Ihminen, tämä
kosmillinen Kristus täyttää koko maapallon,
koko aurinkokunnan, koko meidän maailmamme. — — tämä taivaallinen ihminen, tämä
Jumalan Poika, kuvastuu Jeesuksena Kristuksena. — — Kun se [*Damaskus-] kokemus
avaa taivaitten portit ks Paavali 1932: 202—
207,
ellette tule niinkuin lapset, ette voi astua
taivasten valtakuntaan. — — taivas astuisi
alas maan päälle ks Kuolema 1932: 275—276,
Taivaanranta kuultaa kirkkaana, yö on häipynyt ja päivä tekee kohta nousuaan, ks
Temppelirahasto 1933:38,
Kesäkursseilla — — elin omasta puolestani
kuin taivaissa ks uskonpuhdistus 1933: 199—
200,
ks Uni 1933: 207,
”Antakaa lasten tulla minun tyköni” — —
”sillä heidän on taivasten valtakunta.” — Mikä
on taivasten eli Jumalan valtakunta? — —
Lapset — — heidän uskonsa muuttaa maan
taivaaksi ks Lasten K-R 1934: 182—183,
Taivaallisen ruumiin siemen lasketaan minuutemme maaperään, ks veri 1934: 345.
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Tajunta
Samalla
hänen
[*mediumin]
tajuntansa
työntyy pois fyysillisistä aivoista, siirtyen
astralitasolle, ja mediumi, kadottaen päivätajuntansa, antaa aivonsa vieraan tajunnan
käytettäviksi. — — ihmisen päivätajunta on
vain osa hänen todellisesta tajunnastaan. — —
alitajuntansa mediumistisessa hypnosissa ks
mediumismi 1905: 118—119,
yksilötajuntansa
[*on]
kehityksen
alainen
— — Ihminen on henkinen tajuntakeskus,
joka ”astuu aineeseen” ks tahto art Vapaa
tahto ja välttämättömyys 1905: 164—165,
inhimillisen tajunnan koko voima siirtyi
astrali- ja mentali-tasolle ks Historian lehti
kääntyy 1905: 210,
ks teosofia art Mitä T. S. 1906: 149—152,
Kuinka luulette nim. että luonto sille tajuntakeskukselle, jota nimitämme ihmiseksi, opettaa rakkauden suurta salaisuutta? ks Rakkauden alkemia 1906: 223—224,
tajunnan psykologiaa ks jälleensynt. 1907:
42—44,
Jumalallinen
elämä
virranneena
yksilölliseen tajuntaan herättää tässä tajunnassa kaihon — jumalaan. Kaihonsa tyydytystä yksilöllinen tajunta — ihminen — etsii puhtaassa
muodossaan ihmishengen kolmea yllämainittua
kulttuuritietä pitkin; nämä tiet kulkevat ylöspäin ja sisäänpäin, ks Kaita tie 1907: 58—61,
ks veri 1907: 140, ja 183—184,
personallinen tajuntansa — — yksilölliseen
tajuntaan — — alemman tajunnan elämänkirjassa, ks jälleensynt. 1907: 180,
ks mielisairaus 1907: 184,
sielu 1907:202—203,
astraali 1908: 184,
minuus 1908: 185,
neitsyt 1908:250.
tajunta ja ajatus hallitsevat ainetta. Ihminen on henkinen olento, hänen tajuntansa on
ruumiista riippumaton, ks Uusi elämä 1908:
323—324,
ks karma art Mitä on karma? 1908:332—
337,
Jos
maailmaksi
kutsumme
olemassaolon
muotopuolta, on Jumala sen tajuntapuoli. Jos
maailmaksi vielä kutsumme muotojen yksilötajuntaa, on Jumala yksilötajuntain alla ja
takana piilevä suuri yleis- ja yhteistajunta.
Yksilötajuntojen välillä ja yksilötajunnan sisällä saattaa vallita ristiriita, epäsopu, suru
ja viha. Mutta Jumalan suuresta yleistajunnasta on kaikki ristiriita, suru ja viha kaukana; siinä vallitsee iankaikkinen sopusointu,
autuus, rakkaus ja hyvyys, koska Jumalan
yhteistajunta on kaikkien yksilötajuntain Isä,
josta he ovat lähteneet ja alkunsa saaneet,
piilee
jumalallinen
tajunta
mahdollisuutena
jokaisessa elävässä olennossa. Jokaisen yksilöllisen tajuntakeskuksen elämäntarkotus onkin tulla itsetietoiseksi omasta sisäisestä jumalallisuudestaan, ks ilo 1909: 265—266,
jumalallista tajuntaa, ks eetteri 1909: 269,
Logoksen tajunta on n.k. aadi-tasolla ks
monadi 1910:46, ja 47,
ks tieto 1910: 53,
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”korkeamman tajunnan siivillä” ks Mestari
1910: 127, ks uni 1910: 173,
Maahengen tajunta ks vuosi 1911: 1,
ks mysterio 1911:46,
kolminaisuus 1912: 64,
aika 1913: 2,
Logoksen yli-inhimillinen tajunta — — inhimillinen tajunta, ks Kristus 1913: 5—6,
Kosmosta hallitseva Tajuinen Ykseys, ks
tiede 1913: 516,
Henki on yleistajunta, elämä sen jakautuminen, aine tuhannet yksilölliset tajunnat. —
— Joka atomi ilmestyneessä maailmassa on
tajunnan, elon ja muodon kolmiyhteys. Näiden
kolmen tekijän välisiä suhteita on lukemattomiin niinkuin tajunta-asteitakin. — — tajunta
läpikäy nämä seitsemän kehitysvaihetta. — —
läpikäyden kaikki tajunta-asteet. — — ylemmät tajuntapiirit ks Sal. Opin ”Maailmansynty” 1914: 56—59,
ks omatunto 1914: 93,
synti 1914: 190,
salatiede 1914: 198—199,
unielämä 1914: 201,
tajunta on elämän alkulähde ks aika 1914:
368,
T: Monen ihmisen mielestä on vaikea käsittää, että koko heidän maailmankuvansa riippuu heidän oman tajuntansa tilasta: jos tämä
muuttuu,
muuttuu
koko
käsitys
elämästä.
Useimmat uskovat esim. omaan sieluunsa eli
omaan personalliseen minäänsä; kristitty sen
”pelastukseen”,
materialisti
sen
kuolemaan,
nykyajan ihminen yleensä sen sivistykseen ja
kehitykseen. Vaikea tietysti heidän on käsittää, että jos heidän tajuntansa nykyinen painopiste siirrettäisiin fyysillisistä aivoista toiseen ylifyysilliseen tilaan, heidän uskonsa
omaan personalliseen sieluunsa samalla haihtuisi; kristitty ei enää kaipaisi pelastusta, materialisti hämmästyisi sanattomaksi, kun kuoleman tuolla puolen olikin elämä ja nykyajan
ihminen yleensä näkisi sivistyksen turhaksi.
Tai jos heidän ei olisi vaikea käsittää tätä
logiikan kannalta, olisi heidän miltei mahdoton käsittää, että tajunnan painopiste tuolla
tavalla voisi muuttua.
Ja kuitenkin elämä tuo eteemme yhtämittaa
esimerkkejä siitä tosiseikasta, että tajunnan
painopiste voi siirtyä. Siihen perustuu näet
se ilmiö, jota kutsumme hulluudeksi. Olkoon
tämän sairaaloisen tilan aiheuttavana syynä
mikä ulkonainen tai sisäinen seikka tahansa,
itse tila tajunnan kannalta perustuu siihen,
että tajunnan painopiste on siirtynyt fyysillisistä aivoista pois, mutta jäänyt
keskitiehen
aivankuin ilmassa harhailemaan.1) Vaistomaisesti, jollei itsetietoisesti, lääketiede sentähden hoitomenettelyssään koettaa saada sairaan
mielen vedetyksi takaisin fyysilliseen ruumiiseen. Tämä onnistuukin, ellei aivoissa ole parantumaton vika tai jollei tajunta itsepintaisesti jatka matkaansa toiseen maailmaan.
Mutta tajunnan siirto aivoista ei tietenkään
1
) Tämä käsitys kuvastuu sanoissakin, jotka
tarkottavat
mielenvikaisuutta:
förryckt,
verrückt, aliéné, aberration mentale, Irrsinn y.m.
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aina aiheuta hulluutta — enkä nyt puhu nukkumisen, pyörtymisen y.m. aivan luonnollisista
tajunnansiirroista,
vaan
semmoisista,
joissa
ihminen
säilyttää
valvetietoisuutensa.
Tajunta saattaa esim. hetkeksi siirtyä ylifyysilliseen tai ylipersonalliseen tilaan, ja palattuaan siitä tilasta on se rikastunut kokemuksella, joka välttämättä muuttaa ihmisen
maailmankuvan. Semmoinen ihminen on oudossa asemassa maailmassa. Hän tietää enemmän kuin toiset ja nyt riippuu hänen älyllisistä ja personallisista edellytyksistään, minkä
maineen hän ihmisiltä saa osakseen; joko
häntä pidetään erittäin viisaana taikka sitten
pikkuhassuna tai haaveilijana tai rikollisena
ihmisenä. Enimmäkseen hänestä tulee uskonnollinen fantasti ja usein hänen myös onnistuu saada seuraajia ja perustaa lahkokunta.
Uskonnollisten liikkeiden historiassa esiintyy
aina tällaisia henkilöitä. Kuta älykkäämpi,
kuta siveellisesti puhtaampi ihminen on, sitä
helpommin hän jaksaa sulattaa ylipersonallisia
kokemuksia, jonka tähden salaisissa kouluissa
vaaditaankin
pitkä
personallinen
puhdistus,
ennenkuin tietoa annetaan.
En ollenkaan ihmettele, että niiden tila on
vaikea, jotka karmallisista syistä valmistumattomina saavat kokea ylipersonallisia sieluntiloja. Heistä täytyy tuntua, että heidän
kauttansa tuomio käy yli maailman. Niinkin
älyllisesti kehittynyt mies kuin Svedenborg
asetti maailman tuomion yhteyteen oman yliaistillisen heräämisensä kanssa. Onko sitten
ihmeteltävää, että tieteelliseen ajatteluun perehtymättömät
henkilöt
useimmiten
antautuvat ennustamaan maailman pikaista loppua,
kuten tekivät Suomen kirkon historiassa lahkolaiset Jaakko Wallenberg, Pekka Riipinen
y.m.
Tyypillinen suomalainen esimerkki ylipersonallista sieluntilaa kokeneesta kansanmiehestä
on mielestäni Matth. Akianderin Historiallisissa Tiedonannoissa mainittu Elias Hänninen,
joka syntyi Kangasniemen pitäjässä maaliskuun 26 p:nä 1771. Hänestä kertoo Akiander:
”Kun Hänninen oli saavuttanut 30 vuoden iän,
katsoi hän sopivaksi Jumalan erityisenä lähettiläänä esiintyä uudella opillaan, jonka tarkotuksena oli valtion ja kirkon perusteiden alasrepiminen. Lähtien siitä lauseesta, että kristityt ovat laista vapaat, — mahdollisesti
Room. 7: 6 hänen itsensä käsittämänä ja tulkitsemana, — ei hän tahtonut tunnustaa mitään inhimillistä lakia eikä muuta jumalallista kuin ihmisen omaantuntoon kirjotettua.
Siten hän hylkäsi koko vanhan testamentin,
jota vastoin hän hyväksyi uuden testamentin,
säilyttäen kuitenkin sen opeista ainoastaan
opin kristillisestä rakkaudesta ihmisen toiminnan ohjeena. Siitä hänen kommunistinen oppinsa ihmisten maallisten omaisuuksien yhteisyydestä” . . . ”Mikään ylivalta ei ole tarpeen eikä sitä tarvitse totella. Seurakunnissa
ei ole siedettävä mitään varsinaisia opettajia
eikä kirkkoja, vaan kaiken jumalanpalveluksen toimittavat kyläkunnissa kiertävät, välittömästi valaistut opettajat. Paitsi uutta testamenttia ei mitään, ei edes vanhan testamentin kirjotuksia ole luettava. Kaste ja pyhä
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ehtoollinen eivät ole Jumalan asettamia eikä
niitä siis pidä käyttää j.n.e.” . . . ”Tehdäkseen
itsensä uskottavaksi, uskottelevat Elias Hänninen ja hänen kanssaveljensä yleisölle, että
hän aina Jumalalta saa tietää, mikä on oikein, mitä kukin ajattelee ja mitä aika ajottain on tapahtuva.” Hänninen joutui monen
vaivan ja ahdistuksen alaiseksi ja vietti sangen levotonta ja harhailevaa elämää. Vasta
viimeiset vuotensa hän eli rauhassa Kangasniemellä,
harjottaen
pientä
kauppaliikettä.
Hän oli silloin jonkun verran tasaantunut haaveissaan, mutta piti loppuun saakka kiinni
omista opeistaan. Akiander kertoo: ”Avioliitosta oli hänen mielipiteensä, että ainoastaan
kihlaus oli tarpeen, ei vihkimys. Pitää sydämessään yhtyä puolisoonsa ja sitten pitää
uskollisuuslupauksensa
pyhänä.
Ihmisten
on
Vapahtajan
opetuslasten
tavalla
pidettävä
kaikkia maallisia tavaroita kaikille yhteisenä
omaisuutena, ja rikkaan tulee jakaa antimiaan
köyhälle, kun tämä ilmaisee tarpeensa. Kaupassaan hän antoi tavaroita velaksi lausuen
nuo hänen jälkeensä tutut sanat: ”maksat,
kun muistat”, ja jos lainanottajain muisti oli
yhtä lyhyt kuin heidän taskunsa oli rahoista
tyhjä, ei hän koskaan maksuja kiristänyt.. .”
Hänen loppuaan kuvaa Akiander seuraavin
sanoin: ”Pahoin voiden hän kerran palasi
kotiin vaelluksiltaan ja ennusti pikaista lähtöänsä. Hän kuolikin samaan tautiin tammikuun 30 p:nä 1851 ilman näkyvää levottomuutta sydämessä.”
Niin, uskonnolliset historioitsijat ihmettelevät, kun tällaisten ihmisten kuolema tapahtuu
ilman pelkoa ja levottomuutta sydämessä, ja
kuitenkin nämä haaveilijat ovat vain ennenaikaisesti kokeneet, mitä kerran on oleva
kaikkien ihmisten henkisenä omaisuutena, kuitenkin he vain kömpelöllä tavallaan ovat koettaneet kuvata, minkälaista ulkonainen elämä
olisi oleva tuon sisäisen näkemyksen valossa!
Kauan kestää, ennenkuin heikäläisiä yleisesti
ymmärretään, mutta monet, monet ovat jo
alkaneet uskoa ja toivoa, että ihmiskunta
pian laskisi uudet perustukset yhteiskunnalliselle elämälleen: keskinäisen rakkauden ja
ymmärtämyksen, sovinnon, yhteistyön ja avun
uudet perustukset.
Toimittajalta 1915:51—54,
[*vainajan tajunta] — — mestarin tajunta
koskettaa meitä — — ainoastaan maallisessa
elämässä on ihmisen mahdollista nousta mestarin tajuntaan, ks Mysteriot II 1916: 112—
115,
täytyy tajunnassaan osata tuntea ja tietää,
että nähty on mestari, ks Dunlop, D. N. 1916:
195—196,
kun tajuntani oli kohdannut Suomen deevan
elävänä todellisuutena ks teosofia 1916: 302,
ks jooga 1916:436—438,
henkinen tajunta — — Logoksen yksi olemus- eli tajuntapuoli. — — L*ei] tajuton kosmillinen voima — — Kristus on Jumalan
elävä rakkaus jokaisen ihmisen salatajunnassa. — — uusia voittoja siveelliselle ja
kauneustajunnallemme. ks Kristus 1917: 440—
442,
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Ihmissielun eli inhimillisen tajunnan kolme
yleisesti tunnettua ja hyväksyttyä olemuspuolta ovat tieto eli ajatus, järki; tunto;
tahto, ks teosofia art Mitä on teosofia? 1917:
442—446,
ks Suomi 1918: 162—163,
logos — — henkisenä tajuntana — — panteoni tajuisia olentoja. Järjestä olisi turha,
puhua, ellei olisi järkevää tajuntaa, ja järkevä
tajunta
pysyisi
ilmenemättömänä
ja
olemattomana, ellei olisi järkevästi tajuavaa
olentoa. Sentähden logos eli maailman järki
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
aurinkokosmoksessamme on ilmennyt, ks Jeesus art Oliko Jeesus Jumala? 1918:233—235,
Henki ja tajunta tulee vielä voittamaan
aineen ja muodon, järki kaaoksen, rakkaus
villan, ks rauha 1919: 5,
Meidänkin maapallomme on nyt logoksen
tajunnassa välittömästi, ks Jeesus vaiko Kristus? 1919: 18,
ks jälleensyntyminen 1919: 296,
Somnambulismi 1922: 63,
nuhteleminen 1923: 5,
[*astraalinen
materialismi]
himmentänyt
henkistä tajuntaa, ks C. W. L. 1923:46—47,
ks Somnambulismi 1924: 89—90,
sallimus 1924: 122—123,
Kohtalo, kaitselmus, vapaus 1924: 262—
265,
Tajunta ei voi hävitä, tajunta on aina olemassa, se toimii nukkuessamme toisessa tilassa, tai tiloissa, vaikka vain pieni osa unielämäämme
siirtyy
päivätajunnalliseen
muistiimme. — — alitajunnallinen elämänsä — —
ylitajunnallinen elämä, — — valvetajuntaa.
ks Uni ja unennäkö 1924: 294—301,
ks auktoriteetti 1925: 147—151,
tajunta ja muoto, olivat kaikkiallisen ja
ikuisen elämän kaksi, yhtä vanhaa ja yhtä
todellista ilmennyspuolta ks Teosofian joulusanoma 1925:369—374,
alempi eetteriruumis — — hämärästi tajuinen, mutta sen tajuntaa ei ole sekoitettava
ihmissielun
minätajuntaan,
ks
ruumiinpoltto
1926: 25—26,
ks Messias 1926:73—74,
Sairas sielu 1926:226—232,
Jeesus Kristus tulee eläväksi hänenkin tajunnassaan. — — Isän tajunta ks I. T. J.
1926: 243—247,
kosmillisen
Kristustajunnan
laskeutumista
maapallon auraan ks Kristus 1927: 78,
Kansa eli tajunnassani ja minä kansan
tajunnassa ks Suomi 1927:293—295,
ks materialismi 1927:326—327,
Ruusu-Risti-teosofia 1928: 1—2,
Krishnamurti 1928:22,
kuume 1928: 285,
ylösnousemus 1929: 143—144,
Jumalan Poika on Isän tajunnassa piilevä
täydellisyyskuva — — yläpuolella meidän
tajuntapiiriämme. ks Poika 1929: 410—416,
”En Sofista valunut kolminaisuus on tajunta, joka katselee itseään. — — Se on Isän
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tajunnassa elävä täydellinen maailman ihanne. — — ilmennyttä muotoa tajunnassa, ks
kolminaisuus 1930:40—42,
elin — — niin lähellä Kristustajuntaa kuin
koskaan on ollut minulle mahdollista, ks
armeija 1930: 50—52,
päivätajunnassaan
ks
moraali
1930:
95,
päivätajuinen
minä
ks
H.P.B.
1931:3—5,
tajuntamme kyky liikkua kuvissa. — —
kerääntyy tajuntaamme kuvia. — — Täytyy
ensin saada tajuntaan todellisia havaintoja
toisesta maailmasta. — — sisäistä tajuntaamme, ks C. W. L. 1932:74,
Ihmisen tajunta tulee toiseen maailmaan,
vaikka se asuu ruumiissa. — — täydellisyysihanteen, joka elää Isän tajunnassa. — —
tulee tajuiseksi Hänen ihannekuvastaan ks
Paavali 1932: 204—207,
ks Tolstoin opin teosofia 1934: 299, ja 331—
336.
Takaisin Blavatskyyn-liike
ks Blavatsky-yhtymiä: Back to Blavatsky.
Takala, Armas
T: Kun tulin 1 maininneeksi tuon vanhan
kristillisen kantani ), jonka ydin on usko
isään jumalaan, tahdon kääntää lukijaini huomion toiseenkin pieneen kirjaan, joka viime
vuonna ilmestyi. Se on nimeltään ”Jumala ja
ihmiselämä, kirjeitä uskonnosta pojalleni kirjoitti Armas Takala” ja sekin esittää uskontoa, jonka ytimenä on usko isään. Tekijä
tosin ei puhu isästä yhtä metafyysillisessä
merkityksessä kuin ”Teosofia hengen uskontona”, joka tuskin isän nimeä mainitseekaan,
— pikemmin voisi sanoa, että hän esittää
maailman logosta, — mutta hänen ajatustapansa on siksi lähellä teosofisia näkökohtia,
että teosofi myötätunnolla lukee kirjan rivejä,
vieläpä suree sitä, ettei tekijä nähtävästi ole
tutustunut teosofiaan.
Armas Takala uskoo siihen isään jumalaan
eli logokseen, joka on ”koko havaittavan avaruuden luonnontiedollisesti katsoen yksi ainoa
minä” (siv. 20). Hän on noussut käsitykseen
siitä kehitysopin avulla. ”Ihminen on maailmaminän yksityinen elin. . . Ymmärsin myös,
että omasta elämästäni lähtien saatoin päästä
varmuuteen maailmanelämän luonteesta, koska
se kerran oleellisesti ilmeni minussa, minä
kun elämässäni aivan todellisesti jatkoin tuon
ikiammoisen ensi-minän elämää” (siv. 21).
Hän uskoo myös, että ”äärettömyyksissä asuu
meitä korkeampia olentoja, joiden luonnollisia
sukulaisia me olemme . . . Koko äärettömyys
on siis yksi ainoa olento, joka tahtoo, ajattelee ja tuntee niinkuin mekin, mutta johon
kuuluu sekä äärettömästi meitä alempia että
äärettömästi meitä ylempiä elimiä” (siv. 23).
Takala kutsuu tätä jumalaa myös ”ylipersoonaksi”: ”ihmis-minä on vain yli-persoonan
ilmenemys, sen ala-persoona” (siv. 24). Ihminen elää täten ”suuressa suvussaan loppumattomasti ja ihmiskunta kohoaa aina korkeampiin olemassaolon muotoihin, viimein sel1

) [*ks P. E. XII Teosofia hengen uskontona 1917: 102—103]
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laisiin, joita emme nykyisillämme pysty tajuamaan” (s. 25).
Koska ihminen on vain jumalan elin, ei hänellä ole mitään omaa erillistä olemassaoloa
(siv. 25). Ihmisen itsenäisyydestä siis ei voi
puhua, koko itse-käsitteen tulee hävitä elämästämme ja ihmisen on niin muodoin kiellettävä itsensä, s.o. kiellettävä oma itsenäinen
olemassaolonsa, jota hän on luulotellut (siv.
27). ”Rukouksessa ihminen toteuttaa persoonallisuudestaan luopumisen” (siv. 28). Mutta
rukouksessa ihminen myös omistaa ja tunnustaa jumalan ylipersoonan, löytäen täten uuden
arvon omalle elämälleen. Hän tuntee itsensä
jumalan pojaksi ja hänen rakkautensa jumalaan muuttuu askel askeleelta ehdottomaksi
(siv. 29). Samalla hän ymmärtää, että jokainen ihminen on samanarvoinen jumalan lapsi
kuin hänkin. Täten selviävät hänelle Kristuksen molemmat pääkäskyt: rakasta jumalaa
ylitse kaikkia ja lähimaistasi niinkuin itseäsi.
Luonnollista on, että tekijä tämän näkemyksensä valossa katselee teosofisesti uskontojakin. Kaikki riidat ”opin puhtaudesta” ovat
vailla todellista arvoa. Jumala itse, joka on
ainoa todellinen toimija elämässä, pitää kokonaan opin puhtaudesta huolta; ”me ihmiset
vain lausukaamme vilpittömästi julki se käsitys jumalasta, jonka hän on itsekullekin
meistä antanut. Vastakohdat noissa käsitteissä
ovat aivan suhteellisia. Tosiasiassa on usko
jumalaan kaikkina aikoina yksi ja sama. Tämä
usko sisältää aina jumalan olemassaolon ja
ihmisen
”olemattomuuden”
—
lausuttakoon
tämä asia vaikkapa miljoonin kielin” (siv. 34).
”Se ihmiskunta, joka elämässään täydellisesti
oppii
tunnustamaan
jumalan
kunnian,
on
oleva uusi korkeampi ‘rotu’, ‘laji’. Se on oleva
yli-ihmiskunta” (siv. 56).
Kirjanen semmoinen kuin tämä Armas Takalan broshyyri on ilahduttava merkki siitä,
että teosofisia aatteita on ilmassa. Teosofisissa piireissä saamme todella yhtä mittaa
todeta, että mitä me hiljaisuudessa ajattelemme, se kyllä julkisesti tulee kuulluksi usein
sangen odottamattomalta taholta.
Toimittajalta 1917: 103—104.
Takavarikko
ks Palomaa, V. 1906: 140,
”Uskonnosta ja elämästä” tuomiokapitulin
määräyksestä otettiin takavarikkoon heti painosta. — — Syksyllä vapautettiin ”Uskonnosta ja elämästä” hetkellisestä takavarikostaan ks ennustuksia 1914: 418—422,
ks P. E. XII Uskonnosta ja elämästä 1922:
152—155, ja 1928: 184.
Talismani
Eversti Olcott ei siis koskaan saanut nähdä
Suomea, vaikka hänellä kyllä olisi ollut siihen
halua. — —
Sen sijaan kysyin häneltä kirjeessäni erään
potilaan puolesta, sopisiko tämän tulla Parisiin hänen hoidettavakseen. Eversti Olcott
vastasi, että se olisi turha, koska hänen mesmeerinen voimansa oli suuresti heikontunut
ja koska hän ei sitä enää käyttänyt. Mutta
minulle hän lähetti pienen talismanin ja neuvoi, kuinka minun tuli sitä käyttää, vakuut-

Tallgren, A. M.

— 321 —

taen, että kyllä osaisin parantaa vammoja
minäkin. Koetin muutamissa tapauksissa ja
onnistuin. Se oli kai talismanin ansio. Kun
eversti Olcott kuoli seuraavana vuonna (1907),
katosi minulta talismani teille tiettymättömille.
Mutta muisto jalosta vanhuksesta jäi sydämeeni ainiaaksi, [*Otteet art Eversti H. S.
Olcott kuuluu sarjaan Muistoja menneiltä
vuosilta] 1922:114—115,
Eversti Olcott antoi minulle kerran amuletin ks H. P. B. 1926: 215—216.
Tallgren, A. M. ks Suomi 1913:463—464.
Talmud
juutalaisessa Talmud-kertomuksessa ks Kristus 1913: 5—6,
Tämä Talmudin, juutalaisten pyhän kaanonin, lause ks aika 1920:2—3,
ks Poika 1929: 416.
Talorahasto
Ruusu-Ristin
Talorahasto
ks
Temppelirahasto 1931: 175.
Talous, -elämä, taloudellinen
Ensimäinen ehto taloudellisen aseman parantamiseksi on, että ihminen herää itsetietoisuuteen ja henkiseen elämään, ks sosialismi
1907: 113,
ks Omatunto-lehti 1907: 117—118,
veljeysaatetta ei toteuta taloudellinen mullistus toiseen tai toiseen suuntaan ks Sointula-aate 1908: 126,
oppimaan millä tavalla on taloudellisesti
elettävä — — taloudellinen perustus niille,
jotka kokonaan tekevät työtä teosofisen asian
puolesta, ks Päämajassa 1911: 28—32, ja 89,
sain kovasti otella itseni kanssa, ennenkuin
siihen määrään saatoin muuttaa entisen elämän järjestykseni, että sekaannuin taloudellisiin ja ulkonaisiin asioihin. — — olisin pitänyt mielettömänä omalla vastuullani ryhtyä
köyhänä miehenä näin suureen taloudelliseen
yritykseen, ellen ks opettaja 1912: 412—414,
ks pankki 1914: 50—51,
saamme taloudellisesti ja sielullisesti suorittaa osamme Europan kovasta karmasta, ks
Europa 1914: 255—256,
ks ennustuksia 1914:363—367,
taloudellisen
itsekkyyden
painajaisesta
ks
vallankumous 1915: 149,
taloudellisen
ahdinkotilani
aikana
1906—
1907 ks Hernberg, Hanna 1915: 401—402,
että P. E. vapautettaisiin siitä taloudellisesta vastuunalaisuudesta, jonka ks päämaja
1915:403—404,
ks Kivi, Aleksis 1916: 147—149,
teosofia art Veljeyden toteuttaminen ja
T.S. 1916: 390—391,
veljeys 1916:435—436,
ystävyys 1917: 3,
Mitä taloudellisia velvollisuuksia on ottanut
päälleen, ne on suoritettava, ks velvollisuus
1917: 51,
ks käytännöllisyys 1917: 99,
Ei Mestari puhu — — yhteiskunnan taloudellisten olojen parantamiseksi ks Jinarajadasa 1919: 154—156,
On olemassa jotakin, jota voidaan kutsua
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maailman taloudeksi. — — Ja maailmantalous
on työnjakoa. — — Ja jos maailman talouden
kannalta ajatellaan Suomen tehtävää, olisiko
tämä silloin viljan tuotanto? Tuskin, ks teollisuus 1919: 161—163,
ks yhteiskunta 1919: 230,
Suomi tulee saamaan mullistuksia aikaan
taloudellisenkin elämän suhteen, ks Suomi
1921: 7—8,
ks ennustuksia 1921: 326—327,
J. R. H. — — tiedusteli aikakauskirjan taloudellista asemaa, ks R-R 1921:394—396,
ks aikakauskirja 1922: 34—35,
R-R 1922:100,
Ja terveyttä eivät muuten edistä taloudelliset huolet, jotka viime vuosina myöskin ovat
näyttäneet osaa elämässäni, ks P. E. XII
Kuka Jeesus oli? 1922: 228,
Kun ihmiset tulevat luokseni ja valittavat
taloudellisia vaikeuksiaan — — taloudellinen
tilanne on kaikkialla huono ks sota 1924:
50—51,
Taloudellinen taakka kevenee ks R-R 1924:
361,
mitenkä voisin taloudellisesti niin järjestää,
että — — muuttuvat olot siitä vuodesta alkaen taloudellisesti helpommiksi, ks looshityö
1925: 265,
Johtaja [*P. E.] samalla huomautti, miten
Ruusu-Risti ei taloudellisesti tahdo koota suuria omaisuuksia, jotka tuottaisivat vain huolia
ja päänvaivaa, vaan on sen pyrkimys keskittää kaikki mahdolliset aineellisetkin voimat
itse työhön, ks R-R 1926:174,
ks Panacea 1928: 182—183,
taloudellinen kysymys tulee tässä maailmassa muodossa taikka toisessa jokaisen eteen
ratkaisua vaatien ks raha 1929: 144—145,
Europa on tätä nykyään vaikeassa taloudellisessa asemassa. — — Eiköhän olisi taloudellista apua siitäkin, jos ks Versailles 1929:
317—318,
[*ks raha 1929:318—319,]
Onhan koko taloutemme perustettu vapaaehtoisuuden ja täydellisen keskinäisen luottamuksen pohjalle! ks R-R 1930: 185—187,
ks aika 1931:41—42,
taloudenhoitaja, joka huolehtisi tilauksista,
ilmoituksista, kirjanpidosta ja rahoista, ks
R-R 1931:74,
Ajatellessani taloudellista karmaani ihmettelen sitä suosiollista jalomielisyyttä, millä se
monta kertaa elämässäni on antanut minun
palvella välikätenä hyvien asioiden eteenpäinviemisessä, ks Rahasto 1931: 181,
ks Päämaja 1932: 3,
[*ei] pitäisi luopua Ruusu-Ristin vapaaehtoisuusperiaatteesta, joka oli sen taloudellisen menestyksen pohja ja perusta, ks R-R
1932: 115,
taloudellinen yhdenvertaisuus, ks Vesimies
1932: 169—172,
Kukaan meistä ei ole välittömästi syyllinen
maailman taloudelliseen pulaan, ks Temppelirahasto 1933: 37—38,
maailma on epäilemättä jonkun taloudellisen mullistuksen kynnyksellä ks teknokratia
1933: 72,
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Mutta eivätkö vapaamuurarit aina taloudellisesti tue toisiaan? ks R-R 1933: 108—109,
ks Teosofia ja sosialismi 1934: 247—257.
”Taloudellinen Kannatusyhdistys” ks Kannatusliitto.
Talvi, -päivänseisaus
auringonjuhla
talvipäivän
seisauksen
johdosta, ks Joulu 1906: 274—275,
heidän hengessään vallitsee ”talvi”, s.o. alakuloisuus, voimattomuus ja väsymys ks maailmanloppu 1907: 183,
Kristuksen syntymän viettäminen — —
määräsivät
tuon
juhlansa
pidettäväksi
25
p:nä joulukuuta, Brumalian eli talvipäivänseisauksen aikana — — Vanhassa Meksikossa
vietettiin juhlaa — — ja aztekien luona talvipäivänseisauksen
aikana
juhlittiin
auringon
syntymää, ks Joulusymboliikkaa 1911:356—
361,
Talvea en tahtoisi pois, en millään muotoa
ks Jouluna 1933:267—268.
Tamas ks uskonto 1909: 74—75.
Tamminen, N. 1924:278.
Tammuz ks Joulu 1906:274.
Tampere ks myös P. E. V Tampere.
”Kansan Lehti” Tampereella kutsui sitä
heti sen ilmestyttyä ”merkkiteokseksi suomalaisessa kirjallisuudessa” ks P. E. XII Valoa
kohti 1909: 210—211,
Kuulumisia
Tampereelta.
Eräs
totuuden
etsijä Tampereelta on kirjottanut meille ja
kertonut, että muuan teologian tohtori on
siellä kiivaasti vastustanut teosofiaa ja spiritismiä useassa luennossa. Äskettäin hän oli
puhunut teosofiasta Geijerstamin kirjaan nojautuen.
Meidän
kirjeenvaihtajamme
huomauttaa, että kipeästi kaivattaisiin Tampereella teosofisia luentoja, jotka puhuisivat
asian puolesta, ettei aina vain kuultaisi vastustavia ja panettelevia sanoja. Soisimme mekin, että teosofisia luentoja pidettäisiin Tampereella, ja sitä aikaa odottaen emme voi
muuta kuin onnitella tamperelaisia teosofeja,
että heidän ”uskoansa” niin kovasti koetellaan ja heidän kimppuunsa niin ahkerasti
käydään. Sepä osottaa, että teosofialla vielä
tulee olemaan suurtakin tulevaisuutta Tampereella. Levitköön sillä välin Tietäjämme laajalti tamperelaisten kesken!
Tien varrelta 1910:48,
Teosofia Tampereella. Looshi on nyt tekeillä
Tampereella. Hra Juho Lehto on käynyt siellä
esitelmiä pitämässä ja niiden kautta innostanut tamperelaisia teosofeja asianmukaiseen
toimintaan. 1910:128, 364, 394—395, 1912:
55—56,
Veljesliitto Tampereella. Näemme Suomessa
heti esimerkin siitä, mihin jouduttaisiin, jos
seurattaisiin Mrs. Tingleyn esimerkkiä. Tampereella äskettäin sanomalehtien uutisten mukaan on perustettu pieni seura, Veljeysliitto,
jossa teosofisten periaatteiden mukaan pyritään kasvattamaan jäseniä siveellisyyteen ja
valistukseen. Kukapa teosofi ei tällaista seuraa myötätunnolla katselisi, jos se on rehel-

Tantrika

lisesti
tarkotettu,
riippumatta
siitä,
kuuluvatko seuran perustajat Adyarin Teosofiseen
Seuraan vai ei.
Tien varrelta 1913:310—311,
ks Tuonenkylä 1913: 425,
”Teosofinen päivä” — — Tampereella oli
niinikään onnistunut illanvietto, ks teosofia
1913: 461,
ks Tietäjä 1916:95,
Tampereella pidettiin kuun vaihteessa teosofinen luentoviikko, johon Väinö Vaivanne
pyydettiin
puhumaan.
Esitelmissä
kuuluu
käyneen lukuisa ja harras yleisö.
Tien varrelta 1917: 148,
ks Tietäjä 1920:95,
Ruusu-Risti-seura Tampereella ks R-R 1922:
319—320,
Tampereen Ruusu-Risti-ryhmä 1924: 278,
1925: 95, 143,
ks J. R. H. 1927:80, ja 1928:21—22,
Tampereen Ruusu-Risti on talven aikana
joka
kuukauden
viimeisenä
sunnuntai-iltana
kokoontunut Klaara Saarion luona. Vappu
Nevalaisen
toimiessa
puheenjohtajana.
”Ohjelmassa on ensin ollut kuukauden mietiskelyaihe, josta on vaihdettu ajatuksia. Sitten on
alustettu
keskustelukysymyksiä,
luettu,
lausuttu runoja, soitettu ja laulettu. Vieraita on
ollut joka kokouksessa, joskus useampiakin,
ja ovat kokoukset muodostuneet vilkkaiksi ja
mieluisiksi. Hannula on myös meitä muistanut
hyvillä esitelmillään, luennoiden edistysseurojen huoneustossa ja illalla jäsenten luona innostuneille kuulijoille, meidän kaikkien suureksi iloksi ja mielten .virikkeeksi”, kirjoittaa
sihteeri A. D. [*Anni Dahlgren]
Tien varrelta 1928: 140,
Tampereen Ruusu-Risti 1928: 325, 1929:
395 _ ggg
ks J. R. H. 1930:135, 1931:71, 288, 1933:
35—36.
Tampereen Sentraalikirjapaino 1912: 104,
1916:487, 1925:9, 336, 342.
Tanner, Harald ks Kannatusliitto 1914: 312,
360.
Tanska Tanskan T. S. 1919:96,
Tanskalais-ruotsalainen ks Lehmann, Edv.
1921: 59—61,
aivankuin Tanskassa, ks tunnelmia 1934:
110.
Tanssi
Jos elämä on tanssia ks Tietäjä 1914: 465—
467,
kuin hiljaista, rytmikästä tanssia oli heidän
[*enkelein] liikkumisensa, ks Tietäjä 1916:
1—2,
silloin on kulkuni oleva kuin tanssia ruusuilla ks R-R 1921: 1—2,
tanssimista kuilun partaalla ks India 1924:
367.
Tantrika
Amerikkalaista ”tantrika”-kirjallisuutta.
[*luettelo] 1911: 315,
Tantrikkojen Shastrat (pyhät kirjat) kertovat
tshinnamasta-tantrikkojen
vihkimyksestä
ks veri 1925: 51—52,
ks magia 1927: 218—219.
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Tao-Te-King, Tao, -laisnns
Omatunto tulee sisältämään muinaisen kiinalaisen viisaan Laotsen Taoteking nimisen
kirjan suomennettuna, ks Omatunto-lehti 1906:
272—273,
TAO-TE-KING
Kiinalla on nykyään kolme valtion tunnustamaa uskontoa, Konfutsenusko, Taoismi ja
Buddhan oppi, mutta niistä voidaan kuitenkin
ainoastaan ensimäistä pitää varsinaisena valtionuskontona; toiset kaksi ovat pikemmin
luvallisten lahkojen asemassa. Valtion kouluissa opetetaan Konfutsen oppia ja julkisissa
tutkinnoissa on taoistein ja buddhistein kielletty
kilpailemasta
konfutselaisten
kanssa.
Luonnollista onkin, että Konfutsen yksinomaan maallista ja käytännöllistä elämää silmälläpitävä oppi paremmin sopii valtion virkamiehille ja niille kiinalaisille, joiden elämänharrastukset ovat ”realistista” laatua. Ja
kiinalainen luonne lieneekin yleensä taipuvainen ulkonaiseen huomattavaisuuteen ja älykkyyteen; onhan kiinalainen ”viekkaus” käynyt
miltei sananparreksi. Ei niin ollen ihmetytä,
jos kiinalainen mandarini kutsuu taoisteja
ja buddhalaisia tyhjänpäiväisiksi lahkolaisiksi,
jotka eivät käytännöllisessä elämässä ole miksikään hyödyksi, 1 he kun ”ajattelevat vain
tulevaista elämää”. ) Semmoinen arvostelu ei
itse asiassa merkitse mitään, sillä samalla
tavalla kutsutaan täällä länsimailla ”haaveilijoiksi” ja ”idealisteiksi” niitä ihmisiä, jotka
etsivät syvempää tietoa elämästä kuin sitä,
mitä tavalliset oppikoulut tarjoavat.
Epäilemättä Konfutsen oppi on jaloa oppia,
ja jos Kiinan kansa noudattaa sen Mestarin
neuvoja suuremmalla hartaudella kuin esim.
kristikunta Jeesuksen käskyjä, silloin Kiinan
kansa on tunnustettava onnelliseksi ja viisaaksi kansaksi. Sillä joskaan hän ei sanonut
tietävänsä mitään Jumalasta, sielusta ja näkymättömästä maailmasta, joskin hän selitti olevan parasta jättää ne kysymykset rauhaan,
oli toiselta puolen hänen siveysoppinsa kristallikirkkaan ylevä ja viisas, mikä todistaa
hänen hyvin tietäneen, että jalo elämä on
ainoa tie tosi tietoon. Konfutse lausui vuosisatoja ennen Kristusta tuon kultaisen säännön: ”mitä ette tahdo, että toiset teille tekisivät, sitä älkää te heille tehkö”; ja viisaita
ovat epäilemättä seuraavatkin neuvot: ”jos
hallitsija hallitsee ilman laillista pohjaa, ei
hänen sanojaan mielellään totella. Jos ei hänen sanojaan mielellään totella, ei valtion
asioita säännöllisesti toimiteta. Jos ei valtion
asioita säännöllisesti toimiteta, ei juhlamenoilla eikä soitolla voi olla vaikutusta. Jos ei
juhlamenoilla eikä soitolla ole vaikutusta, ei
oikeus pääse oikeaan arvoonsa. Jos ei oikeus
pääse oikeaan arvoonsa, on kansa viimein
joutuva epätietoiseksi siitä, mitä pitää tehdä.”
Puhtainta ihanteellisuutta ilmaisee hänen seuraava mietintönsä: ”jos on olemassa hyve,

jota en ole toteuttanut, jos on olemassa tutkinnon aine, jota en ole ehtinyt täydellisesti
tutkia, jos on olemassa vanhurskas teko, josta
minulla on ollut tietoa, vaikken ole ehtinyt
sitä suorittaa, jos on olemassa vika, josta en
ole voinut vapautua — kas se on jotakin, joka
todella tuottaa minulle surua”.
Kuitenkin
Konfutsen
oppia
filosofiseen
sisältöönsä nähden voi pitää pikemmin materialistisena, jota vastoin taoismi edustaa Kiinan kansan puhtaasti henkisiä ja mystillisiä
pyrintöjä. (Buddhan oppi, kuten tiedämme, on
indialaista
syntyperää).
Taoismin
perustaja
oli Laotse niminen viisas, joka eli samaan
aikaan kuin Konfutsekin, siis seitsemännellä
vuosisadalla ennen Kristusta.
Laotsen elämänvaiheita ei tarkoin tunneta.
Hänestä tiedetään parhaasta päästä vain, että
hän myöhemmässä iässään oli kuninkaallisen
kirjaston hoitaja Kaossa. Tämän virkansa hän
kuitenkin jätti, vetäytyäkseen yksinäisyyteen
mietiskelemään. Loppuikänsä hän sitten vietti
Hsien-Kun
solassa
Ling-Paon
piirikunnassa.
Hänen kuolemastaan ei tiedetä mitään.
Kerrotaan,
että
Laotse
olisi
kirjottanut
tuhat kirjaa, 930 kirjaa 1 siveysopista ja uskonnoista ja 70 magiasta. ) Tavallisesti otaksutaan kumminkin, että hän on jättänyt jälkeensä ainoastaan yhden teoksen, niin kutsutun Taoteking’in, joka sisältää hänen oppinsa
ytimen ja jota yleisesti pidetään taon-uskon
pyhänä kirjana. Mutta tämäkään kirja ei ole
säilynyt jälkimaailmalle alkuperäisessä muodossaan. Pari vuosisataa ennen kristittyjen
ajanlaskua
yritettiin
hävittää
olemattomiin
koko kiinalainen kirjallisuus, jotta historia
voisi alkaa uudestaan, kun Kiina oli yhdistynyt suureksi keisarikunnaksi. Vaikkei yritys
polttaa kaikkia kirjoja olisi onnistunutkaan,
olivat kuitenkin myöhemmät oppineet tilaisuudessa mielin määrin muuttelemaan vanhoja teoksia ja tekemään niihin lisäyksiä. On
siis luultavaa, että Taotekingkin on jonkun
verran
kärsinyt
tästä
parantelemishalusta.1)
Yhtäkaikki voimme saada siitä käsityksen
Laotsen syvämietteisestä ja henkevästä elämänkatsomuksesta.
Taoteking ei ole mikään laaja teos. Se sisältää tuskin 5,000 sanaa. Mutta ajatukset ovatkin niin keskitettyjä ja niin lyhyeen muotoon
puettuja, ja alkuteksti on niin vaikeatajuista,
että M. Julien esim. kääntäessään kirjaa ranskankielelle oli pakotettu käyttämään apunaan
enemmän kuin 60 kiinalaista kommentatoria
eli selittävää teosta. Ja kuitenkin epäilemättä
kiinalaiset
ja
japanilaiset
taoistit
voisivat
tehdä paljon korjauksia europpalaisiin käännöksiin.
Nimi Taoteking on muodostettu kolmesta
sanasta: tao, te ja king. King merkitsee
”kirja”. Te merkitsee ”toteuttaminen, tehtävä,
hyve”
ja
vastaa
Sanskritinkielessä
sanaa
dharma. Tao on jumaluuden nimitys. Sitä
on vaikea kääntää toiselle kielelle. Milloin se

1
) Vrt. Pung-Kwang-Jun kirjotusta konfutsianismista kirjassa ”Världens första allmänna
religionsmöte i Chicago 1893”. I osa, siv. 258—
303.

1
) H. P. Blavatsky, Den Hemliga Läran.
I osa, siv. 10.
1
) H. A. Giles, Chuang Tzu, translated from
the Chinese, siv. VII—XXVIII.
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merkitsee
absolutista,
ehdotonta
jumaluutta
(hindulaista
Parabrahmania),
milloin
nähtävästi sitä ilmennettyä jumalaa, jota meidän
teosofiassamme kutsutaan logokseksi (brahma,
Ishvara). Se vastaa siis filosofian määrittelemätöntä jumalakäsitettä ja samalla uskonnon
elävää jumalaa, jonka tuntemiseen ihminen
voi päästä omassa hengessään. Tao onkin tämän nojalla myös ”tie” jumalan luo, ja taoteking-nimen voisi siis suomentaa näin: ”kirja,
joka puhuu jumalan luo vievästä hyveen
tiestä” tai ”hyveen tien kirja”. Näin on sen
englannin kielelle kääntänyt Mr. Walter R.
Old, jonka käännöstä
muuten suomennettaessa
on noudatettu.2) M. Julien sitä vastoin erottaa toisistaan sanat tao ja te kääntää ”viisauden ja hyveen kirja”. Voisimmehan myös
suomentaa ”jumalaan vievän tien ja sen toteuttamisen” tai ”kapean tien ja sen kulkemisen kirja”. Teosofinen tutkija helposti ymmärtää, mitä nimi sisältää.
Emme tahdo tässä edeltäkäsin tehdä selkoa
tämän merkillisen kirjan sisällyksestä. Lukijamme nauttikoot itse sen hämmästyttävistä
aforismeista ja paradokseista, sen sattuvista
vertauksista ja salaista tietoa uhkuvista ajatuksista. Milloin lause ensin tuntuu hämärältä
ja vaikeatajuiselta, selviää tarkotus mietiskelyn jälkeen. Joskus olemme rohjenneet liittää
pienen valaisevan muistutuksen, kun teksti
mielestämme
on
kätkenyt
ajatuksen,
joka
vasta esoteriselta kannalta on tajuttavissa.
P. E. 1907: 9—10,
Taon tie käy ”taaksepäin”, s.o. takaisin
itseensä. Ihminen, joka kulkee Taon tietä ei
enää käy ”eteenpäin”, hän ei enää kehity
aineellisessa
elämässä,
vaan
irtautuu
siitä.
1907: 107 muist,
Tao-te-king ks täydellisyys 1907: 165,
ks Tietäjä 1908: 2,
Dhammapada 1908: 40—41,
Eikö Tao ole Jumalan nimi samoinkuin
Allah ja Jahveh ja Brahma? ks veljeys 1909:
208,
Tao-Te-King on ilmestynyt painosta Mystican kustannuksella ja maksaa 15 markkaa,
postivapaasti 16: 50. 1925: 95,
Siis koko Te-merkki: ”totuus sydämessä ilmenee käytännössä” tai: ”totuus tulee ilmi inspiroidussa käytännössä”. Ja jos totuus on sydämessä, tulee se ilmi elämässä, elävässä hyvässä eli hyveessä. Mitään muuta hyvettä ei
ole. Te-merkki kiinankielessä on siis ”hyve”.
Kirjan nimi oli Tao-te (king eli dshing
merkitsee vain ”kirja”). Jos lyhyesti tahdomme ilmaista kirjan nimen merkityksen, kuuluu se siiT: ”Elämän järki ja sen ilmeneminen käytännössä.” Etenevä jumalallinen järki
muodostuu näet totuudeksi ihmisen sydämessä
ja tulee esille inspiroidussa käytännössä. Nimi
on epäilemättä sisältörikas, ja hieroglyyfi tar2
) The Book of the Path of Virtue or a version of the Tao-Te-King of Lao-Tze, the Chinese Mystic and Philosopher, by Walter R.
Old. Madras, Indian Section of the Theosophical Society, 1894.
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kasti kuvaa sekä nimen että sisällön. Meidän
täytyy tunnustaa, että kiinalainen kirjoitus
on filosofinen ja henkevä. [*Ote art Kiinalainen ja egyptiläinen kirjoitus] 1928: 82,
Taormina
Taormina on näet yksi Europan pyhitetyistä
keskuksista.
Siihen
Apollonios
Tyanalainen
aikoinaan
kätki
muutaman magnetisoimansa
voimakkaan amuletin. 1912: 353.
Tapa
Sainkin ne käsiini siitä kirjastosta, josta
minun oli tapani lainata, ks Jumala 1909:
107—108,
hyvä on noudattaa vanhaa tapaa, ks optimisti 1916: 42—43,
vastoin sekä periaatteitani että tapojani, ks
R-R 1921:393—396,
Huoneessani on nurkka, jossa minun on
tapana istua ja filosofoida, ks Mea culpa 1922:
258—264,
minun tavallani ks mestari 1923: 206—208,
yleinen tapa kääntyä sisäänpäin, ks laki
1923: 369—370,
oli tapanani sanoa itselleni ja toisillekin
ks sota 1924:2—4,
ihmisen siveellistä arvoa [*ei] saata mitata
ulkonaisten tapojen nojalla, ks vegetarismi
1924: 9,
Me ihmiset kasvamme tapojemme orjiksi
ks joulu 1930: 326,
Jos huonot ja syntiset tavat piilevät eetteriolemuksessa ks täydellisyys 1932:242—243.
Tapahtuma, tapaus
Tämä tapahtui tammikuussa v. 1894. — —
Mikä kerran on tapahtunut, on voinut useamminkin tapahtua, ks Jumala 1909: 106—108,
Tällä tavalla tapahtuu suurten tapahtumien
sattuessa. Kuningas, jonka nimi on ”väkivaltainen kuolema” ks Italia 1911: 134,
ajan tapahtumia ks Kristus 1911: 289,
sitä suurta tapausta, joka ei ole niinkään
kaukana, jolloin Kristus henkilönä on uudestaan syntyvä maan päälle, ks Joulusymboliikkaa 1911:361,
”tapahtukoon sinun tahtosi ks sota 1917:
200—201,
ks R-R 1921:387—396,
tuleva tapahtuma on kuin suuri elämänpyörä näkymättömissä ks uskonpuhdistus 1930:
330—331.
Tapion väki ks spiritismi 1927: 79.
Tappaminen, tappamattomuus
”Tapa, tapa!” ks paha art Ei pahaa 1906:
187—189,
tappamattomuusihannetta!
ks
eläinkunta
1907: 202, ja 1909: 35—36 ja 70,
Tappaminen
on
Väkevämmän
vääryyttä,
josta hän on siveellisesti vastuunalainen. —
— hylätä sielullisten olentojen tappaminen ja
niiden raatojen syöminen ks epäilys 1910:
291—293,
Meidän ei tarvitse tukahuttaa eikä tappaa
tunteitamme, ks Rakkauden salaisuus 1911:
219,
Kys. Jumalallinen laki, jonka sellaisena
pitäisi olla ehdoton, täydellinen ja poikkeuk-
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seton, kieltää ihmistä tappamasta. Kuitenkin
on ihminen pakotettu tappamaan (eläimiä tai
ainakin kasveja, joiden välille ei jyrkkää rajaa voi vetää), koska hänen fyysillinen elämänsä on muuten mahdoton. Kuinka on tämä
ristiriita selvitettävä?
Vast. Elämä ja kuolema vaihtelevat niin
kutsutussa
kolminaismaailmassa,
joka
täten
on kuoleman vallan alainen ja jossa tappaminen on mahdollista. Ihminen on olemukseltaan korkeamman — siveellisen — maailman
jäsen, jossa kuolemaa ei tunneta. Tullakseen
itsetietoiseksi
omasta
kuolemattomuudestaan
ihmisen täytyy askel askelelta lakata tappamasta ja voittaa kolminaismaailmaan kuuluva
personallinen itsekkyytensä. Ensimäinen askel
tappamattomuuden ihannetta kohti on lakata
eläimiä tappamasta. 1913: 161—162,
”Hiljaisuuden ääni” kutsuu alempaa manasta tappajaksi — kaiken hyvän tappajaksi
ihmisen sielussa — ja sanoo, että tappaja on
”tapettava”, ks hyvä 1913:258,
Buddhanusko on esim. [*henkisellä] kannalla: tappaminen on ehdottomasti kielletty,
siis vahingollistenkin eläinten, kuten kärpästen, rottien j.n.e, tappaminen, ks eläinkunta
1917:242,
Buddhan ja Kristuksen kanta: älkää ollenkaan tappako ks sota 1917: 347,
inhoomaan järjetöntä tappamista ks aseet
1918: 165,
Miksi yhä jatkavat järjetöntä tappamista
ks sota 1918: 194—196,
Elämän laki on: ”älä tapa!” Me tapoimme.
Me teimme niinkuin muut kansat maan päällä.
Me tapoimme, ks rauha 1919: 4—5,
kieltää eläinten tappamisen ks Buddha 1919:
215,
Buddha niinikään kielsi tappamisen — —
[*Teosofein] olisi pitänyt kieltäytyä — —
tappamisesta, ks marttyyrit 1920: 3—6,
Uneksin, että kaikki teosofit kieltäytyisivät
— — tappamasta ja murhaamasta. — — joskin kaikki olisivat tulleet tapetuiksi (mikä
tuskin olisi tapahtunut). — — me teosofit
syöksyimme sotaan, tapoimme ja tulimme tapetuiksi maallisen ”kunnian kentällä”, ks teosofia art T.S:n tehtävä 1921:332—334,
[*teosofit] tarttuivat miekkaan tappaakseen
veljiänsä oikeuden tai veljeyden nimessä? ks
salatiede 1921:456—463,
”Taistelkaa ja tappakaa”, he [*varjon veljet] huutavat ks Kristus ja teos. liike 1922:
39—40,
Kristus samoinkuin Buddha kieltää seuraajiltaan väkivallan, tappamisen ja sodan käynnin — — organisoitu tappaminen semmoinen
kuin sodankäynti ei koskaan vastaa korkeinta
siveyslakia, ks sota 1922: 162—165,
miksikä T.S:n jäsenet — — tappoivat veljiään ”kunnian kentällä”. Tähän vastasi prof.
Wood, että ei veljeyteen uskova teosofikaan
aina voi olla tappamatta, kunhan tappaminen
ei tapahdu vihassa, vaan säälistä. Jos raivohullu ihminen syöksee lapsen kimppuun, tapamme tietysti tuon hullun, ks Wood, E.
1922: 167,

Tarkoitus

[*teosofit jotka] ”älä tapa” käskyä noudattamalla luopuivat lihansyönnistä — — etteivät tahtoneet eläimiäkään tappaa, menivät —
— ihmisveljiään vastaan heitä tappaakseen tai
— — hyväksyivät ihmisten tappamisen, ks
vegetarismi 1924: 7—9,
eläinten tappamista ks armeija 1924: 286,
Silloin olisimme uskoneet veljeyteen, ja
maailmansodan aikana olisimme kieltäytyneet
aseita kantamasta ja veljiä tappamasta, ks
H.P.B. 1926:100—101,
Mutta mestarien seuraajina me emme saaneet tappaa, eikä kehoittaa toisia tappamaan,
ks R-E 1927: 167—169,
Jeesus Kristus nimenomaan kieltää tappamisen ja sodan ks Kristinusko ja maailmanrauha 1927: 390—394,
madame Blavatsky itse tapettiin [^parjauksella] ks panettelu 1930: 131—132,
Jeesuksen tappaminen ks Jeesus 1930: 178.
Tappio
Jos sota loppuisikin toisen voitolla, toisen
tappiolla, ei voittokaan olisi muuta kuin tappio, ks sota 1918: 194—196,
Kun meillä uskoa on, teemme oikein ja hyvin, vaikka meille koituisi siitä aineellista tappiota. Ja mikä on seurauksena? Tappion asemasta uhrimme kääntyy voitoksi — jopa
aineellisestikin. ks R-R 1932:72,
rohkein ja iloisin mielin tappioitakin voidaan kantaa, ks Temppelirahasto 1933: 37—38.
Tarkiainen, V. ks Kivi, Aleksis 1916: 147—
149.
Tarkoitus, tarkoittaa jne
elämän tarkotus ks teosofia art Mitä T. S.
meille opettaa 1906: 151—152,
ks salatiede art Todistuksia 1907: 3—5,
”Tämä on T.S:n tarkotus — — Tämän
Seuran tarkotus on olla kouluna, jossa saamme oppia tuntemaan itsemme, oppia olemaan
juuri niinkuin sisimmässä itsessämme, pyhimmässä ja puhtaimmassa sielussamme olemme, ks P. E. VII 1907: 223—225,
[*pelastusarmeija-] liikkeen tarkotus — —
Mutta teosofisen liikkeen tarkotus on toinen.
Se on uuden suuren maailmanuskonnon edelläkävijä, joka sille valmistaa maaperää, ks
opettaja 1909:108—109,
mitä teosofinen liike — — tarkottaa ks
P. E. XII Viiden ajan aamunkoitteessa 1910:
1—2,
ks Päämajassa 1911: 24—32,
hyöty 1911: 50—54,
kirjallisuus 1911: 83,
Se on siinä olettamuksessa, että karmalla
olisi jokin tarkotus ja että se tarkotus olisi
kärsimys. Mutta jos karmalla olisi tarkotus,,
olisi sen takana personallinen jumala, ja jos
tämä tarkotus olisi kärsimys, olisi jumala
paha. ks karma 1912: 110—111,
Eikö semmoinen kansanopisto olisi tarpeen
vaatima ja tarkotustaan vastaava? ks kesäkurssit 1912:251—252,
kaksi kirjettä — — Toinen iloitsee ihanteistani ja ehdotuksistani, toinen moittii sanojani ja tarkotuksiani — — Sentähden sanoin
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totuuden sanan. Niin, totuuden sanan. Eikä
minulla muuta ”tarkotusta” ollut.
— — ilman
personallisia tarkotusperiä. — — ei ole enää
itsekkäitä tarkotusperiä tavotteleva olento —
—
huomaa toisten epäilevän hänen tarkotuksiaan. ks opettaja 1912: 403—414,
muistiinpanojani
en
julkaise
kuvatakseni
itseäni, vaan siinä tarkotuksessa, että kertomus minun kokemuksestani voisi rohkaista
toisia
totuudenetsijöitä.
ks
autobiografia
1915: 4,
ks Mysteriot I 1916:63—67,
teosofia art Teosofinen Seuran työ ja
tarkotus. 1916: 344—348,
en osannut oikealla tavalla esittää tarkotustani ks veljeys 1916: 436,
Mutta Tietäjän tarkotuksena ei ole katsella
ihmisiä yhteiskunnan jäseninä, vaan ihmisinä,
ks ”kristitty” 1917:6—7,
tarkotuksen pyhyys juuri ilmenee puhtaissa
keinoissa, ks sota 1917:199—201,
Mitä siis tarkotan, kun väitän, että Jeesus
Kristus oli logoksen personallinen ilmennys?
— Tarkotan sitä, minkä sanani ilmaisevätkin,
ks Jeesus art Oliko Jeesus jumala? 1918:
232—235,
Kuinka kaunis ja ihmeellinen oli minusta
T.S:n tarkotus! Se oli puhdas, pyhä ja henkevä. Mitkään maalliset tarkotusperät eivät
sitä tahranneet, ks yhteiskunta 1919: 228—
230,
Ymmärrätte heti tarkoitukseni, jos jatkatte
näiden rivien lukemista. — — Tässä ei ole
pienimmässäkään määrässä tarkoitukseni ketään tuomita, ks sota 1920: 102—105,
Eihän
tarkoitukseni
maaliskuun
Tietäjässä
ollut polemisoida Mrs. Besantia vastaan, vielä
vähemmän häntä arvostella tai moittia. — —
mitä todella olen tarkoittanut puhuessani Kristuksen seuraamisesta, ks sota 1920: 193—198,
[*esoteristit] toteuttavat T.S:n alkuperäistä
tarkoitusta ks R-R 1920:246—247,
sävyä, joka alkuaan kangasti mieleeni niiden [”‘”pätkien”] varsinaisena tarkoituksena.
— — Teosofisella Seurallakin on puhtaasti
henkinen, kasvattava ja valistava tarkoitus.
— — Minun ei tarvitse pitää pitkiä puheita
Ruusu-Risti-seuran
tehtävästä
ja
tarkoituksesta, ks R-R 1920:340—348,
Entä näiden juhlamenojen tarkoitus? — —
vapaamuurariuden
siveellinen
tarkoitus
jäseniinsä nähden ks vpm art Mitä vpmt tavoittelevat? 1921: 190—192,
Semmoinen ei koskaan voisi olla tarkoitukseni ks R-R 1921: 393—396,
enkä näillä kysymyksilläni tarkoita kenenkään loukkaamista — — tarkoitukseni on vain
huomauttaa, mikä olisi voinut olla T.S:n henki,
ks salatiede 1921:456,
kaikki, mikä on ilman maallisia tarkoitusperiä — — kaikki, mikä palvelee maallisia
tarkoitusperiä ks R-R 1921:578—580,
ks Valon ja varjon veljet 1922: 105,
Meillä täytyy olla omaa intuitsionia eli
sisäistä
totuuden
näkemystä,
jotta
tyystin
käsittäisimme teosofian ja teosofisen liikkeen
tarkoituksen. — — taipuvaisia tarkistamaan
omaa käsitystään
teosofiasta ja teosofisen

Tarpeellinen, -ton

liikkeen tarkoituksesta, ks Mea culpa 1922:
260—264,
Oikealla rauhalla tarkoitin ks sota 1924:
2—4,
Tarkoitukseni ei ollut puolustaa lihansyöntiä ks vegetarismi 1924: 7—9,
Lyhyesti painostan uudelleen, mitä olen tarkoittanut, ks armeija 1924: 285—286,
teos. liikkeen alkuperäistä ohjelmaa ja tarkoitusta ks R-R 1924:328,
sekö on teos. liikkeen tarkoitus? ks auktoriteetit 1925: 148—151,
jos työ olisi viisaasti, ohjelmallisesti, tarkoituksen mukaisesti järjestetty! ks looshityö
1925:262—265,
kasvattaa itseämme mahdollisimman tietoisiksi teos. liikkeen todellisesta, alkuperäisestä
tarkoituksesta. — — mikä T.S:n tehtävä ja
tarkoitus oli ks R-R 1926: 71,
[*R-R-seuran] tehtävä ja tarkoitus ks R-R
1928: 210—213,
Jumalan tarkoitukset kyllä toteutuvat, vaikka, kuten sanotaan, hänen myllynsä jauhavat
hitaasti, ks politiikka 1929: 93—95,
mikähän lienee ollut teos. liikkeen alkuunpanijain tarkoitus? ks suunta 1930: 324,
Tarkoitukseni oli kuitenkin vain kertoa
eräästä unelmastani ks R-R 1931: 73—74,
teos. liikkeen alkuperäisen tarkoituksen ks
R-R 1931:333—334,
ks aika 1932: 231,
H. P. B. tarkoitti henkistä pimeyttä ja henkistä valoa — — ettei se tarkoittanut määrättyä hetkeä tai vuotta, vaan ks ennustus
1933: 158,
Matkani tarkoitus ks uskonpuhdistus 1933:
199—299.
Tarkoitus ei pyhitä keinoja.
ks paha art Ei pahaa pahalla 1906: 187—
189,
murha 1906: 247,
salatiede art Todistuksia 1907: 3—5,
Kehityksen kulku 1907:270—271,
sota 1917: 199—201,
Suomi 1918: 72,
yhteiskunta 1919:225—229,
Kristus ja teosofinen liike 1922: 39—40,
sota 1924: 3—4,
moraaliltaan
”jesuiittamaisia”
(”tarkoitus
pyhittää keinot”) ks itsemurha 1924: 206—209.
Tarpeellinen, -ton, jne
Tieto — — on kuollutta tavaraa, ellei tarve
tee sitä eläväksi, ks Tieto 1910: 52—53,
mielestäni tämmöiset yksityistiedot ovat tarpeettomia, ks Kristus 1911:288—289,
kansanopisto olisi tarpeen vaatima ks kesäkurssit 1912:251—252,
Sota muuttuu tarpeettomaksi ks sota 1917:
199—201,
Muuten tekisi mieli kysyä, onko järjestyneissä oloissa varsinainen sotalaitos ollenkaan
tarpeellinen? ks aseet 1918:164—165,
Tarvitaanko
henkisesti
katsoen
Suomessa
miestä, joka ikuisen elämän asioissa seisoo
omilla jaloillaan ja jonka välityksellä henkimaailmalla on oma, muista riippumaton sanoma sanottavanaan? ks R-R 1920:340—348,
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Tarvitsemme tässä suhteessa apua. ks Iltapuhteella 1929: 16—17,
Tarvitaan esoteerisia ryhmiä — — Tarvitaan
mysterio-opistoja.
Tarvitaan
välikäsiä.
Tarvitaan
näkymättömiä
auttajia.
Tarvitaan
tietäjiä, ks kirkko 1932:163.
Tarot
Mustalaiset ovat luultavasti keskiajalla tuoneet Europpaan egyptiläistä tai kaldealaista
alkuperää olevat salaperäiset tarot-kortit, joita
on
seitsemänkymmentäkahdeksan,
niistä
22
enimmin käytännössä. Ne ovat kuvallisia ja
nuo 22 tunnetuinta ovat: silmänkääntäjä, paavitar, keisarinna, keisari, paavi, rakastunut,
vaunut, oikeus, erakko, onnen pyörä, voima,
hirtetty, kuolema, kohtuus, paholainen, salaman iskemä torni, tähti, kuu, aurinko, viimeinen tuomio, hullu, maailma. Salatieteiden tutkijat pitävät kortteja suuressa arvossa, nähden niissä peitettyjä ja paljastettuja jälkiä
aikain viisaudesta; monet käyttävät kortteja
myös ennustus- y.m. tarkoitukseen. 1921: 519
muist.,
T: Painosta on myös ilmestynyt kabbalan
ja salatieteen tutkijoille mielenkiintoinen teos:
”Tarot okkultismin avaimena”, kirj. tohtori
Kurtzahn ja saksasta suomentanut B. V. Juutilainen. Tarot-korttien kanssa kirja maksaa
Smk. 50:— ja tilataan joko suomentajalta, os.
Parikkala, tai osoitteella Neiti Rosa Närvänen,
Viipuri, Valokuvaamo Uolevi.
[*Ote] Toimittajalta 1923:11,
Kys. Mustalaiset olivat ennen taitavia korteista katsojia, mutta nyt näkyvät suomalaisetkin sitä taitoa oppineen, koska kaikissa
kaupungeissa on ”povaajia”. ”Povauskirjoja”
on paljonkin, mutta ei niille voi mitään luottoa antaa. Elävät ”povaajat” näkyvät sitä
vastoin osaavan ennustaa hyvinkin oikein,
kuten
monesta
tapauksesta
tiedän.
Äsken
esim. sattui seuraava tapahtuma. Eräälle nuorelle miehelle sanottiin korteista viime tammikuussa, että hän on suuren vaaran lähellä;
aivan lähipäivinä hänen on vältettävä väkitungosta ja yleensä oltava hyvin varovainen.
Kolmen päivän kuluttua tästä sattui hänen
kävellessään tiellä, että miesjoukosta karkasi
juovuksissa oleva mieshenkilö hänen jälkeensä
ja löi hänet kuoliaaksi kolmella puukonhaavalla selkään. Tietosanakirja mainitsee, että
paitsi tavallisia pelikortteja on olemassa n.s.
tarokkikortteia, joita en ole sattunut näkemään. Eikö Ruusu-Risti voisi toimittaa näistä
asioista luotettavaa kirjaa historiikkeineen ja
käyttöohjeineen, kuten esim. on tehty astrologian suhteen?
Vast. On olemassa kiintoisa ja erittäin
opettavainen
kirja
korteista,
ennenkaikkea
juuri n.s. Tarot-korteista. Tämä kirja on
”Tarot okkultismin avaimena” ia voitte sen
tilata
Mysticasta,
Helsinki,
Unionink.
45.
Hinta Smk. 50:—. 1928:181—182.
Taru, tarinoiminen
mitä nuo ”tarut” todellisuudessa kuvaavat,
ks raamattu 1906: 183,
[‘”Christian Rosenkreuz, Jeesus, Buddha,
Troijan sota] ”tarua” ks R-R 1921:18—22,
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kansojen tarustot ks anteeksianto 1923:
83—86,
vanhoista taruista ks teosofia 1926: 166—
169,
tarinoimaan, ks Iltapuhteella 1929: 16—17,
sanovat hänet [*Jeesuksen] tarunomaiseksi
olennoksi ks Poika 1929: 411—416.
Tasa-arvoisuus
MITÄ ON TASA-ARVOISUUS?
En
usko
ankarimmankaan
tasa-arvoisuusaatteen
kannattajan
tarkettavan
tasa-arvoisuudella, että kaikki ihmiset ovat sielullisesti
yhtäläisiä. Huomaahan jokainen, että asian
laita on päinvastoin. Ihmiset eivät ole lainkaan yhtäläisiä. Erilaiset on heillä tavat ja
taipumukset, kyvyt ja lahjat erilaiset. Ei ole
toisella sama äly kuin toisella, ei sama sydänkään. Kärsiä osaa toinen enemmän, nauttia
enemmän kuin toinen. Missä siis yhtäläisyys?
Mutta tasa-arvoisuus ei sitä olekkaan; se ei
asu sielussa. Tasa-arvoisuus on osaksi henkistä, osaksi ruumiillista; se perustuu henkiseen ja ruumiilliseen yhtäläisyyteen.
Henkinen tasa-arvoisuutemme on vielä salassa. Se on siinä, että meissä kaikissa on
Jumalan yksisyntyinen poika, Kristuksen salaperäinen elämä, taivaan valtakunnan siemen
— eli millä nimellä tahdomme sitä kutsua;
tämä on useimmilla ihmisillä salassa ja ainoastaan harvoissa se on täydelleen ilmennyt.
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 tottelemme Karman lakia niinkuin orjat. Emme
siis voi puhua henkisestä tasa-arvoisuudesta
muuten
kuin
jonkinmoisena
tulevaisuuden
ihanteena.
Mutta meillä on ruumiillinen tasa-arvoisuutemme, ja se on jo ilmennyt. Me olemme
kaikki tässä fyysillisessä maailmassa pukeutuneet ihmiset haamuun. Jos yksityiskohdissa
— riippuen sielullisten ominaisuuksiemme erilaisuudesta — olemme ruumiillisesti erinäköisiä, on meillä kuitenkin kaikilla ihmisillä eri
ulkomuoto. Eikä erilaisuudet ole niin suuria,
että esim. erilaisuuden nojalla toinen ihminen
saattaisi kärsiä nälkää ja vilua tai ylenmäärin tehdä työtä, toinen taas elää ylellisyydessä
tai laiskuudessa. Olkoot rikkaus ja köyhyys
seurauksia sekä yksilön että yhteiskuntien
itsekkyydestä, mutta väärin olisi mielestäni
sanoa, että ne ovat luonnollisia olotiloja. Päinvastoin on luonto — antamalla meille kaikille
salatun henkisen tasa-arvoisuutemme nojalla
ihmisen tasa-arvoisen haamun — osottanut,
mihin suuntaan se tahtoo, että me järjestäisimme
yhteiskunnallisia
olojamme.
Meidän
ruumiillinen
tasa-arvoisuutemme
vaatii,
että
puhtaasti ulkonaiset olot eivät loukkaisi tasaarvoisuuden periaatetta. Ja sentähden on välttämätöntä, että ihmiskunta tekee työtä yhteiskunnallisten olojensa parantamiseksi. Yhteiselämän koko historiallinen kehitys onkin vain
tämmöistä
maallisen
taivaanvaltakunnan
tavottelemista.
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Kysymyksemme
siirtyy
täten
yhteiskuntaopin mieltä kiinnittävälle alalle, josta toivon
toisten olevani tilaisuudessa laajemmin puhua.
P. E. 1905:87—98,
ks veljeys art Onko veljeysaate toteutettavissa? 1907: 95—99,
ks hyöty 1911:52—54,
tasa-arvoisuus hänen [*ihmisenj sielullisen
minänsä salaisuus ks yhteiskunta 1920: 365,
[*ei] historia ole niin tasa-arvoisen demokraattinen kuin ihmiset soisivat ks Suomi
1921:6—8,
Jumalan poikana ihminen on vapaa, veli
veljien parissa, tasa-arvoinen toisten kanssa
Isän silmien edessä, alla kasvon kaikkivallan,
ks horoskooppi 1926: 214,
missä
vapaus
ja
tasa-arvoisuus
elämän
edessä vallitsevat, ks Goethe 1932: 70—72,
tasa-arvoisia veljiä ks Teosofia ja sosialismi 1934:251—257.
Tasapaino, -nlaki
Kansojen
historiassa
vallitsee
nähtävästi
jonkunmoinen tasapainon laki. ks kansa 1906:
230,
tasapainon ja vaiheen laiksi ks Sai. Opin
”Maailmansynty” 1914:57—59,
Nyt minun täytyy tunnustaa, että vuonna
1914 olin hetkeksi vähällä kadottaa tasapainoni. — — Mutta kun poistuin viikoksi maaseudun rauhaan, saavutin tasapainoni takaisin,
ks sota 1918: 21,
kadottaneet sielullisen tasapainonsa ks yhteiskunta 1919:225—229,
järkyttää hänen sielunsa tasapainoa ks jälleensynt. 1919: 296,
karma
tasapainon,
syysuhteen
puolueeton
laki. ks Kohtalo, kaitselmus, vapaus 1924:
262—265,
ks Uni ja unennäkö 1924: 296—301,
enkö kadota tasapainoani ks kiitos 1926:
37—38,
Totuudenetsijäin ei tarvitse tulla levottomiksi eikä kadottaa tasapainoaan, ks tuhatvuotinen 1930:137—138,
Koko maailmankaikkeus tuhoutuisi viimeisen
tuomiopäivän
maailmanpaloon
samalla
hetkellä, jolloin elävä, yhdistävä tasapainon
säilyttävä
voima
lakkaisi
olemasta.
Tämä
voima on näkymätön, mittaamaton, punnitsematon, mutta ikuinen ja kaikkialla oleva. Se
on paljon vaikuttavampi ja välttämättömämpi
kuin tuhannet valtavat aurinkosysteemit planeettoineen ja niiden asujamineen. Jos vielä
ajattelemme pitemmälle ja pidämme tätä voimaa — eli voimien summaa, kuten muutamat
sitä nimittävät — älyn ja tietoisuuden ilmauksena, olemme kasvot kasvoissa sen todellisuuden kanssa, jota ihmiskunnan sydän on aina
havitellut, jota ihmisen omatunto todistaa olevaksi ja johon ihminen hartaina hetkinään
uskoo, sen todellisuuden, joka kätkeytyy aineellisten harhojen hunnun taakse ja jota
ihmiskunta eri kielillä on sanonut yhteisellä
nimellä Jumalaksi. [*Ote art Kirje opetuslapsitoverille ks P. E. X Tulevaisuuden uskontosarja] 1932: 48,
Tulee aika, niin vaikea koko maailmalle, että
kaikki ihmiset ovat vähällä kadottaa tasapai-
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nonsa, ja teosofitkin ks ennustuksia 1933:
157—158.
Tasapuolinen
Personallisessa työssäni olen koettanut olla
tasapuolinen ja uskaltaisinko lisätä? mahdollisimman monipuolinen, ks kansa 1914: 501.
Tasavalta
ks Kuningaskunnaksiko Suomi? 1918: 96,
olisimme muodostaneet Suur-Suomen tasavallan. — — Onnellisen tasavallan muodostavat ainoastaan ne ihmiset, jotka kieltäytyvät
tekemästä pahaa — — mallitasavalta, ks
Suomi 1918: 127—128,
Henki on siis ”tasavaltalainen” — — Ihmisetkin voivat maan päällä muodostaa tasavaltoja, mutta nämä ovat todellisia tasavaltoja ainoastaan sillä edellytyksellä, että — —
Muussa tapauksessa tasavalta on vain irvikuva — — tasavalta-unelmani ensimäinen
perusta oli — aseettomuus. — — en näe
syytä
pitää
kiinni
tasavalta-aatteestani
ks
Suomi 1918: 162—163,
Jos taivasten valtakunnan aseettomuus toteutettaisiin
fyysillisessä
maailmassa,
olisi
ihmisten yhteiselämän luonnollinen muoto niin
sanottu tasavalta, ks politiikka 1918: 224.
Tashi Lama
ks Adepti-ihminen paavina. 1907: 204,
alkusana tibetinkielellä Tashi Lamalta — —
H. P. B. sanoikin, että Tashi Lama on aina
läheisessä yhteydessä Mestarein kanssa, ks
Cleather, Alice 1928: 253.
Taso
ks myös fyysillinen; astraali-, eetteri-, mentaali-tasot,
luonnon ”tasot” ks täydellisyys 1905: 31,
voima, joka lähti elämän ylemmiltä tasoilta
ks Historian lehti kääntyy 1905: 215,
ks täydellisyys 1907: 165,
anteeksianto 1907: 202,
ajatus 1910: 127,
itsehillintä 1910: 129—131,
Salaisen Opin ”Maailmansynty” 1914:
56—59,
salatiede 1914: 198—199,
voima, joka lähti elämän ylemmiltä tasoilta
ks ennustus 1914: 419—422,
loivat valoa ”tasojen” — — järjestelmään
— — [*tasojen] luokittelu ja määrittely ks
R-K 1921: 388—396,
Heidän vaikutuksensa toisella tasolla, kuoleman jälkeen ks Jinarajadasa 1923: 285,
Silloin ei vielä puhuttu selvästi — — tasoista ks Mestarikirjeet 1923:43—45,
ks Sairas sielu 1926:228—232,
atomi 1930: 42,
Mutta kun hän [*C. W. L.] ryhtyy puhumaan korkeammista tasoista — — pysyttelen
varovaisena ja kriitillisenä. Korkeammat tasot
kadottavat
sen
aineellis-realistisen
leiman,
mikä vielä on astraalis-mentaalisella tasolla
ks C. W. L. 1932: 73—74,
Tattarisuo
Mielet ovat olleet kuohuksissa n.s. Saarenheimon asian eli Tattarisuon salaisuuden Joh-
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dosta. Ruusu-Ristin, Panacean ja P. E:n
nimet tulivat äkkiarvaamatta — joskin ansaitsemattomasi — myös kuuluisiksi tämän
asian yhteydessä, mikä antoi aihetta eräälle
ystävälle kirjoittaa P. E:lle: ”Minulle on tämän jutun yhteydessä tuottanut jatkuvasti
ainoastaan sanomatonta onnea tunnustaa kuuluvani Ruusu-Ristiin ja samalla ainutlaatuista
nautintoa
ilmoittaa
olevani
Panacea-tilkun
omistaja ja käyttäneeni sitä.”
Tien varrelta 1931: 288,
[*ks harha 1931:291—292]
[*Lue J. R. H:n ”Kristosofian Polulla” teoksesta art. ”Kesäkurssit” 1932:231—232.]
Tau, tat ks Salomonin sinetti 1907: 251,
tau-risti ks silmukkaristi 1928: 84.
Tauler 1915:366.
Tauti ks myös sairaus
tauti ja heikkous ei ole fyysilliselle ruumiille välttämätöntä ja ”luonnollista”, vaan
päinvastoin ks Mens sana 1905: 144—145,
miten kipu tai tauti on parannettava, ks
Tietäjä 1908:4—9,
Hautausmaat — — tarttuvien tautien pesiä
ks ruumiinpoltto 1908:90—91,
tautivuode ks sairasvuode 1909: 1—3,
T: Kun valtiopäivillä keskustellaan ja päätetään kaikenlaisten seerumilaitosten, laboratoorioiden ja sairashuoneiden avustamisesta ja
perustamisesta, tulen ajatelleeksi: miksi ei
kustanneta opettajia, jotka ympäri Suomen
levittäisivät tiedon siivouden ja puhtauden,
raittiin ilman ja kylmän veden, luonnollisen
ravinnon
ja
auringonpaisteen
verrattomasta
terveydellisestä merkityksestä? Miksi miettiä
kaikenlaisia
keinoja
tautien
parantamiseksi?
Eikö olisi parempi tehtä työtä tautien poistamiseksi kokonaan?
Toimittajalta 1909: 310,
ks Ihmeellinen puu 1912: 150—151,
unielämä 1914:200—201,
vegetarismi 1923:326—327,
vesi 1924: 37,
Sairas sielu 1926: 226—232,
magia 1927: 126—128.
Tavaststjerna, K. A.
ks runoilija 1913: 317, 1922: 72.
Te ks Tao-Te-King
Teatteri ks myös näyttämötaide
ks huvit 1906:230, ja 1909:260,
”Jokamies” 1916:441,
Suomi 1918: 162—163,
Ranskan Teosofinen Seura on avannut ”Esoteerisen
Teatterin”
päämajassaan
Parisissa
(4 Square Rapp.) Tarkoituksena on esittää
yleisölle semmoisia klassillisia ja uudenaikaisia kappaleita, joita on sivuutettu ja syrjäytetty filosofisen tai esoteerisen luonteen takia.
Tien varrelta 1924: 118,
Ervast on loistava puhuja, epäilemättä hieman
teatraalinen,
mutta
niinhän
lienevät
kaikki suuret puhujat, ks P. E. V Jyväskylä
1928:21,
ks Janson, Ture 1929: 19—20.
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Tehtävä
kolme tehtävää ks Omatunto-lehti 1905: 2,
hänen [*ihmisen] elämänsä tehtävä on totuuden etsiminen ja täyttäminen ks Omatuntolehti 1905:177—178,
kolme tehtävää ks teosofia Mitä T. S. 1906:
148—152,
T.S:n tehtävä ks P. E. VII 1906:251—255,
teos. liikkeen tehtävä ks Tietäjä 1908: 4—9,
ks Usko ja teot 1908: 134—135,
henkinen tehtävä ks astraali 1908: 184,
Mikäli tämä [*teos.] liike pysyy tehtävälleen uskollisena, sikäli se jouduttaa uuden
”Vapahtajan” tuloa, ks uskonpuhdistus 1909:
42—43,
Nämä
hyväntahtoiset
teosofit
unohtavat,
että teos. liikkeen tehtävä liikkeenä on toinen.
— — Tämä on T.S:n työ ja tehtävä — herättää maailmaa ymmärtämään, uskomaan ja
toivomaan, ks opettaja 1909: 108—109,
Olen varma siitä, että jos T.S:ssa kukin
osaltamme koettaisimme suorittaa tehtävämme, elämämme Seurassa tyydyttäisi toisiamme, ks veljeys 1909:206—208,
ks looshi työ 1909: 337—340,
Tehkäämme jokainen tunnollisesti mitä osaksemme lankeaa, niin palvelemme veljeyttä ja
edistämme yhteistä onnea, ks Tietäjä 1909:
370,
Mikä on T.S:n, mikä on yksityisen teosofin
tärkein tehtävä teosofina? Tähän kysymykseen ei ole mielestäni kuin yksi vastauT: teosofisten
totuuksien
levittäminen,
ks
Tieto
1910:52—53,
ihmisen tehtävä ks Jumala 1910: 81—83,
ks Päämajassa 1911: 26—32,
kehitys 1911: 81,
kansankirjastoilla suuri tehtävä. — — ”Tehkää itsellenne ystäviä väärästä mammonasta”,
ks kirjallisuus 1911:82—83,
ks P. E. VIII 1911:321,
kirjallisuus 1912: 11,
Ihmisen tehtävä on hävittää helvetti luonnosta ja muuttaa kaikki paratiisiksi, ks helvetti 1912: 192,
Vaikka kaikista tässä mainitsemistani tehtävistä minulla on ollut paljon huolta ja vaivaa, ovat kaikki samalla tuoneet minulle
suurta iloa ja uskoa, ks opettaja 1912: 414,
T.S:n tehtävä ks tunne 1912:494,
Siinä T.S:n jalo tehtävä, joka ei ole vuosien vieriessä muuttunut, vaan yhä selventynyt ja kirkastunut, ks Sinnett 1913: 110,
ks Suomi 1914: 98,
Suomen kansa ei kaikin puolin osannut
ottaa
vaarin
tehtävästään,
ks
ennustuksia
1914: 420—422,
Uuden elämänymmärryksen tehtävä ks kansa
1914: 500—501,
jos me teosofit pysymme tehtävällemme
uskollisina ks vallankumous 1915: 149,
Kansallishaltia toivoo, että olisimme yksimielisiä, jotta voisisimme täyttää historiallisen tehtävämme, ks Suomi 1918: 127—128,
Toteutuisihan silloin edes jossain merkityksessä Suomelle annettu kansainvälinen tehtävä. — — puhutte Suomen kansan erikoistehtävästä — — korkeita jumalallisia tehtäviä. -------- On erehdystä otaksua, että Suomen
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kansalle annettu erikoistehtävä merkitsisi, että
— — Joka kansalla on oma erikoistehtävänsä.
— — joka ihmisellä on oma tehtävänsä, oma
dharmansa, elämässä — — Tehtävä on annettu, mutta mikä se on? Eikä se tehtävä ole
syrjäisen mahdin antama, vaan yksilön ja
kansan oman sisäisen luonteen. — Tehtävä
siis on löydettävä, dharmasta selville päästävä! ks Suomi 1919: 7—8,
ks teollisuus 1919: 161—163,
erilaiset käsitykset teosofisista velvollisuuksista ja T.S:n tehtävästä mahtuvat rinnatusten toimimaan saman seuran katon alla. ks
K-R 1920: 243—247,
mieluisan teosofisen tehtävän ks kustannustyö 1920: 288,
olinhan tietääkseni Mestarin omasta suusta
saanut tehtäväkseni teosofisen elämänymmärryksen levittämisen. — — sillä käsityksellä
teosofiasta ja T.S:n tehtävästä, joka minulla
on — — ei sittenkään näkynyt olevan sijaa
Suomen T. S:ssa. — — R-R-seuran tehtävästä
ja tarkoituksesta, ks R-R 1920: 341—348,
onko Suomella erikoinen tehtävä Europan
uudestiluomisessa — — Suomellakin voisi
kerran olla erikoinen kulttuuritehtävä kansojen kesken. — — Suomen kansalle paraikaa
valmistetaan tämänlaatuista tehtävää tulevaisuudessa — — mikä tuo tehtävä on — —
kuva Suomen vastaisesta tehtävästä okkultisella työalalla, ks Suomi 1921: 6—8,
[*juhlamenojen] tehtävä ks vpm art Mitä
1921: 190—192,
mitä meidän on tehtävä, jotta henkinen
kehityksemme kulkisi nopeasti eteenpäin? ks
teosofia 1921:261—262,
ks teosofia art Teosofisen Seuran tehtävä.
Avoin kirje kaikille maailman teosofeille.
1921: 328—334,
kunkin yksilön ja kunkin kansan on kuljettava omia teitään, täytettävä omaa tehtäväänsä ihmiskunnan historiassa ks Kristus ja
teos. liike 1922: 38—40,
ihmiskunnille asetetut tehtävät ovat erilaiset eri luomiskausien aikana ks Valon ja
varjon veljet 1922: 103—105,
Jos Ruusu-Risti miellyttää Sinua, koeta
tehdä jotakin sen hyväksi. 1923: 41,
Jokaisen tulee kai tehdä itse hänen osalleen
tullut tehtävä, ks Krishna 1923:157,
”— Teillä on suuri tehtävä Suomessa ks
Jinarajadasa 1923:284—285,
oletko aina ollut tietoinen tehtävästäsi? —
— tehtäväsi on sen työn edistäminen, jota
Viisauden Mestarit H. P. B:n välityksellä panivat alulle ks R-R 1924: 1,
hänen [*ihmisen] tehtävänsä maan päällä
on tuoda tänne henkisen elämän taivas sen
kateellisista kätköistä, ks henki 1924: 10,
Suomen kansa on saanut tehtävän kohtalolta: sen täytyy edistyä ja mennä eteenpäin.
Päämäärä on henkistä laatua ks Olympialaiset 1924: 203—210,
teos. liikkeen tehtävää ks H.P.B.: Sai. O.
1924: 363,
ks India 1924: 367,
tuo tehtävä voi vielä olla minulla edessä.
ks raamattu 1925: 152,
voimakas heräymys alkuperäisten tehtävien
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uudestaan älyämiseen — — Blavatsky-kirjeet
päivänselvästi todistavat — — hänen suuren
tehtävänsä maailmassa, ks H. P. B. 1925: 193—
195,
on tehtävä työtä tämän kirjallisuuden levittämiseksi, ks kirjallisuus 1925: 240,
T. S.m tehtävä ks R-R 1926: 71,
ks vpm 1926: 107,
Valk. Veljesk. 1926: 137—138,
[*T.S:n] tehtävä oli — — T.S:n tehtävää
syvemmin käsittämään. — — T. S.’n alkuperäinen tehtävä on minulle yhtä kallis kuin se
aina on ollut ks teosofia 1926: 163—169,
Mutta tehtäväänsä ei kukaan pääse pakoon.
ks I. T. J. 1926:241—247,
Syvästi Ruusu-Risti tuntee, kuinka puutteellisesti se osaa täyttää ja toteuttaa suurta tehtäväänsä: palvella totuuden asiaa, ks R-R
1926: 305—306,
ks Temppelirahasto 1927:31,
Meidän oma tehtävämme ihmisinä on muuttaa karmaamme luomalla parempaa tulevaisuutta ihmiskunnalle, ks magia 1927: 128,
Valitse
itsellesi
sellainen
elämäntehtävä,
joka — — kutsutut erikoiseen tehtävään ks
R-R 1927:171—172,
kyynelsilmin muistelin omaa kummallista,
kaukaista, liian vaikeata tehtävääni tämän
niin rakkaan, niin rakkaan kansan keskuudessa, ks Suomi 1927: 293—295,
ihmisen tehtävä oli yhtyä tuohon henkeen
omassa
tajunnassaan,
ks
maailmanopettaja
1927: 328—329,
teos. liikkeen tehtävänä ks joulu 1927: 379,
Suomen tehtävä — — Europan omanatuntona, ks Europa 1928: 10—13,
meidän tehtävämme Europassa. — — tehtävä odottaa meitä Europan ja maailman
näyttämöllä, ks Suomen tulevaisuus 1928: 208,
[*R-R-seuran] tehtävä ks R-R 1928:210—
213,
Hänen [*H. P. B:n] tehtävänsä oli teroittaa
ero Jeesuksen ja kosmillisen Kristuksen välillä ja siten tehdä ymmärrettäväksi, että
Kristus mystillisenä piili joka ihmisessä, ks
Kristus 1929: 140—141,
neitsyt Sophian elämäntehtävä ks moraali
1930: 93—95,
seuran työ ja tehtävä oli ilmaistu toisessa
ja kolmannessa ohjelmapykälässä, ks H. P. B.
1930: 326—327,
Itse sitä ihmettelen, kun katselen suurta
tehtävää. Mitä me olemme, että semmoisessa
saisimme olla mukana? ks uskonpuhdistus
1930: 330—331,
Meidän tehtävämme on vain tunnustaa ja
kunnioittaa toisiamme, sillä jokainen seura
on suhteessa tai toisessa omaperäinen ja toisista poikkeava. — — mikä Ruusu-Ristin erikoinen teosofinen tehtävä teidän mieltänne
on? — — H. P. B., jonka tehtävänä oli osoittaa kaikkien uskontojen yhteinen alkuperä ja
näyttää, että ks H.P.B. 1931:38—40,
Mitä noihin kahteen Mestariin tulee, olivat
he ottaneet rohkean tehtävän päälleen, koettaessaan saada teosofisen liikkeen alkuun, ks
Mestarit 1931: 109—110,
Hänen [*H. P. B:n] tehtävänsä oli niin vaikea — — teosofian tehtävänä on viedä mei-
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dat Kristuksen luo. ks H. P. B:n itämaalaisuus
1931: 125—129,
Olemme eri taholta kuulleet, mikä kaunis
ja korkea, mikä tärkeä tehtävä Ruusu-Ristillä
on teosofisessa liikkeessä tämän maan päällä
ja varsinkin Europassa. — — Ruusu-Ristin
tehtävä on täten sekä kaunis että korkea, ks
R-R 1931:333—334,
ks manas 1932: 112,
älkää paetko tätä tehtäväänne ks Vesimies
1932: 170—172,
mikä T.S:n tehtävä on maailmassa, ks
ennustuksia 1933: 157—158,
uskottaisiin suurempia tehtäviä, ks P. E. VI
Amerikka 1933:200—201.
Tekniikka, teknillinen
teknillinen teosofia eli salatiede ks vapaus
1906: G0—61,
teknillisellä kielellä, ks astraali 1911:47,
jätetään syrjään teknillinen, tekisipä mieli
sanoa teologinen kysymys Kristuksesta, ja
pysytään kiinni siinä sanassa, että opettaja
tulee ks Kristus 1911:287—289,
Kun tätä sanaa [”‘Okkultinen eli Salatieteellinen]
käytetään
ylimalkaisesti,
tarkotetaan
sillä näet kahta seikkaa, joiden välillä on tehtävä tarkka ero teknillisesti, ks salatiede 1914:
198—199,
nykyajan tekniikka ks Atra, Kaarlo 1916: 53,
Seuran työ on pysyvä teknillisesti teosofisena eikä sitä saa sekottaa minkäänlaiseen
valtiolliseen tai yhteiskunnalliseen puuhailuun.
— — Nuoret teosofit ajattelevat usein, että
heidän pitäisi tehdä jotain teknillisesti teosofista työtä, esitelmöidä, kirjoittaa j.n.e, ks
kesäkurssit 1918: 133—134,
vihkimys ei tapahdu teknillisesti samassa
hetkessä kuin syntymä ks joulu 1919: 293—
294,
teknillisen teosofisen kirjallisuuden ks kirjallisuus 1925: 240,
Itse asiassa inspiratsionin tekniikka niin
sanoaksemme on sangen omituinen, ks I. T. J.
1926: 243—247,
ks Houdini, Harry 1929: 182—183,
[*en] tässä kirjoitelmassa käytä sosialismisanaa missään määrätyssä teknillisessä merkityksessä, ks Teosofia ja sosialismi 1934:
247—257.
Teknokratia
T: Toivon, että se kirjoitus teknokratian
aatteista — ”Koneet vievät ihmiset uuteen
yhteiskuntaan”, — jonka julkaisen tässä numerossa, herättää lukijain mielenkiintoa ja
panee heidän ajatuksensa vilkkaasti liikkumaan. Ei meidän tarvitse kaikkia uusia aatteita heti hyväksyä, pääasia on, että niitä
pohdimme ja pyöritämme päässämme. Nykyinen maailma on epäilemättä jonkun taloudellisen mullistuksen kynnyksellä, — loppukoon
se vaikka siihen, että vanha järjestelmä vahvistuu; se kuitenkin vahvistuu ja uudestasyntyy vain määrätyillä edellytyksillä. Näihin
edellytyksiin kuuluu: työtä kaikille ja riittävä
toimeentulo!
Toimittajalta 1933: 72.
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Teko
Ei ihminen ole sitä, mitä hän tekee. — —
Teko on vain hänen menneisyytensä hedelmä.
Teko kertoo meille, mitä hän ennen on tahtonut. — — ulkonainen halumme ei silloin ole
kohdistunut samoihin tekoihin, joita nyt tahtoisimme sisällisestä halusta tehdä, vaikkemme jaksa, ks heikkous 1906: 204,
ks Tao-Te-King 1907:9—10,
kärsii pahojen tekojensa seuraukset — —
pahoilla teoillaan herättänyt muissa koston
ja vihan tunteita ks astraali 1907:48,
Tahtooko kunnon ihminen paeta tekojensa
seurauksia? Päinvastoin — — Omassa piirissään tekomme ovat fyysillisesti vapaita. — —
on olemassa eräs tapaus, jolloin ihmisen teostakin voi sanoa, että se on karma. — — Semmoinen teko on menneitten halujen ja ajatusten tuote, jotka kauan ovat odottaneet tilaisuutta muuttua teoiksi, ks tahto art Mitä on
”vapaa tahto”? 1907: 193—197,
Teot ja niiden seuraukset kuuluvat sitä
vastoin aineelliseen kolminaismaailmaan, jossa
karma vallitsee, ks anteeksianto 1907: 202,
ks Uskonto ja teot art 1908: 129—135,
Mutta miksi ei varsinainen minä olisi vastuunalainen oman heijastuksensa teoista? Tietenkin se on. — — kärsimällä seuraukset
pahoista teoistani? ks minuus 1908: 185,
ympäröivät olosuhteet ovat seurausta niistä
teoista, joita olemme tehneet entisissä elämissämme. — — Entisten tekojemme seurauksia
emme voi välttää, mutta me voimme oppia
— vähitellen, kautta elämien — sen, ettemme
enää teoillamme luo huonoa karmaa, kunnes
viimein voimme vapautua kaikesta karmasta
ja ainoastaan tehdä työtä Jumalan valtakunnan eteen vähääkään ajattelematta itseämme.
— — Onhan jokainen teko liikkeelle pantu
voima, josta sitten kristallisoituu seuraus eli
karma, niinkuin höyrystä syntyy vesi ja vedestä kiteytymisen eli kristallisoimisen kautta
jää. ks karma art Mitä on karma 1908:
330—337,
teoissamme toteutamme ks Tietäjä 1908:
353—357,
Tosi teko yksin on arvosta, hyvä aikomus
ei mihinkään riitä, ks esoterismi 1909: 4,
Itsekkyys ja epäitsekkyys ei ole teossa
sinään, vaan vaikuttimessa. ks itsekkyys 1909:
133,
Totuutta voi levittää ajatuksilla, sanoilla
ja teoilla ks tieto 1910: 52,
veljeys on saarnattava, ei sanoissa, vaan
teoissa, ks veljeys 1916:435—436,
Kaikki meidän tekomme ovat epätäydellisiä
ja puolinaisia — kuinka hatara olisi autuutemme, jos se niihin perustuisi! ks yhteiskunta 1919: 229—230,
[*sota] on kauhea ja epätoivoinen teko. ks
sota 1920: 104—105,
Mutta usko näyttäytyy teoissa eikä vain
sanoissa, ks R-R 1920:345—348,
ks itsepuolustus 1921: 513,
pysähtyä ajattelemaan tekojaan ks Valon
ja varjon veljet 1922:104—105,
Oli olemassa Pietarin, Paavalin, Johanneksen, Andreaksen, Filippuksen, Tuomaan, Matteuksen, ja Barnabaan Teot, vaikka — —
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kirkko hyväksyi lopullisesti vain ”Apostolein
Teot” ks Paavali 1929: 439,
Minä soisin, että elämä olisi luonnollisempi
ja että tekommekin jotain merkitsisivät. Tahtoisin, että tekoni olisivat hyödyksi ja iloksi
toisille ihmisille ja että saisin aikaan jotakin,
joka olisi ihmiskunnalle avuksi. — — inhimillisillä teoillamme on merkitystä sinään ks
alakuloisuus 1930:301—302,
tekojemme karma ei ole vältettävissä. Emme
saata paeta tekojemme seurauksia, ks synti
1930: 379,
ks aika 1931:42,
usko ei ole pukeutunut tekoihin. Usko ilman
tekoja on kuollut, ks Vesimies 1932: 171—172.
Tekopyhä, -synti
heikkouden tekosynnit ks panettelu 1916:
381—382,
tekopyhiä ks anteeksianto 1923: 84—86,
tekopyhyyteen ks Vuorisaarna 1927: 88.
Teksti, -parannus, -väärennys
Kaksi viimeistä värsyä on nähtävästi perästäpäin pistetty tekstiin, koska ne ovat ilman
yhteyttä edelläolevain ja seuraavien värsyjen
kanssa.
Semmoisia
”tekstiparannuksia”
on
kyllä voinut tapahtua hindulaisten brahminien
puolelta, kun heille siitä koitui etua. [*P. E:n
huomautus
Dhammapadan
294.295.
säkeen
johdosta] 1908: 373 muist,
ks Tietäjä 1909: 5,
H. P. B:llä oli kuten tunnettu tapana tehdä
lisäyksiä tekstiin vielä viimeisessä korehtuurissa ks H. P. B.: art ”Teosofinen Sanakirja”
1925:37—38,
yhä etsii hukkunutta evankeliumein alkutekstiä
voidakseen
todistaa
vääriksi
omat
ennen tekemänsä tekstiväärennykset ks Topelius, Z. 1926: 312,
Historian tutkijat pitävät tätä kohtaa kopioijain
tekemänä
lisäyksenä,
siis
tekstin
väärennyksenä. — — Slaavilaisten tekstien
nojalla professori Eislerin on onnistunut rekonstruoida se teksti, jonka Josefus alkuaan
kirjoitti omia maamiehiään varten — — jota
sitten taas kristityt kopioitsijat myöhemmin
”parantelivat”. Flavius Josefuksen oma alkuteksti kuuluu professori Eislerin mukaan seuraavasti: ks Poika 1929:414—416.
Telang, Mr. ks I. T. J. 1912:107—109.
Telenius, Suoma 1915:446.
Telepatia
ks unielämä 1905:183, ja 1912:256—257,
1922: 9,
Kaksi puolalaista tohtoria, Radvan ja To
Rhama, on äskettäin vieraillut Helsingissä
esittämässä yleisölle kokeita telepatiassa (ajatuksen siirrossa eli ”lukemisessa”), fakirismissa, suggestionissa ja hypnoosissa. Täytyy
todella kiitoksella mainita, että kaksi tieteellisesti sivistynyttä miestä, lääkäriä, on ottanut tehtäväkseen kierrellä maita ja mantereita kokeellisesti todistellakseen ihmisille, että
ihmisen
sielussa
piilee
salaperäisempiäkin
kykyjä kuin ne, mitkä yleisesti tunnetaan;
ihmisen tahdolla oikein kehitettynä ja harjoitettuna on ihmeteltävä valta aineellisen
ruumiin yli, saadessaan esim. verenkierron-
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kin valtaansa, kuten toht. To Rhaman fakiiritempuissa. Vanha kansa kyllä niitäkin ilmiöitä tuntee, sillä sanotaanhan muutamilla pikku
tietäjillä olevan kyvyn pysähyttää verenvuodon ja puhutaanhan Kalevalassakin verensulkusanoista.
Tuommoiset
taidot
kulkevat
usein perintönä, mutta toht. To Rhaman tapaus osoittaa, että niitä voi ”treenauksenkin”
avulla hankkia. Ilmiöt ovat, kuten salatieteellisesti sanoisimme, yhteydessä n.s. eetteriruumiin kanssa.
Tien varrelta 1923: 37,
ks magia 1927: 128.
Teleplasma
Kuinka toisin on nyt, 21 vuotta myöhemmin! Kolmesta suuresta sivistysmaasta kajahtaa jo yksimielinen tieteellinen tunnustus:
materialisatsioni-ilmiöt ovat tosia ja todistettuja! Professori von Schrenck-Notzing Saksassa, prof. Richet Ranskassa ja tohtori Crawford Englannissa ovat uhranneet vuosikausia
aineellistumisilmiöiden
tarkkaan,
tunnolliseen
ja tieteellisesti pätevään tutkimiseen, ja kaikki he ovat tulleet siihen kumoamattomaan
loppupäätökseen,
että
materialisatsioni-ilmiöt
ovat tieteellisiä tosiseikkoja. Heidän on onnistunut valokuvata ilmiöitä ei ainoastaan täysivalmiina, vaan pitkin matkaa niiden syntymisja kehittymisprosessin aikana. Kuinka paljon
työtä ja yhä uudistuvia kokeita tämä on vaatinut, ymmärtää jokainen asiantuntija, sillä
hienon hienosta eetteristä eli kaasusta muodostunut materialisatsioni on taipuvainen hajoamaan heti, kun valkoinen valo sitä kohtaa.
Toht. Crawford kertoo nimenomaan, kuinka
mediumin ja ilmestyvien henkivoimain täytyi
totuttaa
itseään
sietämään
magnesiumivalon
äkkinäistä
häikäisyä.
Mediumista
erkanevaa
ainetta nimitetään teleplasmaksi, ja sen huomattavin, ainoastaan sille ominainen tunnusmerkki on, että se elää ja on ikäänkuin tajuinen, koska se täysin plastillisena tottelee pienintäkin ajatuksen ja tahdon vivahdusta. Nyt
on löydetty, sanoo professori Wereide Kristianiasta, se elävä aine, joka muodostaa sillan
hengen ja aineen välillä; nyt on materialismin valta ainaiseksi murrettu!
Niin on nyt, mutta vielä vuosisatamme
alussa joutui melkein pilkan alaiseksi se, joka
uskalsi olla lujasti vakuutettu mediumististen
ilmiöiden todenperäisyydestä. Me ihmiset olemme ylen hitaita tunnustamaan totuutta, ylen
hitaita sitä käsittämään, silloinkin, kun jo
luulemme olevamme päteviä ja kelvollisia totuudenetsijöitä. Sentähden ei sovi ihmetellä,
vaikka vielä tänä päivänä virallinen tiede
sinään ei tahtoisi tietää mitään yliaistillisista
ilmiöistä. Yleinen mielipide on useimmissa
maissa muuttumassa, ja virallinenkin tiede
tulee
ennen
pitkää
noudattamaan
aikansa
kutsua, vaikka tieteen tehtävä olisikin kulkea
edellä, — sillä niin monet tieteen omista
adepteista ovat jo luopuneet aseistaan tosiseikkojen voittamina.
Mutta me ihmiset emme ole ainoastaan hitaita, vaan myös rajoitettuja. [*Ote art Mr.
Peters Lontoosta sarja Muistoja menneiltä
vuosilta’] 1922: 71—72.
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Teloittaja
— Tarkoitatteko, että minusta tulisi teloittaja? ks Purucker 1931:291.
Teltantekijä ks Paavali 1919:215.
Temperamentti
On ihmisiä joiden luonne ja temperamentti
on sellainen, että he aina kääntävät silmänsä
ulkomaailmaan ja aina tahtovat toimia ja
puuhata, ks Usko ja teot 1908: 133—135,
ks armeija 1930: 50—52.
Temppeli
ks P. E. XII Temppeliherrain unelma,
fyysillinen ruumis on rakennettu kuin temppeli pyhätön eli alttarin ympäri, ks ylösnousemus 1905: 215,
T. S. on vapaan ajattelun temppeli, ks Palomaa, Veikko 1906: 62—63,
[*mestarit]
odottavat
odottamistaan,
että
silloin tällöin joku ihminen tulisi heidän luoksensa, joku yksityinen olento nousisi heidän
temppeliinsä ks teosofia art Mitä T. S. meille
opettaa 1906: 152,
hengen temppeli ks Puhtauden 1906: 227—
228,
ks Nuorison elämänilo 1906: 243,
lopulta siintää jo lumihuippujen lomitse
kultainen temppeli auringonnousun ikuisessa
kevätmaassa ja kuuluu kaukaa temppelistä
pyhiinvaeltajan korviin taivaallisten kuorojen
kuninkaalliset symfoniat. ks Kaita tie 1907:
55—61,
kunhan sisässäni voisin olla temppeli — —
rakentaa omaan sieluunsa Jumalan Hengen
temppeli. — — Mutta ne jotka eivät ole tähän erehdykseen langenneet, ovat voineet rakentaa Jumalan temppelin sisässään, ks Usko
ja teot 1908: 131—135,
ruoskalla
ajoi
temppelistä
ks
itsekkyys
1909: 133,
Me rakennamme temppeleitä käsillämme ja
käymme niissä jumalaa palvelemaan kerran
viikossa. Jeesus opetti, ettei jumala asu temppeleissä, ks Jeesus Kristus 1909 joulul: 2—3,
ks Päämajassa 1911: 25—32,
itsetunto 1911: 46,
temppelikalleuksista ks timantti 1912:496,
T: Ihanaa oli viettää vuosikokous omassa
temppelissä [*S. T.S:n temppeli Tuonenkylässä]. Lintu, joka oli tehnyt pesänsä huoneen
sisälle, liiteli aaltoilevissa kaarissa ilmassa
kuulijakunnan yläpuolella ja osotti myötätuntoaan puhujien sanoille ja soiton sävelille
pienellä viserryksellä silloin tällöin. Ulkona
hymyili aurinko ja paistoi temppelin akkunoista sisään korkeiden ja tuuheiden koivujen
lomitse. Ne, joiden sisäiset silmät edes hetkeksi aukenivat, näkivät loistavia valo-olentoja, deevoja ja henkimaailman ihmisiä, jotka
läsnäolollaan ja ajatuksillaan puhdistivat ja
voimistivat temppelimme auraa. Ja fyysilliset
kokouksen osanottajat tunsivat syömmissään
pyhää ja kiitollista riemua siitä, että nyt silminnähtävästi Suomenkin teosofinen liike on
siunattu liike.
[*Ote] Toimittajalta 1913: 268,
ks näyttämötaide 1915:150—151,
T. S. on, kuten sanoimme jo ”Valoa kohti”
kirjassa, vapaan ajattelun temppeli. Se on —
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huomatkaamme — temppeli! ks teosofia art
T.S. ja veljeysaate 1916: 317—318,
vapaan ajattelun temppeli — — Niin, siellä
täällä pitkin maailmaa pitää syntyä salaisia
temppeleitä ks teosofia art T. S :n työ ja tarkotus 1916: 345—348,
sisäisen temppelin ks mammona 1916: 387—
388,
ks Tietäjä 1918: 225—226,
Surullista olisi, jos ei T. S. enää olisi ”vapaan ajattelun temppeli”, joksi sitä ristin v.
1901 ks sota 1920: 193—199,
Tekijä on oikeastaan pystyttänyt kolme
temppeliä, rakkauden, luonnon ja hengen ks
Kouta, Aarni: Rakkauden temppeli. 1921:
57—59,
Sydämemme joulukynttilät syttyivät kaikkialla luonnon tenhoavassa temppelissä, ks
Joulun R-R 1921:582—583,
tiedon temppeleihin, ks Kristus ja teos.
liike 1922: 39—40,
ks R-R 1922: 134,
mestarein
ruusuristitemppelissä
ks
Mea
culpa 1922: 262—264,
Logos — — näkee maailmansa täydellisenä, ihanana temppelinä, jonka onnellisina
palvelijoina elävät olennot ovat. ks sallimus
1924: 123,
tehdä
omasta
personallisuudestaan
pyhän
hengen temppeli, ks apostolit 1924: 247,
totuuden temppelin äärettömässä pyhätössä
ks P. E. III syntymäp. 1926:10,
Tuulentupia
kaadettakoon,
jotta
voitaisiin
totuuden temppeli oystyttää. ks H.P.B. 1926:
100—101,
Me kuljemme temppelin merkissä ja tuo
sana merkitsee silloin paljon, ks R-R 1927:
169,
ks Temppelirahasto 1927: 170—171,
Niinhän samoista kivistä toinen rakentaa
suojan itselleen, toinen temppelin jumalalleen.
— — Sanotaan myös, että Jeesus vain laski
peruskiven uudelle temppelille tai että hän
itse on uuden temppelin kulmakivi. Tämäkin
on totta, sillä hänen pystyttämänsä temppeli
on ihmisille vielä tuntematon. Jollemme peruskiveä löydä tai jollemme löydä Jeesusta itseä
kulmakivenä,
emme
hänen
temppeliäänkään
näe. ks Vuorisaarna 1927:245—246,
Siinä oli temppeli, auki pitkin päivää kelle
tahansa, rukoilijoille ja mietiskelijöille, ks
uni 1927: 251,
[*Rooman valtakunnassa saatiin] rakentaa
temppeleitä kelle jumalalle tahansa ks Kristinusko ja maailmanrauha 1927: 391—394,
[*Jeesus] oli valmistanut itsensä ja oman
ruumiinsa Jumalan temppeliksi, ks R-R-teosofia 1928: 2,
Suomen ensimäinen Ruusu-Risti-temppeli ks
P. E. V Jyväskylä 1928: 20—21,
temppelirakennuksen ks Rocke, Mary E.
1928: 64,
vapaamuurarilooshien takana — temppeliosasto, jota osastoa ei vielä ole avattu. — —
minunkin ruumiillisen temppelini rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi, ks R-R 1928: 210—
213,
ihmisen ruumis Pyhän Hengen temppelinä
ks ylösnousemus 1928: 251,
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Miksi temppeliherrojen ritarikunta hajoitettiin? 1930: 159—162,
Jumala on rakentanut temppelin — luonnon . . . Jokaisen ihmisen sydän, koti on hänen
temppelinsä, ks astraali 1930: 203—204,
olemme pyhän hengen temppeleitä, ks synti
1930: 379,
Jollemme nyt saa temppeliä valmiiksi, voimme ainakin laskea lujan perustan. — — Kun
se on hyvä, on verrattain helppo kohottaa
ylevä temppeli taivasta kohden, ks täydellisyys 1932:242—243,
että todella täällä Suomessa olemme osanneet ajoissa laskea kulmakiven sille temppelille, josta Kristuksen väärentämätön valo
[*leviää] ks ennustus 1933: 158.
Temppelirahasto
Lopuksi perustettiin ”Temppelirahasto” niminen ”miljaardikassa” ks seurakunta 1926:
331,
TEMPPELIRAHASTO
Helsingin
Ruusu-Risti-ryhmän
kokouksessa
viime joulukuun 5 p:nä tehtiin muutamia huomattavia ja kauas kantavia päätöksiä. Keskusteltiin seurakunta-kysymyksestä sen ehdotuksen nojalla, joka oli julkaistuna viime
syyskuun Ruusu-Risti-lehdessä, ja tultiin siihen vakavaan ja innostuttavaan päätökseen,
että seuramme jäsenet yleensä pitäisivät siveellisenä velvollisuutenaan erota kirkosta —
jollei laillisia esteitä ollut — sekä liittyä
siviilirekisteriin. Mikäli jäsenemme kaipaisivat juhlamenoja erinäisissä tilaisuuksissa, voitaisiin niitä järjestää looshien virkailijain välityksellä vanhaan vapaamuuraritapaan.
Toinen tärkeä seuraus siviilirekisteriin liittymisestä olisi se, että kirkolle menevät verot
jäisivät
käytettäviksi
Ruusu-Risti-työn
hyväksi. Keskustelussa selvisi totuuden voimalla,
että jäsenten tuleva tehtävä olisi todistaa
uskonsa ja luottamuksensa Ruusu-Risti-asiaan
suurilla aineellisilla uhrauksilla. Vuosi vuodelta olivat seuramme jäsenet osoittaneet,
mitä kauniita tuloksia vapaaehtoinen jäsenmaksu voi aikaansaada, mutta todellisuus seisoi tulevaisuuden haahmossa edessämme kysyen: ”oletteko uskoneet niin voimakkaasti
kuin ihminen saattaa uskoa? Oletteko uhranneet niin paljon kuin olisitte voineet? Oletteko valmistuneet yhteisvoimin uuden ajan
yhteistyöhön? Aika odottaa, että pystytätte
temppelin, aika odottaa, että rakennatte opiston, aika odottaa, että osaatte järjestää elämänne toisille esimerkiksi, niin ettei teidän
kesken puutetta ja kärsimystä ole. Jos tahdotte olla maan suolana, antakaa älynne ratkaista pahat pulmat, jos tahdotte olla maailman valona, antakaa rakkautenne valo loistaa
ihmisille iloksi ja opetukseksi. Jos tahdotte
olla Kristuksen seuraajia, tehkää mitä hän
on käskenyt”.
Enkelein siivet koskettivat läsnäolijain sydämiä, ja kuin yhteisestä innostuksesta päätettiin perustaa ihmeellinen ”Temppelirahasto”, jonka varat tulevat nousemaan miljooneihin, jos jäsenemme uskollisesti ryhtyvät
sen ohjelmaa toteuttamaan.
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”Temppelirahasto” tulee ainakin aluksi perustumaan jäsenten jokapäiväisiin uhreihin, ja
sen varoja kootaan seuraavia tarkoituksia silmälläpitäen: 1) oman talon aikaansaamiseksi
Helsingissä, joka talo on oleva liikkeemme
päämaja, keskustemppeli ja ensimäinen opisto
(käsittäen kirjakaupan, luku- ja kirjastohuoneita, vierashuoneita, kahvilan y.m.); 2) oman
maatilan
hankkimiseksi
kansanopistoilleen
j.n.e.; 3) henkisen työn, kirjallisuuden j.n.e,
tukemiseksi; 4) lainaus- ja avustuskassan luomiseksi seuran jäsenille. Kansanopistoa varten ennen saadut varat siirtyvät täten itsestään ”Temppelirahastoon”.
”Temppelirahastoa” hoitamaan valittiin herrat Woldemar Thesleff ja Yrjö Rimppi, ja on
se Ruusu-Ristin Johtajan ja Neuvoston valvonnan alainen.
”Temppelirahastoa” koskeva kiertokirje tulee lähetettäväksi Ruusu-Ristin jäsenille ennen
pitkää.
P. E. 1927: 30—31,
ks P. E. III syntymäp. 1927:39,
Ruusu-Ristin
Kevät-messut
Temppelirahaston hyväksi — — Iloista antajaa Jumala rakastaa. 1927: 164,
Temppelirahasto. Tässä aamupäivän kokouksessa ehdittiin vielä puhua tästä tärkeästä
toimenpiteestä, jonka johdosta johtaja lausui:
— Meidän ei pidä ajatella, että Jumala
kaipaisi temppeleitä, ei palveluksia, ei polvistuksia eikä menoja. Vaan me rakennamme
yhteisiä koteja, joissa me saamme yhdessä
ollen ajatella, toimia ja tuntea sitä, mikä
meissä on korkeinta, pyhintä ja kalleinta. Nuo
kotimme ovat kuin kouluja ja rukouspaikkoja.
— Sentähden R-R:n täytyy rakentaa temppeleitä ympäri maata, mutta on oleva yksi
keskus, yhteinen koti täällä Helsingissä. Karman hyvät voimat ovat auttaneet meitä ja
nyt kuuluu ääni: Rakentakaa ovia temppeli!
Meistä kaikista tuntuu ihanalta tuo ajatuT:
meidän tulee saada oma koti, oma talo, oma
temppeli.
Seurakuntakysymyksen
yhteydessä
on voimakkaana herännyt tuo ajatus, joka
nyt on toteutettava.
— Ei ole siis kysymyksessä pienet summat, vaan sadat tuhannet, ehkä miljoonat.
800.000:— on hyvä alku, 2 milj. on jo jotakin — 10 miljoonaan me vasta pysähdymme.
— Sentähden
jokainen
säästää
päivittäin
pienen summan. Tietysti ei ole mitään pakkoa; me vetoamme vain jokaisen sydämeen.
Tämä suuri uhrityö alkaa vuosikokouksen
jälkeen ja jokainen tallettaa vapaaehtoisen
jokapäiväisen säästönsä tätä varten hallussaan olevaan
uhriarkkuun.
Illalla vielä kokoonnuimme yhteen keskustelemaan
temppelin
rakentamisesta.
Monet
veljet puhuivat asiasta suurella innostuksella
ja tulimme vakuutetuiksi siitä, että uusi koti
ennenpitkää kohoaa R.-R:lie, joka toistaiseksi
on
asunut
vuokrahuoneissa
tai
nauttinut
erään veljen [*Gösta Stenmanin] tarjoamaa
vieraanvaraisuutta viimeisen kolmen vuoden
aikana.
Kuitenkin tämä kaunis palatsikoti
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nyt kaupan kautta siirtyy vieraille omistajille. Näin ollen rakkautemme R-R:iin saa
tilaisuuden puhjeta näkyväiseen toteuttavaan
tekoon. Mahtavat pyramidit pystytettiin orjuuttavan ruoskan ikeen alla. Meidän temppelimme on kohoava rakkauden taikavoimalla,
yhteen liittyneiden sydämien väkevällä tahdolla, veljeskäsien kannattamana. Varat saadaan
säästökeräyksillä,
käsitöillä,
kirjoilla,
yksityisillä lahjoituksilla j.n.e. Jokainen jäsen
allekirjoittaa sitoumuksen, jossa hän suostuu
säästämään määrätyn erän päivittäin uhriarkkuun, kunnes temppeli on pystytetty; säästämänsä summan hän suorittaa vuosineljänneksittään joko looshilleen tai suoraan rahastonhoitajille Helsingissä.
Keskustelun jälkeen johtaja nousi ja julisti
juhlallisesti, että R.-R .temppeli on perustettu.
Ulan kuluessa emännät kestitsivät meitä
ja lopuksi lauloimme R-R:n laulukirjasta laulun ”auringolle”. Jokainen lunasti kirjasen
itselleen, siten samalla kartuttaen temppelirahastoa, jonka hyväksi laulukirja on omistettu. [*Ote Vuosijuhlaselosteesta] 1927: 169—
171,
ks R-R 1927: 175—176,
TEMPPELIRAHASTO
Pitkäperjantaina, Suuren Uhrin muistopäivänä, perustettiin lopullisesti ja yksimielisesti
Ruusu-Ristin
vuosikokouksessa
jokapäiväisistä
uhrauksista, lahjoista, testamenteista y.m. kokoon kerättävä Temppelirahasto, jonka tarkoituksesta on tehty
selvää tämän lehden
tammikuun numerossa.1)
Vuosikokouksessa lienevät kaikki läsnäolleet
jäsenet
vastaanottaneet
sievän
metallisen
säästölippaan ja allekirjoittaneet sitoumuksen,
jonka nojalla he joka päivä laskevat saman,
heidän
itsensä
sitoumuksessa
määräämän,
summan säästölaatikkoon ja tilittävät siten
kokoomansa määrän neljännesvuosittain ryhmänsä rahastonhoitajalle tai — jos ovat irtojäseniä — suoraan Temppelirahastoon Helsingissä. Vuosikokouksessa läsnäolleet ryhmien
jäsenet veivät lippaita ja sitoumuskaavakkeita
mukaansa ryhmiensä jäsenille, ja irtojäsenille
lähetetään Neuvoston puolesta kaavakkeita ja
lippaita.
Koska Temppelirahaston tarkoitus ei koske
yksinomaan Ruusu-Ristin jäsenten, vaan yleensä totuudenetsijäin ja siten kaikkien kansalaisten parasta, voivat ketkä tahansa asianharrastajat muistaa Temppelirahastoa lahjoituksilla tai testamenteilla.
Kaikki asiaa koskevat kyselyt osoitetaan,
kaikki sitoumukset ja kaikki rahat lähetetään
toiselle tai toiselle Temppelirahaston hoitajista Helsingissä. Nämä hoitajat ovat: herra
Woldemar Thesleff, os. Uudenmaankatu 11
(kesällä: Vääksyn kanava) ja herra Yrjö
Rimppi, os. Vuorikatu 18 F 26.
Vuosikokoukseen mennessä oli Temppelirahastoon keräyksillä, säästöillä ja lahjoituksilla saatu kokoon toistakymmentä tuhatta
markkaa; m.m. eräs sivullinen ystävä oli lah1

) [*ks Temppelirahasto 1927:30—31]
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joittanut Smk. 3,000:— ja eräs jäsenemme
Smk. 5,000:— (y.m.). Temppelirahastoon on
nyttemmin myös liitetty Seuran hallussa olleet,
Amerikasta
lähetetyt
lahjat
Kansanopistoja
Temppelirahastoa
varten,
nim.:
14. 4. 26 Mrs. Amanda Hankanen Smk. 1975:50,
21.9.26 Miss Anna Eskelinen Smk. 197:—,
2. 11. 26 Mr. John Björklund Smk. 394:—, 3. 1.
27 Mr. Antti Järvinen Smk. 948:— sekä 9.3.
27 rouva Iida Anttonen Smk. 5:—, yhteensä
Smk. 3501:50.
Kyllä Jumalalla on rikkautta,
Kun meillä vaan on rakkautta.
Ruusu-Ristin
Neuvosto:
Pekka
Ervast.
1927: 176—177,
Temppelirahasto. Eräs jäsenemme ehdotti
vuosikokouksessa, että Temppelirahastoon yhteisestä sopimuksesta jätettäisiin rahat, jotka
muuten menisivät esim. kukkien hankkimiseksi ystäville heidän syntymä- ja nimipäivinään. Tätä kehotusta on jo kerran noudatettu
Helsingissä. Ojennettiin äsken syntymäpäivän
vietossa ”päivän sankarille” muistokirje, johon kaikkien onnittelijani nimet oli kirjoitettu, — mutta kukkarahat oli lahjoitettu
Temppelikassaan.
Tien varrelta 1927:212,
Ruusu-Ristin Käsityöseura ja Temppelirahasto. — — tulot käsityöryhmän kevätmessuilta Smk. 5140:— ovat tänään jätetyt Temppelirahastoon 1927: 212, 244, 323, 420, 1928: 22,
Temppelirahaston edistämiseksi ehdottaa
meille eräs jäsenemme seuraavaa: — — 1928:
103,
TEMPPELIRAHASTO
Rakkaat Ruusu-Ristin jäsenet. Vielä uudelleen uskallamme kääntyä puoleenne muistuttaen teitä Temppelirahaston olemassaolosta ja
tärkeydestä.
Sen
elämä
ja
yhtämittainen
kasvu meidän kaikkien huolenpitomme ja tehokkaan osanottomme kautta on kerrassaan
välttämätön,
jotta
toiveemme
Ruusu-Ristin
keskustemppelin
pystyttämisestä
toteutuisivat.
Olette ehkä kaikki huhuna kuulleet, että Ruusu-Ristillä on Helsingissä talo. Tässä huhussa
on sen verran perää, että veljemme herra
Yrjö Eloniemi on ostanut Ruusu-Ristin pohjalle perustettua yhteiskoulua varten Kruunuhaassa sijaitsevan talon, jossa myös RuusuRisti saa pysyvän tyyssijan — mutta RuusuRistin
omasta
temppelistä
voidaan
puhua
vasta sitten, kun olemme yhteisvoimin saaneet
pohjarahaston
karttumaan
vähintäin
2 miljoonan markan suuruiseksi.
Tuntuu siltä kuin eivät kaikki olisi täysin
käsittäneet
Temppelirahastomme
työsuunnitelmaa
päättäen
siitä,
että
Ruusu-Ristin
700:sta jäsenestä vain noin 230 on sitoutunut
avustajiksi. Ehkä on uskottu, että vaaditaan
suuria rahallisia uhrauksia. Silloin erehdytään. Raskaita uhrauksia ei pyydetä, vain
kaikkien innostunutta yhteistyötä. Yksimielisyys on voimaa. Jaetut taakat ovat kevyet,
mutta jos saamattomina vetäydymme syrjään,
muodostuu muutamien uskollisten taakka raskaaksi. Ei ole siis ollenkaan kysymystä suu-
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rien summien maksamisesta. Jokainen voi antaa, jollei markkaa päivässä, niin 50 penniä,
jollei 50 penniä, niin 10 penniä. Pääasia on,
että kaikki ovat mukana, sillä säännöllisellä
yhteistyöllä on oma salainen ja siunausta
tuottava tehonsa.
Ruusu-Risti-temppeli
Suomeen,
toteutukoon
ihmeellinen unelma!
Lopuksi vielä muutamia käytännöllisiä seikkoja. Luvatut avustukset lähetetään Temppelirahaston hoitajille, herra Yrjö Rimpille,
os. Helsinki, Vuorikatu 18 F, ja herra Voldemar Thessleffille, os. Maneesinkatu 2 a, pr. C,
vuosineljänneksittäin, ja on aina samalla ilmoitettava säästölippaan numero.
Säännöllisyys maksussa olisi myös toivottava. Siinä suhteessa on myös tähänastisten
kokemusten
perusteella
parantamisen
varaa.
Jos tilapäisiä esteitä sattuu, olisi ilmoitettava
siitä rahaston hoitajalle. Siten voidaan hieman arvioida, mitä mahdollisuuksia on, ja toimintamme on luotettavalla pohjalla.
Toivomme, että kaikki ymmärrämme yhteisen työmme merkityksen, jota tukemaan tämä
yritys on pantu alulle.
Veljellisin tervehdyksin
Ruusu-Ristin Neuvosto. 1928: 135—136,
Muuten
mainittakoon,
että
temppelirahastossa on nyt noin neljännes miljoonaa mk.,
ja että Johtaja oli toivonut hiukan nopeampaa kasvua, ks R-R 1928:211—212,287,
Temppelirahaston puolesta, art kirj —i.
1929: 27,
TEMPPELIRAHASTO
Ruusu-Ristin
Neuvosto
kääntyy
asianharrastajien ja ystävien puoleen pyynnöllä, että
he ystävällisesti lainaisivat rahaa Temppelirahastolle. Pienetkin summat ovat tervetulleita, ei kuitenkaan alle tuhat markkaa. Lainanantajaa pyydetään itse määräämään korkonsa. Temppelirahasto tarvitsee tämän ja
ensi vuoden aikana yhteensä Smk. 370,000:—,
joka summa ei läheskään vielä peity säännöllisistä sitoumuksista. Vetoamme sentähden
jäseniimme ja muihinkin ystäviin. Koko tämä
summa samoinkuin ennen kootut määrät annetaan lainaksi Kulmakoulun lailliselle omistajalle, rehtori Yrjö Eloniemelle ja kiinnitetään Kulmakouluun. Ruusu-Risti on edullisilla ehdoilla saanut vuokrata temppelisalin
kokouksiaan varten ynnä kansliahuoneen keskustoimintaa varten, ja ehtoihin kuuluu, että
Temppelirahasto
vielä
hankkii
yllämainitun
summan lainaksi koululle. On katsottu tämä
järjestely sopivimmaksi — ainakin toistaiseksi. Täten Temppelirahasto säilyy eheänä
ja kasvaa korkoa tulevaisuutta varten, ollen
edullisesti sijoitettuna ja palvellen aatettamme lakkaamatta.
Ruusu-Ristin
Neuvosto.
1929:
82,
T: Minua on pyydetty oikaisemaan mahdollista väärinkäsitystä, joka on voinut aiheutua
viime
numerossa
olleessa
Temppelirahastoa
koskevassa
lainojen
pyynnössä.
Lainanottaja
ei tietysti ole Temppelirahasto, vaan RuusuRisti,
joka
Neuvostonsa
välityksellä
ottaa
rahoja
lainaksi
Temppelirahaston
hyväksi.
Toimittajalta 1929: 96,
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Tämän jälkeen Johtaja siirtyi selostamaan
Ruusu-Ristin
nykyistä
taloudellista
asemaa,
temppelikysymystä yleensä ja temppelirahaston kartuttamista sekä käyttöä. Rahavaroin,
jotka järjestöllä nyt on tarkoitukseen varattuna, ei voi ainakaan toistaiseksi ajatella
oman
talon
rakennuttamista
pääkaupunkiin.
Nykyisellä tavalla sjoitettuina ne parhaimmalla tavalla palvelevat aatettamme. Kokous
ilmaisi tyytyväisyytensä Johtajan ja Neuvoston toimenpiteisiin. [*Ote Vuosikokousselostuksesta.] 1929: 145,
ks Rahasto 1929: 349,
Temppelirahastomme
pääsilmämääränä
on
Kansanopistotuuman
toteuttaminen;
Kulmakoulu on kuin etappi tässä toteuttamisessa ja
sentähden en Temppelirahaston varoja lainattu Kulmakoululle korkoa vastaan ks Kansanopisto 1930: 134,
Temppelirahaston varat on korkoa vastaan
lainattu Kulmakoululle, ks R-R 1930: 186—187,
P. E. esitti temppelirahaston tilikertomuksen. Se osoitti, että kassan varat yhteenlaskettuna hipovat jo puolta miljoonaa. Varoja
kutenkin tarvitaan, koska alku aina hankalaa.
Olisi tarpeellista, että jokainen hankkisi itselleen temppelirahastolippaan. Vähäisinkin anti
kartuttaa
järjestömme
vaurastumista.
Aineen
maailmassa
on
rahalla
valta-asema.
Mitä
enemmän ymmärrämme sitä, sitä vähemmän
suhtaudumme
välinpitämättömästi
temppelirahastoon.
[*Ote
vuosikokousselostuksesta]
1930:206,
Temppelirahaston varat — — lainattu Yrjö
Eloniemelle — — Jotkut puolustivat Johtajalle
täyden päätösvapauden antamista — — kun
temppelirahaston nimissä otettiin 150,000 markan laina Yrjö Eloniemeä varten, oli se hänen,
johtajan, nimissä otettu.
Monista
puheenvuoroista,
joita
käytettiin,
kävi voimakkaasti ja yksimielisesti ilmi, että
johtajaa pidettiin temppelirahaston ”ylimpänä
rahastonhoitajana” ja että hänellä oli oleva
täysin vapaa käyttöoikeus sen varoihin, hänen
tarvitsematta
olla
tilivelvollinen
jäsenille.
”Rahat on annettu temppelirahastoon auliilla
sydämellä,
niinkuin
muinainen
leskenropo,
ilman ehtoja, kysymättä, mihin tarkoitukseen
niitä käytettiin.” — — Lopuksi kehittyi tuuma
uuden rahaston perustamisesta, jolle nimeksi
valittiin ”P. E:n rahasto”. [*Otteet vuosikokousselostuksesta] 1931: 111—114,
RUUSU-RISTIN TALORAHASTO
Vuosikokouksessa
pääsiäisenä
lakkautettiin
entinen ”Temppelirahasto”, mutta muutamien
jäsenten toivomuksesta annettiin myöhemmin
Temppelirahaston
syntyä
jälleen
nimellä
”Ruusu-Ristin
Talorahasto”.
Sen
tarkoituksena on joskus tulevaisuudessa hankkia oma
koti Ruusu-Risti-toiminnalle, ja sen varat säilytetään sitä tarkoitusta silmälläpitäen. Mitä
vanhassa Temppelirahastossa oli käteisvaroja,
on R.R:n Johtaja siirtänyt uuteen Talorahastoon, — samaten saatavat, mikäli ne rahoiksi
muuttuvat,
siirtyvät
Talorahastoon.
Kiertokirje on asiassa lähetetty sekä Temppelirahas-
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ton
vanhoille
kannattajille
että
muillekin
Ruusu-Ristin jäsenille.
Ruusu-Ristin jäsenet voivat liittyä Talorahaston kannattajiksi tai siirtyä Temppelirahastosta Talorahastoon kirjoittamalla asiasta
Talorahaston hoitajalle, herra Yrjö Rimppi,
Helsinki, Vuorikatu 18 F.
Talorahaston hoitaja ottaa myös kiitollisuudella
vastaan
tilapäisiä
lahjoituksia
keltä
tahansa. 1931: 175,
Kulmakoulusäätiö, jolle karma antoi minulle
tilaisuuden lahjoittaa Temppelirahaston kaikki
omat varat ks Rahasto 1931: 181, ja 251,
Ruusu-Ristin Talorahaston kokous 1932: 167,
T: Ruusu-Ristin horoskooppi, joka Leo
Krohnin laskemana esitettiin joulukuun 26 p:n
juhlassa Helsingissä, on tänä vuonna erittäin
suotuisa verrattuna viime vuoden horoskooppiin. Kuitenkin saimme lukea sanomalehdestä
äsken, että Kulmakoulutalo, Meritullinkatu 33,
maaliskuun alussa myydään pakkohuutokaupalla. Sitä on odotettu ja pelätty, ja siihen
menevät
nyt
entisen
Temppelirahastomme
kaikki säästöt, vieläpä sen ottamat lainatkin.
Onpa myös huomautettu, että tämmöinen surullinen tapaus on omiansa suuresti vähentämään sitä luottamusta, mitä on tunnettu minun halpaa persoonaani kohtaan.
Jos niin käy, kuten on todennäköistä, että
talomme Helsingissä siirtyy toisen omistajan
käsiin, on sangen vähän luultavaa, että työmme siitä häiriintyisi. Se jatkuu talossa entiseen tapaan, sillä, oli omistaja ken tahansa,
ei hän kouluksi sisustettua taloa voine käyttää muuhun kuin nykyisiin tarkoituksiinsa.
Me puolestamme olemme kaikki pitkin matkaa
maksaneet vuokraa käyttämistämme huoneista,
joten uusi omistaja tuskin siinäkään suhteessa
tehnee muutoksia. Ainoa kohtalon isku mikä
meitä kohtaa, on Temppelirahaston varojen
menettäminen ja moraalinen vastuu niistä rahoista,
jotka
Temppelirahasto
sai
lainaksi
eräiltä henkilöiltä ja puolestaan sijoitti koulutaloon.
Horoskoopissa viitataankin nimenomaan siihen, että tänä vuonna vaikeudet voitetaan rakkaudella. Kun nyt seurana hyvin suoritamme
”maakokeen”, avautuu eteemme kirkas tulevaisuus. Ei mikään uhri koskaan mene hukkaan. Koko maailma on vaikeassa taloudellisessa asemassa — kuinka me yksin olisimme
kyenneet välttämään yleisen ahdingon ja tuskan? Meille on vain uskottu tilaisuus näyttää
maailmalle, kuinka rohkein ja iloisin mielin
tappioitakin voidaan kantaa. Kukaan meistä
ei ole välittömästi syyllinen maailman taloudelliseen pulaan. Mutta kaikki olemme välillisesti siihen syypäät, koska emme osanneet
esim. estää maailmansotaa, joka kylvi ensimäisen siemenen nykyiseen ahdinkotilaan.
Suokoot Karman Herrat, että onnellisesti
sivuutamme nämä vaikeudet, voitamme ne
hengessämme ja reippaasti käymme eteenpäin
— uutta luomaan. Tunnen itseni koko lailla
reippaaksi
ja
toivorikkaaksi.
Taivaanranta
kuultaa kirkkaana, yö on häipynyt ja päivä
tekee kohta nousuaan.
Toimittajalta 1933: 37—38.
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pakkohuutokauppa peruutetaan,
ks Kulmakoulu 1933: 71.
Temppeliseura
T: Teosofinen liike käsittää, kuten tiedämme, monta eri haarautumaa eli seuraa. Eräs
tämmöinen on amerikkalainen The Temple
(temppeli) niminen seura, jonka päämajan
osoite on Halcyon, California. Tämä seura
perustettiin v. 1899. Perustajina oli joukko
teosofeja, jotka olivat olleet W. Q. Judge’n
oppilaita ja jääneet hänen puolelleen, kun
alkuperäinen Teosofinen Seura jakautui kahtia v. 1894, mutta jotka eivät seuranneet Mrs.
Tingleytä, kun tämä rouva Mr. Judge’n kuoleman jälkeen (1896) pääsi asioiden johtoon
ja v. 1898 muutti Teosofisen Seuran ”Yleiseksi
Veljeydeksi”
(Universal
Brotherhood),
jonka ylin johto täysillä valtuuksilla samalla
uskottiin hänelle. Kyseessä olevat teosofit ryhmittyivät pian Mrs. Francia A. La Due’n
ympärille, jota he pitivät Mestarin välittömänä opetuslapsena ja nimittivät keskenään
nimellä Blue Star (sininen tähti). Jo seuraavana vuonna (1898) he, kuten sanottu, organisoituivat Temppeli-seuraksi, jonka sisäisenä
vartijana, s.o. esoteerisena opettajana oli Blue
Star. Viime vuonna (1923) kuoli Mrs. La
Due, ja tämän vuoden elokuussa Temppeliseura vietti 25: nen vuosikokouksensa, samalla
vihkien teosofiseen työhön kauniin äsken valmistuneen temppelirakennuksensa ”Blue Star
Memorial Temple”. Sisävartijana on nyt eräs
Mrs.
Wilkins,
ja
ulkonaisena
päävartijana
(guardian in chief) on koko ajan perustamisesta saakka toiminut tohtori William H.
Dower.
Temppeli-seura on huomattava siitä, että
se on koko ajan uskonut ja yhä uskoo olevansa
Mestari Hilarionin erikoisen johdon ja huolenpidon alaisena. Mrs. Francia A. La Due
oli
näyssä
nähnyt
tämän
Mestari-olennon
kauvan
ennenkuin
Temppeli
organisoitiin,
mutta ei silloin näkyä ymmärtänyt. Myöhemmin hän näki saman olennon tavallisessa
muodossa, ja eräänä päivänä hän tapasi Mestarin fyysillisellä tasolla ja nähtävästi fyysillisessä, ruumiissa; ja silloin Mestari haahmoitti hänelle ja toisille Temppeli-työn. Kun
työ oli organisoitu, antoivat Mestarit Morya,
Kuthumi y.m. tietoa itsestään niille, joiden
käsiin työ oli uskottu. Niinpä Seuran aikakauskirja The Temple Artisan kertoi lokakuun numerossaan 1901 kohtauksesta Mestari
Moryan
kanssa.
Tässä
tilaisuudessa
olivat
läsnä Seuran hallintoneuvoston seitsemän jäsentä, jotka ovat allekirjoittaneet virallisen
selonteon, ja kuusi muuta Temppelin jäsentä,
jotka karmansa nojalla olivat oikeutetut läsnäolemaan. Näistä kuudesta mainittakoon tohtori J. D. Buck, H. P. B:n ja Judgen ystävä,
tunnettu teosofinen kirjailija ja korkea vapaamuurari.
Tohtori Buck kirjoittaa erikseen kohtauksesta seuraavaa:
”Temppelijäsenille ilmoitettiin jo viime talvena sen Mestarin kautta, jonka erikoisen
huolenpidon alaisena Temppeli on, että kaksi
Teosofisessa Seurassa nimeltään paraiten tun-
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nettua Mestaria olisivat Amerikassa erikoista
tehtävää varten tänä kesänä ja syksynä. Myöhemmin ilmoitettiin, että he olivat saapuneet
ja että heidän täällä ollessaan toinen heistä
tulisi tapaamaan Temppelin neuvoston jäseniä
Syracusassa joko kesäkuussa tai myöhemmin
suunnilleen ilmoitettuna aikana.
”Tahdon nyt sanoa, että tämä lupaus täytettiin kirjaimellisesti, ja että Mestari ”M.”
kohtasi
neuvoston
täydessä
päivänvalossa,
minun ja vaimoni ollessa läsnä, että hän
ilmestyi
fyysillisessä
ruumiissaan,
puhui
äänellä, jonka kaikki läsnäolijat kuulivat ja
ymmärsivät, ja että hän ennen hyvästijättöään uudestaan puhui siellä kokoontuneille
ikäänkuin ”juuri ennen lähtöään” (Indiaan).
Mestari ”M.” oli puettu korkeampiluokkaisten
eli ”Valkoviittaisten” pukuun, ja hänen kasvonsa ja vaatteensa näkyivät loistavan jumalallisella loistolla. Saimme tietää, että Mestari
”M.” oli määrännyt ja pitänyt tämän kohtauksen
Temppelityötä
suojaavan
veljensä,
Mestari ”H:n” pyynnöstä, ja että läsnä olevat
jäsenet eivät olleet läsnä erikoisesta suosiosta,
koska he eivät olleet sen arvoisampia kuin
monet muut, mutta että heille täten annettiin
tilaisuutta laajempaan ja parempaan työhön.
”Yllä oleva on suora selitys tapauksen tosiseikoista vailla kaikkea mahdollista harhaa ja
kaikkea mahdollista erehdystä ajan, paikan,
faktojen ja identtisyyden suhteen, ja enemmän kuin kymmenen todistajan läsnä ollessa,
jotka kaikki näkivät ja kuulivat saman asian
samalla aikaa.
”Tärkein kohta tässä yhteydessä on minulle
Temppeli-Keskuksen
julkinen
tunnustaminen
Suuren Valkoisen Looshin välittäjäksi.
J. D. Buck.”
Jatkuvana todistuksena Mestari Hilarionin
huolenpidosta on Temppelin jäsenille hänen
esoteeriset opetuksensa ja hänen säännölliset
kirjoituksensa
aikakauskirjassa
The
Temple
Artisan. Esimerkkinä näistä suomennan tähän
sen mietelmän, joka oli painettuna tämän vuoden elo—syyskuun vihon ensimäisellä sivulla:
”Kristuksen sanomasta ihmiset eivät välitä,
ennen kuin murrettuina ja verta vuotavina,
hervottomina ja haavoittuneina, väsyneinä ja
kuluneina, turvattomina ja toivottomina, rinnatusten, vihamies vihamiehen vieressä, nostavat epätoivoissaan katseensa Isän luo apua
ja tukea rukoillen ja, kun eivät saa vastausta muualta kuin entisen vihamiehensä
kautta, oppivat näkemään hänessä veljen. Silloin sokeus on mennyt ja näkö saatu takaisin,
ja he oppivat tuntemaan yhteisen Isänsä eikä
heitä siitä tuntemuksesta enää suljeta ulos.”
Toimittajalta 1924: 364—367,
”Valkoisen Veljeskunnan Yliopisto”. — Sellaisestakin
voidaan
puhua.
Amerikkalainen
hengenmies, tri Wallace de Ortega-Maxey,
Kaliforniassa
toimivan
teosofishenkisen
järjestön Kansan Temppelin (The Temple of The
People) johtaja, on perustanut uuden yliopiston, jonka kanslerina hän tulee itse toimimaan. Hän sanoo itse Halcyon-Yliopistosta
seuraavaa: ”Yliopisto, joka on niin kiinteässä
kosketuksessa Looshin työn kanssa, on todella
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”taivas” maan päällä. Kaikilla, jotka opiskelevat Halcyonen yliopistossa ja suorittavat siinä
tutkintoja, on täysi oikeus pitää saavuttamiaan oppiarvoja Looshin antamina.” Looshilla
mainittu tohtori tarkoittaa Valkoista Veljeskuntaa. Hän on ollut aikaisemmin VanhaKatolisen tai vapaakatolisen kirkon pappi. —
Kansan
Temppelin
suojelusmahaatmana
väitetään olevan mestari Hilarionin, jonka jälleensyntymistäkin
tiedetään
puhua
paljon.
[*Ote] Mitä muualla tiedetään 1931:240,
SE: Toimittajalle tehdään välistä huomautuksia ja kysymyksiä, ja välistä niissä kosketellut asiat ovat sitä laatua, että voivat huvittaa ja hyödyttää suurempaakin ystäväpiiriä.
— Kuulehan, P. E., sanoi äsken muuan suorasukainen totuudenetsijä, — mikä hiton yliopisto se on, josta puhutaan viime RuusuRistissä? Siinäkö muka Valkoisen Veljeskunnan mestarit jakavat diploomeja ja tohtorintitteleitä. Jos asiassa on perää, täytyisi miehen saada dollareita mistä tahansa, jotta voisi
matkustaa ja lukea itsensä edes Valkoisen
Veljeskunnan maisteriksi!
— Tarkoitat sitä kalifornialaista yliopistoa,
jonka ”Kansan kirkko” (The Temple of the
People) niminen teosofinen seura perustaa ja
jonka kanslerina on tohtori Ortega?
— Sitä niin. Ei suinkaan se ole paljasta
humbuugia.
— Muistuu mieleeni teosofinen episoodi,
joka tapahtui muutamia kymmeniä vuosia sitten. Eräs herrasmies, Adyar T.S:n jäsen, joka
nimitti itseään kreiviksi, matkusteli Amerikassa, kävi teosofisissa loosheissa ja tarjosi
opetusta salatieteessä. Hän sanoi olevansa
Salaisen Veljeskunnan Himaalaja-looshin jäsen
ja näytteli halukkaille komeat diploominsa
salaperäisine kirjoituksineen, merkkeineen ja
sinetteineen. Hän sai tietysti oppilaita ja ansaitsi rahaa suuret määrät, sillä hänen opetuksensa oli melko kallista. Sitä paitsi hän
lainasi jäseniltä rahaa, varakkaammilta huomattavia summia — veljeskunnan yleviin tarkoituksiin, — kunnes hän aina äkkiä katosi
paikkakunnalta. Lopulta joku hädissään kirjoitti T.S:n presidentille, eversti Olcottille,
kysyen, kenen mestarin lähettämä salaperäinen kreivi oli, ja Olcott, joka tunsi miehen
ennestään, oli vihdoin tilaisuudessaan varoittamaan loosheja vastaanottamasta häntä ja
rahoja antamasta ”kreiville”, joka oli vanhastaan tunnettu huijari.
— On sekin hävytöntä, kun pyhistä asioista
tehdään pilkkaa tuolla tavalla.
— Sanohan muuta, mutta nykyisessä maailmassa palvotaan mammonaa monella tavalla.
Ja ihmiset — totuudenetsijätkin — ovat herkkäuskoisia, ja kuka heistä ei mielellään tulisi
”vihityksi” mestarien veljeskuntaan?
— Onko siis nyt tämä kalifornialainen yliopistokin samanlaista humbuugia?
— Sitä en usko. Onhan sen takana arvossa
pidetty vanha seura. The Temple of the People
on niitä judgeläisiä seuroja, jotka syntyivät
ensimäisen Judge-seuran osina ja jälkeläisinä,
kun Mrs. Tingley yhdestä semmoisesta — ja
suurimmasta — osasta muodosti n.s. ”Yleisen
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Veljeyden”. ”Kansan kirkon” yliopisto on epäilemättä rehellinen ja amerikkalaisiin oloihin
nähden pätevä hanke.
— Mutta mitä sitten ovat nuo Valkoisen
Looshin diploomit ja tittelit?
— Jos luet uutisen sanat oikein, huomaat
Ortegan sanovan, että ”Halcyonen yliopiston
opiskelijoilla on täysi oikeus pitää saavuttamiaan oppiarvoja Looshin antamina.” Ei Ortega väitä Looshin niitä antavan. Asiassa on
ero, jos olet saanut tohtoritittelin Looshilta
tai jos vain olet oikeutettu kuvittelemaan sen
saaneesi. Kyllähän Ortega yhtähyvin kuin
muut teosofit tietää, ettei Valkoinen Veljeskunta anna diploomeja enemmän kuin julkisia
arvonimiäkään.
Sanoillaan
Ortega
tarkoittanee sitä, että hän ja luultavasti jotkut muut
Halcyonen yliopiston professorit ovat siksi
läheisessä suhteessa Valkoiseen Veljeskuntaan,
että tämä heidän personallinen suhteensa heittää loisteen yli koko opiston.
— Ja mitä sinä, P. E., semmoisesta arvelet?
— Arvelen, että jos tuo kaikki on totta, on
mysterio-opisto perustettu Amerikkaan.
— Mutta onko se totta?
— Sitä en tiedä, mutta vanhana teosofina
olen niin paljon nähnyt, että tuonsuuntainen
itsereklamointi minua tympäisee. On niin paljon julkisesti puhuttu mestareista ja vihkimyksistä ja arhateista, että ... että .. .
— Kiitos, ymmärrän.
— Mutta hedelmistä puu tunnetaan. Ken
elää, hän näkee.
Toimittajalta 1931: 249—250,
T: ”The Temple Artisan” kertoo äsken saapuneessa marras—joulukuun numerossa seuraavan uutisen:
Ero:
”William H. Dower, Kansan Temppelin Ylivartija.
”Esitän täten erohakemukseni Kansan Temppelin jäsenenä; eroni koskee kaikkia sisäisiä
ja ulkonaisia järjestöjä sekä Ylisihteerin tointa
ja alkaa tästä päivästä.
”Tammikuun 2 p:nä 1932.
W. de Ortega-Maxey”.
Mainitsen tämän uutisen, koska viime vuonna puhuttiin yliopistosta, joka liittyisi Salaiseen Veljeskuntaan ja jonka rehtorina oli W.
de Ortega-Maxey. ”Ken elää, hän näkee”, lausuin Ruusu-Ristin lokakuun numerossa. En
tiedä vielä, onko koko yliopistohanke tähän
päättynyt. ”The Temple Artisan” ei mainitse
siitä mitään.
Toimittajalta 1932: 74—75.
Tenetti, Tuovi
T: Huomattava kirjallinen uutuus on myös
Tuovi Tenetin kertomus Anita Boije. Tekijän
mystilliskristillinen maailmankatsomus on ytimeltään teosofinen ja kirjan lukuisat syvälliset ajatukset, esim. kuolemasta ja ikuisesta
elämästä, ovat teosofisesti väritettyjä.
[*Ote] Toimittajalta 1917:8,
[*Tuovi Tenetin kirje P. E:lle] ks pätkät
1919:21,
ks Tietäjä 1919: 290—291.
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Teollisuus
ks rauta 1910: 126,
T: Suomen kansaa olemme tottuneet ajattelemaan maata viljeleväksi kansaksi. ”Joka
maata kuokkii, sitä Jumala ruokkii”, sanoo
sananlasku, ja toinen lisää: ”Tähässä ruoka
rikkahankin,
jyvässä
kuninkahankin”.
Itse
vanha Väinämöinen opetti Suomen kansaa kylvämään
ja
kyntämään,
ja
pääelinkeinona
maanviljelys on Suomen kansalla ollut ammoisista ajoista saakka. ”Suomen kansa on
maata viljelevä ja luonnon helmassa elävä
kansa”, kirjotin minäkin inspiroituna vuonna
1906.
Ja kuitenkin voisimme ajatella toisinkin.
Se mikä menneisyydestä on totta, ei ehdottomasti pidä paikkaansa tulevaisuudessa. Kehitys voi astua väliin ja muuttaa asioita. Suomen kansa on tähän saakka ollut maata viljelevä kansa, se on totta. Mutta onko välttämätöntä, että Suomen kansa siksi jää?
On olemassa jotakin, jota voidaan kutsua
maailman taloudeksi. Se katsoo koko ihmiskunnan parasta ja antaa joka kansalle erikoisen tehtävän. Se määrää tuotannon laadun
kansojen ja maiden, kannattavaisuuden ja tarpeen mukaan. Maailmansota hämmensi tätä
näkökantaa. Maailmansota, joka jakoi valtakunnat eri leireihin, heitti jokaisen kansan
enemmän kuin ennen oman onnensa nojaan, ja
kaikki kansat saivat nähdä ja tuntea, kuinka
riippuvaisia yleensä ollaan toinen toisistaan.
Ei yksikään kansa saattanut vaikeuksitta tulla
toimeen ”omillaan”. Sentähden miltei joka
maassa tehtiin se huomio, että maanviljelystä
oli laiminlyöty ja että sitä piti laajemmassa
mitassa ja suuremmalla voimalla harjottaa.
Niin täällä Suomessakin viime vuosina ajateltiin. Mutta että se on ohimenevä näkökanta,
se kyllä nyt taas aletaan tajuta. Jos maailmanrauha saadaan aikaan ja kansojen liitto,
silloin maailmantalouskin järjestetään yhtenäisesti, kaikkien hyötyä silmälläpitäen. .
Ja maailmantalous on työnjakoa. Se perustaa tuotannon luonnollisille edellytyksille. Maa
jossa viljaa kasvaa helposti ja paljon, se saa
viljaa kasvattaa ja tuottaa yli oman tarpeen.
Selvä tehtävänsä tässä suhteessa on esim.
Amerikalla ja Venäjällä. Edullisempaa on
maailmantalouden
kannalta
noiden
maiden
tuottaa viljaa yli oman maan tarpeen, kuin
että jokainen maa pitää itsestään nuolta,
tuottakoon maan viljeleminen mitä vaikeuksia
tahansa.
Ja jos maailman talouden kannalta ajatellaan Suomen tehtävää, olisiko tämä silloin
viljan tuotanto? Tuskin. Tietysti maatakin
on viljeltävä joka paikassa maapalloa, mutta
siinäkin varmasti keksitään erikoistehtäviä eri
maiden laadun ja viljavuuden ja eri ilmanalojen mukaan. Tämän ohella on kuitenkin
ajateltavissa, että Suomelle ilmaantuisi toisenlainenkin tehtävä maailmantaloudessa.
Jospa Suomi olisikin teollisuusmaa! Ainakin
eräs läheinen ystäväni herätti minussa tämän
ajatuksen kerran keväällä, kun oli puhe Suomen tulevaisuudesta. ”Ajattele nyt”, hän sanoi, ”mitä voiman saannin mahdollisuuksia
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meillä on. Missä muissa Europan maissa on
samanlaiset kosket kuin meillä? Missä on
Imatrat, Nokiat, Pyhäkosket, Kymin-, Mankalan- y.m. mahtavat kosket? Ajattele nyt,
että kaikkien näiden koskien voima käytettäisiin maan ja kansan hyväksi! Niissä piilee
Suomen tulevan rikkauden ja mahtavuuden
lähde. Ne muodostavat sen pääoman, minkä
luonto on Suomelle antanut ja karma uskonut
Suomen kansan hoidettavaksi. Onko se punta
maahan kaivettava, onko se jätettävä — kuten Imatra — vain joidenkuiden matkailijain
katseltavaksi ja ihailtavaksi?”
”Mitä niillä sitten olisi tehtävä?” kysyin
uteliaana ja vastausta jo aavistaen.
”Niiden voima on tietysti muutettava käyttökelpoiseksi, s.o. sähköksi. Vuoksen rannoille
on päätehdas rakennettava. Imatra on voiman alkulähde. Mutta jokaisen voimakkaamman kosken rannalle on pystytettävä toisia
sähkötehtaita, jotka lisäävät ensimäisen voimaa. Sillä näetkös: sähköverkko on muodostettava ympäri Suomen; siihen riittää koskiemme voima. Ja mitä merkitsee, että Suomi
on sähköverkolla peitetty? Se merkitsee, ettei
meidän enää tarvitse polttaa metsiämme eikä
tuoda kivihiiliä ulkomailta. Mitä tehtaita rakennamme, ne käyvät sähköllä. Mitä rautateitä meillä on, ne kulkevat sähköllä. Rautaja raitioteitä saamme ulottaa joka kaupunkiin,
joka pitäjään, joka kylään. Kaikki valaistus
tapahtuu sähköllä, kaikki lämmitys sähköllä.
Metsiämme saamme jalostaa, luoda niistä puutavaraa ja paperia ja viedä ulkomaille. Eikö
tämä ole tulevaisuuden kuva? Suomesta tulee
todellinen valonmaa!”
Minun täytyi myöntää, että tämä tulevaisuuden kuva oli lumoava. Jos puoletkaan siitä oli
totta, oli Suomen rikkauden sampo löydetty.
”Ja ajattele, kuinka halvaksi tämä sähkömme tulisi: pari penniä kilowatilta — tuskin
sitäkään. Perustamiskustannuksiin menisi kyllä
miljooneja, satojakin miljooneja, mutta mitä
korkoa ne rahat tuottaisivat! Muutaman miljaardinkin ulkomainen laina olisi korkoineen
muutamassa kymmenessä vuodessa kokonaan
maksettu. Rahan n.k. puute on meitä tähän
saakka estänyt tämmöistä suunnitelmaa toteuttamasta, mutta eikö nykyhetken ja lähimmän tulevaisuuden finanssimiehet jo ala ymmärtää, että rahan tehtävä ei ole puuttua,
vaan palvella!”
Minäkin jo hengessäni aloin ymmärtää. Ja
nyt jätän samat tulevaisuuden kuvat ja samat
ajatukset lukijaini harkittaviksi ja ymmärrettäviksi.
Toimittajalta 1919: 161—163.
Teologia ks myös raamattu.
ks Raamatun opetus kouluissamme 1906:
182—183,
Suomalainen
Teologinen
Kirjallisuusseura
on — — ruvennut julkaisemaan ”uskonnollisia ajankysymyksiä” pohtivia kirjasia. — —
nyt meilläkin teologisissa piireissä ruvetaan
työskentelemään
valoisamman
tulevaisuuden
eteen, ks Kaila, Erkki 1906:283—284,
Sen teologisen katsomuskannan suurin ansio
on siinä, että se on uskaltanut viskata oikea-
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oppiset lasisilmät tiehensä ja arvostella mestari-ihmistäkin ihmisenä, ks Frenssen, Gustav:
Hilligenlei 1907: 23,
kaikissa teologioissa tapaamme myös opin
jumalan kolminaisuudesta, ks Kaita tie 1907:
57—61,
Niin kysyy ainoastaan kristitty teologi ja
ihminen, joka pelkää jumalaa ja helvettiä, ks
Kristitty
pappi
arvostelee
teosofiaa 1907:
75—77,
Ken tämän esoterista kristinuskoa selvittävän kirjan tarkalleen lukee, hän todella ymmärtää enemmän ja tietää enemmän kuin
yksikään
yliopistokurssin
suorittanut
teologi
tai pappi. — — ne kirjat, jotka pappien ja
teologein tutkintoja varten päähän päntätään
— — Siinä juuri on ero teologian ja teosofian välillä. Toinen on puustain-aateskelua,
toinen salaisiin kokemuksiin perustuvaa viisautta, ks Besant: Kristinuskon salainen puoli
1908: 309—310,
T: Käsiini sattui tuonnoin muuan uskontohistoriallinen
käsikirja,
jota
yliopistossakin
käytetään oppikirjana. Se on saksalaisen teologin kirjottama ja sekä huolellisesti että tasapuolisesti sepitelty, jos kohta kristilliseltä kannalta.
Jumaluusoppineiden
suuri
tietämättömyys jumalallisista totuuksista iski kuitenkin
silmiin tuon tuostakin. Niinpä tekijä Intian
uskonnoista puhuen ihmetellen kysyy, mikä
siihen mahtaa olla syynä, että ”sielunvaellusoppi” on niin syvästi juurtunut Intian kansan
tajuntaan. Hän arvelee, että se varmaan muodostui vasta aarialaisten tultua maahan alkuasukkaiden kummitus- ja henkipalveluksesta.
Tiedämmehän, hän sanoo, että taikausko aina
leviää helpommin kuin usko, yksin ylhäisissäkin kansanluokissa.
Niin, tämä korkeasti oppinut teologinen
kanta on sangen kuvaava. ”Sielunvaellusoppi”
on tietysti taikauskoa — senhän jokainen tietää ennestään — ja kysymys on vain siitä,
mistä semmoinen taikausko on saanut alkunsa.
Teologisten totuudenetsijäin mieliin ei pälkähdä kysyä, olisiko mahdollisesti todellisuudessa olemassa jotain senkaltaista kuin sielunvaellus eli paremmin sanoen jälleensyntyminen. Ei, sillä onhan Konstantinopolin kirkolliskokous v. 553 tuominnut jälleensyntymisuskon kadotukseen vieväksi kerettiläisyydeksi!
Ja kuinka kirkon uskollinen palvelija voisi itse
ruveta luonnon totuuksia tutkimaan, kun suuret, keisarein ja kuninkain kokoonkutsumat
pyhät synoodit jo ovat määränneet ja määritelleet, mitä on totta, mitä ei. Ja jos eivät
nimenomaan ole sitä määritelleet, ovathan
ainakin jyrkästi lausuneet, mitä saa uskoa,
mitä ei! Paha vain, että kirkolliskokouksissa
miltei aina päätettiin asioista niin hullunkurisen hataroihin edellytyksiin nojaten. Jos piti
määrätä, montako hammasta oli hevosen suussa, katsottiin kaikki raamatut ja pyhät kirjat,
väiteltiin,
riideltiin,
saarnattiin,
profeteerattiin. Se joka uskalsi ehdottaa, että tuotaisiin
hevonen tarkastettavaksi, ajettiin ulos jumalan pilkkaajana ja pyhän kokouksen häpäisijänä. Mieluummin tyydyttiin siihen lopputulokseen, että julistettiin hevosen hampaiden
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lukumäärä aikoj’en aamusta määrätyksi ikuiseksi jumalalliseksi salaisuudeksi, kuin ruvettiin asiaa luonnollisesti tutkimaan.
Valitettavasti
meidän
jumaluusoppineemme
vielä monessa suhteessa seuraavat näiden kunnioitettavien kirkkosien pyhiä jälkiä. Ja katsokaamme mekin, jotka emme ole teologeja,
että pysyttelemme vankasti rehellisen totuuden etsimisen ja totuuden tiedon kaidalla tiellä
emmekä hairahdu sokean uskon usvaisille suomaille.
Toimittajalta 1909: 308—309,
Kaikki teologiset kysymykset olivat minulle
tietysti vielä hämäriä, mutta uskonnon käytännöllinen puoli oli tullut ratkaistuksi, ks
joulu 1910: 398—399,
Niinpä eräs oikeaoppinen teologi, tohtori
Horton äsken piti saarnan nimeltä ”Mr. Besantin profetia”, josta tähän ”Vähanin” mukaan painatan joitakuita otteita, ks maailmanopettaja 1911: 254,
suurempaa valoa ja enemmän totuutta kuin
materialismi tai teologia kykenee antamaan,
ks kiitos 1912: 4—5,
Minä soisin puolestani, että kaikki papit ja
teologit sitä tutkisivat, ks V. H. V. 1912: 7,
Teologia eli ”jumaPoppi” on vanha sana
ja käytettiin jo ennen kristinuskoa. Kreikkalaisia runoilijoita, varsinkin Hesiodosta, kutsuttiin ”teologeiksi”, mikäli he esittivät myyttejä ja kertomuksia jumalista. Nykyään on
kirkko ottanut tämän sanan käytön omaksi
oikeudekseen. Suom. 1912: 67 muist,
ks yliopisto 1912: 103,
tärkeä teologinen kysymys ks opettaja 1912:
406—414,
Kirkollinen teologia ks vapahtaja 1912:
452—453,
[*Salainen Oppi] selvittelee eri uskontojen
teologiaa — — personaton Järki, Logos
(Sana), Jumalan Poika, Brahma, jonka teologia on tehnyt personalliseksi Jumalaksi ks
Sai. Opin ”Maailmansynty” 1914:54—59,
Kysymys, jota vanha ystäväni kirjeessään
koskettelee, sai muutamia vuosia sitten Englannin teologisissa piireissä tuon kuvaavan
otsikon: Jeesus vaiko Kristus? — — Teologinen maailma oli täten avannut silmänsä sille
merkilliselle tosiseikalle, että nimet Jeesus ja
Kristus merkitsevät eri asioita — — nimitän
teologein tavalla ks Jeesus vaiko Kristus?
1919: 16—18,
Kristillinen teologia on tehnyt siitä erityisen dogmin, opinkappaleen, johon koko teologinen rakenne perustuu, ks anteeksianto
1923: 83—86,
Teologisissa piireissä on ulkomailla, esim.
Englannissa, varsin tavallista, että tehdään
ero Jeesuksen ja Kristuksen välillä, ks H. P. B.
1923: 316,
Leo Tolstoi — — [*ei suorittanut] mitään
teologisia tutkintoja, ks apostolit 1924: 245—
247,
mitkään selitykset ja tulkinnat teologiselta
taholta eivät kyenneet karkoittamaan inhoani,
ks J. R. H.: Isä Aabraham 1925:255,
teosofi kielsi kristillisten teologein — —
jumalan ks R-R-teosofia 1928: 1—2,
ks Toll, Hugo 1928: 94—95,
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Koko kysymys jää turhanpäiväiseksi teologiseksi riitakysymykseksi. — — Ja silloin
Jeesus Natsarealaisen historiallisuuskin tulee
ratkaistuksi teologisena kysymyksenä, ks Kristus 1929: 140—141,
teologiset
saivartelut
ks
Jones,
Stanley
1929: 233,
Tämä kuulostaa syrjäisen mielestä kokonaiselta teologiselta järjestelmältä, mutta se
ei ole teologiaa, vaan teosofiaa, s.o. kokemukseen perustuvaa tietoa. — — Mutta nyt kun
teologisissakin piireissä on alettu ymmärtää
mystillistä Kristusta, s.o. ”Kristusta meissä”
ks Poika 1929: 411—416,
Tämä on teologien puolelta oikea väite. —
— mihin teologit pyrkivät ks kolminaisuus
1930: 40—42,
teologisten oppien takaa löytää — — kalliina helmenä oli kätkettynä teologisten oppien
karuun peltomaahan, ks H.P.B. 1931:3—5,
Meidän kristillinen teologiamme tuntee liian
vähän oppia Kristuksesta — — Me puhumme
kosmillisesta Kristuksesta — s.o. todellisesta
kristillisestä
teologiasta
ks
H.P.B.
1931:
38—40,
teologinen viha — odium theologicum ks.
H. P. B:n itämaalaisuus 1931:128—129, 1932:
44, 45,
ks Paavali 1932:201—207,
[*H. P. B.] näytti, että kaikissa uskonnollisissa maailmanselitysopeissa on sama teologinen ydin, jota hän nimitti teosofiaksi, ks
uskonpuhdistus 1933: 200,
ks Teosofia ja sosialismi 1934:249—257.
Teoria, teoreettinen
Materialismi
teoretisena
maailmankatsomuksena on väärä ks hyöty 1911: 51—54,
ks karma 1915: 191,
[*Deevan eli kansallishaltian käsite] oli
elävä todellisuus eikä mikään teoretinen käsite, ks teosofia 1916: 302,
En puolusta mitään teoriaa, puolustan vain
ihmisiä, ks ”kristitty” 1917: 7,
Teoriassa tämä yleinen veljeyskäsite lienee
kaikille
sama,
mutta
kysymyksessä
onkin
Teosofisen Seuran ja teosofein käytännöllinen
suhtautuminen siihen, ja siitä nähtävästi ollaan eri mieltä, ks yhteiskunta 1919: 226—229,
ks Joulu 1919: 293—294,
materialismi 1927: 327,
Voimme siis tulla yksinkertaiseen, selvään,
teoreettisesti
järkevään
ja
käytännöllisesti
kaikkia pulmia ratkaisevaan käsitykseen kristinuskosta. Kristinusko on rauhan oppi. ks
Kristinusko ja maailmanrauha 1927: 390—
394,
Tuommoisena teoria tympäisi minua ja oli
tarpeeton ks Toll, Hugo 1928: 95,
Paljaat asialliset ja teoreettiset artikkelit
ovat usein liian personattomia herättääkseen
suurempaa mielenkiintoa, ks R-R 1929: 367—
368,
teoreettista — — materialismia vastaan, ks
H.P.B. 1931:38—40,
teoriassa, mutta ei käytännössä mahdollista, ks täydellisyys 1932: 241—243.
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Teokset
ks P. E. XII,
H. P. Blavatskyn kunniaksi on mainittava,
että hän itse aina huomautti, ettei hänen
teoksiaan saisi katsoa minkäänmoisiksi ilmestyksiksi sanan tavallisessa merkityksessä, ks
Sai. O.-n ”Maailmansynty” 1914: 53—59,
Minulla on vielä niin monta laajaa teosta,
jotka tahtoisin saada kirjotetuiksi, ennenkuin
suostuisin jättämään tämän fyysillisen olomuodon! ks sota 1918: 195—196,
Voihan vielä kulua vuosia kaikessa rauhassa, ennenkuin toden teolla tarvitaan minun
”koottuja teoksiani”, ks P. E. XII alku 1923:
364—365,
Siitä tulisi Pekka Ervastin Kootut teokset.
ksP. E. XII alku 1928:213—214.
Teosofia: Teosofinen Liike, Teosofiset
Seurat jne
[*Tässä momentissa vaan artikkeleita.]
Suomen Teosofisen liikkeen . historiaa ks
P. E. VII ja Ruusu-Risti.
Teosofisen Seuran 29 :s toimintavuosi päättyi onnellisesti viime joulukuun lopussa.1)
Presidentin, eversti Olcottin äsken ilmestyneestä,
tavanmukaisesta
vuosikertomuksesta
näemme, että Seuralla nyt on kymmenen haaraosastoa eli sektsionia eri maissa ja uusia
tulossa. Nuo kymmenen ovat amerikalainen
sektsioni,
indialainen,
brittiläinen,
skandinavialainen (käsittää Ruotsin, Norjan, Tanskan
ja Suomen), hollantilainen, ranskalainen, italialainen, saksalainen, australialainen ja uusiseelantilainen sektsioni. Jokaiseen tämmöiseen
haaraosastoon kuuluu sitten joukko ”loosheja”
eri kaupungeissa, ja tietysti on paljon jäseniä, jotka eivät kuulu mihinkään looshiin,
koska semmoista heidän paikkakunnallaan ei
ole. Samaten on luonnollista, että teosofisia
tutkimuksia harjotellaan paljon Seuran ulkopuolellakin. Presidentti mainitsee nimenomaan
ilahuttavana todistuksena teosofisen liikkeen
levenemisestä, että viime vuonna ilmestyi ensimäinen teosofinen kirja Iislannissa ja samaan aikaan perustettiin looshi Invercargilliin
Uudessa Seelannissa, joka on maailman eteläisin kaupunki.
Toukokuun 8:tta päivää, madame Blavatskyn kuolinpäivää (1891), jota vuosittain on
vietetty H. P. B:n muistoksi ”valkoisen lootuskukan päivän” nimellä, ristittiin viime vuonna presidentin ehdotuksesta ”Muiston päiväksi” ja vietetään nyt kaikkien kuolleitten
teosofisten työntekijäin muistoksi. H. P. B. oli
liikkeemme äiti, mutta jokainen työntekijä
ansaitsee paikan meidän sydämessämme — ja
meidän muistissamme, kun hän on siirtynyt
näkymättömään maailmaan.
Adyar-kirjasto sijaitsee nyt mukavassa ja
kauniissa rakennuksessa. Siinä on tilaa 50,000
tai 60,000 nidokselle, joka lukumäärä toivottavasti pian täyttyy. Kirjastoa on silloin tällöin muistettu lahjotuksilla ja viime vuonna
se sai 210,000 Smk. Senor Salvador de la
1

) Seuran aikaisemmasta työstä katso ”Salainen oppi ynnä muita kirjotuksia”, kirj.
Pekka Ervast.
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Fuente y Romeron jälkeensä jättämästä omaisuudesta; täten kirjasto vähitellen pysyy voimissa omilla varoillaan, ja mikä nyt tarvittaisiin, on sopiva ja kykenevä johtaja, joka
voisi tutustuttaa teosofista maailmaa sen aarteihin.
Parastaikaa
puuhataan
sanskritinkielistä aikakauskirjaa, johon olisi tarkotus painattaa tärkeimpiä sanskritinkielisiä käsikirjotuksia, joita löytyy kirjastossa suuret määrät.
Tämä hanke on varmaan oleva tervetullut oppineelle maailmalle yleensä.
Europpalainen Federatsioni. Annie Besantin
ehdotuksesta
liittyivät
pari
vuotta
sitten
useimmat europpalaiset haaraosastot (ranskalainen, hollantilainen, saksalainen, italialainen
ja brittiläinen sektsioni) yhteen, europpalaisen federatsionin (liiton) nimellä, jonka tarkotus on vuotuisissa kokouksissaan, joihin
jäseniä saapuu eri maista, tutustuttaa erikielisiä teosofeja toisiinsa ja niittää yhteisiä
hedelmiä eri maissa ja eri kansojen kesken
tehdystä työstä. Kokemusten ja työtapojen
toisiinsa vertaaminen on hyödyksi työntekijöille niin hyvin henkisen kuin aineellisenkin
työn alalla. Viime vuonna piti europpalainen
liitto
ensimäisen
vuosikongressinsa
Amsterdamissa — siihen otti osaa 600 Teosofisen
Seuran jäsentä eri maista; tänä vuonna pidetään toinen kongressi Lontoossa heinäkuun
8—10 p:nä ja siihen lähetetään edustaja
m.m. Suomestakin.
Skandinavialainen Sektsioni pitää kymmenennen vuosikokouksensa Göteporissa toukokuun 20—21 p:nä tänä vuonna. Luentoja tulevat pitämään hra H. Erlandsson (”Reinkarnatsioni”), rouva C. Walberg (”Elämän
ikuinen nuoruus ja Viktor Rydberg sen tulkkina”), maist. Richard Eriksen (”Jeesuksen
asema nykyajan uskonnossa”) ja ins. A.
Knös (”Ehdottomia ja suhteellisia totuuksia”).
Kokouksessa tullaan keskustelemaan skandinavialaisen haaraosaston liittymisestä Europpalaiseen
Liittoon,
ja
arvattavasti
kokous
päättää sen tehdä.
E.= [*P. E.]
Teosofinen maailma 1905:28—29,31,
KANSAINVÄLINEN TEOSOFINEN
KONGRESSI LONTOOSSA
Kun Annie Besant viime syksynä vieraili
Tukholmassa, puhui hän laajalti vasta perustetusta ”Europpalaisesta Liitosta”, jonka tarkotuksena oli lujemmilla siteillä liittää toisiinsa Teosofisen Seuran europpalaisia haaraosastoja eli sek.tsioneja, ja kertoi, kuinka kaikin puolin tyydyttävä Liiton äsken Amsterdamissa pitämä ensimäinen vuosikokous oli
ollut. Koska skandinavialainen sektsioni ei
vielä ollut astunut Liittoon, kehotti hän sitä
tarkasti miettimään asiaa ja ensi vuosikokouksessaan (toukokuussa
1905) tekemään lopullisen
päätöksensä.1)
”Toinen
vuosikokous
v. 1905”, hän sanoi, ”pidetään Lontoossa, ja
1
) Niinkuin tiedämme, on nyt skandinavialainen sektsioni tänä vuonna liittynyt Europpalaiseen Federatsioniin.
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voihan sinne saapua yksityisiä, vaikkei vielä
virallisia edustajia”.
Tukholmassa oli silloin läsnä monta suomalaista Teosofisen Seuran jäsentä, ja Annie
Besantin sanoista innostui eräs niistä siinä
määrin, että viime tammikuussa ehdotti suomalaisille
asianharrastajille,
että
lähetettäisiin Suomestakin edustaja Lontoon kongressiin. Koska muutkin olivat tuumaan taipuvaiset, tuli asiasta päätös, matkavarat hankittiin
ja allekirjottanut englannin kieltä taitavana
valittiin sopivaksi edustajaksi.
”Annie Besant varmaan ilostuu siitä, että
kaukaisesta
Suomestakin
tulee
osanottajia
kongressiin, sillä onhan Liitto hänen keksimänsä hanke”, sanoi minulle useita kertoja
tuo asiaan innostunut alkuunpanija. Ja tosiaan, kun kirjotin Liiton sihteerille, Mr. Johan van Manen’ille, ja kerroin tulostani, sain
heti häneltä pitkän lämpimän kirjeen, jossa
juuri lausui ilonsa ja ihastuksensa siitä, että
Suomessakin ollaan niin hartaasti innostuneet
teosofiseen työhön. ”Tällä Europpalaisella Liitolla on vielä oleva suuri merkitys teosofiselle
työlle meidän maanosassamme”, kirjotti muunmuassa Mr. van Manen. ”Voi sanoa sen täyttävän
kolme
tarkotusperää
vuosikokouksillaan: ensimäinen on asian personallinen puoli;
teosofeja kokoontuu kaikilta maan ääriltä, he
tutustuvat
toisiinsa,
solmivat
ystävyydenliittoja j.n.e. Toinen on kansallisten työtapojen
ja erilaisuuksien toisiinsa vertaaminen, jonka
tuloksena on yleismielisyys, keskinäinen ymmärrys, kasvava mielenkiinto toistensa toimenpiteihin, samalla kun poistuu liian kansalliseksi
ja
yksinäiseksi
tulemisen
vaara,
mikä muuten uhkaisi, Seuran laajetessa. Kolmas on Seuran parhaimpien ajatusten, ehdotusten, työn tulosten ja tietojen vuosittainen
yhteenkokoominen ja esittäminen, joten hyöty
niistä tulee koko Seuran osaksi.”
Kun siis kesäkuun 27 päivän illalla läksin
Helsingistä, olivat toiveeni sangen iloiset, ja
kun nyt matkalta palattuani ajattelen, millä
tavalla ne täyttyivät, on minun tunnustettava,
etteivät ne missään suhteessa pettäneet. Henkistä nautintoa tarjottiin Lontoon kongressissa yltäkyllin — jospa vain olisi riittänyt
voimia siitä kaikesta kyllin tehokkaasti nauttimaan.
Varsinainen kongressi alkoi 8 p:nä heinäkuuta, mutta perjantai-iltana 7 p:nä piti
Annie Besant julkisen luennon kongressin yhteydessä, puhuen ”Teosofian työstä maailmassa” (The work of Theosophy in the World)
isossa Queen’s Hall’issa, Langham Place, W.
Tunnetulla, erinomaisella puhujataidollaan hän
esitti pääpiirteissä, mitä teosofia oli saanut
aikaan niinä kohta 30 vuotena, joiden kuluessa
Teosofinen Seura oli vaikuttanut maailmassa.
Ei hän puhunut tämän Seuran varsinaisesta
työstä, jonka se oli tehnyt oman piirinsä sisäpuolella. Hänen mielestään Teosofinen Seura
olikin vain yksi puoli teosofisesta liikkeestä,
jolla nimellä hän käsitti sitä henkistä herätysvoimaa, mikä viime vuosikymmeninä silminnähtävästi oli näkymättömistä maailmoista virrannut fyysillisen ihmiskunnan tajuntapiiriin. Hän puhui tämän teosofisen liikkeen
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vaikutuksesta maailmassa ja huomautti, kuinka ihmeellisellä tavalla teosofiset aatteet olivat levinneet ja yhä levisivät, kuinka ihmisten
elämänkäsitys
kehittyi
teosofiseen
suuntaan,
kuinka tiede ja taide alkoivat kulkea teosofisia teitä. Ei teosofian nimeä joka paikassa
näkynyt, missä hyväksyttiin teosofista ajatustapaa; mutta eihän nimi pääasia ollutkaan.
Teosofia on jumalallinen viisaus eikä se viisaus ole kenenkään oma. Päinvastoin me ihmiset olemme viisauden lapsia ja viisaus
meitä etsii. Sentähden ei ole olemassa teosofista auktoriteettia. Toisella voi olla laajemmat tiedot kuin toisella — voi olla laajemmat salaiset tiedot —, mutta jumalallisen
viisauden suhteen hän on lapsi, lapsi niinkuin
ovat kaikki hänen veljensäkin. Iloitkaamme,
missä ikinä näemme sydämen, joka tahtoo
kehittyä viisauteen päin.
Omituisen viehättävä oli kuulla Annie Besantin puhuvan omassa kotimaassaan, englantilaisessa ympäristössä. Large Queen’s Hall on
tavattoman iso konsertti- ja luentosali, teatterin
tapaan
rakennettu
permantoineen
ja
kaksine rivineen, näyttämön asemasta puhujaja orkesterilava sekä urkulehteri. Ovet avattiin klo 8, ja urkujen soidessa täyttyi sali
nopeasti
hienopukuista,
ryhdikkäännäköistä
englantilaista yleisöä. Kuulin jälestäpäin, että
saliin mahtuu kolme tuhatta henkeä, ja mikäli näin, olivat kaikki paikat otetut.
Myrskyiset kättentaputukset tervehtivät puhujaa, kun hän valkoisessa intialaisessa silkkipuvussaan astui runsaasti kukitetulle puhujalavalle. Ja niinkuin Englannissa on tapana,
keskeyttivät puhetta aina silloin tällöin yleisön suosionosotukset. Istuin sangen etäällä
puhujasta, mutta kuulemisesta ei ollut vähintäkään hätää. Annie Besantin pehmeä, syvä
altto kaikui kuin urkujen ääni yli suuren
salin, ja hänen pitkällisestä harjotuksesta ja
tottumuksesta
mallikelpoisen
selvä
ääntämisensä antoi joka sanan kuulua aivan kuin korvaan lausuttuna. Tunti kului täten kuin lumouksessa, ja kun viimeiset sanat olivat kaikuneet ja puhuja katosi, oli yleisö haltioissaan ja poistui nähtävästi vastahakoisesti salista. Melkeinpä odotti, että äänekkäät ja
yhtämittaiset aploodit olisivat uudestaan houkutelleet näkyviin valkopukuista puhujaa niinkuin muutakin taiteilijaa, mutta tietysti tämä
ei tapahtunut.
Lauantai-aamuna
klo
%11
kokoontuivat
kongressin jäsenet Empress Rooms, Kensington, W., nimiseen, kokousta varten vuokrattuun huoneustoon. Iso juhlasali täyttyi yleisöllä. — kokouksen jäsenet olivat luvultaan
noin 600 — ja perällä olevalla lavalla istui
Liiton komitea, Annie Besant presidenttinä
keskimäisen pöydän takana. Siellä näkyivät
myös G. R. S. Mead, Bertram Keightley, A. P.
Sinnett, Johan van Manen, Kate Spink y.m.
Kokouksen alkoi sekakööri, joka pieneltä
musiikkilehteriltä Mr. Bertram G. Theobaldin
johdolla lauloi L. Nightingale Duddingtonin
sepittämän ja D. Alfred King’in tilausta varten säveltämän ooden ”Hail to the Day-Star!”
(Terve, päivän tähti!) sekä myöskin lauseen
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”God is a Spirit” (Jumala on henki) Sterndale Bennettin cantatasta ”Samarian vaimo”.
Laulun loputtua kutsuttiin eri maitten edustajat lavalle istumaan. Sinne täytyi pamppailevin sydämin Suomenkin edustajan lähteä ja
vasta Annie Besantin ystävällinen ja tuttavallinen tervehdyshymy rohkaisi hänen mielensä.
Kokouksen avasi brittiläisen sektsionin sihteri Mr. Bertram Keightley, joka lausui sekä
läheltä että kaukaa kongressiin saapuneet vieraat
tervetulleiksi.
”Kuinka
kansainvälinen
tämä työmme on”, hän sanoi, ”näkyy siitäkin,
että viime vuonna pidettiin kokous Amsterdamissa Hollannissa, tänä vuonna se pidetään
Lontoossa Englannissa ja ensi vuonna Parisissa Ranskassa.”
Nyt seurasi Annie Besantin, puheenjohtajan,
tervehdyspuhe,
jossa
hän
samoinkuin
edellisenä iltana esitti ajatuksensa Teosofisen
Seuran työstä. Kauan ja kauniisti hän puhui
taiteesta. Maailman pitäisi saada teosofisia
taiteilijoita, teosofisia säveltäjiä ja soittoniekkoja, teosofisia taidemaalareita, teosofisia kirjailijoita! Silloin luotaisiin musiikkiin ja maalaukseen uusia harmonioja, uusia sävel- ja
värivivahduksia, semmoisia, joita nyt vain
kuulee ja näkee astralitasolla. Ja kun teosofinen
maailmankatsomus
pääsisi
juurtumaan
kirjailijoissamme ja runoniekoissamme, silloin
ei meillä enää olisi semmoista ”naturalismia”
kuin pari vuosikymmentä sitten, silloin päinvastoin saisimme oppia, että luonto ei olekkaan
ruma eikä paha eikä väärä, vaan kuonassa
saisimme nähdä kullan, pahassa hyvän siemenen ja totuuden syntyvän väärästä ja valheesta. Meidän sivistyksemme tavottelee kauneutta kaikilla aloilla, mutta kun ne, jotka
luovat ja määräävät meidän kauneuden arvojamme, käsittäisivät elämän teosofisella tavalla, silloin saisimme oppia, että tosi kauneus ei ole ylellisyydessä, ei muhkeudessa, ei
mahtavuudessa, vaan yksinkertaisuudessa, puhtaudessa ja henkevyydessä.
Innokkaat
kättentaputukset
palkitsivat
Ai.
nie Besantin puheen. Näkyi, että kaikki tämän suuren, valoisan sielun ihailijat ja oppilaat ymmärsivät ja hyväksyivät hänen tarkotuksensa, vaikkakin syrjäisen mielestä esim.
naisten puvut olivat enemmän ylellisen kuin
yksinkertaisen kauniita.
”Nytpä ehdotan jotakin, jonka luulen teidän
kaikkien hyväksyvän”, kuului taas puheenjohtajan ääni. ”Meillä on täällä niinkuin tiedätte
edustajia monesta maasta — niinkin kaukaisista kuin Intiasta ja Amerikasta, Suomesta
ja Ruotsista — ja mielestäni meillä nyt on
harvoin sattuva tilaisuus saada kuulla teosofisia ajatuksia lausuttavan niin monen kansan
omalla kielellä. Ehdotan sentähden, että nämä
edustajat puhuisivat ja lausuisivat tervehdyksensä kukin omalla kielellään eikä englannin
heille vieraalla kielellä! Me tosin emme ymmärrä heidän sanojaan — emme ainakaan
kaikkien edustajien — mutta me epäilemättä
käsitämme heidät henkisesti.”
Tietysti tämä ehdotus heti riemulla hyväksyttiin, ja nyt seurasi omituisen juhlallinen
ja todella kansainvälisen ja veljellisen vaiku-
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tuksen tekevä hetki. Toinen toisensa jälkeen
esiintyivät puheenjohtajan kutsusta eri maitten edustajat ja pitivät lyhyen, pontevan puheen, jossa vähän kertoivat teosofisesta toiminnasta kotimaassaan ja lausuivat kansalaistensa tervehdyksen ja onnentoivotuksen kongressille. Saatiin siinä kuulla monen kielen
kaikuvan: hollannin ja englannin, ranskan ja
saksan, italian ja espanjan, unkarin ja suomen, ruotsin ja venäjän, jopa intialaisenkin
murteen telugun. En pelkää tunnustaa, että
mielestäni suomenkieli italian rinnalla vei
voiton muista soinnukkuudessa ja sulavuudessa, vaikka useat esiintyvistä olivat ylen
eteviä puhujina. Sen huomasivat kyllä toisetkin, kuten perästäpäin parilta taholta sain
kuulla. Ehkä oli monikin luullut — kuten
esim. Miss Kate Spink —, että suomenkieli
olisi ”niin kovaa ja karkeata kerakekieltä”, ja
ehkä iloitsivat päästessään erehdyksestään!
Jo tämän ensimäisen kokouksen perästä oli
mieliala mitä hilpein ja veljellisin, ja kun
kohta
perästä
kongressin jäsenet
nauttivat
yhteisen lunch’in (eli keskipäivä-aterian), kuului pikku pöydiltä iloista ja ystävällistä keskustelua monenlaisilla europpalaisilla kielillä.
Tuttavuuksia
tehtiin,
ystävyydenliittoja
solmittiin, jos ei sanoilla, niin sydämillä, siellä
täällä vanhatkin toverit tapasivat toisiaan.
Kello puoli kolme alkoi kongressin varsinainen työ — luennoiminen — ja jatkui sitten kolmessa luentosalissa yhtaikaa sunnuntai-aamuna ja -iltana sekä maanantai-aamuna.
Näissä tilaisuuksissa pidettiin yhteensä neljäkymmentäviisi
esitelmää.
Kaikki
esitelmät
(paitsi Annie Besantin, josta kohta pari sanaa) olivat kirjotetut ja luettiin paperista
sekä
julkaistaan
kongressin
kertomuksessa.
Mahdotonta on tässä tehdä selkoa niiden sisällyksestä, mutta lukijoita varmaan huvittaa
kuulla,
mistä
aineista
luennoitiin.
Kuten
”Omantunnon” 3:nessa numerossa (siv. 52)
mainittiin, oli esitelmät aineen mukaan jaettu
seitsemään departementtiin eli ryhmään. Näistä ensimäinen käsitteli veljeysaatetta, ja siitä
pidettiin kolme esitelmää: ”Oikeus tai velvollisuus” (ranskaksi Commandant D. A. Courmes).
”Tasa-arvoisuudesta
sananen”
(ranskaksi L. Revel). ”Eräs altruismin eli lähirnäisrakkauden
hyöty”
(englanniksi
Edgar
Loam).
Toisessa osastossa luennoitiin vertailevasta
uskontotieteestä, mystiikasta j.n.e, ja näistä
aineista pidettiin kuusi esitelmää: ”Mysterioiden ihmismyytti” (englanniksi G. R. S. Mead).
”Sananen
luonnon
perusominaisuuksista
eli
n.k. gunaksista” (ranskaksi G. Chevrier). ”Se
sinä olet” (englanniksi Purmendu Narayana
Sinha). ”Esi-isiemme uskonto: germanilaisten
jumalaisoppi teosofian valossa” (saksaksi Frau
A. von Ulrich). ”Sananen muutamista brittiläisistä mystikoista” (englanniksi Miss M. L.
Browne).
”Kansanlaulut
mystilliseltä
näkökannalta” (englanniksi Mrs. M. S. Duncan).
Kolmannessa — filosofisessa — departementissa oli luentojen luku seitsemän: ”Goethen taiteellisen luomisen Okkultinen perusta”
(saksaksi Dr. Rudolf Steiner). ”Teosofisen
siveysopin perusta”
(ranskaksi Horace Choi-
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sy).
”Todellisuuden
tunteesta”
(ranskaksi
Prof. L. Desaint). ”Realismin luonne” (englanniksi A. R. Orage). ”Verrannollisia diagrammeja eli kuvia” (englanniksi A. W.).
”Vaisto ja omatunto; terveys- ja siveysoppi”
(ranskaksi Pierre E. Bernard). ”Vuorottaisuudesta sananen” (ranskaksi J. Melion).
Neljäs — tieteellinen — luentoryhmä sai
osakseen yhdeksän esitelmää: ”Ihmisen ja
eläinten astralisen selvänäköisyyden konerakenteesta” (ranskaksi Dr. Th. Pascal). ”AvaruuT: yliavaruus ja sen kokeminen” (ranskaksi Prof. L. Desaint). ”Neljännestä dimensionista eli suunnasta” (englanniksi W. J. L.).
”Fyysillisiä todisteita Atlantiksen ja Lemurian
olemassa
olosta”
(englanniksi
Percy
Lund). ”Jälleensyntymisessä ja karmassa piilevät tieteelliset prinsipit” (englanniksi W. C.
Worsdell).
”Astrologia”
(englanniksi
Alan
Leo).
”Spiritismin
järkiperäisyys”
(englanniksi Florence M. M. Russell). ”Värähtelykyky personallisuuden avaimena” (englanniksi
C. H. H. Franklin). ”Jälleensyntymisestä sananen” (ruotsiksi Hans Erlandsson).
Viides ryhmä oli taiteelle pyhitetty ja esitelmien luku oli seitsemän: ”Taiteellisesta
inspiratsionista” (englanniksi Montague Fordham).
”Uudenaikainen
symbolistinen
liike”
(englanniksi Miss Lilian Lloyd). ”Ammattikuntia: näkyväisiä ja näkymättömiä” (englanniksi A. W. Waddington). ”Teosofinen
Seura ja soittotaide” (englanniksi Edward
Maryon). ”Soittotaiteen kasvattavasta voimasta” (ranskaksi Mme A. Andre-Gedalge). ”Taide sielun kehityksen tekijänä” (englanniksi
C. Jinarajadasa). ”Musiikki kehityksen tekijänä” (englanniksi Mrs. A. M. Alexander).
Kuudennessa osastossa, jossa käsiteltiin hallintoa, propagandaa, työtapoja y.m., saatiin
niinikään kuulla seitsemän esitelmää, kaikki
englannin kielellä: ”Teosofisesta propagandasta Ranskassa” (Mlle J. Decroix). ”Teosofisen
Seuran suhde teosofiseen liikkeeseen” (Mrs.
I. Hooper). ”Enemmän käytöllistä viisautta
teosofeille” (Miss Katherine Weller). ”Sanomalehti-ehdotus” (W. Wybergh). ”Lasten kasvatuksesta
fyysillisessä,
siveellisessä,
älyllisessä ja uskonnollisessa suhteessa” (Mrs. E. J.
Lauder). ”Muutamia vaarallisia kohtia n.k.
New Thought liikkeessä; huomautus teosofeille” (Mrs. J. B. Mc Govern). ”Kunnianosotus
Madame Blavatskylle” (”F. T. S.”). Lasten
kasvatuksesta ja erittäin teosofisesta n.k. lootustyöstä
lasten
kesken
pidettiin
erityinen
keskustelukokous, jossa m.m. luettiin ääneen
Mr. C. W. Leadbeaterin kirjottama artikkeli.
Seitsemännessä
salatieteellisessä
osastossa
oli ainoastaan yksi luento: Annie Besantin
”Okkultisen tutkimisen ehdoista”. Tämän hän
piti
sunnuntai-iltana
aikana,
jolloin
muut
osastot
eivät
työskennelleet,
joten
kaikki
kongressin jäsenet olivat tilaisuudessa läsnä.
Tässä jännittävässä ja salatieteen kokelaille
opettavaisessa puheessa Annie Besant pani
painoa varsinkin kahdelle seikalle: ensiksi,
että Salatieteellinen tutkimus siinä suhteessa
eroaa fyysillis-tieteellisestä, ettei sen tuloksia
voida samalla ulkokohtaisella tavalla todistaa,
ja toiseksi, että Salatieteellinen tutkimus on
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aivan yhtä vaivaloinen kuin tavallinen tieteellinenkin. Usein pyydetään Teosofisen Seuran
verrattain
harvoilta
salatieteilijöiltä1),
että he vastaisivat milloin mihinkin monimutkaiseen kysymykseen — eikä aavisteta, että
semmoisen kysymyksen tunnollinen tutkiminen saattaa vaatia viikkoja! Jos ei olisi muuta
työtä, s.o. jos tuommoisten astralisten j.n.e.
asiain tutkimista voisi pitää kaikista tärkeimpänä tehtävänä, silloin ehkä saataisiin aikaan
enemmän sillä alalla. Niinkuin asiat nyt ovat,
on sitä vastoin paljon herätystyötä suoritettava fyysillisessä maailmassa ihmisten kesken, joten yliaistilliset tieteelliset tutkimukset jäävät sivutehtäväksi. Lisäksi tulee, että
maailman silmissä tuommoisilla salatieteellisillä tutkimuksilla ei ole vastaavaa arvoa,
koska niitä ei voida todistaa. ”There is absolutely no proof” (ei ole ollenkaan mitään
todistusta), sanoi Annie Besant aivan suoraan. ”Me, jotka olemme itsessämme kehittäneet yliaistillisia kykyjä, me näemme asiain
olevan niinkuin teille rehellisesti kerromme,
mutta emme voi mitään todistaa. Kun meidän
havainnoissamme
on
pieniä
eroavaisuuksia,
näette siitä, että me todella itsekukin teemme
havaintoja
muilla
tasoilla,
mutta
samalla
näette, että näitä yliaistillisia seikkoja tutkittaessa tutkijan oma personallisuus helposti
värittää tuloksia. Pitkän pitkä harjottelu on
sentähden tarpeen, jotta tuo personallinen elementti tulisi niin pieneksi ja vähän häiritseväksi kuin mahdollista... Jos te siis voitte
vaatia meiltä, että olisimme niin tarkat ja
huomaavaiset kuin mahdollista ja että täysin
rehellisesti kerromme teille huomioitamme, on
toiselta puolen meidän oikeutemme vaatia
teiltä, ettette sokeasti ettekä umpimähkään
uskoisi kaikkia meidän lausuntojamme, vaan
itse tutkisitte, itse koettaisitte kehittyä, itse
koettaisitte päästä näkemään ja kuulemaan”.
Kongressin ohjelmaan oli sovitettu monta
kevyttäkin numeroa. Lauantai-iltana oli teatterinäytäntö,
sunnuntaina
oli
päivällä
n.k.
conversazione eli seurustelukokous, johon kuului laulua ja soittoa, ja maanantaina oli konsertti, jossa esiintyi kaksi soololaulajatarta ja
viuluniekka
sekä
kerrassaan
mallikelpoinen
kvartetti. Kvartetti lauloi varta vasten tehdyt
”Songs of Innocence” (viattomuuden lauluja),
joihin sanat oli kirjottanut William Blake ja
musiikin säveltänyt Miss Kate Emil Behnke,
joka itse pianolla säesti. Teatterista tahdon
vähän kertoa erityisessä artikkelissa, koska
tämä selontekoni muuten venyisi liian pitkäksi.
Maanantai-iltana klo 8 pidettiin viimeinen
virallinen kokous. Mr. G. R. S. Mead piti esitelmän nimeltä ”Menneen ajan gnosis ja nykyajan teosofia”, jossa hän huomautti, kuinka
viisauteen pyrkimykset kautta aikojen pysyvät samoina. Vanhat gnostikot tavottelivat
korkeinta tietoa samalla tavalla kuin meidän
päiviemme teosofit ja mystikot. ”Luo sielustasi maailman kuva” sanoi Plotinos, ”ja rukoile sitten, että maailmankaikkeuden pyhä
1
) Jommoisia meidän sopii mainita etupäässä Annie Besantin ja C. W. Leadbeaterin.

Teosofia

— 346 —

henki ottaisi asuntonsa sieluusi”. Vanhassa
Egyptissä,
vanhassa
Kreikassa
harjotettiin
joogaa niinkuin Intiassakin ja niinkuin tänä
päivänä salatieteilijäin piireissä. Sanat ja lausetavat ovat erilaisia, mutta asian ydin on
sama. Kun ihminen hengessään yhtyy Iäiseen,
silloin aukenee hänen silmänsä näkemään sekä
näkyväisiä että näkymättömiä.
Lopuksi Annie Besant piti jäähyväispuheen,
jossa hän terotti kaikkien kuulijainsa mieleen,
että Teosofisen Seuran tehtävistä korkein ja
pyhin on veljeysaatteen toteuttaminen. ”Menkää jokainen kotiinne, eri maihin, ja viekää
mukaanne täältä rauhan sanoma. Meidän aikamme on levoton, vihaa ja eripuraisuutta
on ilmassa, sota on käymässä, toisia uhkaa
— oi, jospa edes meidän sydämemme olisivat
lepoa ja rauhaa täynnä, sitä yliluonnollista
rauhaa, jota ei mikään voi horjuttaa. Huolimatta erilaisuuksista, me olemme kaikki ihmisiä ja veljiä, ja tämän tiedon pitäisi nostaa
meidät
arkipäiväisten
pikkumaisuuksien
yli
korkealle siihen ilmapiiriin, jossa ei ole riitaa
eikä soraääniä, vaan ikuinen sopusointu ja
rauha. Oi, jospa te kaikki nyt olisitte tämmöisen rauhan sanansaattajia, kantamalla sitä
rauhaa sielussanne ja levittämällä sitä ympäristöönne!”
Kun vielä oli kuultu köörin laulavan saman
sävellyksen (”Jumala on henki”) kuin kongressin avajaisissa, oli tämä muistorikas Europpalaisen Federatsionin toinen vuosikokous päättynyt, ja kongressin jäsenet hajosivat kukin
omille mailleen, kukin henkevän opettajan,
Annie Besantin sanoja ajatellen.
Pekka Ervast. 1905:91—96,
1905: 110—111, 162, 177—178, 178, 189—194,
205—207, 210, 211, 219—220, 241, 243, 244—
245, 246, 1906:4—5, 12—17, 23, 27—28,
Teosofisen Seuran SO :s vuosikokous pidettiin tavallisuuden mukaan Adyarissa (Madras,
India) joulukuun 26—27 p:nä. Meille saapuneesta
virallisesta
kertomuksesta
päättäen
tämä vuosikokous näkyy olleen onnistuneimpia ja opettavimpia mitä tähän saakka on
pidetty. Kongressiin oli eri tahoilta saapunut
osanottajia noin 800, joista seitsemänsataa
hindulaista ja 95 muukalaista muista maanosista ja maista. Paitsi vanhaa kunniakasta
presidenttiä, eversti Olcottia, näkyi siinä Indian suuri ystävä ja hyväntekijä, Mrs. Annie
Besant, ja Teosofisen Seuran kuuluisa opettaja Mr. C. W. Leadbeater, joka paluumatkallaan pitkältä, vuosia kestäneeltä luentomatkaltaan maan ympäri viivähti jonkun aikaa vanhassa Adyarissa, jossa hänen henkinen kasvatuksensa kaksikymmentä vuotta sitten alkoi Madame Blavatskyn johdolla. Mrs.
Besant puhui taivasalla Indian heräymyksestä
ja piti neljä luentoa Seuran Hallissa (luentosalissa)
Bhagavad-Gitasta.
Mr.
Leadbeater
luennoitsi niinikään kahdesti Hallissa ja piti
yhden esitelmän Madrasin yleisölle. Molemmat
puhuivat sitä paitsi 28 p:nä, jolloin erityisesti vietettiin Teosofisen Seuran kolmekymmenvuotista olemassaoloa.
Presidentin
vuosikertomuksesta
tahdomme
mainita, että Seuralla nyt on 11 rekisteröityä
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sektsionia,
nim.
brittiläinen,
skandinavialainen, hollantilainen, ranskalainen, indialainen,
amerikkalainen,
australialainen,
uusi-seelantilainen, italialainen, saksalainen ja kuubalainen; kaksi on muodostumaisillaan, etelä-afrikkalainen ja etelä-amerikkalainen. Loosheja eli
paikallisosastoja on 850 (789 vuoden 1904
lopussa), josta näkyy, että Seura tasaisesti
kasvaa ja kehittyy.
Adyarin kirjastossa löytyy 13,188 painettua
teosta ja 12,847 käsikirjotusta. Presidenttiä
kauan elähyttänyt toivo on vihdoin toteutunut: kirjasto on saanut taitavan ja sopivan
johtajan tri Otto Schraderista, joka Strassburgin yliopistosta muutti Indiaan tuoden suosituksia mukanaan Saksan etevimmiltä sanskritisteiltä, prof. Paul Deusseniltä, prof. H.
Oldenbergiltä ja prof. Ernst Leumannilta.
Teosofinen kirjallisuus on viime vuoden
kuluessa taas melkoisesti lisääntynyt; alkuperäisiä teoksia on ilmestynyt 25 englannin,
3 ranskan, 1 saksan, 6 italian, 1 espanjan,
1 tanskan, 3 suomen ja muutamia hollannin
kielellä. Käännöksiä on julkaistu 1 englannin,
8 ranskan, 2 saksan, 6 italian, 5 espanjan,
2 ruotsin, 3 tanskan, 1 suomen, 1 marathin,
3 tamiliin ja useita hollannin kielellä. Yhteensä on teosofisia kirjoja vuonna 1905 ilmestynyt 150 kappaletta, joista yksin hollannin kielellä 36 kirjaa; 42 käännöstä on julkaistu
indialaisilla murteilla. Teosofisia aikakauskirjoja ilmestyi v. 1905 eri maissa yhteensä 38,
joista 18 englantilaista, 1 ruotsalainen, 4 ranskalaista, 4 espanjalaista, 3 hollantilaista, 1
suomalainen, 2 saksalaista, 1 italialainen ja
4 indialaisilla murteilla.
Europpalainen Liitto. Tämä liitto, johon
kuuluvat kaikki Teosofisen Seuran europpalaiset sektsionit, pitää kolmannen vuosikokouksensa Parisissa kesäkuun 3, 4 ja 5 p:nä tänä
vuonna.
Eversti Olcott saapuu Indiasta kokousta
johtamaan ja Mr. Leadbeater tulee luultavasti
myös olemaan tilaisuudessa läsnä.
Kokoukseen voivat ottaa osaa kaikki T.S:n
jäsenet viiden francin maksua vastaan. Kongressin sihterin osote on 59, Avenue de la
Bourdonnais, Paris.
Tien varrelta 1906: 59—60, 60—61, 62—63,
Lyhyt silmäys Teosofisen Seuran historiaan.
[*huom! tärkeä art teosofisen liikkeen historian kannalta.] 1906:76—78,
1906: 87—88, 88, 93, 122—123,
T.S:n
Skandinarialaisen
Sektsionin
vuosikokous pidetään Tukholmassa toukokuun 24
ja 25 p:nä. Julkisen luennon, joka vanhan
tavan mukaan toimeenpannaan vuosikokouksen yhteydessä, tulee pyynnöstä pitämään
Pekka Ervast Suomesta.
Tien varrelta 1906: 124, 139—140,
MITÄ TEOSOFINEN SEURA
MEILLE OPETTAA
(Esitelmä)
Arvoisat kuulijani!
Teosofian nimi on jo levinnyt ympäri Suomen. Meidänkin maassa alkaa tulla tunne-
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tuksi, että on olemassa yleismaailmallinen
liike, jota kutsutaan teosofiseksi liikkeeksi.
Mutta mitä tämä liike oikeastaan on, sen
harvat vielä tietävät. Aina kun on jotain pinnalta katsoen uutta, epäilevät ihmiset sitä,
välttävät, ylönkatsovat ja panettelevat. Niinpä teosofiaakin epäillään ja ajatellaan: ”mitähän uutta oppia tämä taas on, varmaankin
jotain lahkolaisuutta!” Onpa joskus ennen arveltu koko liikettä humbugiksi.
Luonnollista on, että kun liike on leviämässä, monessa herää vakava halu saada tietää, mitä se liike tarkottaa. Olen sentähden
ajatellut sopivaksi tänä iltana puhua vähäsen
teosofisen
liikkeen
merkityksestä,
tarpeellisuudesta ja pätevyydestä. Olen ajatellut, että
tarkastaisimme, mitä tämä liike on ja mitä
ovat ne opit, joita kutsutaan teosofisiksi.
Ne, jotka vähäsen ovat tutustuneet näihin
asioihin, jotka esim. ovat lukeneet äänenkannattajaamme, Omaatuntoa, ne tietävät, että
Teosofisella Seuralla on näin kuuluva vaalilause: ei ole uskontoa totuutta korkeampaa
eli totuus on uskontoja korkeampi eli totuus
on korkein uskonto. Tämä on Seuran vaalilause, ja kun nyt kuulemme, että jollakin seuralla on tällainen lause mottona, niin ensimäinen ajatus, joka johtuu mieleemme, on:
onko sillä seuralla siis ihmiskunnalle tarjottavana uusi totuus, onko tämä seura siis totuuden tietäjä ja vartija? Jos näin ajattelemme,
on myöskin luonnollista, että kohta sitä epäilemme, sillä olemme nähneet, että on paljon
seuroja, lahkoja ja kirkkoja, jotka juuri sanovat samaa: ”minulla on totuus”, ja tarjoovat
sitä ihmiskunnalle. Ja me olemme niin tottuneet pitämään tätä samaa sanaa, ”totuus”,
merkitsevänä jotakin sellaista varmaa maailmankatsomusta,
jonka
voi
tarjota
toiselle
ikäänkuin ohimennen, että ”kun sen otat korviisi ja uskot, niin tiedät ja olet omaksunut
totuuden ja saavutat iankaikkisen rauhan ja
autuuden”. Niinhän tavallisesti käsitetään tätä
sanaa, kun joku kirkko tai lahko tässä kristikunnassa sanoo: ”minulla on totuus, kaikki
muut vievät sinut valheen ja erhetyksen poluille. Kuule minun ääntäni, tällainen on minun käsitykseni ja niin todella on totuus”.
Sentähden kun kuulemme Teosofisen Seuran
vaalilauseen: ”totuus on uskontoja korkeampi”,
niin ensimäinen ajatuksemme on: onko Teosofinen Seura samassa asemassa kuin kaikki
muut lahkot ja uskonnolliset seurat?
Silloin niiden, jotka ovat syventyneet näihin
asioihin, täytyy heti selittää, että Teosofisen
Seuran asema ei ole ollenkaan sellainen. Kun
se vaalilauseessaan sanoo: ”totuus on uskontoja korkeampi”, niin se sillä tarkottaa juuri
mitä se sanoo, nim. että kaikki sellainen, johon uskomme, on alapuolella tietoa. Todellinen totuus on tiedossa, jos jollakin on totuus,
niin hän tietää. Teosofisen Seuran vaalilause
ottaa meiltä pois tuon harhaluulon, että totuus on joku eri uskonto eli uskonkappale eli
maailmankäsitys, jonka ilman muuta voi omaksua. Se näyttää, että totuus on aivan yläpuolella kaikkia uskoja, luuloja, otaksumisia,
ja on jotakin sellaista, jonka tietoon meidän
tulee pyrkiä. Ja ensimäinen opetus, minkä
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Teosofinen Seura antaa, on siis: ei mihinkään
uskoon pidä luottaa, ei mitään muuta pidä
vaatia kuin tietoa. Totuus on kaikkein korkein, ihmisen päämäärä on pyrkiä totuuteen
ja tietoon. Olkoon meillä Teosofisessa Seurassa kuinka paljon tietoa tahansa — me emme kykene tarjoomaan sitä tietoa minkäänmoisena valmiina uskontona ihmisille. Ainoa
kehotuksemme ja neuvomme on: jokaisen pitää asettaa elämänsä päämääräksi totuuden
tieto, jokaisen pitää pyrkiä tietoon ja etsiä
totuutta.
Mutta sitten tulee toinen kysymys: millainen on tämä totuuden etsiminen ja minkätähden Teosofisessa Seurassa on paljon muita
oppeja kuin ainoastaan tämä kehotus? Se on
toinen kysymys. Ja asian laita on niin, että
teosofinen liike ei jätä meitä näin yksin etsimään totuutta ja vaeltamaan vaikeata ja tuntematonta tietä, vaan se sanoo: on muutamia
varmoja osviittoja, joista voimme nähdä, johtaako tiemme totuuteen vaiko ei. On olemassa
sellaisia mittapuita, joiden avulla voimme
päättää, onko joku asia tosi vai ei. Ja Teosofinen Seura tarjoo meille kolmessa tehtävässään kolme tällaista totuuden mittapuuta
eli arvonmittaria. Ne, jotka ovat tutustuneet
teosofiseen
kirjallisuuteen,
tietävät,
mitkä
nämä kolme tehtävää ovat.
Ensimäinen tehtävä on: muodostaa ihmiskunnan yleisen veljeyden ydin katsomatta rotuun, uskontunnustukseen, sukupuoleen, yhteiskunnalliseen asemaan tai väriin.
Tämä on ensimäinen ojennusnuora. Me
näemme, että maailma on jaettu hyvin moneen erilaiseen uskonkuntaan. Jos meitä on
maailmassa paljon, niin on erilaisia käsityksiä
elämästä; lahkoja on, uskontoja on, kaikenmoisia maailmankäsityksiä on olemassa. Jokainen niistä luulee omistavansa totuuden —
olkoon se materialismi tai joku uskonnollinen
lahkokunta — luulee, että sillä yksin on totuus ja että muut vaeltavat erehdyksessä. Nyt
teosofinen liike sanoo meille: on olemassa
ojennusnuoria, jotka auttavat meitä tietämään
oikean ja väärän eri maailmankatsomuksissa.
Ensimäinen niistä on yleinen veljeys. Jos joku
maailmankatsomus ei tunnusta yleistä veljeyttä, ei sulje syliinsä kaikkia ihmisiä, vaan
jättää muutamat ulos ikuiseen kadotukseen
tai ikuiseen tietämättömyyteen, jos se ei
myönnä, että kaikki ihmiset ovat yhdenarvoisia Jumalan eli totuuden edessä ja että me
kaikki korkeintaan olemme totuuden etsijöitä,
vaan ei sen tietäjiä, silloin se maailmankatsomus on erehdys. Sillä järki ja omatunto ja
sydämemme ja kaikki tutkimukset kaikilla
aloilla todistavat meille, että me ihmiset olemme veljiä ja ettemme voi sanoa omistavamme
totuuden, vaan ainoastaan pyrkivämme totuuteen ja etsivämme elämän Jumalaa, elämän
arvotusten ratkaisua. Me olemme etsijöitä ja
kaikki vain lapsia Jumalan edessä, totuuden
ja tiedon edessä. 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 julistaa minkään-
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moiseen pannaan, vaan joiden on rakastaminen toisiaan veljinä.
Tämä on totuuden ensimäinen mittapuu, ja
jos joku maailmankäsitys ei hyväksy tätä,
niin tiedämme, että se ei ole viisaudesta lähtenyt eikä totuudesta kotoisin, vaan että se on
inhimilliselle erehdykselle rakennettu.
Toinen neuvo minkä teosofinen liike antaa
meille, sisältyy Teosofisen Seuran ohjelman
toiseen pykälään, jossa sanotaan: Teosofisen
Seuran tehtävä on kehottaa vertaileviin tutkimuksiin tieteen, filosofian ja uskonnon alalla.
Lyhyesti sanottuna tämä totuuden mittapuu
merkitsee, että jos joku asia on tosi, niin se
on sellainen, että ihmisten järki ja sydän ja
omatunto voivat sen hyväksyä, kun ne valaistaan, ja että ihmiskunnan suurimmat ja jaloimmat yksilöt ovat sen hyväksyneet. Ei siis
ole totuuden mittapuu se, mitä jonkun yksityisen pimeä ja välinpitämätön ymmärrys tai
kehittymätön ja kova sydän tai heräämätön
omatunto voisi myöntää todeksi, vaan totta
on se, minkä ihmiskunnan suurimmat sielut
ja ihanimmat yksilöt ovat todeksi tunnustaneet. Ja tässä kohden Teosofinen Seura esittää muutamia oppeja, joista se sanoo: nämä
opit ovat sellaiset, että ihmiskunnan suurimmat nerot ja henget ovat ne hyväksyneet.
Jos me sitten lyhyesti katsoisimme, mitkä
nämä pääopit ovat, jotka Teosofinen Seura
näin asettaa ihmisten harkittavaksi, niin ne
voidaan pian luetella. Teosofinen Seura tahtoo taas muistuttaa maailmalle eräitä vanhoja
asioita, jotka muutamin paikoin ovat säilyneet
ihmisten muistissa, toisissa maissa taas ovat
muistista
hävinneet.
Nämä
ikivanhat
asiat
ovat: ensiksi että jumaluus, se salaisuus, joka
kutsuu koko tämän maailman 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. Kuinka me, jotka
juuri siitä olemme lähteneet ja jotka emme
hallitse kaikkia avaruuksien salaisuuksia, vaan
vielä olemme sangen kehittymättömiä olentoja, kuinka me voisimme käsittää suurinta
elämän salaisuutta ja ruveta määrittelemään
jumaluutta? Muistakaamme, että suuret riidat
ovat aina syntyneet ihmisten kesken, kun he
ovat sokeudessaan koettaneet määritellä tätä
käsitettä. Toiset ovat sanoneet: niin se on, ja
toiset: ei hän sellainen ole. Ja he ovat eri
nimityksillä nimittäneet suurta salaisuutta ja
ovat silloin joutuneet riitoihin ja verisiin sotiin
keskenään. Sehän on järjettömyyttä kaikki
tuo, sillä miksi riitelisimme seikasta, josta
meillä ei ole tietoa?
Sentähden on ensimäinen oppi: älkäämme
määritelkö elämän alkulähdettä, vaan tunnustakaamme nöyrästi, että se on ja että se on
meitä suurempi.
Se on ensimäinen oppi. Ja toinen on, että
ihminen on lähtenyt tästä jumaluudesta, ettei
hän ole aineellinen, tomusta rakennettu olento
muuten kuin ulkonaisen ruumiinsa puolesta,
vaan että ihminen henkisessä itsessään on
jumaluuden ikuisesta tulesta singahtanut kipinä. Ja ihmisen elämä on kehittymistä henki-
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sesti itsetietoiseksi siitä, että hän on jumalallinen olento. Tämä tapahtuu siten, että
ihminen — henkinen olento, tajuntakeskus —
ruumistuu fyysilliseen ruumiiseen, kokee, oppii,
käypi ilojen ja kärsimysten koulua täällä
maan päällä ja pääsee vähitellen itsetietoiseksi
siitä, kuka hän on. Kaikki mitä maailmassa
on, on Jumalasta lähtenyt ja kaikki on, niinkuin tiede myöntää, kehittymistä alemmasta
ylempään. Ja se henki, se tajunta, joka ihmisen muodostaa, on ennenkuin se on ihmismuodon itselleen rakentanut, asustanut muissa
muodoissa — sellainen kehitys tapahtuu maailmassa ikuisesti — ja kun se on ihmiseksi tullut, niin sen tarkotus on päästä tietoiseksi
itsestään. Tämä henkinen kehitys on pitkä, se
ei tapahdu yhdessä ihmiselämässä, vaan siihen
tarvitaan monta ihmiselämää, monta ruumistusta, jonkatähden ihmisen henki useampia
kertoja esiintyy maan päällä näkyväisessä
ruumiissa, kokee ja kasvaa ja viisastuu.
Ihmishengen kuolemattomuus on siis muodoltaan sellainen, että hän syntyy maailmaan
useita kertoja ja jatkaa kehitystään joka elämässä siitä kohdasta minne hän lopetti edellisessä. Tätä kehitystä johtaa laki, syysuhteen
laki, ja se on kolmas oppi. Jokaisella syyllä
on seurauksensa, jokainen seuraus on itsessään seuraus jostakin toisesta. Sellainen syysuhteen laki vallitsee kaikkialla luonnossa ja
se hallitsee myöskin ihmisen kehitystä, niin
että ihminen, tuo henkiolento, itse luo oman
kohtalonsa, kehittää itseään kautta aikojen,
esiintyen monta kertaa maan päällä.
Nämä kolme oppia — ensimäinen, että jumaluuden salaisuus on määrittelemätön, toinen, että ihminen syntyy jälleen, jota oppia
kutsutaan
jälleensyntymiseksi
eli
reinkarnatsioniksi, ja kolmas, että kaikki kehitys on
lainalaista ja että ihminen on oman onnensa
seppä, jota lakia kutsutaan karman laiksi —
nämä kolme oppia julistaa maailmalle Teosofinen Seura.
Ja jos me katsomme mitä maailmankatsomusta tahansa, niin huomaamme, että se on
vaistomaisesti käsittänyt ainakin jonkun näistä
suurista totuuksista. Jos otamme esim. materialismin, niin näemme sen käsittäneen tuon
ensimäisen totuuden, että elämän alkulähde,
jota uskonnollisella kielellä kutsutaan jumaluudeksi, on meille salaisuus ja jotakin, jota
emme voi määritellä. Ja jos otamme minkä
kristillisen uskonlahkon tahansa, niin huomaamme, että se on käsittänyt yhden toisen
näistä suurista pääopeista, nim. sen, että ihminen on henkinen olento ja että hänen pitää
henkisesti kehittyä. Ei mikään kirkko eikä
lahkokunta sano: ”antautukaa syntiseen elämään, menkää alaspäin”, vaan (olkoot opit
kuinka järjettömiä tahansa) kaikki tunnustavat ja kehottavat: ”koeta nousta ihminen!
pyri parempaan elämään, kehity siveellisyydessä ja puhtaudessa”. Näin kaikki kristilliset
uskontokunnat opettavat. Jos taas katsomme
esim. itämaiden uskontoja, niin huomaamme,
että heillä on jotenkin selvä käsitys siitä, että
kaikkea elämää johtaa elämän hyvä laki eli
karma. Muhametin uskonnossa tämä katsantokanta on saanut niin äärimmäisen muodon,
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että he kaikesta voivat aivan tyynesti sanoa:
se on ”kismet”, se on kohtaloa.
Ja syvällä kansan syvien rivien sydämissä
elää muuallakin sellainen tunne, että kyllä
kaikki on sallimuksen kädestä, kyllä kaikki
on niinkuin sen ollakin pitää.
Jokainen
ihminen
tuntee
omantuntonsa
sisimmässä syvyydessä, että se, mikä hänelle
tapahtuu, on oikein, vaikkakin hänen järkensä
eli ymmärryksensä nousee sitä vastustamaan.
Vaistomainen tunne sanoo: ”niin on, kuin itse
sen olen laittanut”.
Me huomaamme täten, että jos otamme
minkä
maailmankatsomuksen
tahansa,
niin
kaikki ne ovat käsittäneet jonkun noista suurista opeista.
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. Tässä ei nyt ole aikaa ruveta erittäin
tarkastamaan kaikkia uskontoja, mutta opetetaanhan
niissä
kaikissa
ainakin
muutamia
näistä
perusopeista.
Jokainen,
joka
tahtoo
lukea ja tehdä tutkimuksia, voi pian huomata,
että suuret uskontojen perustajat aina ovat
opettaneet näitä asioita. Jos toisessa uskonnossa pannaan enemmän painoa toiselle opille
ja toisessa toiselle, niin se riippuu vain asianhaaroista, se riippuu ikäänkuin siitä, minkälainen on niiden kansojen luonne, joissa nuo
suuret opettajat ovat esiintyneet. Niinpä luultavasti kristikunnan mestari ja kristinuskon
perustaja pani enimmän painoa siihen, että
ihminen on henkinen olento, jumalan poika,
jonka pitäisi tulla täydelliseksi niinkuin hänen
taivaallinen isänsä on täydellinen. Ja tämän
tähden huomaammekin, että kaikissa kristillisissä uskontokunnissa pannaan vaistomaisesti
painoa juuri tälle opinkohdalle. Kun tutkimme
evankeliumeja
ja
kristinuskon
alkuperäistä
muotoa ja ydintä, niin meitä vastaan huokuu
henki, joka kehottaa meitä tähän suuntaan:
”älkää mitenkään antako itsenne mennä alaspäin, vaan pyrkikää aina ylöspäin, pois pahasta, ja tulette huomaamaan, että kuta enemmän kehitytte, sitä enemmän silmänne aukenevat, ja te näette itsessänne pahaa, sellaista
jota ette eilen sanoneet pahaksi, ja te näette
että hyvän valtakunta jatkuu äärettömyyteen,
että pitää ikuisesti pyrkiä eteenpäin, alati
kehittyä”. Tämän hengen me huomaamme
evankeliumeissa.
Se toinen mittapuu, minkä teosofia antaa
meille, on niinmuodoin tämä: jos teille esitetään jokin oppi ja maailmankatsomus, niin
tutkikaa, voiko teidän järkenne, sydämenne,
omatuntonne sen Hyväksyä, ja älkää luottako
ainoastaan omaan mielipiteeseenne, omaan järkeenne, jollei se ole valistunut, vaan tutkikaa,
mitä ihmiskunnan kehittyneimmät pojat ja
tyttäret ovat sanoneet; tutkikaa, onko se oppi,
jota teille opetetaan, yhtäpitävä ihmiskunnan
suurten opettajain lausuntojen kanssa. Ja ottakaa elämä vakavalta kannalta, ymmärtäkää,
että elämän tarkotus on, että me pääsisimme
yhä suurempaan selvyyteen ja tietoon. Tämä
on Teosofisen Seuran toinen totuuden mittapuu.
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Ja mikä on se kolmas? Se selviää Teosofisen Seuran kolmannesta tehtävästä ja pykälästä, joka kuuluu: T.S:n tehtävä on tutkia
tuntemattomia luonnonlakeja ja ihmisen salaisia vo:mia.
Mitä tämä merkitsee? Se merkitsee, että
vaikka ihmisen ymmärrys olisi kuinka valistunut, kuinka herännyt, niin hän ei tiedä
totuutta, ennenkuin hän sen todella kokemuksesta tietää. Jos hän kirjallisten tutkimustensa nojalla on tullut vakuutetuksi siitä, että
hän on henkinen olento, jonka elämän tehtävä
on kehittyä ja joka monta kertaa syntyy
maan päälle, ja jos hän on järjessään vakuutettu siitä, niin hänen pitää kuitenkin ymmärtää, että hän ei sitä asiata vielä tiedä. Mutta
ihmisen päämäärä on päästä tietoon, ja sentähden pitää hänen tutkia tuntemattomia luonnonlakeja ja ihmisen salaisia voimia. Sillä jos
jälleensyntyminen on tosiseikka luonnossa, niin
se on luonnonlaki, mutta ennenkuin tiedämme
asian tarkoin, on tämä luonnonlaki meille
tuntematon. Ja jos on totta, että me olemme
Jumalasta lähteneitä henkiä niin se jumalallinen meissä on meissä piilevä, mutta samalla
meiltä salattu voima. Ja sentähden pitää meidän ymmärtää, että ne luonnonlait, jotka nyt
ovat meille tuntemattomia, ne ovat tunnettuja
sille ihmiselle, joka on päässyt täydelliseen
totuuden tietoon; jos hän todella on totuuden
tietäjä, niin hän voi aivan varmasti sanoa,
onko oppi ihmisen jälleensyntymisestä tosi vai
ei, ja onko ihminen jumalallinen olento vai ei.
Tämä tulee meidän ymmärtää, ja sentähden
on meidän tunnustaminen, että jos emme näitä
asioita tiedä, niin emme voi ratkaista niitä,
emme ole oikeutettuja sanomaan, etteivät ne
ole tosia. Me emme voi väittää, että esim.
jälleensyntymisoppi ei ole tosi, tuo oppi, jonka
niin suuret ihmiskunnan opettajat kuin Buddha,
kuin Jeesus, kuin Krishna ovat todeksi tunnustaneet. Yhtä vähän olemme oikeutetut sanomaan, ettemme ole jumalasta lähteneitä henkiä, vaan meidän täytyy nöyrästi myöntää,
että meillä ei ole sitä tietoa. Silloinkin, kun
järkemme on valistunut ja ymmärryksemme
on hyväksynyt nämä asiat, silloinkin ilolla
tunnustamme, ettemme niitä vielä tiedä, mutta
tahtoisimme pyrkiä tietoon.
Ja onko nyt olemassa mitään tietä totuuden
tietoon, voiko ihminen sen saavuttaa? Jos
yksikin ihminen joskus on saavuttanut totuuden tiedon, niin se merkitsee, että se tieto
pitää olla kaikkien saavutettavissa. 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 tietoon, muillakin ihmisillä pitää olla se
mahdollisuus tarjona, että he voivat saavuttaa
totuuden.
Tämän vanhan asian teosofinen liike taas
muistuttaa meille ja se huutaa maailmalle:
totuus on ja totuuden tieto, ja ihminen voi
päästä totuuden tietoon; on ihmisiä, jotka
ovat siihen tietoon päässeet, ja ne ovat ian-
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kaikkisesti eläviä, itsetietoisia olentoja, ne
eivät luonnon pakosta synny uudestaan niinkuin muut. Jeesus ei ole kuollut, eikä Buddha,
eikä Krishna, eikä Zoroaster, eikä yksikään
niistä suurista, jotka ovat tehneet tämän elämän meille ihanaksi. Ne elävät vielä tänäpäivänä, ne ihmiset. Tätä tosiasiaa muistuttaa
teosofinen liike meidän mieleemme ja se sanoo: te, jotka tahdotte päästä totuuden tietoon, seuratkaa heitä, noita suuria ihmiskunnan mestareita, kulkekaa heidän jäljissään,
tavotelkaa sitä elämää, jota he ovat eläneet,
ja te pääsette totuuden tietoon. ”Tehkää niinkuin minä olen teille sanonut”, lausui yksi
näistä mestareista, ”ja silloin tulee totuuden
henki teidän luoksenne, ja ilmottaa teille
kaikki”.
Jospa me kaikki, me vähäuskoiset, jotka
elämme tässä pimeässä maailmassa, jossa
emme näe muuta kuin ulkonaisen kuoren emmekä tiedä, että elämä itsessään on näkymätön, että maailma on näkymätön ja että ihminen on näkymättömän maailman jäsen, —
jospa me vähäuskoiset ymmärtäisimme ja uskoisimme, että niitä suuria ihmisiä on olemassa, jotka ovat ratkaisseet elämän arvotuksen ja löytäneet totuuden! He seisovat
aina ja ikuisesti koko tämän ihmiskuntamme
takana, elämän sydämessä, ja odottavat odottamistaan, että silloin tällöin joku ihminen
tulisi heidän luoksensa, joku yksityinen olento
nousisi heidän temppeliinsä, laskeutuisi polvilleen ja tunnustaisi: ”minä olen äärettömän
pieni, mutta minä haluan tulla teidän kaltaiseksenne, haluan tulla yhtä jaloksi ja yhtä
puhtaaksi kuin te. Auttakaa minua, te opettajat, jotka olette kulkeneet edellä! Neuvokaa
minua, millä tavalla minun tulee elää, jotta en
hukkaan eläisi, vaan jotta elämästäni olisi
sitä hyötyä, jota sillä on tarkotettu.”
Oi, miksi me ihmiset vaellamme pimeydessä
emmekä tiedä, mitä elämä on? Ymmärtäkäämme, että on olemassa niitä, jotka ovat
päässeet totuuden huipulle ja tulleet täydellisiksi, niinkuin heidän taivaallinen isänsä on
täydellinen, ja jotka nyt suovat ja toivovat,
että mekin kulkisimme heidän jäljissään. Ja
tietäkäämme, että se ihminen, joka tahtoo
kulkea noiden suurten olentojen jäljissä, luopua kaikesta pahasta, kehittää itsessään ja
muissa kaikkea hyvää, ja tahtoo tehdä itsestään välittäjän, jota henkiset ja jumalalliset
voimat voivat käyttää elämän työssä, että se
ihminen, jonka tahto on näin puhdas ja jalo,
hän pääsee vähitellen tietoon ja totuuteen, tietoon siitä, kuka hän on ja mitä elämä on.
Ja sentähden Teosofinen Seura sanoo: kolmas mittapuu on se, että totuus on jotakin,
jota meidän pitää tietää ja totuutta ei voi
saavuttaa muulla tavalla, kuin että itse pyrimme ja ponnistamme valoa kohti, jumalan
luo, sen isän luo, josta olemme lähteneet;
muulla tavalla emme pääse totuuden tietoon.
Kulkekaamme siis pyhyyden tietä, puhtauden, veljesrakkauden ja totuuden, rehellisyyden ja nöyryyden, kaiken jalouden ja kauneuden tietä! Koettakaamme elää sitä elämää,
jota ihmiskunnan jalot pojat ovat eläneet ja
silloin saamme nähdä, että totuuden tieto,
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Jumalan tunto on olemassa. Tätä teosofinen
liike opettaa ja tahtoo maailmalle neuvoa.
Pekka
Ervast.
1906:
147—152,
1906: 162, 162, 178—180, 180—181, 192, 236,
Amsterdamin kokous. Teosofisen Seuran europpalaisten
sektsionien
Liiton
ensimäinen
vuosikokous pidettiin Amsterdamissa Hollannissa vuonna 1904. (Kuten tunnettu oli toinen
kokous Lontoossa v. 1905 ja kolmas tänä
vuonna Parisissa). — — Kokoukseen otti osaa
600 T.S:n jäsentä. — — Puheenjohtajana
toimi Annie Besant. — —
Tien varrelta 1906:245—246,
1,906’: 265—266, 271—273,
1907: 23—24, 24, 54, 74—77, 81, 83, 85—89,
114,
Teosofisen Seuran perusta. Annie Besantin
artikkeli The Basis of the Theosophical Society, joka oli luettavana helmikuussa Seuran
virallisessa
aikakauskirjassa,
Intiassa
ilmestyvässä
Theosophistissa,
maaliskuussa
englantilaisessa Theosophical Review’ssa ja huhtikuussa
suomalaisessa
Omassatunnossa,
on,
kuten tekijä itse kirjotuksessa ennustaa, herättänyt suurta paheksumista Englannissa ja
Amerikassa: Annie Besant, tunnettu ja tunnustettu teosofinen opettaja, lausuu sanoja
semmoisia kuin että ”ihminen voi tehdä mitä
pahimpia tekoja, sellaisia, jotka ansaitsevat
ja todella saavatkin osakseen ankarimman
siveellisen tuomion, ja kuitenkin pysyvä sopivana ja kelvollisena henkilönä Teosofisen Seuran jäseneksi, jos hänellä on pääasia, nim. halua
ja pyrkimystä auttamaan itseään ja muita”!
Mutta mitä ”halua auttamaan itseään ja
muita” on nähtävänä jäsenissä, jotka kannattavat ”mielipiteitä, jotka johtavat murhaan,
varkauteen, aviorikokseen, johonkin sukupuolisäännöttömyyteen tai muille pahoille teille”?
Ja kuitenkin Annie Besant vakuuttaa, että
”Teosofisella Seuralla ei ole mitään siveyslakikirjaa, joka olisi sitova sen jäsenille”, ja
päättää, että parasta on olla erottamatta jäseniä semmoisten rikosten nojalla! Näin huudahtavat ja kysyvät ne arvoisat Englannin ja
Amerikan teosofit, jotka eivät hyväksy Annie
Besantin kantaa, ja mieluista on nähdä, kuinka
rohkeasti he ilmaisevat mielipiteensä, vähääkään ujostelematta kuuluisan toverinsa ”auktoritetia”. Erimielisyys koskee tuota tärkeätä
kysymystä,
minkälaisia
jäseniä
Teosofinen
Seura on oikeutettu sulkemaan ulos, ja syrjäinen tulee heti ajatelleeksi, että Seuran perustuslaissa ja säännöissä on jonkinlainen vaillinaisuus, koska niin tärkeässä kysymyksessä
saatetaan olla aivan eri mieltä. Itse asiassa
Seuran nykyisissä säännöissä ei ole muuta
mainittu eikä määrätty kuin että presidentillä
ja päähallinnolla on oikeus myöntää ja lakkauttaa
jäsenyys.
Tämmöinen
epämääräinen
pykälä voi tietysti johtaa mielivaltaisuuteen.
Vanhemmissa säännöissä olikin tarkoin määritelty, minkä rikoksen nojalla jäsen oli erotettava. Miksikähän ne pykälät on poistettu?
Olisihan voitu säilyttää ne, vaikkapa muutettuina; silloin olisi kuitenkin laillisesti varmaa,
koska jäsen on erotettava, koska ei. Aivan
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toinen kysymys on, kuten Annie Besant huomauttaa, onko katsottava sopivaksi ja hyväksi,
että Teosofisella Seuralla on erottamisoikeus.
Se on aatteellinen kysymys j’a sen ratkaisu
riippuu siitä, mitä Teosofisella Seuralla ymmärretään. Mutta jos pidetään kiinni siitä
katsantokannasta, mikä tähän saakka on Seurassa vallinnut, nim. sillä on oikeus sulkea
piiristään jäsen, jota se ei saata hyväksyä,
silloin olisi epäilemättä käytännöllisempi, että
säännöissä olisi määrätty, minkälaisen rikoksen nojalla jäsen on katsottava jäsenyytensä
menettäneeksi.
Mitä on Teosofinen Seura? Luonnollinen
vastaus tähän kysymykseen on, että T. S. on
teosofisen maailmankatsomuksen elävä äänenkannattaja,
edustaja
ja
julistaja.
Jokainen
T.S:n jäsen on johonkin määrin sama kuin
T. S. kokonaisuutena, siis teosofisen maailmankatsomuksen kannattaja, edustaja ja julistaja.
Tämä
on
sivullisten
luonnollinen
käsitys
T.S:sta ja sentähden he — ainakin osaksi —
arvostelevat
teosofista
maailmankatsomusta
sen kannattajien mukaan. Jos T.S:n jäsenet
osottavat olevansa suhteessa tai toisessa muita
ihmisiä alemmalla kehityskannalla, silloin teosofiaakin arvostellaan saman mittakaavan mukaan. Jos sitä vastoin teosofit esiintyvät edukseen maailmassa, jos ihmiset tottuvat kunnioittamaan heitä totuutta rakastavina, vapaamielisinä yhtä hyvin kuin suurenmoisten aatteiden julistajina ja salaperäisten asioiden tutkijoina, silloin sama kunnioitus lankee teosofiankin osalle ja puu tunnustetaan hyväksi,
koska hedelmät ovat hyviä. Emme saata paheksua tätä maailman arvostelutapaa, vaikka
tiedämme, että se on väärä. Väärin on arvostella teosofian mahtavaa elämänfilosofiaa ainoastaan sen heikkojen julistajien mukaan. Me
tiedämme teosofian sisältävän niin paljon,
ettei kukaan meistä edusta sitä täydellisesti.
Teosofia on jumalallinen viisaus, ja kuka
meistä olisi jumalallisesti viisas? Jumalallisesti viisas on ainoastaan täydellinen ihminen,
ja täydellinen ihminen on ainoa, jolla ei ole
heikkouksia eikä puutteita. Hän on meidän
ihanteemme, mutta me emme häntä edusta.
Väärin siis arvostelee maailma, jos se odottaa meiltä täydellistä. Jospa edes niin voisimme esiintyä maailman silmissä, että se uskoisi
meidän vilpittömyyteemme, meidän ihanteelliseen pyrkimykseemme ja meidän vaikuttimiemme puhtauteen!
Teosofisen Seuran uskontunnustus. Mutta,
ehättänee joku kysymään, jos T. S. on teosofisen maailmankatsomuksen edustaja ja julistaja, eikö se silloin ole lahko, niinkuin sen
vastustajat väittävät? Ja kuinka tämä sopii
yhteen sen vapauden kanssa, joka T.S:n jäsenillä on kaikissa uskonasioissa? Kun ihminen
astuu T.S:aan, ei häneltä kysytä hänen uskoaan; kysytään ainoastaan, tunnustaako hän
ihmisten yleisen veljeyden, uskontunnustukseen j.n.e, katsomatta. Jos hän ei nyt astuessaan
T.S:aan tule teosofian kannattajaksi,
niin kuinka hän voi ruveta jäseneksi, ellei hän
hyväksy kaikkia teosofisia oppeja? Ja jos
hänen jäseneksi ruvetakseen täytyy hyväksyä
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teosofiset opit, missä silloin on tuo kuuluisa
ajatuksen- ja uskonvapaus?
Tämä todella näyttää ristiriidalta ensi katsannolla. Mutta onko se todellinen ristiriita?
Teosofinen Seura on teosofisen maailmankatsomuksen elävä äänenkannattaja. Teosofisen Seuran jäsenten ei tarvitse hyväksyä kaikkia teosofisia oppeja, kunhan tunnustavat yleisen veljeyden. Tämä näennäinen ristiriita tulee heti ratkaistuksi, jos teemme seuraavan
kysymyksen: mikä on teosofinen maailmankatsomus? ja vastaamme siihen, että sen ydin
on ihmisten yleinen veljeys, vapaus ja tasaarvoisuus.
Sillä mikä on teosofia? Onko se yksistään
vertailevaa
uskontotutkimusta?
Tai
onko se usko karmaan ja reinkarnatsioniin?
Tai Mestarien olemassaoloon? Tai onko se
usko henkimaailmaan? Tai onko se salaisten
voimien kehittäminen? Tai onko se esoterista
kristinuskoa? Se ei ole sitä eikä tätä. Se on
kaikki yhteensä — ja paljon muuta vielä. Ja
se olisi toivoton sekamelska, ellei kaiken takana piilisi, ellei kaikkia osia yhdistäisi teosofian suuremmoinen henki, teosofisen maailmankatsomuksen ydin, sen a ja o: ihmiset
ovat vapaita ja tasa-arvoisia veljiä, sentähden että kellään ei ole koko totuutta, vaan
jokainen näkee totuutta puolittain; kaikki ovat
Elämän edessä etsijöitä, ei tietäjiä. Tämän
ajatuksen on T. S. lausunut vaalilauseessaan:
”Totuus on korkein uskonto”, joka merkitsee
täydellistä vapautta inhimillisen tutkimuksen
kaikilla aloilla. Se merkitsee, että teosofisen
maailmankatsomuksen
silmämääränä
on
totuus. T .S ei ole ”totuuden” äänenkannattaja,
se ei väitä, että teosofinen maailmankatsomus
on ”ehdoton totuus”; sen väitteen se jättää
kirkoille ja lahkoille. Se näkee totuudesta
ihanteen, jota kohti ihmishenki ikävöi, se väittää, että kukaan kuolevainen ei ole ehdottoman totuuden tietäjä, vaan että kaikki olemme
pyhiinvaeltajia, jotka kuljemme totuuden luvattua maata kohti, toinen hitaammin, toinen
nopeammin. Sentähden ihminen, joka herää
tämän tosiasian näkemiseen, on tullut yhteyteen teosofian hengen kanssa ja on oikeutettu
liittymään Teosofiseen Seuraan. Ja sentähden
T.S:n jäsenillä ei ole muuta yhteistä uskontunnustusta kuin ihmiskunnan veljeys.
Teosofisen Seuran tuomio-oikeus. Kun T.S:n
uskontunnustus on näin jalo — jalompi kuin
minkään muun yhdistyksen maailmassa —,
niin mikä käytännöllinen kanta on parempi:
että Seura sulkee ulos semmoiset jäsenet, jotka
jonkun synnin tai rikoksen takia alentavat
T.S:n arvoa maailman silmissä, vai että se
antaa niille synnit ja rikokset anteeksi? Meidän mielestämme jälkimäinen. Sillä veljeyteen kuuluu — meidän ymmärtääksemme —
että annamme anteeksi ja kannamme toistemme taakat, ei että pelkäämme maailman tuomiota. Kuinka maailma voisi meitä kärsiä ja
rakastaa, ellemme me edes kärsi toisiamme?
Kun kerran ihminen vapaaehtoisesti liittyy
T.S:aan. niin älköön häntä pakolla ajettako
ulos. Määrätköön hänen oma omatuntonsa,
koska hänen tulee vetäytyä pois. Älköön hän
meiltä saako muuta kuin rakkautta ja hyvää
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kohtelua osakseen ja kaikkea hyvää opetusta
niin paljon kuin kykenemme antamaan. Ja
olemme vakuutetut siitä, että maailmakin lopulta oppii meitä kunnioittamaan — ei sentakia, että olisimme moitteettomia — vaan
sentakia,
että
todella
osotamme
rakkautta,
suvaitsevaisuutta
ja
myötätuntoa
toisiamme
kohtaan. Sillä tätähän kaikki suuret opettajat
ovat mieleemme terottaneet. Näin ollen saattaisi mielestämme pyyhkiä pois T.S:n säännöistä koko sen pykälän, jonka mukaan Seuran päähallinnolla on oikeus erottaa sopimaton jäsen, ja vaikka muuten hyväksymme
Annie Besantin mielipiteet, menemme tässä
kohden pitemmälle kuin hän.
Teosofisen Seuran tehtävä. Presidentti-vainajan lausunto. Amerikkalaisen osaston vuosikokouksessa
viime
syksynä
(1906)
lausui
eversti Olcott presidentti-puheessaan m.m. seuraavat sanat: ”Ne jotka sosialismissa näkevät
yleiskeinon kaiken aineellisen pahan torjumiseksi, moittivat alituiseen teosofiaa siitä, että
veljeysaatteestamme huolimatta emme tee mitään käytännöllistä työtä. Tämä todistaa, etteivät he laisinkaan ymmärrä Seuramme perustuksen luonnetta. Sen tehtävänä on täyttää
ihmiskunnan ajatuspiiri aatteilla, joiden on
laskettu tulevan hyödyksi koko maailmalle;
antaa selvät ja tarkat käsitykset ihmisen velvollisuudesta;
osottaa
keinoja
kansainvälisen
rauhan ja hyvän tahdon turvaamiseksi, ja
näyttää, millä tavalla yksilö voi saavuttaa
onnen itselleen ja levittää sitä muille noudattamalla erityistä elämäntapaa ja millä tavalla
tietämättömyys — jonka Buddha julisti kaiken pahan alkujuureksi — on poistettavissa.
”Teosofisen Seuran päätehtäviä on paljastaa ja saattaa päivänvaloon se yhteinen pohja,
jolle kaikki uskonnolliset järjestelmät ovat
perustetut, ja tehdä ihmistä suvaitsevaksi ja
suosiolliseksi
jokaisen
uskonnon
tunnustajia
kohtaan pelastamalla hänet itsensä uskonkappalten orjuudesta. Ei ole ikänä kuulunut T.S:n
kaukaisimpiinkaan
tehtäviin
koota
pääomaa
minkäänlaisten seurojen, uskonnollisten, taloudellisten tai sosialististen, järjestämiseksi; ja
omasta puolestani olen aina vastustanut, että
Seura
tehtäisiin
vastuunalaiseksi
jäsenten
mielituumista tai että se missään kohden hylkäisi puolueettoman kantansa.
”Jos jättäisimme sen puolueettomuuden tien,
jolla olemme menestyneet ja lausuisimme seurana
myötätuntomme
sosialistisia,
raittius-,
vegetaarisia,
orjuutta
vastustavia,
esoterisia,
vapaamuurari-, valtiollisia tai filosofisia seuroja kohtaan, silloin joutuisimme sekasortotilaan. Meidän myötätunnonosotuksemme käytettäisiin hyväksi markkinoilla, ja koko arvokkuutemme häviäisi hillittömän tunteellisuuden
tuulispäihin.
”Minä puolustan T.S:n etuoikeuksia, mutta
minulla ei ole vähintäkään halua rajottaa yksilöllistä vapautta. Päinvastoin rohkaisen tovereissani kaikkea, joka tähtää yleiseen hyvään”.
Tien varrelta 1907: 141—142,
Lontoon kokous v. 1905. Kuten tunnettu pitivät Teosofisen Seuran ”europpalaiseen liittoon” kuuluvat sektsionit toisen vuosikokouk-
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sensa Lontoossa heinäkuussa v. 1905, johon
kokoukseen oli lähetetty edustaja Suomestakin. Tämän kokouksen pöytäkirja on nyt valmistunut painosta ja on meillekin lähetetty
kappale ilmotettavaksi — — Koska Lontoon
kongressista on tehty laajalti selkoa
Omantunnon elokuun numerossa v:lta 1905 1) — —
emme tässä tahdo kertoa siitä toistamiseen.
[*Ote]
Tien
varrelta
1907:
143,
C. W. Leadbeaterin asia. Viime vuoden
alussa Teosofisen Seuran amerikkalaisen osaston hallinto valitti presidenttivainajalle, että
Mr. C. W. Leadbeater luentomatkallaan Amerikassa oli tehnyt itsensä syypääksi jonkunmoiseen siveysrikokseen antamalla epäsiveellisiä neuvoja parissa yksityistapauksessa; ja
vaati samalla, että syytetty oli tämän johdosta
Seurasta erotettava. Koska Mr. Leadbeater
oli brittiläisen osaston jäsen, määräsi eversti
Olcott, että asia tutkittaisiin tämän osaston
hallinnossa, kun hän itse ja myös Mr. Leadbeater
saapuisivat
Englantiin
toukokuussa
(1906). Hallinnon kokouksessa Mr. Leadbeater heti pyysi Seurasta eron, tunnustaen
itsensä syylliseksi, mutta selittäen samalla,
että hän antaessaan mainitut opetukset oli
ollut vakuutettu niiden oikeudesta. Hallinnon
pyynnöstä presidentti suostui erohakemukseen,
ja Teosofinen Seura oli täten menettänyt yhden etevimmistä jäsenistään.
Annie Besantin kanta. Kun H. S. Olcott
nimitti Annie Besantin seuraajakseen ja Annie Besant kirjotti huomiota herättävän kirjotuksensa Teosofisen Seuran perustasta, rupesivat Amerikan ja Englannin johtavat teosofit pelkäämään, että Annie Besant, tultuaan
presidentiksi,
päästäisi
Mr.
Leadbeaterin
takaisin
Seuraan.
Tämän
johdosta
Annie
Besant
kirjottaa
Theosophistissa:
”Mr. Leadbeater on ystäväni ja minä pidän
häntä hyvänä ihmisenä, joka on langennut
kauheaan erehdykseen, enkä pahana ihmisenä;
mutta en tahtoisi uhrata Seuraa hänen tähtensä, eikä hän itse suinkaan toivoisi minun
sitä tekevän. Jos hän voisi nähdä erehdyksensä ja tunnustaa sen julkisesti, silloin päästäisin hänet — melkoisen ajan kuluttua, sanokaamme kaksi vuotta tunnustuksen jälkeen
ja suuren enemmistön sitä vaatiessa yleisessä
Seuran
äänestyksessä
—
takaisin
Seuraan,
jos olisin presidentti. En muuten. Ymmärtääkseni olisi hänen takaisin ottonsa, ilman
semmoista
äänestystä,
väärin
tehty
Seuraa
kohtaan,2) ja jos jäsenellä on mielipide, joka
on vahingollinen sen maan kansalle, jossa hän
asuu, on parempi, että hän jättää Seuran
kuin että hän omituisella mielipiteellään herättää vihaa Seuraa kohtaan. Mr. Leadbeater
osotti hyväksyvänsä tämän näkökannan, koska
1
) [*ks teosofia art Kansainvälinen teos.
kongr. Lontoossa 1905: 91—96]
2
) Uskallan tässä huomauttaa, että Teosofinen Seura ei suinkaan kokonaisuudessaan ole
vaatinut Mr. Leadbeaterin erottamista. Ehkä
moni jäsen minun kanssani ajattelee, että
amerikkalainen ja brittiläinen osasto menettelivät kiittämättömästi Mr. Leadbeateria kohtaan. P. E.
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hän jätti eronhakemuksensa, ennenkuin hänelle
oli pantu pakkoa”. (Ohimennen olkoon mainittu, että Mr. Leadbeater itse kirjeessä Theosophical Review’ille selittää, että hän ei aio
uudelleen hakea Seuran jäseneksi.)
Miksi Annie Besant kirjotti artikkelinsa
”Teosofisen Seuran perusta?” Tähän kysymykseen Annie Besant itse vastaa toukokuun
Theosophistissa seuraavalla tavalla:
”Muutamat
kirjottavat
minulle
valittaen,
että artikkelini ”Teosofisen Seuran perusta”
on tarkotettu Mr. Leadbeaterin takaisinoton
puolustukseksi. Tietääkseni Mr. Leadbeater ei
pyri Seuraan takaisin enkä minä ajatellut
häntä kirjottaessani; sehän onkin selvää, koska
hän itse otti eronsa eikä tullut erotetuksi.
Mutta minä olin jo jonkun aikaa tuntenut sellaisen kirjotuksen tarpeellisuuden ja tiesin
ettei kukaan muu sitä kirjottaisi. Ja kun tiesin
tulevani
presidentinehdokkaaksi,
arvelin,
ettei olisi kunniallista antaa Seuran äänestää
tuntematta
minun
mielipiteitäni.
Päällekirjotus oli sama
kuin eräässä Mr. Jinarajadasan
1
artikkelissa, )
jossa
esitettyjen
mielipiteitten
vuoksi hänet oli karkotettu, ja minä tahdoin
vaatia saman tuomion itselleni tai sitten näyttää, että toinen jäsen saattoi turvallisesti sanoa saman, jonka vuoksi toinen karkotettiin.
Minä vielä toisin yhden niistä lauseista, jotka
olivat olleet yhtenä syytöksenä häntä vastaan.
Hänen karkotuksensa ja sitä seuraavat tapahtumat olivat artikkelini aiheena. Mitä Mr.
Jinaräjadäsaan tulee, pyysin minä everstiä peruuttamaan
päätöksensä
sillä
perustuksella,
että hän oli saanut väärän tiedon tosiasioista
ja erehtynyt menettelytavassaan: kun todistukset esitettiin hänelle, oli hän hyvin pahoillaan siitä vääryydestä, jonka hän tietämättään oli tehnyt. Olinko oikeassa vai ei tätä
pyytäessäni, sen saa T. S. tietää, kun Pääneuvosto on kokoontunut huhtik. 4 p:nä; minun ei sovi tässä ilmottaa annettuja ääniä.2)
Minä olen yksin vastuunalainen tämän kysymyksen nostamisesta, näin vapauden olevan
vaarassa ja sen vanhana puolustajana alotin
nytkin taistelun. Minulla ei ole mitään kaduttavaa, vaikka tekoni panisi alttiiksi kaikki
amerikkalaiset äänet.
Kirjotukseni takana on kuitenkin muutakin
kuin tämä yksi tapaus. Kun oli päästy Mr.
Jinaräjadäsasta,
alkoi
muitten
vainoominen;
amerikkalainen toimeenpaneva valiokunta uhkasi
peruuttaa
jokaisen
paikallisyhdistyksen
lupakirjan, joka vaan olisi tekemisissä erotetun jäsenen kanssa; Pääneuvosto on minun
vaatimuksestani selittänyt, että se ei ole amerikkalaisen
osaston vallassa. Yksityisiä jäse1
) Mr. Jinarajadasa on ceylonilainen teosofi,
joka on ollut luentomatkoilla Amerikassa ja
viime vuonna otti siellä julkisesti puolustaakseen Leadbeateria. Toim.
2
) Päätös peruutettiin 16 äänellä kahta vastaan ja neuvosto kieltäytyi uudestaan käsittelemästä asiaa 17 äänellä yhtä vastaan. Selityksiä ei kaivata. Kuitenkin tämä suuri vääryys oli saanut olla muistutuksetta, kunnes
minä sen tein.
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niä ahdistettiin; eräs yli 60 vuoden vanha
rouva, joka kauan oli työskennellyt Chikagon
yhdistyksessä, erotettiin siitä komiteasta, missä oli toiminut, koska hän ei ollut sopusoinnussa enemmistön hengen kanssa; eikä hän
ollut ainoa tällä tavalla ”poisperattu”; 30:ltä
yhdistyksen jäseneltä tiedusteltiin heidän mielipiteitään ja heidät uhattiin karkottaa, jos
kieltäytyisivät
vastaamasta
inkvisitsioni-kysymyksiin; he ovat yksityisiä eivätkä julkisia
jäseniä ja heidän juttunsa ei ole vielä lopussa.
Erästä
paikallisyhdistyksen
esimiestä
syytti
julkinen
luennonpitäjä
useammista
pahoista
teoista; kun hänen yhdistyksensä piti hänen
puoltaan,
levitettiin
syytöksiä
rahapetoksista
ja hänen täytyi vedota oikeuden apuun pelastaakseen luottonsa. Mr. Pahdit, intialainen
yhdistysten tarkastaja, jolla oli suosituskirjeitä
täkäläisistä
korkeimmista
yliopistoista,
eversti Olcottilta, intialaisen osaston ylisihteeriltä ja
minulta, sai osakseen Mr. Fullertonin 1) epäsuosion sen kautta, että hän, niinkuin luonnollista, kieltäytyi muukalaisena käymästä kummallekaan puolelle amerikkalaisessa
kiistassa, ja nyt hän ei voi luennoida yhdistyksissä,
sillä
sihteerit
kirjottavat,
etteivät
uskalla häntä kutsua, jottei heidän yhdistyksiään lakkautettaisi. Minulla on asiakirjoja,
jotka näyttävät tosiksi ylläolevat asiat, ja on
myöskin viralliselta taholta tulleita voitonriemuisia kirjeitä. Hillitäkseni sitä henkeä,
joka oli saanut aikaan tämän asiain tilan
kirjotin artikkelini ja se on jo vähäsen vaikuttanut. Tärkeintä on henki, ja vihan ja vainon henki on hävittävä T. S :n paljon nopeammin kuin muutamien pahaluontoisten — jos
sellaisia on — jäsenyys. Minä seison mieluummin sen Seuran rinnalla, jota juutalaisten
viisas yhteiskunta ei hyväksynyt, sentähden
että Hän oli ”publikanien ja syntisten ystävä”,
kuin sen fariseuksen rinnalla, joka kiitti Jumalaa siitä, että hän ei ollut niinkuin muut
ihmiset, syntiset.”
Teosofisen Seuran säännöt ja erottamisoikeus. Saman huomautuksen Teosofisen Seuran sääntöjen vaillinaisuudesta, mikäli koskee
presidentin oikeutta erottaa jäsen Seurasta,
jonka huomautuksen me teimme Omantunnon
viime numerossa (kts. Tien varrelta), on Annie Besantkin tehnyt Theosophistin toukokuun numerossa, jossa hän kirjottaa: ”Mr.
Jinarajadasan
karkottaminen
veti
huomioni
siihen vaaralliseen sääntöön, joka jätti karkottamisoikeuden yksinomaan presidentin käsiin. Varhemmissa säännöissä oli määrätty
muutamia ymmärrettäviä periaatteita, ja ne
periaatteet, jotka mainitaan XIII pykälässä
sen v. 1890 korjatussa muodossa voisivat jälleen saada sijansa Seuran säännöissä herättämättä suurempaa vastarintaa; niissä osotetut
henkilöt eivät tunnusta veljeyttä elämässään
ja voidaan sentähden karkottaa (vrt. kirj.
”Teosofisen
Seuran
perusta”);
T.S:lla
oli
silloin määrätty ”siveyskirjansa”; sen poistaminen v. 1896 asetti jokaisen meistä presidentin mielivallan alaiseksi. Päähallinto sai
1

) Amerikkalaisen osaston ylisihteeri.
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aikaan
muutoksen
minulle
tuntemattomista
syistä.”
Tien varrelta 1907: 166—168,
1907: 184, 202, 203,220,
Parisin kokous v. 1906. Kuten tässä aikakauslehdessä ennen on ollut puhetta, pitivät
Teosofisen Seuran ”Europpalaiseen liittoon”
kuuluvat osastot (sektsionit) kolmannen vuosikokouksensa Parisissa heinäkuun 3—5 p:nä
v. 1906. Kokouksessa oli läsnä suomalainenkin
Teosofisen Seuran jäsen, joka siitä kirjotti
selonteon Omalletunnolle (kats. Omatunto, heinäkuu 1906). Tämän kokouksen pöytäkirja on
nyt valmistunut painosta ja on meillekin lähetetty kappale ilmotettavaksi — —
Tien varrelta 1907:235—236, 238—241, 250
—251,
Kys. Kaikilla liitoilla ja seuroilla on omat
ulkonaiset
symbolinsa
ja
tunnusmerkkinsä;
eikö Teosofisella Seuralla ole mitään merkkiä
jäsentensä käytettäväksi?
Vast. Jokainen T. S :n jäsen voi, jos hän
tahtoo, käyttää seuran sinettiä rintaneulana
tai kellottimena. Niitä saadaan ostaa Teosofisesta
Kirjakaupasta
ja
Kustannusliikkeestä,
Mikonkatu 11, Helsinki; hopeisten hinta Smk.
3:— kpl., kultaisten 30:—. 1907:251,
1907: 252, 253—254, 255—256, 268—271,275,
276—277,
1908: 4—-9, 29, 60—61, 62,
Kys. Eikö ole mitään mahdollisuutta liittyä
T.S:n jäseneksi, kun on alaikäinen eikä voi
holhoojaltaan saada valtakirjaa?
Vast. Ei ole. 1908: 122,
1908: 125, 184, 187, 189, 191,
Teosofisen Seuran Esoterinen Osasto. ”Teosofian avaimen” lukijat tietävät, että T.S:ssa
on olemassa sisäinen piiri, jonka jäsenille annetaan opetusta käytännöllisessä salatieteessä,
jossa jäseniä opetetaan ja jossa he oppivat
vastaamaan
suuriin
kysymyksiin:
”kuinka
voin tulla hyväksi ja palvella ihmiskuntaa?
kuinka voin päästä Jumalan tuntoon ja totuuden tietoon?” Tämän esoterisen osaston eli
”salaisen koulun” sisäisenä johtajana on eräs
Mestari ja sen ulkonaisena päänä oli alussa
H. P. Blavatsky, sittemmin — Mad. Blavatskyn kuoltua — ja nykyään Annie Besant.
Koska monelta taholta on kysytty, minkälaisten
ehtojen
täyttäminen
vaaditaan
tämän
sisäisen osaston jäseniksi pyrkijöiltä, tahdomme ilmottaa, että ainoastaan se T.S:n jäsen
on oikeutettu pyrkimään esoteriseen kouluun,
josta jäsenestä tiedetään, että hän vakavalla
innolla ja hartaalla uhrautumisella on parin
vuoden aikana työskennellyt Teosofisen Seuran puolesta, sillä sisäisen osaston tarkotus
on palvella ihmiskuntaa teosofisen liikkeen
kautta ja olla T.S:n sydämenä ja sieluna.
Tien varrelta 1908: 251,
190T: 251—252, 253—254, 316, 346, 347, 355
—357, 375—379, 1909:2—3, 3—4, 37, 41—43,
75, 76—77, 100, 104, 107—108, 108—109, 136,
198—200, 203, 207—208, 211,
Europan
teosofisten
seurojen
liittokokous
Budapestissa SO p. toukok.—2 p. kesäk. 1909.
kirj. E. Selander 1909:246—247,
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T. S. Teosofisella Seuralla on nykyään 15
osastoa, kun äskettäin saksalaisen ylisihteerin
tohtori Steinerin toimesta perustettiin Böhmin
T. S.
Europpalaiset kongressit. Tohtori Selander,
joka Suomen edustajana kävi Budapestin kokouksessa, tuli siellä ajatelleeksi, nähdessään,
minkä syvän vaikutuksen semmoinen kongressi tekee kaikkiin läsnäoleviin, että meidänkin Seuramme voisi pyytää Liittoa kokoontumaan Helsinkiin. Ensi kokous pidetään
Italiassa 1911 — miksei seuraava Suomessa
1913? — Toht. S. ehdottaa, että osastomme
harkitsisi asiaa ja päättäisi kutsua, ellei
Skandinavian vanhempi osasto sitä tee.
Tien varrelta 1909: 262,
1,905:265—266, 270—271, 302, 335, 339,
400—401,
TEOSOFINEN LIIKE
Teosofinen liike on ollut olemassa vuodesta
1875. Se on nykyään levinnyt maapallon kaikkiin ääriin, vaikuttaen sekä Europassa että
Aasiassa, Amerikassa, Australiassa ja Afrikassa. Sen liikkeen varsinainen edustaja on
Teosofinen Seura. Tällä seuralla on haaraosastoja kaikissa maissa ja vaikka sen jäsenluku ei ole suuri (ei vielä kahtakymmentätuhatta) on sen kautta ainakin Teosofian nimi
tullut tutuksi miltei jokaiselle ihmiselle.
Teosofinen liike kannattaa määrättyä maailmankatsomusta ja levittää tietoa siitä. Tämä
maailmankatsomus on siksi merkillinen, että
jokainen ajatteleva ihminen, joka ei ole ahdasmielisen uskon kahlehtima, saattaa omaksi
edukseen ottaa siitä selvää.
Tahdomme tässä mainita muutamia teosofisen elämänkatsomuksen pääpiirteitä kaikessa
lyhykäisyydessä.
1. Teosofian ensimäinen suuri oppi on ihmisten veljeys. Tämä veljeys ei ole materialistinen, vaan spiritualistinen; se ei perustu
ihmisten ”luonnolliseen yhdenvertaisuuteen” ja
”ruumiilliseen
yhtäläisyyteen”,
koska
semmoista ei ole olemassa. Ihmiset eivät ole yhdenvertaisia luonnon edessä; paitsi että ovat
jakautuneet eri rotuihin, ovat ne vielä yksilöinäkin eroavaisia, eri ominaisuuksilla, taipumuksilla ja luonnonlahjoilla varustettuja. Ihmisten veljeys perustuu paljon syvempään tosiasiaan, nim. siihen, että kaikki ovat saman
Elämän hengen lapsia, saman Jumalan synnyttämiä henkiä, että kaikki ovat hengessään
yhtä. Ihminen ei ole ruumis, vaan henki, kuolematon henki ja hänen Itsensä on yhtä muiden sisimmän Itsen kanssa. Kaikilla ihmisillä
on yhteinen henkinen Isä.
2. Vaikka useimmat ihmiset vaeltavat tietämättömyydessä tosi Itsestään, joka on yhtä
Jumalan kanssa, on kuitenkin ihmisille mahdollista oppia tuntemaan Itsensä ja siis Jumalan, ja aina on ollut ihmisiä, jotka ovat totuuden tienneet. Suuret uskonnot ovat syntyneet
siten, että tämmöinen Jumalan tuntija, totuuden tietäjä on kertonut toisille tiedostaan ja
kehottanut heitäkin etsimään. Jeesus, Buddha,
Krishna, Laotse, Hermes, Zoroaster, Pythago-
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ras ja monet, monet muut ovat olleet Tietäjiä
tässä merkityksessä. Heidän oppinsa eivät niin
muodoin ole keskenään ristiriidassa, vaan täydentävät toisiaan. Teosofinen maailmankatsomus näyttää ja todistaa, että kaikki uskonnot
ovat sisaruksia, koska nekin ovat hengessään
yhtä.
3. Teosofia näyttää, että länsimailla on joutunut unohduksiin muuan suuri luonnonlaki,
josta kyllä puhuttiin alkuperäisessä kristinuskossa ja ainakin salaisena oppina opetettiin.
Tämä on vuorottaisuuden laki, joka ulottuu
myös ihmiselämään. Luonnossa vaihtelee yö
ja päivä, työ ja lepo, talvi ja kesä. Ihmisen
elämässä vaihtelee elämä ja kuolema. Elämää
seuraa kuolema, joka on siirtymistä toiseen
olomuotoon ja kuoleman perästä seuraa taas
elämä, uusi syntyminen maan päälle. 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.
4. Toinen luonnonlaki, jonka siveellinen kantavuus on länsimailla unohtunut, on syysuhteen laki, se laki, jonka mukaan mitään ei tule
tyhjästä, vaan kaikella on syynsä ja myös seurauksensa. Nykyisyys on menneisyyden lapsi ja
samalla tulevaisuuden isä. Ulkonaisessa luonnossa tämä laki vaikuttaa ehdottomasti, sen
kaikki tunnustavat. Mutta se vaikuttaa myös
ihmiselämässä ja sitä kutsutaan teosofiassa
itämaisella nimellä Karman laiksi. Karma
ohjaa ihmisten kohtaloita. ”Mitä ihminen kylvää, sen hän myös niittää”. Ihminen on itse
ennen teoillaan luonut ne olosuhteet, joihin
hän nyt on syntynyt. Ihminen itse luopi ajatuksillaan ja tunteillaan oman luonteensa. Kun
ihminen uskoo Karmaan, hän voi tyynesti ruveta työskentelemään oman itsensä ja oman
elämänsä parantamiseksi. Hän tietää, ettei
mikään ponnistus mene hukkaan.
5. Lopuksi
tahdomme
vielä
huomauttaa
siitä, että teosofinen maailmankatsomus eroaa
materialismista, sekä tietopuolisesta että käytännöllisestä siinä, että se julistaa näkymättömän maailman olemassaolon. Se ei rajota
elämää ainoastaan fyysilliseen luontoon, vaan
se näyttää, että Jumalan ja näkyväisen maailman välillä on näkymätön maailma, niin, voimme sanoa näkymättömiä avaruuksia täynnä
mitä ihmeellisintä, rikkainta ja monipuolisinta
elämää. Kun ihminen astuu Jumalan luo, käy
se asteettain, askel askeleelta. Hän joutuu
maailmaan toisensa perästä, ja jokainen paljastaa hänelle yhä enemmän Jumalan ääretöntä majesteettia, viisautta ja rakkautta.
Koko teosofinen liike on kuin tienviittaaja
ja totuuden sanansaattaja eksyksiin vaeltaneessa maailmassa. Se on kuin huutavan ääni
korvessa, joka työllään valmistaa Herralleen
tietä. Uusi aika on tulossa, paljon mullistuksia tapahtuva maan päällä, ja kun rauhan
päivä koittaa, astuu Kristus alas maan päälle
ja ottaa sijansa ihmisten sydämiin.
Tietäjän joululehti 1909: 12—14,
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1909 joululehti: 14—15, 16,
1910: 1—2, 4, 6, 26—32, 48, 48, 49—52, 52—
53,
Kys. Käykö laatuun kirjeellisesti kirjottaa
tua Teosofisen Seuran jäseneksi?
Vast. Käy. Ilmotus on tapahtuva kirjeessä
ylisihteerille. 1910: 77,
1910:71—79, 79—80, 80, 83—84, 175, 223,
223—224,
Teosofisen Seuran ylisihteerit. Tammikuun
29 p:nä kuoli Unkarin ensimäinen ylisihteeri,
herra Gyula Agoston. Cuban ylisihteeri on
myös äskettäin kuollut, ja Skandinavian. T. S.
ottaa siis osaa siihen yleismaailmalliseen karmaan, että huomattuja henkilöitä siirtyy ”toiselle puolelle”.
Tien varrelta 1910: 224,
1910:274—275, 295—296, 324, 363—364,
369, 400, 403—411,
1911:2—4, 11—12, 12, 12, 24—32,
T. S :n vuosikokoukseen, joka pidettiin Adyarissa, Intiassa, joulukuun 26 p:stä 1910 tammikuun 1 p:ään 1911, oli tällä kertaa saapunut osanottajia puolet enemmän kuin ennen.
Joka maanosa oli lähettänyt edustajia, niin
että varsinaisten osanottajien lukumäärä nousi
tuhanteen kahteensataan. Kokous kuuluu olleen erinomaisen mieltäkohottava ja Mrs. Besantin luentoihin oli ihmisiä saapunut tuhansittain.
Lähempiä
tietoja
kuitenkin
vielä
puuttuu.
Tien varrelta 1911: 47,
1911:49—54, 54—55, 82—83, 88, 88—89,
90, 150—151,
Kys. Muistaakseni vuonna 1909 oli Tietäjässä tieto, että vuoden 1910 alusta ”viisauden mestarit” ”taasen” yhtyvät T. S. sisäisen
piirin jäseniksi. Tästä ei ole sen enempää
kuulunut. Ovatko he yhtyneet?
Vast. Ovat. Mutta mitä siitä pitäisi kuulua? T.S:n sisäinen piiri ei ole julkinen.
1911: 178,
1911: 181—182, 184, 184—188,250—251,251,
251, 253—254, 255—257, 282, 289, 350, 353,
395, 354—355, 1912:4—5, 7, 11, 60—61, 101—
102, 102, 102—103, 106—109, 202, 205, 250—
252, 256,
Europpalainen kongressi. Ensi kansainvälisen teosofisen liiton kokous pidetään Tukholmassa kesäkuun 15—18 p:nä 1913.
Tien varrelta 1912: 246,
Kansalliset seurat vai? Saksalaiselta taholta on ehdotettu presidentille, että teosofiset
seurat eli osastot eivät olisi maantieteellisesti
rajotettuja, vaan että yksityinen teosofi vapaasti saisi valita, mihin osastoon hän tahtoo
kuulua. Annie Besant on vastannut, että
ehdotus on jätettävä Seuran päähallinnolle,
niin se otetaan pohdittavaksi.
Tien varrelta 1912: 304,
1912:311, 312, 354, 357, 409—414, 449, 450,
455—456, 493—494, 494, 495,
Kys. Ovatko steineriläiset looshit täydellisessä yhteydessä intialaisen teosofisen liikkeen ja päämajan Adyarin kanssa? Esim.
maksavatko he vuosimaksunsa sinne vai toi-
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mivatko he ainoastaan tohtori Rudolf Steinerin kanssa?
Vast. En tiedä miksi kysyjä käyttää nimitystä ”intialainen teosofinen liike”. Teosofinen
liike ei ole intialainen enemmän kuin englantilainen tai suomalainen: se on yleismaailmallinen, kansainvälinen. Teosofisen Seuran
päämaja on Adyarissa. Osastona sen alla toimii myös Saksan Teosofinen Seura, jonka ylisihteeri tohtori Steiner on, ja Adyariin Saksankin Seura maksaa vuosiveronsa. 1912:496,
Tukholman kongressi 1913. Kuten tunnettu,
pidetään europpalaisen teosofisen liiton seitsemäs yleinen kokous Ruotsin pääkaupungissa
ensi kesäkuun 15—18 p:nä. T.S:n presidentti
Mrs. Annie Besant johtaa kokousta, johon
saavat osaa ottaa ainoastaan Teosofisen Seuran jäsenet. Julkisia esitelmiä pitävät Mrs.
Besant ja toht. Steiner. Kokouspaikka on
Kungliga Musikaliska Akademien’in juhlasali.
Jäsenkortin hinta tulee olemaan noin 8 à 10
kruunua; kortti oikeuttaa julkisiinkin luentoihin, mutta yhteisistä aterioista on eri maksu.
Esitelmistä, joita kokouksessa halutaan pitää
(englannin, saksan tai ranskan kielellä), on
ilmotettava ennen helmikuun 15 p:ää 1913
kokouksen ylijärjestäjälle, insinööri A. Knösille, Engelbrektsgatan 7, Stockholm. Kokouksen yhteydessä toimeenpannaan taidenäyttely.
Joka haluaa asettaa teosofishenkisiä maalauksia y.m. taideteoksia näytteille, hän ilmottakoon asiasta niin pian kuin mahdollista
(viimeistään maaliskuun 31 p:nä 1913) näyttelyn
järjestäjälle,
legatsionineuvos
Harald
Bildtille, Engelbrektsgatan 7, Stockholm.
Annie Besant ja Suomi. T.S:n presidentti
tulee käymään Suomessa Tukholman kokouksen jälkeen kesällä 1913.
Tien varrelta 1912: 499, 499,
1913:7, 51, 51—52, 53—54, 60, 100, 106,
109—110, 160, 167, 169—171, 213—214, 218—
219,
T: Me teosofit elämme nykyään juhlien
aattopäivänä. Kesäkuun puolivälissä pidetään
europpalainen kongressi Tukholmassa ja juhannuksena Mrs. Besant saapuu Suomeen.
Tukholman kokouksen ohjelma on seuraava:
Sunnuntaina kesäkuun 15 p:nä. Klo 10 a.p.
kongressin avaus Kungliga Musikaliska Akademien’in juhlasalissa. Kantaatti; Pekka Ervastin sanat, Merikannon sävellys (Suomi).
Presidentin puhe. Tervehdyksiä. Kello 2,30—5
i.p. Luentoja. Klo 7,30 i. illanvietto Grand
Hotellissa (keveitä virvokkeita). Maanantaina
16 p:nä. Klo 9,30 a.p.—12,30 i.p. Luentoja.
Iltapäivällä E. S. kokouksia, näköalojen katselemista y.m. Klo 7,30 i. Käynti Skansenin
ulkomuseossa ja teenjuonti siellä. Tiistaina
17 p:nä. Klo 9,30 a.p.—12,30 i.p. Luentoja.
Iltapäivällä Liiton Hallinnon kokous, erityisiä
kokouksia, soitannollinen illanvietto y.m. Klo
8 i. Mrs. Besantin julkinen luento. Keskiviikkona 18 p:nä. Klo 9,30 a.p.—12,30 i.p. Luentoja. Klo 2 i.p. Kokouksen lopettajaiset. Musiikkia. Klo 4 i.p. Huvimatka laivalla Saltsjöbadeniin ja päivällinen siellä. Klo 8,30 i.
Paluu, saariston kautta poiketen.
Kokouksen loputtua kesäkuun 19—22 p:nä
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Mrs. Annie Besant, P. T. S., pitää sarjan
luentoja T. S. jäsenille.
Skandinavialaisen T.S:n vuosikokous pidetään lauantaina kesäkuun 14 p:nä klo 11 a.p.
Svenska
Läkaresällskapetin
huoneustossa,
Klara Östra Kyrkogatan 10.
Kongressiin voivat ottaa osaa ainoastaan
T.S:n jäsenet. Osanottokortti, jonka hinta on
10 kruunua (Smk. 14:—), saadaan Suomessa
S. T.S:n ylisihteeriltä.
Tähän
saakka
on
ilmotettu
seuraavat
luennot:
Mrs. Besant: aine ilmotetaan myöhemmin.
Neiti Blytt (Norja): ”Tähtisymboleja”.
Hra Ervast (Suomi) : ”Suomalaisen deevan
elämäntehtävä”.
Neiti Kamensky (Venäjä): aine ilmotetaan
myöhemmin.
Dr. Lindborg (Ruotsi): ”Muutamia vaikeita
kohtia Karma-teoriassa ja kuinka ne ratkaistaan”.
M. de Noircarme (Ranska): ”Vertauskuvien
selitys avaruuden ulottuvaisuuksien avulla”.
Rouva Ounkovsky (Venäjä): ”Musiikin tehtävä ja väri-ääni-luku-menetelmä”.
Rouva Pushkin (Venäjä) : ”Teosofista työtä
vankiloissa”.
Mrs. Russak (Englanti): aine ilmotetaan
myöhemmin.
Mr. Wedgwood (Englanti) : ”Juhlamenojen
Salatieteellinen arvo”.
Kongressin yhteydessä on taidenäyttely ja
toinen erityinen näyttely E. S. jäseniä varten.
Suomessa ollessaan Mrs. Besant tulee vierailemaan Tuonenkylässä ja julkinen luento
on Helsingissä kesäkuun 25 p:nä klo 7,30 i.p.
Toimittajalta 1913:219—220, 267—268,
YLEISEUROPPALAINEN TEOSOFINEN
KONGRESSI
pidetty Tukholmassa 15—18 p:na
kesäkuuta 1913.
(Selonteko S. T. S. vuosikokouksessa
juhannuksena.)
Velvollisuuteni on vähän kertoa Tukholmassa pidetystä Europpalaisen Liiton kongressista, jossa olin läsnä Suomen T. S. edustajana, käyttäen matkaani varten sitä rahalahjaa, minkä tuntematon yksityinen jo kaksi
vuotta sitten antoi samaa tarkotusta varten
ja joka silloin jäi käyttämättä.
Ensin hieman personallisia vaikutelmia. Saavuimme Tukholmaan joukko suomalaisia kauniina
perjantai-aamupäivänä
13
p.
kesäk.
1913. Monen mielestä tuo oli vaarallinen luku,
mutta minusta se oli hyvä, sillä 13 on sangen
Okkultinen luku. Pidän erityisenä hyvänä enteenä, että Suomalaisen Osastomme luku on 13.
Ruotsalaiset ystävämme olivat meille suomalaisille — joita oli jokunen kolmattakymmentä — hankkineet yhteisen asunnon eräässä
keskikaupungin hotellissa. Järjestyksemme oli
sitten se, että aamulla lähdettiin kokoukseen
ja illalla myöhään palattiin emmekä paljon
toisistamme tienneet. Omasta puolestani en
liioin paljon ehtinyt ajatella ruumiillista hyvinvointia, sillä syöminen oli niin ja näin, kun
ei erityisiä määrättyjä aikoja ollut eikä innos-
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tustakaan runsaasti syömään, koska ravinto
oli henkistä laatua. Voin lisätä, ettei nukkumisestakaan ollut minulla paljon hoppua. Kaupungissa sellaisessa kuin Tukholmassa on tietysti
aivan
toisenlaista
kuin
rauhallisessa
Tuonenkylässä. Olin siis siinä suhteessa kuin
puusta pudonnut. Kuitenkaan tämä ei vaikuttanut mitään ruumiin eloisuuteen vaan jaksoin sangen hyvin. Sen syynä oli henkinen
ravinto. Luulen, että on oikein sanottu:
”ruoka on puolet ravinnosta”. Toinen puoli
on se, joka ”lähtee Jumalan suusta”, sekä
sisäisen
Jumalan
että
ulkonaisen
Jumalan
suusta: se on ravitsevaa ei ainoastaan hengelle vaan myös ruumiille.
Erityisen hauska kohta ulkonaisessa elämässä oli tietysti saada tavata kaikenlaisia
ulkomaalaisia teosofeja, osaksi vanhoja ystäviä, osaksi uusia tuttavia. Ne muutamat hetket, jotka näin vietettiin yhdessä entisten ja
uusien ystävien kanssa, ovat, niinkuin ymmärrätte,
mieleenpainuvia
muistoja
tuollaisesta kokouksesta.
Itse kokouksessa oli läsnä erittäin paljon
väkeä. Olin kyllä nähnyt enemmän osanottajia Lontoossa v. 1905. Siellä oli n. 600 teosofia läsnä, täällä ainoastaan n. 450, mutta
kuitenkin se oli mielestäni paljon, kun ottaa
huomioon, ensiksikin että tämä kongressi pidettiin Tukholmassa, joka on kaukana Europan muista maista, ja toiseksi, että joukko
jäseniä oli mennyt ulos seurasta Antroposofinen Seuran perustamisen vuoksi. Ja mikäli
olen kuullut, oli Unkarin kongressissa v. 1907
sangen vähän ulkomaalaisia jäseniä, joten
siis Tukholma oli kyennyt vetämään puoleensa runsasta osanottoa. M.m. oli tähän kongressiin saapunut kaikki Europan teosofisten seurojen ylisihteeri^ 14 vanhaa ja yksi uusi:
norjalainen. Me näet saimme kuulla sen iloisen uutisen, että vastikään oli perustettu Norjan Osasto ja helsinkiläisille tuttu neiti Eva
Blytt valittu sen ylisihteeriksi.
Mutta kaikkein päänä oli kongressissa läsnä
meidän kunnioitettu ja rakastettu presidenttimme Mrs. Annie Besant.
Kun nyt niin monta ylisihteeriä oli läsnä,
pidettiin myös kolme Teosofisen Seuran Pääneuvoston kokousta. Näissä m.m. tehtiin päätös, että ensituleva Europpalainen Kongressi
pidetään v. 1915 Parisissa ja tämän yhteydessä pidetään koko maailmaa käsittävä teosofinen yleiskongressi, johon tulee edustajia
ei ainoastaan Europan kaikista maista mutta
myös Amerikasta, Aasiasta, Afrikasta j.n.e.
Ranskan ylisihteeri epäröi, mistä saadaan tarpeeksi suuri kokoushuone, sillä vaikka parhaillaan
rakennettavassa
ranskalaisessa
päämajassa on sali 700 henkeä varten, ei se
mahtane silloin riittää. Oli näet sellainen tuuma, että tähän maailmankongressiin pyydettäisiin ei ainoastaan Teosofisen Seuran jäseniä kaikista maanosista vaan myös jäseniä ja
edustajia kaikista toisista teosofisista liikkeistä. Keskusteltiin suurella innolla siitä, että
pyydettäisiin Amerikasta Mrs. Tingley ja hänen seuransa jäseniä tulemaan, ja myös pyydettäisiin
t:ri
Steineriä
ja
Antroposofisen
Seuran edustajia, jotta todella syntyisi koko
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maailmaa käsittävä teosofinen kongressi. Meidän mielestämme kaikki ne, jotka tekevät
työtä saman asian puolesta, kuulukoot ne mihinkä leiriin tahansa, voisivat veljellisesti tulla yhteen, tarjota veljenkättä toinen toiselleen
ja mennä taas erilleen tekemään työtä omalla
tavallaan mutta tietäen sydämessä ja hengessä, että kaikki kuitenkin olemme yhtä.
Tämä oli suuri innostuttava ajatus, jota pohdittiin.
Kongressin työ alkoi aamulla varhain. K:lo
9 oli jo hallinnon kokous ja k:lo 10 alkoivat
luennot ja juhlallisuudet. Kongressin ensimäinen päivä avattiin meidän suomalaisen säveltäjämme Oskar Merikannon säveltämällä kantaatilla Pekka Ervastin sanoihin ”Kuoleman
kunniaksi”. Se teki syvän vaikutuksen kaikkiin ja yksimielisesti sanoivat monet, että
mitään niin kaunista he eivät olleet kuulleet
— niin ylentävä ja hurmaava oli se kantaatti.
Se oli kirjotettu pianolle, soprano- ja barytoni-soololle, miesköörille ja sekaköörille sekä
vielä lausujalle. Lausunto oli tärkeänä puolena ja kokonaisvaikutus oli kerrassaan ihmeellinen, todella erinomaisen valtaava ja
hurmaava, enkä minä ollenkaan ihmettele,
että Mrs. Besant ensimäisessä hallinnon kokouksessa ehdotti Oskar Merikannolle lähetettäväksi sähkösanoman, jonka hän oli kirjottanut. Kantaatin saamme ehkä tuonnempana kuulla omassa maassammekin.
Mainittakoon
tässä
kantaatin
alkuhistoria.
Merikanto sanoi, että hän monta vuotta kirkon miehenä ollen — toimien urkurina Helsingissä — oli ajatellut kuolemaa ja ajatellut,
että meidän käsityksemme kuolemasta ja vainajien hautaansaattaminen oli väärä ja tuntui hänestä loukkaavalta. Hän oli monta
vuotta ikävöinyt jotakin sellaista, mikä selvittäisi hänelle enemmän näitä kuoleman asioita, ja kysynyt itseltään: eikö kukaan voisi
ajatella niistä kauniimmin? Silloin hän kerran kulkiessaan kirjakaupan ohi näki akkunassa kirjan ”Mitä on kuolema” ja pujahti
ostamaan.
Tämä kirja ilmestyi v. 1904. Hän kertoi minulle siitä: ”Innostuin sivu sivulta lukiessani
yhä enemmän, sillä siinä oli niitä ajatuksia,
joita olin hapuilemalla hapuillut, mutta en
ymmärtänyt. Kun sitten tulin lukuun ‘Kuoleman kunniaksi’, niin alkoi sisässäni soida,
syntyi ylistyssäveleitä. Silloin jo tavottelin
sävellystä ja merkitsin reunaan: tuo on kööriä varten, tuo yksinlaulua, tuo lausuntoa,
j.n.e.” Siitä saakka hän kantoi aina mielessään tuota sävellystä, mutta ei ollut tilaisuudessa sitä paperille kirjottamaan — eikä taiteilijoilla ole kaikkina hetkinä oikeata innostustakaan. Mutta kun viime vuonna tuli Merikannolle kehotus säveltämään jotakin Tukholman kongressia varten, silloin hän loi tuon
ihanan sävellyksensä. Sentähden tämä kantaatti on todella teosofian synnyttämä. Se on
lähtenyt
suorastaan
teosofisesta
alkusysäyksestä, eikä siis ole ihmettä, että se vaikutti
kaikkiin
teosofeihin.
Ulkomaalaiset
tulivat
toinen toisensa perästä minun luokseni ja kysyivät, eikö sitä voisi esittää uudestaan, ja.
niin tehtiinkin samassa kongressissa.
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Lausujana esiintyi meidän seuramme jäsen,
rouva Tyyne Vuorenjuuri. Muut esittäjät olivat ruotsalaisia ja mainittakoon, että kantaatin johtaja, joka oli T. S. ulkopuolelta otettu,
innostui niin suuresti sekä sävellyksen kauneuteen että myös, kuten hän minulle sanoi,
sen merkilliseen sisältöön, että hän ja hänen
rouvansa päättivät ruveta tutkimaan teosofiaa. Me huomaamme siis, kuinka tällainen
taiteellinen luomus, kun se on lähtenyt suorastaan teosofiselta pohjalta, vaikuttaa ihmisiin aivan yhtä herättävästi kuin teosofinen
kirja.
Loistokohtana tässä Tukholman kongressissa oli tietysti Annie Besantin esiintyminen,
hänen mahtava kuninkaallinen personallisuutensa ja hänen ylevät puheensa. Annie Besant saapui Tukholmaan jo lauantaina 14
p:nä ja silloin oli suuri joukko, ehkä 400 henkeä, asemalla vastassa. Merkillisen vaikutuksen hän teki jo tullessaan. Jos hän tulee ensi
kesänä Suomeen saatte omin silmin nähdä,
kuinka mahtavasti ja ylentävästi hän jo paljaalla esiintymisellään vaikuttaa, vaikka on
jo vanha ihminen. Hän on aivan yksinkertainen käytöksessään, ei tee itsestään hälinää,
mutta hän vaikuttaa siltä kuin hallitsija tyyneydessään ja arvokkuudessaan. Samalla hänen käytöksensä on inhimillistä ja nöyrää ja
samalla ylpeätä, jos uskaltaisin sellaista sanaa
käyttää. Luulen, että useimmilla teosofeilla on
Annie Besantista sellainen kuva, että hän on
lähellä inhimillistä täydellisyyttä. Tietysti hänellä on puutteellisuuksia ja me olisimme sokeita, jos rupeaisimme luulemaan, että hän
on joku jumala maan päällä, mutta sen voi
nähdä, että hän on lähellä ihannetta. Ja hän
on sitä, sentähden että hän on taistellut enemmän,
kärsinyt
suurempia
tuskia,
uhrannut
enemmän ja pyrkinyt suuremmalla voimalla
täydellisyyttä kohti kuin muut.
Joku voisi pahastua, kun kuulee puhuttavan, että Annie Besant käy hienosti puettuna. Nytkin kun hän astui ulos vaunusta ja
kulki asemasillalla, oli hänellä päällään ihmeellisen
kaunis
sinipunainen
samettikappa,
silkillä kauniisti kirjailtu ja arvatenkin hänen itsensä suunnittelemaa kuosia. Mutta sen
kokonaisvaikutus oli minun silmissäni erinomainen. Jos hän olisi ollut puettu tavalliseen puodista ostettuun kappaan ja ehkä hyvinkin yksinkertaiseen — tai jos joku ajattelee, että teosofien pitäisi käydä kuin säkeissä — niin mielestäni hän olisi näytellyt narrin osaa. Sillä puku — sen ymmärrämme okkultisesti — on ihmisen verho tässä ulkonaisessa maailmassa. Meidän pukumme pitäisi
voida ilmaista jotakin omasta yksilöllisyydestämme, vaikka kyllä kaikilla ei ole oma yksilöllisyys vielä niin voimakas, että voisivat
löytää sille luontaisen puvun. Mutta Annie
Besant on aivan erilainen kuin muut ihmiset
ja se erilaisuus on vain kauneutta, sentähden
hän on puvuissaan kuin ruumiillistunut runo
meidän keskellämme.
Ohimennen olkoon mainittuna, että automobilin ajuri, joka kyyditsi Annie Besantia, kysyi ins. Knösiltä: ”Oliko se rouva Annie Besant?” ja kun ajurilta kysyttiin, tiesikö hän,
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mikä Annie Besant on, vastasi: ”Kuka ei
hänestä tietäisi.” Ja hän oli heti arvannut,
ketä kyyditsi, sillä niin kuvastuu yksilöllisyys
Annie Besantin esiintyessä.
Annie Besant piti kongressissa julkisen
luentosarjan
Kristus-olentojen
esiintymisestä
ihmiskunnan
historiassa.
Ensimäinen
luento
koski yleensä Maailman Vapahtajia eli Opettajia. Toinen koski ”Kristusta historiassa” ja
kolmas ”Kristusta ihmisessä”. Nämä asiat eivät tietenkään teosofeille olleet aivan uusia.
Kaikki olette niistä lukeneet teosofisista kirjoista, esim. A. B:n omista teoksista, eikä
hänen tarkotuksensa ollutkaan opettaa mitään uutta ja ihmeellistä, jota ei kirjoista
voitaisi lukea vaan hänen tarkotuksensa oli
esiintyä — käyttäisinkö sanaa, joka ei kuulu
kauniilta — lähetyssaarnaajana, joka sanallansa herättää ihmisiä henkisestä unesta totuutta ikävöimään ja totuutta etsimään. Tietysti puheiden sisältö oli aivankuin ilmestys
niille, jotka eivät näistä asioista olleet kuulleet, mutta niille, jotka ovat lukeneet, oli
helppo niitä seurata, sillä ne liikkuivat tunnetuilla aloilla. Joku pieni yksityiskohta voi olla
uutta, mutta senkin voi helposti sulattaa, kun
kaikki muu on tunnettua.
Päävaikutus lähti hänen omasta personallisesta puhumisestaan. Se on niin voimakasta.
Ja häntä kuullessaan ymmärtää, miksi teosofit häntä niin suuresti rakastavat, sillä hän
puhuu mitä syvimmistä ja ihmeellisimmistä
asioista, kuten esim. ihmisen kehityksestä korkeiden vihkimysten kautta, niin tyynesti ja
rauhallisesti, mutta niin varmasti, että jokainen teosofinen kuulija tuntee, kuinka hän, puhuja itse, on ne kokenut ja kuinka nuo asiat
ovat hänelle tunnettuja. Siksi hän vaikuttaa
niin mahtavasti.
Sitten hän myös piti pari luentoa vain jäsenille (eikä suurelle yleisölle), sekä useampia
puheita
sisempien
piirien
jäsenille.
Ehkä
kaikkein kauneimman ja syvimmän vaikutuksen minä ainakin sain hänestä silloin kun hän
sunnuntaina avajaisissa puhui jäsenille ”henkisen ja älyllisen kehityksen ehdoista”. Siinä
hän terotti voimalla ja innolla sitä ajatuksen
vapautta ja lausunnon vapautta, johon me
teosofit olemme jo ohjelmassamme lupautuneet. Hän puhui, kuinka ehdottoman tärkeätä
kaikelle älylliselle kehitykselle on, että täydellinen vapaus vallitsee. Ei saa olla minkäänlaista auktoritetia, ei minkäänlaista sokeata uskoa, sillä se heti tappaa kaiken älyllisyyden. Jos ihminen vähänkin tahtoo kehittyä älyllisesti, pitää hänen työnsä olla siinä,
että hän vapautuu kaikesta sokeasta uskosta.
Hänen pitää itsensä tutkia, ei saa rajottua
ainoaan linjaan ja unohtaa muut, vaan hänen
pitää tutkia mahdollisimman paljon asioita.
Silloin hänen älynsä kehittyy, silloin se tulee
valaistuksi.
Aivan toinen on henkisen kehityksen laita.
Se kulkee omaa tietänsä, ja aivan varmasti
tiedämme, kuinka se kulkee. Se on Kristuselämä, joka ihmisessä syntyy, ja se on omiansa valaisemaan älyä ja kaikkea muuta elämää, mutta ei millään tavalla sitä kahlehtimaan. Kristus ihmisessä ei sido vaan luo
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vielä suurempaa valoa koko järki-elämään, se
herättää syvimmät kykymme ja pyrkimyksemme eloon, se synnyttää meissä ihanimmat
myötätunnon ja rakkauden tunteet. Siinä meidän henkemme vasta oikein alkaa kehittyä
ja kasvaa, mutta se kehitys on hiljaista kehitystä, se kulkee omaa nöyryyden linjaansa
pitkin eikä mitenkään estä järjen vapaata
kehitystä.
Erinomaisen ihanaa oli minulle nähdä, kuten muutenkin olen jo vuosien kuluessa nähnyt, että meillä Teosofisessa Seurassa alkaa
ilmestyä henkilöitä, jotka ovat salaisestikin
kyvykkäitä ja jotka eivät pidä velvollisuutenaan vastustaa niitä tietäjiä, mitä ennestään
on olemassa. Yleensä voi maailmanhistoriassa
huomata, että kun tietäjiä ilmestyy yhtaikaa
useampia, silloin ne kukin perustavat oman
ryhmänsä, oman koulunsa, heidän ympärilleen
kokoontuu ihmissieluja, jotka tuntevat vetovoimaa heihin. Näin syntyy monia eri suuntia. Tämä on kyllä aivan luonnollista, niinkauankuin ihmiset eivät ole vielä kehittyneet
Mestareiksi eivätkä ole ottaneet kaikkia asianomaisia vihkimyksiä vaan ainoastaan jonkun
tai joitakuita. Lopulta tiet yhtyvät, mutta se
tapahtuu vasta Mestari-vihkimyksessä. Silloin
kun opettajat ovat aivan kuin eri kohdassa
ympyrän kehällä, jonka kaikki säteet kyllä
yhtyvät keskuksessa, mutta ovat ääripäässään
kaukana toisestaan, 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.
Kuitenkaan tämä ei ole välttämätöntä. Sentähden on erinomaisen ihanaa nähdä, että on
joitakuita, jotka kulkevat yhdessä ja mielellään tunnustavat toistenkin olevan oikeassa,
vaikka toiset kulkevat eri linjoja pitkin.
Minua on tänä vuonna erityisesti surettanut, että Saksan ylisihteeri, t:ri Steiner, on
katsonut olevansa velvotettu ottamaan askeleen syrjään Annie Besantista ja Mr. Leadbeaterista,
jotka
viimemainitut
vuosikausia
ovat kulkeneet käsi kädessä. T:ri Steiner on
muodostanut oman koulunsa ja kulkee erillään heistä ja hänen suhteensa heihin on
siinä määrässä kärjistynyt, että hän miltei
kieltää
heiltä
salatieteellisen
arvon.
Tämä
mielestäni
on
suorastaan
pohtinen
harhaaskel, sillä vaikka minulla olisikin määrätynlaisia tietoja ja huomaisin, että toisella on
samasta asiasta toisenlaisia tietoja, niin tietysti voin itse pysyä vakaumuksessa omien
tietojeni
pätevyydestä;
mutta
sittenkin
on
epäviisasta sanoa: ”tuo toinen on väärässä”,
koska minä en ole Mestari enkä ole saavuttanut lopullista tietoa enkä siis ole kykenevä
arvostelemaan toisten tietoja. Saattaa olla,
että ennenkuin ehdin kehittyä Mestariksi, minun omat tietoni muuttuvat sellaisiksi, että
tunnustan toisen tiedot oikeiksi. Sentähden
kukaan salatieteilijä, joka ymmärtää oikeata
menettelyä, ei sano: ”minä olen oikeassa, nuo
muut väärässä”. Ja me tiedämme, että koko
teosofisen liikkeen toiminta on pyrkimystä
siihen, että me kasvaisimme älyllisesti vapaiksi, niinkuin Annie Besant puhui. Samalla
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kuin itse pyrimme totuuteen kaikella voimallamme, emme tuomitse muita vääriksi, jotka
voivat nähdä asioita toisella tavalla.
Kun siis tämä t:ri Steinerin asia suretti
minua ja on surettanut pitkin vuosia, oli minulle iloista nähdä, että on toisia, jotka myös
näkevät ja tietävät, eivätkä asetu sellaiselle
kannalle. Tällainen ihana personallisuus esiintyi Tukholman kongressissa, nim. Mrs. Russak.
Tämä amerikkalainen rouva oli jo ulkonaisen
personallisuutensa
puolesta
kerrassaan
ihana olento: kaunis, kookas nainen, joka puhui soinnukkaalla äänellä ja teki mitä sulavampia liikkeitä puhuessaan. Hän esiintyi arvokkaasti ja kauniisti ja puhui omien henkisten tietojensa perusteella. Hän on yksi meidän seuramme eteviä selvänäkijöitä ja hän
kertoi kaikenlaisia omia kokemuksiaan ja tutkimuksiaan. Hän piti kaksi esitelmää, toisen
”astralitason työstä ja sen työn järkiperäisyydestä”, ja toisen ”psyykillisistä ja henkisistä parannustavoista”.
Nämä olivat erinomaisen mieltäkiinnittäviä
ja valaisevia esitelmiä, täynnä pikku kertomuksia hänen omista kokemuksistaan sekä
astralisena työntekijänä että myös parantajana. Hän on näet siksi kauan näitä asioita
tutkinut, että hän jo 1890-luvulla Amerikassa
opiskeli Christian Science’ä eli ”kristillistä
tiedettä” tuon kuuluisan Mrs. Eddy’n johdolla. Kaikki olette varmaan jonkun verran
kuulleet puhuttavan tuosta ”kristillisestä tieteestä” ja sen perustajasta, Mrs. Eddy’stä.
Sen kannattajat ovat huomattavia siitä että
parantavat ajatuksella ja hengen voimalla, ja
Mrs. Kussak kertoi, kuinka hän itse oli tutkinut heidän menetelmiänsä useampia vuosia
ja kuinka hän yhtenä silminnäkijänä voi todistaa, että heidän tuloksensa usein olivat
aivan ihmeellisiä, mutta että he usein myös
eivät saaneet mitään tuloksia. Hän puhui nyt
näistä asioista sen suuremman tiedon valossa,
jonka hän sittemmin on saanut.
Menin häntä kiittämään esitelmien jälkeen
ja ilmaisin iloni saadessani nähdä, että on
psyykillisesti kehittynyt ihminen, joka ei asetu
vastustamaan Annie Besantia eikä Mr. Leadbeateria, kuten t:ri Steiner Saksassa, vaan
päinvastoin puolustaa heitä. Silloin hän kauniilla pään liikkeellä ja aivankuin kasvoistaan
kirkastuneena sanoi: ”Niin, minä aina puolustan heitä kaikella voimallani ja kyvyilläni,
ja kiitoksia siitä, että tulitte puhuttelemaan
minua”.
Nuo kaksi henkilöä olivat kaikkein huomattavimmat siinä kongressissa. Tietysti oli toisiakin
mieltäkiinnittäviä
henkilöitä,
kuten
meillekin tunnettu rouva Ounkovsky ja neiti
Kamensky Venäjältä y.m.
Tämä Tukholman kongressi on jättänyt minuun ja toivottavasti kaikkiin toisiinkin mitä
suloisimman muiston. Olen tässä vain lyhyesti
kertonut muutamia vaikutelmia. Olen huono
matkustamaan ja harvoin lähden omasta ”luolastani” liikkeelle, mutta tällä kertaa en kadu,
että lähdin liikkeelle, ja ulkomaalaiset ystäväni
sanoivat
hyvästiä
jättäessään:
”Parisissa tavataan vuonna 1915.”
Muuten ruotsalaiset lehdet eivät paljon pu-
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huneet tästä kongressista. Ruotsissa ei ole
enempää kuin Suomessakaan paljon rumpua
lyöty teosofisen liikkeen puolesta. Kukaties
ruotsalaiset pikemmin ovat liiaksikin laiminlyöneet teosofian levittämistä. Ehkä meistäkin
voi sanoa, että olemme laiminlyöneet suurta
sanomalehdistöä, sillä sen valta on kovin
suuri, mutta meillä on ollut sellainen tarkotus, että saisimme hiljaisuudessa kasvaa voimakkaiksi,
ennenkuin
annamme
itsestämme
tietoa maailmalle, ja kukaties on Ruotsissakin samoin ajateltu. Sanomalehdistö siis ei
paljon piittaa meistä siellä enempää kuin
täälläkään. Meidän lähdettyämme oli eräässä
Tukholman
päivälehdessä
ollut
kongressista
hyvin kaunis kirjotus, joka oli toistettuna
tämänpäiväisessä
Huvudstadsbladetissa.
Oli
hauska, että suomalainen lehti pyytämättä
otti tuon kiittävässä hengessä kirjotetun selonteon.
Pekka Ervast 1913: 285—292,
ks Pagan: Tukholman kongr. 1913: 294,
1913: 293—294, 309—310, 311,
T: Ulkomaalaiset teosofiset aikakauskirjat
näkyvät olevan yhtä mieltä siitä, että Tukholman kongressi oli kaikinpuolin onnistunut ja
että se erityisesti on huomattava siinä vallinneen sopusoinnun ja veljeyden hengen takia. Ranskalainen sanomalehti ”Le Theosophe”
on julkaissut kuvitetun albumin ”Le congres
de Stockholm”, joka tekee hyvästi selkoa kokouksen
ohjelmarikkaista
päivistä.
Albumin
hinta on Smk. 2:20 ja voidaan tilata Teos.
Kirjakaupasta.
Toimittajalta 1913: 315, 361—362,
T: Annie Besantin ensimäisiä toimenpiteitä
presidentiksi tultuaan oli antaa perustuskirja
Suomen Teosofiselle Seuralle. Suomen T. S.
on täten varsinaisesti kulkenut hänen merkissään. Edellisen eli Leadbeater-myrskyn nuori
Seuramme onnellisesti sivuutti, mutta toisessa
— antroposofisessa — myrskyssä se kadotti
joukon innokkaita ja vakavia teosofeja. Tätä
lukuunottamatta on Suomen T. S. hiljalleen
kasvanut sekä ruumiillisesti että henkisesti.
Seitsemän vuotta sitten, kun Seuramme syntyi, oli seitsemän pientä looshia, jotka hapuilevin askelin lähtivät tuntemattomalle teosofiselle työtaipaleelle. Monet jäsenet ovat matkalla väsyneet, monet eronneet, jotkut hylänneet. Mutta kantajoukko on pysynyt uskollisena ja sen rivit ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Tänäpäivänä meillä on 22 looshia ja
564 jäsentä.
Painavampia arvostelun vaa’assa kuin jäsenten ja looshien lukumäärä ovat sisäisen
voiman ja hengen ilmaukset. Suomen teosofinen liike, joka on luonut itsellensä päämajan,
on sillä teollaan astunut kansallisten seurojen
eturintamaan. Mutta näyttää siltä, että Suomi
ei tähän pysähdy. Aivan kuin India tulee nähtävästi Suomikin saamaan looshimajoja ympäri maata. Siellä täällä maaseudulla tuumitaan jo tämmöisiä ja Mikkelissä tuuma on
toteutunut. [*ks Mikkeli 1913: 362—364] — —
Jos tahdotte oppia rakastamaan teosofiaa
ja Teosofista Seuraa, tehkää sille hyvää, pal-
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velkaa sitä. ”Jos tahdotte oppia totuutta tietämään, kätkekää sanani ja tehkää mitä teille
käsken.”
Toimittajalta 1913: 362—364,
T: Joensuun Valontaimi-looshin puheenjohtaja on kiertokirjeessä Seuramme loosheille
tehnyt mainion ehdotuksen. Nyt kun Seuramme ensi marraskuussa on ollut Suomessa olemassa seitsemän vuotta, olisi aika joka
looshin ryhtyä vakavaan ulospäiseen työhön
teosofisen
maailmankatsomuksen
levittämiseksi paikkakunnallaan. Työ voitaisiin kauniisti
alottaa toimeenpanemalla yleinen ”teosofipäivä” ympäri Suomea marraskuun 2 p:nä, joka
on suotuisa astrologisesti. Jokainen looshi pitäisi julkisen juhlakokouksen, jossa m.m. luettaisiin ääneen ylisihteerin pitämä esitelmä,
ellei omaa puhujaa ole.
Kannatan
tätä
ehdotusta.
Ehdotan,
että
iltama alkaisi soitolla tai laululla, jonka jälkeen seuraisi looshin puheenjohtajan ehdottama ja määrittelemä yhteinen mietiskely teosofisen asian hyväksi. Sitten pidettäisiin esitelmiä ja soitettaisiin tai laulettaisiin. Lopuksi joku tekisi lyhyesti selkoa kirjasta
Suomen Kansallishaltia, jonka jälkeen kirjaa
myytäisiin läsnäoleville.
Ehdotan vielä, että kaikki teosofit ja teosofian harrastajat sinä päivänä ajattelisivat
teosofisen liikkeen tehtävää Suomen tulevaisuuteen nähden. Huolimatta siitä onko paikkakunnallani looshi tai kuulunko edes jäsenenä Teosofiseen Seuraan, voin täten tehokkaasti ottaa osaa voimakkaan ajatusaallon
vierittämiseen yli Suomenniemen. Ei kukaan
ole niin köyhä eikä niin heikko, ettei hän ihmisenä kykene kansaansa auttamaan. Jokainen voi olla voimapatterina, josta vyöryvät
ajatusvirrat saavat uutta sähköä suoniinsa.
Yhteisvoimin siis yhteistyöhön marraskuun
2 p:nä 1913! Ja tutkikoon sitä ennen jokainen auttaja ”Suomen Kansallishaltiaa”.
Toimittajalta 1913: 364—365,
1913: 365—366, 416, 423—424,
Meitä suomalaisia ilahutti se mielenkiinto,
mitä ulkomaalaiset osottivat kaukaista maatamme kohtaan. Pekka Ervastin nimi säilyy
monelle viime kesänä Tukholman kongressissa
läsnäolleelle häviämättömänä mielessä. Ja monet vanhemmista jäsenistä muistavat vielä,
kuinka kauniina oli suomenkieli kaikunut hänen huuliltaan siinä Europan Teosofisten Seurojen kongressissa, joka pidettiin Lontoossa
v. 1905. Useat heistä kiittivät meidän Suomen
kieltämme, jota siellä kukaan ei ymmärtänyt,
kauneimmaksi kieleksi, mitä he olivat kuulleet. Ja me siellä kotona Suomessa — me saatamme hävetä oman kielemme sointua! [*Ote
art ”Kirje Lontoosta” kirj Toivo Vitikka]
1913:455,
”Teosofinen päivä”. Marrask. 2 p:nä pidettiin ympäri maata teosofisia kokouksia, jos
mahdollista, samaan aikaan klo 7 i.p. Maaseudulla asuvat teosofian harrastajat olivat
saapuneet lähimpään kaupunkiin, missä looshi
oli
järjestänyt
ohjelma-tilaisuuden.
Helsingissä kaikkien teosofisten järjestöjen jäsenet
olivat kokoontuneena klo 7 i.p., missä rouva
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Tyyne Vuorenjuuri luki Annie Besantin esitelmän ”Maailmanopettajan tulosta”. Klo 12
päivällä
pidettiin
Helsingin
Olympia-teatterissa matinee yleisöä varten. Teos. Nuorisoliiton kööri esitti Mazdaznan lauluja, ja puhujina esiintyivät Veikko Palomaa ja V. H.
Vaivanne. Kumpikin kosketteli samaa kysymystä ”joukkosielusta” ja teosofien suhteesta
siihen, toisin sanoin, mitenkä suureen yleisöön
voidaan
vaikuttaa
herättävästi
ja
valaisevasti. Koska ”kokonaisuus on jokaista yksilöä suurempi”, ei voi suurta ihmiskuntaa kohdella koulumestarin tai tuomarin tavalla vaan
nöyrtyen tunnustaa sen vaistomainen kyky
erottaa hyvä ja paha. Sisäisellä tavalla voi
rajattomasti
vaikuttaa
ihmisiin,
ulkonaisesti
taas täytyy suoda heidän kehittyä omia
uriansa pitkin. Yleisöä oli kolmatta sataa.
Mikkelistä kirjotetaan meille, että ”Itälä” oli
aivan tungokseen asti täynnä (noin 150 ä 200
henkeä), vaikka ilma oli kovin epäsuotuisa.
Kokous alkoi 6 i.p. tohtori Angervon puheella
”Uuden elämänymmärryksen taivaasta”. Sitten oli duetto ja soololaulu ja P. E :n esitelmä,
joka luettiin ääneen. ”Tuntui siltä, kuin olisi
taivaallista rauhaa vuotanut ylitsemme, ja
useat kuulijat ovat lausuneet rauhaa myöskin
saaneensa levottomiin mieliinsä”. Tampereella
oli niinikään onnistunut illanvietto. Lahdesta
kirjotetaan meille, että illanvietto klo 7 i.p.
oli sikäläisiin oloihin nähden kaikin puolin
onnistunut.
Kutsuvieraat
seurasivat
mielenkiinnolla ohjelman suoritusta ja ottivat osaa
keskusteluun. Illanvieton runsas ohjelma oli
seuraava: puheenjohtajan tervehdyspuhe; viulunsoittoa kanteleen säestyksellä; P. E:n esitelmä, joka luettiin ääneen; runo Tietäjän
lokakuunnumerosta; esitelmä ”Uuden Suomen
luomisesta”;
lopuksi
keskustelua.
Iisalmessa
on menestys meille saapuneen tiedon mukaan
ollut niin suuri, että yleisöä oli noin 500 henkeä ja joukkoja sai kääntyä pois ovelta. Juhlaa pidettiin erittäin onnistuneena.
Tien varrelta 1913: 460—461,
”Teosofista päivää” vietti Vaasan Tähtilooshikin t.k. 2 p:nä. Päivän merkityksen johdosta puhui aluksi Forsell. Sitten seurasi hiljaisuushetki, jonka jälestä puheenjohtaja luki
Ylisihteerin esitelmän ”Uuden elämän ymmärryksen Jumala”. Viitamäki puhui ”Suomen
kansallishaltian”
johdosta
mieliin
painuvia
sanoja. Kun vielä lausuttiin runo, oli ilta jo
myöhäiseen kulunut ja illanvietto lopetettiin
tyytyväisin
mielin.
Päivän
merkitys
jätti
haihtumattoman muiston läsnäolleisiin. T. Laurila, kirjuri.
Tien varrelta 1913: 464, 1914: 3—4,
Kys. Milloinka tulee se aika, että Teosofisessa Seurassa ja yleiseen teosofein piirissä
ruvetaan
teoissa
toteuttamaan
edes
vähän
rakkauden lakia?
Vast. Eikö se aika ole ollut alusta saakka?
1914: 94, 94—95,
Parisin kongressi 1915. Ensi vuonna pidetään kuten tunnettu yleismaailmallinen teosofinen kongressi Parisissa. Ranskalaiset T. S :n
looshit ehdottavat, että kokous pidettäisiin
syyskuussa.
Tien varrelta 1914: 95, 100—102,
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191U: 145—146, 247, 250, 255—256, 256,
358—359, 367—368, 419—422, 500, 500—501,
510,
Teosofian arvostelua. Vaasa-lehdessä 7—XI
kkherra Yrjö Alanen ottaa teosofian tilille
yhdessä materialismin ja Leo Tolstoin opin
kanssa. Hänen arvostelussaan on kuitenkin
verraten vähän asiallista sisällystä.
”Täällä kulkee myös eräs hämäräperäinen olento, salaperäisesti ympärilleen katsahteleva, teosofian nimeä kantava. Ollakseen oikein varma asiastaan on hän koettanut haalia valtakirjoja kaikkialta ja kaikilta ajoilta. Mutta ei ole hänelle riittäneet
tunnetut mestarit ja opettajat, hän on vielä
keksinyt
jossain
Himalajan
takalistolla
uusia,
salaperäisiä
mestareita,
näkymättömiä olentoja, ja ne ovat tulleet päämestareiksi. . . Hän on kaikkea eikä mitään muuta kuin maailman paras soppamestari. Hän
sekottaa kristinuskoa ja pakanuutta, tiedettä ja taikauskoa, totuutta ja valhetta
ja sillä keitoksella tahtoo ihmiskuntaa lääkitä ja ravita . .. Sinä olet kuin kuvapatsas, johon on pää tuotu tuolta, kädet koottu
täältä, jalat ja ruumis mistä mikin. Sitten
liimattu osat yhteen, miten on osattu ja
lopuksi koristettu kaikenlaisilla taikakaluilla ja ihme-esineillä . . . Ihmeteltävä on niiden maku, jotka moista kummitusta pitävät kauniina. Kuinka ylevän kaunis onkaan
sinun rinnallasi kristillinen totuus puhtaana, eheässä majesteetillisuudessaan . .. Monin verroin varmempaa on uskoa yhteen
näkymättömään Vapahtajaan kuin 6 näkymättömään ihmisruumiiseen. Ja eiköhän sinun kiitetty ihanteellisuutesi ole usein, ehkä
useimmiten, vain valkeiksi sivuttujen hautojen kaltaista” j.n.e.
Tuntuu siltä kuin puhdas, eheä ja majesteetillinen kristinusko tahtoisi nojautua siihen
ainoaan ”valtakirjaan”, että se kieltää kaiken
ulkopuolellaan olevan totuuden, tieteen yhtä
hyvin kuin maailman Viisaitten opetukset. Ja
jokainen sen lahkoista luulee olevansa tuo
puhdas ja eheä kristinusko, jonka ei tarvitse
mistään muualta tukea etsiä.
Oletko
keväällä
seisahtunut
ihastuksessa,
kun pellon pientareella olet nähnyt ensimäisen kukan avaavan terälehtensä? Mistä se on
saanut värinsä, mistä tuoksunsa? Mutaisesta
maasta, haalien sieltä täältä fosforia, rautaa,
kalkkia, magnesiumia, piitä. Sade on kantanut vettä ehkä Himaalajan takalistolta ja
meidän kaikkien yhteinen elonantaja, Aurinko, on sen yli valanut kultaiset säteensä.
Monista osista on tuo kukka-raukka kokoonpantu ja niitä kaikkia sitoo yhteen kukan
näkymätön aate, sen idea, jonka mukaan se
on muodostunut. Kuinka voi niin halvoista
ja erilaisista aineksista syntyä niin kaunis
kokonaisuus?
Tien varrelta 1914:511—512,
1915:3—4, 43, 47, 96, 96, 144, 148—149,
255—256, 256, 256, 356, 401—402,
T.S:n 39:s vuosikokous. 1915:255—256,
T: Amerikan Teosofinen Seura on viime
vuosikokouksessaan heinäkuun 26 ja 27 p:nä
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päättänyt ottaa käytäntöön ylisihteerin nimen
asemesta nimityksen kansallispresidentti, jonka sanan edellinen puoli erottaa sen T.S:n
presidentistä. Samalla se on sääntömuutoksien avulla jonkun verran tarkistanut ja laajentanut esimiehensä valtaa ja velvollisuuksia. Mr. Warrington valittiin uudestaan ylisihteeriksi eli kansallispresidentiksi.
Toimittajalta 1915:402,
1515:402—403, 441—443, 443—444, 503,
1916: 50—53,
Englannin
T.S:n
vuosikokouksessa
erosi
ylisihteerin toimesta tohtori L. Haden-Guest,
jonka muut teosofiset toimet punaisen ristin
yhteydessä vaativat koko hänen aikansa ja
huomionsa. Sijaan valittiin ylisihteeriksi Mr.
Georg Arundale, tunnettu Alcyonen yksityissihteerinä ja innokkaana Idän Tähden johtomiehenä.
Indiasta päin meillä on sangen vähän tietoja nykyään, kun ei ”Theosophist” eikä
”Adyar Bulletin” meille saavu. Mikäli muista
aikakauskirjoista olemme huomanneet, on Mrs.
Besant aina yhtä virkeässä toiminnassa. Hänellä on nyt hallussaan paitsi yllämainitut
aikakauskirjat myös viikkolehti ”The Commonweal” ja jokapäiväinen lehti ”New India”.
Täytyy todella ihmetellä, kuinka paljon jo
iäkäs
presidenttimme
jaksaa
työtä
tehdä.
Hyvin hän kuuluu voivan ja yhtämittaa hän
pitää luentoja ja johtaa kaikenlaatuisia kokouksia.
Tien varrelta 1916: 95,
Indiasta saapunut kirje kertoo meille, että
Teosofisen Seuran vuosikokous viime jouluna
pidettiin Bombayssa; ennen sitä aina on pidetty vuorotellen Adyarissa ja Benaresissa.
Bombayn kokous osottautui erinomaisen onnistuneeksi.
Tien varrelta 1916: 143—144, 240, 287—288,
T: Tässä Tietäjän numerossa julkaisen mielestäni mainiosti kirjotetun poleemisen artikkelin ”Mihin suuntaan?” Sen tekijä on kutsunut itseään salanimellä ”Ääni maaseudulta”
eikä suvainnut minun julkaista oikeata nimeään. Asian ja aatteen kannalta nimi ei
olekaan mikään tärkeä asia. Päinvastoin voi
sanoa, että asia itse puhuu paremmin puolestaan, kun ei tiedä, kuka ajatukset lausuu.
Toivoisin nyt, että kaikki, jotka ovat Teosofisen Seuran tehtävätä ja tarkotusta pohtineet,
lukisivat
tämän
kirjotuksen
”Mihin
suuntaan?” ja lukisivat sitä tarkkaan, sillä sen
se ansaitsee. Se on suurella tunteen voimalla
kyhätty arvostelu Teosofisen Seuran työstä ja
teosofian tarkotuksesta. Eikä se ole pahansuovasti kirjotettu, vaan ystävällisellä mielellä. Se käy kuitenkin siinä määrin ”toiseen
suuntaan” kuin minun käsitykseni Teosofisesta Seurasta ja teosofiasta, etten ole malttanut olla valaisematta asiaa omalta kannaltani kyhäyksessä ”Teosofinen Seura ja veljeysaate.” Samasta syystä avaan myös Tietäjän
palstat niille, jotka haluaisivat sanoa sanottavansa tässä kysymyksessä. Pyydän vain,
että kirjotukset, joita ehkä tullaan lähettämään, ovat niin lyhyet, ytimekkäät ja asialliset kuin mahdollista. Jos täten saadaan ai-
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kaan mieltäkiinnittävä, opettavainen ja uusia
näköaloja avaava keskustelu, voimme syystä
olla kiitolliset ”Mihin suuntaan?” kirjotuksen
ajatusrikkaalle tekijälle.
Omassa kyhäyksessäni ”Teosofinen Seura
ja veljeysaate” en ole kajonnut kyseessä olevaan artikkeliin; olen vain esittänyt oman
kantani. Suotakoon minun sentähden kosketella tässä kolmea seikkaa, jotka pistivät silmääni kirjotusta lukiessani. (Kohtelias lukija
kääntyy nyt kirjotukseen ”Mihin suuntaan?”,
ennenkuin hän jatkaa näitä minun mietelmiäni.)
Tekijän filosofista kantaa kutsuisin utilitaristiseksi, s.o. hän arvostelee asioita hyödyn
kannalta. Mitä hyötyä on ihmiskunnalle teosofiasta ja Teosofisesta Seurasta? Jos ei
niistä hyötyä ole, ovat ne tarpeettomia. Mikään totuus ei ole ehdoton eikä ikuinen. Se
palvelee aikansa. Kun ei siitä enää ole hyötyä
kehitykselle, saa se mennä.
Tämä kuulostaa järkevältä (ehkä samalla
hieman
materialistiselta),
mutta
siinä
on
heikko kohta. Utilitaristi esiintyy arvostelijana, mutta missä on arvostelun mittapuu?
Hänessä itsessään. Hän puhuu kehityksestä
ja ihmiskunnan hyödystä, mutta mistä hän
tietää, mikä on hyödyksi, mikä ei? Omalla
järjellään hän niitä asioita punnitsee, ja sentähden hänen arvostelunsa ei ole ehdoton. Se
on tietysti hyvä ja hyödyllinen, niinkuin kaikki inhimillinen ajatustyö, mutta se ei ole
ehdoton.
Onkin olemassa toinen filosofinen kanta.
Tämä etsii totuutta sinään eikä kysy, mitä
hyötyä on totuudesta. Se iloitsee itse totuuden tiedosta, itse Jumalan tunnosta, vaikkei
mitään
silminnähtävää
sillä
aikaansaataisi.
Jos se esim. on päässyt tietoon siitä, että jälleensyntyminen
ja
karma
todella
vallitsee
luonnossa, tai siitä, että maa kiertää auringon
ympäri ja että avaruus on tulvillaan aurinkoja, jotka kulkevat säännöllisiä kulkujaan,
silloin se on tiedostaan onnellinen ja kiitollinen. Sillä vaikkei tiedosta muuta hyötyä olisi,
se ainakin vapauttaa sielumme ja henkemme
tietämättömyyden
tuskallisista
kahleista.
Ja
jos me ihmiset ennen kaikkea olemme sielullisia olentoja, ajattelevia, tuntevia, tahtovia,
silloin ei ole vähäksi arvattava se henkinen
hyöty, minkä pieninkin totuuden tieto meille
tuottaa.
Tämän olen sanonut artikkelista yleensä.
Vielä on kaksi yksityiskohtaa, joihin tahdon
kajota.
Tekijä sanoo: ”Teosofisten oppien alkuperää
koskevat perusteet sisältävät paljon pimeitä
ja epäillyttäviä paikkoja, eikä niitä ole kukaan ainakaan Suomessa yrittänytkään tyydyttävästi valaista.”
Tähän vastaan: teosofisten oppien alkuperään nähden ei ole pienintäkään pimeyttä
eikä epäselvyyttä. Teosofiset opit ovat pitkällisten
havaintojen
ja
tutkimusten
tuloksia.
Näitä havaintoja ja tutkimuksia on tehty vuosituhansien kuluessa ja niitä tehdään tänä
päivänä. Mitään pakollista uskoa ei vaadita.
Jokainen on vapaa tutkimaan. Ken totuutta
etsii kyllin tarmokkaasti, hän pääsee yliaistil-
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lisesti,
salatieteellisesti
todentamaan
edeltäjiensä tutkimustuloksia. Kaikki usko on vapaaehtoista.
Tekijä nähtävästi ajattelee Madame Blavatskya ja hänen mainettaan. Mutta miksi? Ei
H. P. Blavatsky ole teosofisia oppeja keksinyt.
Sen jokainen voi todentaa tutustumalla maailman uskontojen, ajattelijain, mystikkojen, teosofein, kabbalistein j.n.e, oppeihin ja opetuksiin, kuten Mad. Blavatsky itse neuvoi tekemään. H. P. B. oli vain yksi niistä ja meidän
ajallamme etevin niistä, jotka käänsivät maailman huomion siihen, että totuuden tietoa on
saavutettavissa ja että totuuden tietäjiä on
olemassa.
Toisessa kohdassa tekijä sanoo: ”On tosin
pyrkimys kehittää suomalaista teosofiaa Kalevalan pohjalle. Mutta kun yritys tähtää osittain siihen, että Kalevala tehtäisiin jonkinlaiseksi salatieteen lähdekirjaksi tai teosofian
todistuskappaleeksi,
niin
yhdistetään
siihen
jotain hämärää ja sekavaa, eikä tehdä hyvää
palvelusta Kalevalalle. Tai kun Kalevalan
”haltia”
käsitteen
avulla
valaistaan
Snellmanin,
Lönnrotin
y.m.
kansallisuusaatetta,
niin tuntuu se maallikosta teennäiseltä, niin
vilpitöntä ja harrasta kuin se esittäjän puolelta on ollutkin.”
Tähän vastaan — sitä suuremmalla syyllä,
koska Kalevalan selittäminen ja yleensä suomalaisen salatieteen tutkiminen on minunkin
personallista työtäni, — että artikkelin tekijä
edellytyksissään kerrassaan erehtyy. Jokainen
ei katso asioita utilitaristiselta kannalta kuten hän. On niitä, joiden motiivina ei ole
hyöty,
vaan
puhtaasti
tieteellis-taiteellinen
totuudenrakkaus.
Omasta
puolestani
minun
täytyy tunnustaa, että Kalevala- y.m. tutkimukseni eivät ”tähtää” mihinkään — tai jos
johonkin tähtäävät, tähtäävät siihen, että toisille olisi tutkimuksistani iloa ja apua ja että
minun tutkimukseni yllyttäisivät toisia tekemään parempia ja syvempiä: silloin lopulta
totuus kirkastuu ja tulee eläväksi.
En ole suinkaan Kalevalan ”haltia” käsitteen avulla valaissut Snellmanin y.m. kansallisuusaatetta. Ne ajatukset, jotka olen esittänyt esim. ”Suomen kansallishaltia” kirjassani,
ovat syntyneet aivan toisella tavalla — toisessa järjestyksessä, tekisi mieleni sanoa. Deevan eli kansallishaltian, kansan suojelusenkelin käsite on vanha Salatieteellinen käsite.
Mutta minäkään en ollut siihen kiinnittänyt
erityistä huomiota, ennenkuin tein sen havainnon, että se oli elävä todellisuus 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 sellainenkin työ kuin
Snellmanin kansallinen herätys.
Olen totuudenetsijä sieluni sisimpiä syitä
myöten ja sentähden yhdyn täydelleen tekijän loppusanoihin: ”. . . emmekä suinkaan tarvitse tukahuttaa etsimisen kaipuuta siinä pelossa, että joskus löytäisimme kaiken ja siitä
seuraisi ikuinen kuolema. Sillä sitä varten
kaikkeus on ääretön, ettemme koskaan voisi
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päästä viimeiselle rannalle.” Lisään ainoastaan omalta kannaltani, että vaikka kaikkeudenkin löytäisimme, ei siitä seuraisi kuolema,
vaan ikuinen elämä, koska kuolema ei kaikkeutta voi saavuttaa.
Toimittajalta 1916:299—302,
TEOSOFINEN SEURA JA VELJEYSAATE
Teosofisen Seuran jäsenyys on avoinna
jokaiselle,
joka
hyväksyy
ja
allekirjottaa
Seuran ensimäisen ohjelmapykälän: muodostaa yleisen veljeyden ydin katsomatta rotuun,
uskontunnukseen,
sukupuoleen,
yhteiskuntaasemaan tai väriin. Sen suurempaa älyllistä
orjuutta ei siis jäsenyys T.S:ssa sisällä, ja
helppo on ulkonaisesti kirjottautua jäseneksi.
Mutta sama pykälä, joka on niin vapaa ja
niin laaja, se sama velvottaa. Noblesse oblige.
Kuta tunnollisempi ja hartaampi jäsen on,
sitä enemmän, sitä useammin ajatukset pyörivät
tuossa
ensimäisessä
ohjelmapykälässä.
”Mitähän se oikein tarkottaa?” hän itseltään
kysyy. ”Eiköhän sitä, että meidän, jotka kutsumme itsemme teosofeiksi, pitäisi olla ja
elää veljeyden ihannetta, niin että ympärillämme maailma voisi ottaa meistä esimerkkiä? Mutta niin ollen, miten me sitten saatamme veljeyttä toteuttaa? Mihin me oikeastaan kykenemme? Eivätkö mestarit ole ainoat
todelliset veljet?”
Tämä todella näyttää mutkikkaalta kysymykseltä, aivankuin kilparadalta, jolla ajetaan eteenpäin ja aina kuitenkin lähtökohtaan
joudutaan. Suotakoon sentähden, että lausumme
oman
mielipiteemme
ja
ratkaisumme
asiassa. Voihan siitä olla toisille jäsenille
apua heidän mietiskelyissään ja keskusteluissaan.
Mielestämme tässä kuten monessa muussa
asiassa vaikeudet johtuvat väärinkäsityksistä.
Lähdemme vääristä edellytyksistä ja joudumme mahdottomiin lopputuloksiin.
Kauas eksyttävä erehdys on mielestämme
se, että Teosofisen Seuran ensimäistä ohjelmapykälää luullaan positiiviseksi työ-ohjelmaksi,
luullaan, että Seuran tehtävä on välittömästi
työskennellä
veljeysaatteen
toteuttamiseksi
maailmassa. Tämä on erehdys, sillä varsinaisesti semmoinen työ ei kuulu T.S:n tehtävään
ja tarkotukseen. (Lukija älköön sanojamme
pahastuko, vaan jatkakoon hyväntahtoisesti.)
Sen näemme jo pykälän sananmuodosta. Siinä
sanotaan Seuran tehtävän olevan ”muodostaa
yleisen veljeyden ydin”, ruotsiksi ”att bilda en
kärna af mänsklighetens allmänna broderskap”, englanniksi, jolla kielellä pykälä alkuperäisesti laadittiin: ”to form a nucleus of
the Universal Brotherhood of Humanity.”
Tässä lauseessa sana ”muodostaa”, ”bilda”,
”form” ei ole otettava merkitystä ”luoda”,
vaan merkityksessä ”olla”: muodostaa yleisen
veljeyden ydin = olla yleisen veljeyden ytimenä. Emme kiellä sitä tosiseikkaa, että tuota
sanaa käytetään aktiivisessakin merkityksessä,
tahdomme vain painostaa, että aktiivinen merkitys tässä pykälässä tulee toisessa sijassa,
jos se tulee ollenkaan. Teosofisen Seuran ensimäinen ja kaikkien jäsenten hyväksymä teh-
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tävä on siis ”olla yleisen veljeyden ytimenä,
katsomatta rotuun j.n.e.”
Nyt voi tuntua siltä, kuin olisimme joutuneet ojasta allikkoon. Niin kauan kuin Seuran
tehtäväksi
käsitettiin
työskentely
veljeysaatteen toteuttamiseksi, oli siinä sijaa epätäydellisillekin yrityksille — niin, onhan kaikki
inhimillinen työskentely epätäydellistä. Mutta
jos Seuran tehtävä onkin ”olla yleisen veljeyden ytimenä”, silloinhan jäsenyyden ovi pakostakin on suljettu epätäydellisiltä ihmisiltä.
Eihän Seuran jäsenenä voi olla muu kuin se,
joka todella kykenee olemaan ja elämään
veljenä!
Siltä ilmeisesti näyttää, mutta huomatkaamme, että taas olemme vetäneet johtopäätöksen
väärästä edellytyksestä. Olemme näet ikäänkuin edellyttäneet, että veljeyden ytimenä oleminen olisi Seuran ainoa tehtävä, ja sen mukaan
käsittäneet
sanoja ”veljeyden ydin”.
Olemme unohtaneet, että tämä tehtävä on
vain yksi kolmesta, vielä sivuuttaneet äskeisen
tärkeän huomiomme, että ensimäinen tehtävä
on negatiivista eli passiivista laatua, ei positiivista eikä aktiivista. Oikea premissiimme eli
edellytyksemme on kuuluva näin: T.S:lla on
kolme ohjelmapykälää; niistä kaksi ovat positiivisia ja ilmaisevat, mitä työtä Seura tekee,
ensimäinen on negatiivis-passiivinen ja ilmaisee, millä ehdolla voi olla mukana Seuran
työssä. Näin ollen kysymme: mitä sisältää tuo
ensimäinen pykälä ”olla yleisen veljeyden ytimenä?”
Se ei voi sisältää sitä, että jäsenten tulisi
olla täydellisiä veljiä niinkuin mestarit, sillä
semmoinen jäsenyyden ehto tekisi Seuran
mahdottomaksi. Sen täytyy sisältää jotakin,
jota jäsenet kykenevät täyttämään, jotakin,
joka on määrätyssä suhteessa Seuran toisiin
tehtäviin. Ja me huomaamme, että vaikka se
ehtona suhtautuukin positiivisiin tehtäviin, se
silti on oma itsenäinen tehtävä, joka syystä
on saanut erikoisen pykälän ohjelmassa.
Seuran toinen ja kolmas tehtävä määrittelevät T.S:n positiivista työtä: edistää vertailevia uskonnollisia, filosofisia ja tieteellisiä tutkimuksia, sekä tutkia tuntemattomia luonnonlakeja ja ihmisen salaisia voimia. Tämä Seuran positiivinen työ on pantu alulle ensi hetkestä lähtien. Se maailmankatsomus, jota kutsutaan teosofiaksi on tulos juuri mainitunlaisista tutkimuksista. Sen pohjalle voidaan siis
rakentaa edelleen, ja näin muodoin T. S.’n
ensimäinen velvollisuus positiivisessa työssä
on tehdä teosofia tunnetuksi maailmassa. Kun
pidämme tämän silmällä, ymmärrämme Teosofisen Seuran veljeydenkin.
Mitä tahansa aatteellista työtä Teosofisessa
Seurassa tehtänee, seuraa,va ehto on mielessä
pidettävä: ei kukaan ihminen eikä kenenkään
työ ole täydellinen. Ei ole olemassa kuin yksi
täydellisyyT: Elämä itse, Totuus, Jumala —
kutsukaa sitä millä nimellä tahdotte tai olkaapa vaikka uskomatta sitä olevan! Pääasia, että
ymmärrätte, ihmisten olevan ehdottomasti veljiä siinä suhteessa, ettei kukaan heistä ole
täydellinen, ei kukaan tiedä koko totuutta, ei
kukaan ole Jumalan eli Elämän mysterioita
juurta jaksain paljastanut. Me olemme etsi-
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jöitä, lapsia Jumalan edessä, pyhiinvaeltajia
totuuden luvattuun maahan. Mutta jokainen
meistä on kutsuttu etsimään, kutsuttu löytämään ja kutsuttu löydöistään kertomaan.
Teosofinen Seura on, kuten sanoimme jo
”Valoa kohti” kirjassa, vapaan ajattelun temppeli. Se on — huomatkaamme — temppeli!
Siinä ei harjoteta vapaata ajattelua pilkan
eikä alasrepimisen hengessä, vaan totuuden
etsijäin nöyrän vakavassa, hartaassa ja vapaassa hengessä. Jokainen jäsen on oikeutettu esittämään aatteellisia löytöjään, suunnittelemaan ja ehdottamaan keinoja inhimillisten olosuhteiden parantamiseksi j.n.e., ja jokainen julkisesti toimiva jäsen saakoon niin paljon kannattajia ja seuraajia osakseen kuin
hänen työnsä ja aatteensa ansaitsee. Mutta
kukaan ei ole oikeutettu hankkimaan itsellensä arvovaltaa vetoamalla teosofiaan tai
Teosofiseen Seuraan, tai omaansa tai toisten
arvovaltaan eli auktoritetiin vetoomalla hankkimaan itsellensä kannattajia. Seuran mottona on: totuus on korkein uskonto, ei ole
mitään oppia, uskoa, dogmia tai ajatuskantaa,
joka olisi totuutta korkeampi.
Tällä tavalla Teosofisen Seuran veljeys
toteutuu ja Seura on todella ”yleisen veljeyden ydin.” Jos Seuran jäsenet aina olisivat
siitä kiinni pitäneet, olisi vältetty moni selkkaus, moni vaikeus. Seuran kanta veljeyskysymyksessä on negatiivinen, mutta sen kannan takana piilevät kaikki teosofisen työn
positiiviset mahdollisuudet. Juuri sen kautta,
että tällainen veljeys on jäsenyyden ehtona,
ovat jäsenet tilaisuudessa tekemään itsenäistä
ja yksilöllistä työtä, jommoinen aina kaikki
Okkultinen ja teosofinen työ ytimeltään on.
Teoretisesti katsoen Seuran jäseniä yhdistää ainoastaan tämmöinen yhteinen suvaitsevaisuus, joka on kaiken veljeysaatteen puolelta työskentelemisen ehdoton ehto, koska se
on inhimillisen veljeyden elämässä toteuttamisen ensimäinen aste. Ajatelkaamme vain, mitä
pahaa, mitä vainoja, mitä tuskia, mitä onnettomuutta suvaitsevaisuuden puute pitkin historiaa on aikaansaanut. Jos edes pieni ryhmä
sitä toteuttaisi, ei maailman tila olisi toivoton.
Mutta käytännössä T.S:n jäsenillä on toisenlainenkin yhdysside. Ainakin useampia jäseniä sitoo toisiinsa yhteinen elämänymmärrys. Kaikki ovat johonkin määrään omaksuneet teosofisen maailmankatsomuksen. Vaikkeivät joka kohdassa sitä hyväksyisi, on kuitenkin periaatteita, jotka useimmille ovat yhteisiä. Semmoinen periaate on esim. totuuden
etsimisen välttämättömyys sokean uskon asemasta. Toinen on inhimillisen pyrkimyksen
etevämmyys henkiseen ja siveelliseen laiskuuteen verrattuna.
Näin ollen veljellisen suvaitsevaisuuden toteuttaminen elämässä käy Teosofisessa Seurassa ei ainoastaan mahdolliseksi, vaan helpoksikin. Ja mihin perhepiirissä tottuu, sitä
maailmassa osaa. Jos kuitenkin T.S:n jäsenet
keskenään osottautuvat puutteellisiksi suvaitsevaisuudessa, ei tämä saata johtua muusta
kuin siitä, etteivät ole käsittäneet T. S.’n ensimäistä ohjelmapykälää.

T.S:n työ ja tarkotus

—365—

Niin pian kuin sen pykälän tarkotus selvenee, selvenee myös, mistä päästä veljeysaatteen toteuttaminen alkaa. Ja kun kerran päästään elämässä toteuttamisen alkuun, kasvaa
kyllä jumalallisesta siemenestä aikaa myöten
veljeyden ja mestariuden ihana kukka.
Pekka Ervast. 1916:315—318,
TEOSOFISEN SEURAN TYÖ JA
TARKOTUS
Kuten Tietäjän viime numerossa huomautimme, on Teosofisen Seuran kolmesta tehtävästä ensimäinen negatiivista eli passiivista
laatua, molemmat toiset aktiivista ja positiivista. Toinen ja kolmas tehtävä — ”edistää
vertailevia uskonnollisia, filosofisia ja tieteellisiä tutkimuksia” sekä ”tutkia tuntemattomia
luonnonlakeja ja ihmisten salaisia voimia” —
ilmaisevat mitä työtä Teosofisessa Seurassa
suositaan, ensimäinen tehtävä — ”muodostaa
ihmiskunnan yleisen veljeyden ydin katsomatta
rotuun, uskontunnustukseen, sukupuoleen j.n.e.”
kuvaa sitä suvaitsevaisuuden ja veljeyden ilmapiiriä, jossa työ suoritetaan, ja on niinmuodoin
jäsenyyden ehtona.
On kuitenkin olemassa katsantokanta, joka
panee pääpainon Seuran ensimäiselle tehtävälle, ei sillä tavalla, että se vaatisi työtä veljeyden puolesta, vaan, tietoisena tehtävän passiivisesta luonteesta, sillä tavalla, että se,
asettaen varjoon toisen ja kolmannen tehtävän, korottaa ensimäisen tehtävän Seuran varsinaiseksi tarkotukseksi. Tämä katsantokanta
toisin sanoen kuvaa asioita seuraavalla tavalla:
Teosofisen Seuran varsinaisena tarkotuksena
on olla liitto ihmisiä, jotka selvillä siitä, että
kaikki inhimillinen tieto ja usko on osittaista
ja alati kehittyvää, tahtovat keskenään elää
mitä suurimmassa suvaitsevaisuudessa ja vapaamielisyydessä. He omistavat tunnuslauseekseen sanat ”totuus on korkein uskonto”, jotteivät unohtaisi, että kaikki uskonnot ja maailmankatsomukset, kaikki opinkappaleet ja teoriat ovat ”harmaita”, kuten Goethe sanoi, elämän kirkkaan totuuden rinnalla. Vaikka uskoisivatkin, että totuus on ihmisen saavutettavissa, ymmärtävät he, että saavutus on pitkän
työn ja taistelun palkka eikä suinkaan paljasta älytietoa, vaan pikemmin tahdon siveellistä taitoa ja täydellisyyttä. Ja jos he omaksuvat teosofisen maailmankatsomuksen uskontojen yhteisenä salaisena oppina ja pohjana,
kykenevät he juuri tämän kautta myötätuntoisesti ja veljellisesti ymmärtämään ja auttamaan jokaista vilpitöntä uskovaista, kuulukoon hän mihin uskontoon tai katsantokantaan
tahansa.
Teosofinen Seura on täten, kuten meidän on
ollut tapana sanoa, todellinen vapaan ajattelun
temppeli, itsessään kallis ja arvokas asia. Se
ei tältä kannalta katsoen tarvitse mitään
muuta syytä olemiseensa. Sen periaate on
siksi ylevä ja erikoinen, että seuraa syystä
voisi kutsua nykyisen kulttuurin kauneimmaksi kukaksi. Mitään varsinaista työtä sen
ei silloin tarvitse tehdä. Se itsessään kasvaa
ja hiljalleen oman olemisensa kautta. Teosofistenkin oppien tarmokasta levittämistä voisi
pitää jonkun verran suvaitsevaisuutta ja vel-
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jeyttä loukkaavana. Kyllä aatteet itse löytävät tiensä sen luo, joka on kypsynyt niitä
vastaanottamaan. Kaitselmus tai karma pitää
siitä huolen, ja T.S:n jäsenten tulee välttää
liiallista propagandatyötä.
On aivan luonnollista, kuten näemme, että
ensimäisen
ohjelmatehtävän
yksinomainen
ihailu huomaamatta ja ikäänkuin salakavalasti vie fatalismiin: ”istukaamme kädet ristissä, olemmehan Teosofisen Seuran jäseniä,
ja Teosofinen Seura on todistetusti maailman
hienoin ja henkevin seura.”
Omasta puolestamme emme hyväksy tätä
näkökantaa. Tunnustamme kyllä, että T.S:n
ensimäinen tehtävä on passiivista laatua. Emme käännä sitä aktiiviseksi, emme pyydä, että
T. S. tekisi mitään ylimalkaista työtä veljeysaatteen toteuttamiseksi, koska hyvin tiedämme, että se silloin enemmän tai vähemmän
kallistuisi materialismiin ja lopulta joutuis)
jonkun yhteiskunnallisen uudistuspuuhan syliin. Mutta vastustamme jyrkästi sitä kantaa,
että T.S:n toinen ja kolmas tehtävä asetetaan syrjään. Meidän mielestämme, kuten
olemme sanoneet, Seuran varsinainen työ, sen
positiivinen tehtävä, on ilmilausuttuna juuri
toisessa ja kolmannessa pykälässä.
Sentähden T. S. ei ole mikään kalpea ja veretön veljeysliitto, joka vain olisi ja elelisi
maailmassa, vaan liitto, jolle suuri aktiivinen
tehtävä on uskottu. Ja sentähden meidän tulee
kysyä, kun pohdimme T.S:n tarkotusta: millä
tavalla Teosofinen Seuramme paraiten voisi
edistää vertailevia uskonnollisia, filosofisia ja
tieteellisiä tutkimuksia sekä tutkia tuntemattomia luonnonlakeja ja ihmisten salaisia voimia?
Ja silloin myös saamme tunnustaa ja samalla ilomielin mainita, että tässä suhteessa
Seuramme työ vasta on alulla, että edessämme
on tulevaisuudessa kuinka suuria kehitysmahdollisuuksia tahansa!
Ennen kaikkea Seuran tarkotus vaatii, että
teosofiset
opit
tulevat
tunnetuiksi
kautta
maailman. Siinä pitää paikkansa vanha sana,
että ”evankeliumi on saarnattava kaikille kansoille pelastukseksi.” 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 suoritettu tämä puoli
T.S:n työstä. Ja mikä työ siinä vielä Seuraa
odottaa! Teosofia on todella itsessään kuin
vertailua eri uskontojen, filosofisten järjestelmien ja tieteiden välillä, ja ken teosofisia
oppeja tuntee, hän on helposti kotonaan missä
uskonnossa, aatesuunnassa tai tieteessä tahansa. Hän on saanut kuin avaimen, joka
avaa hänelle inhimillisen hartauden, aateskelun ja ajattelun kaikki aarteet. Mutta teosofinen maailmankatsomus 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. Seuran työ ja sen vaikutus
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näyttäytyy tällöin ei ainoastaan uskollisen elämän syventämisessä ja uskonnollisessa suvaitsevaisuudessa,
vaan
taiteessa,
kaunokirjallisuudessa ja käytännöllisen elämän monilla
aloilla. Oireita tästä näkyy nyt jo siellä täällä,
ja tätä kaikkea Seui ‘cl Scl£l aikaan kirjallisuudellaan ja aikakauskirjoillaan, luennoillaan ja
looshityöllään, jäsentensä yksityisellä ja julkisella elämällä, ja välttämättömiä apukeinoja
tässä työssä ovat pää- ja looshimajat, luentohuoneet ja kirjastot, kirjapainot ja kirjakaupat, puhumattakaan kirjailijoista, esitelmöitsijöistä,
kiertävistä
puhujista
ja
kauppiaista
ynnä monenlaisista virkailijoista.
Mutta Seuran tarkotusperä vaatii muutakin
työtä, ja vaikka emme tässä yhteydessä tahdo
antautua aateskeluihin ja haaveiluihin, emme
saata olla huomauttamatta muutamista päivänselvistä tehtävistä. Teosofisen Seuran riveistä, ainakin teosofian vaikutuksesta, pitää
kasvaa tiedemiehiä, jotka teosofisen hengen
valaisemina
suorittavat
edellämainittuja
vertailevia tutkimuksia, ja salatieteilijöitä, jotka
kykenevät ”tutkimaan tuntemattomia luonnonlakeja ja ihmisten salaisia voimia” sekä itsessään että toisissa. Teosofisen Seuran toimesta
pitää syntyä akademioja ja yliopistoja, kansanopistoja ja kouluja, joissa opitaan ja tutkitaan inhimillisen kulttuurin saavutuksia samoinkuin luontoa ja elämää uudessa valossa
ja uudella tavalla; joissa vanhoja hylättyjä
”salaisia
tieteitä”
taas
kohotetaan
entiseen
arvoonsa,
tarkistutetaan
ja
rikastutetaan
uusilla havainnoilla ja kokeiluilla. Niinikään
pitää Seuran toimesta vanhojen mysterioiden
herätä uuteen eloon ja vanhojen luostarein
todellisen sisäisen hengen. Niin, siellä täällä
pitkin maailmaa pitää syntyä salaisia temppeleitä ja luostareita, joihin pyhän hengen elähyttämät
totuuden
etsijät
voivat
vetäytyä
sisäisiä tutkimuksia suorittaakseen ja joista
he voivat maailmaan palata vihittyinä opettajina ja auttajina.
Kun tätä kaikkea ajattelemme, kun ajattelemme, mikä tulevaisuus Teosofista Seuraa
odottaa, jos se on uskollinen aatteelleen, jos
se on palvelija, joka moninkertaiseksi kartuttaa sille uskotun leiviskän, silloin ymmärrämme, ettei Seura saa olla mikään hengettömän
harmaa, kuiva ja kalpea veljesliitto, joka
istuu haaveissaan toimettomana, vaan elävän
virkeä, voimakas ja luja yhdistys, joka ei
maailmaa pelkää eikä sitä voimaa, joka maailmaa hallitsee. Se ei tule toimeen ilman itsenäisiä, taitavia ja oppineita jäseniä, ja se
suosii heitä ja heidän työtään eikä työnnä
heitä luotaan. Se ei tule toimeen köyhänä ja
neuvottomana, vaan tahtoo henkensä koko voimalla, että ”mammona” sen tarkotuksia palvelisi. Aatteet ovat useimmiten tähän saakka
saaneet rahaa palvella. Siitä on kasvanut
kauhu mammonaa kohtaan. Teosofisen Seuran
tehtävä on näyttää, että raha voi aatetta, aine
henkeä palvella, ja täten luoda perustus aivan
uudelle
yhteiskunta-elämälle.
Sillä
tosi
on
vanha sana, että kahta herraa ei voi palvella:
jos mammonaa kumarretaan, joutuu Jumala
orjaksi, oli ”tarkotus” kuinka hyvä. Ratkaisu
henkiseen suuntaan tapahtuu ainoastaan siten,
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että
Jumalaa
palvellen
mammona
tehdään
orjaksi. Eikä pahaa henkeä voi paeta: hän
on voitettava.
Kuinka muuten uskallamme toivoa, että keskeemme syntyisi pitkälle 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 onnellistuttamiseksi, ja työhön meidän täytyy antaa heille tilaisuutta.
Pekka Ervast. 1916: 344—348,
1916: 381, 383,
VELJEYDEN TOTEUTTAMINEN JA T. S.
Palaamme nyt vielä kerran Teosofisen Seuran veljeyteen ja veljeysihanteeseen. Tietäjän
viime numerossa puhuimme T.S:n positiivisesta työstä ja tarkotuksesta ja syyskuun numerossa väitimme, että Seuran ensimäinen
yleistä veljeyttä koskeva ohjelmapykälä oli
negatiivis-passiivista laatua, joka ilmaisi, millä
ehdolla ja missä ilmapiirissä Seuran ulospäinen positiivinen työ oli suoritettava. Lyhyesti
toistettuna
voisimme
tämän
väitteen
tuoda
ilmi seuraavallakin tavalla: T.S:n jäsenet uskovat kaikki, että ihmiset ovat toistensa veljiä, koska heillä kaikilla on yhteinen isä:
Jumala ja yhteinen äiti: luonto, mutta Seuraan astuessaan he lupaavat tätä veljeyttä
toteuttaa
erikoisessa
suhteessa:
suvaitsevaisuudessa.
Palaamme nyt tähän samaan kysymykseen
T.S:n veljeydestä, koska tahdomme näyttää,
mihin johtopäätöksiin kantamme vie. Viime
numerossa
puhuessamme
T.S:n
positiivisesta
työstä osotimme jo, ettei veljeyspykälän käsittäminen
negatiiviseksi
pykäläksi
suinkaan
merkinnyt Seuralle toimettomuutta. Nyt tahtoisimme vielä terottaa mieliin, ettei ensimäisen ohjelmapykälän negatiivinen luonne ole
omiansa vierottamaan meitä jäseniä veljeydestä sinään, vaan päinvastoin sitä syventämään.
Vasta
kun
veljeyspykälä
käsitetään
negatiiviseksi, vasta silloin se tosi teossa
asettaa meidät ikuisen käytännöllisen ratkaisunsa eteen.
”Kaikki tiet vievät lopulta Roomaan” merkitsee meidän kielellämme, että jokainen ihmissielu joutuu ainakin kerran elämien vieriessä kohtaan, jossa häneltä kysytään: ”tahdotko liittyä ihmiskunnan veljiin, vihittyjen
ikuiseen
veljeskuntaan?”
Aikojen
henkiset
liikkeet
koettavat
tätä
sieluntilaa
ihmisissä
jouduttaa. Niin meidän päivinämme m.m. teosofinen liike ja T. S. Päämäärä on selvä, keinoista vain on kysymys. Sentähden ei ole
yhdentekevää, mitä keinoja missäkin liikkeessä
käytetään.
Liike
tunnetaan
juuri
keinoista;
omat keinot sen toisista erottavat. Teosofisen
liikkeen keinot ovat teosofisia, ja sentähden
on tärkeätä, että me T.S:n jäseninä olemme
selvillä siitä, millä keinoin meidän liikkeemme
”jouduttaa ihmiskunnan kehitystä.”
T.S:n työstä olemme jo puhuneet ja samalla siis liikkeen positiivisista keinoista. Jälellä on se negatiivinen keino, johon nyt parilla sanalla tahdomme viitata.
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Kun yksilö on etsinyt totuutta, tutkinut,
ajatellut, pyrkinyt, kamppaillut ja sitä tietä
tullut teosofiksi, on ensinnäkin suvaitsevaisuus
kaikkia ihmisiä kohtaan hänelle luonnollisin
asia; mutta toiseksi hänessä elää todellinen
halu olla hyödyksi maailmassa, iloksi ja avuksi
toisille ihmisille, veljesrakkaus versoo hänen
sydämessään ja hän tahtoisi elää kuin veli ja
auttaja ihmisten keskellä. Kuinka hän nyt menettelee? Ajatteleeko hän: ”ah, kuinka maailma on huono ja onneton! Minun täytyy oikaista
ja korjata veljieni vikoja, minun täytyy tavalla
tai toisella muuttaa ulkonaisia oloja siedettäviksi”? Ei suinkaan! Jos hän niin ajattelee,
hän pian pettyy. Vaan hän ajattelee näin:
”minun täytyy todella rakastaa tätä maailmaa, joka on kurja ja onneton. Minun täytyy
näyttää sille sitä valoa, mikä itselläni on, ja
minun täytyy kaikin puolin kasvattaa itseäni,
että kelpaisin maailman auttajaksi ja rakastajaksi.” Hän noudattaa luonnostaan sitä vanhaa neuvoa, joka kehottaa lakaisemaan oman
ovensa edustaa puhtaaksi, ennenkuin toisia
rupeaa korjaamaan. Ennenkuin voi toisille
opettaa, kuinka heidän tulee elää veljellisesti,
täytyy itse osata elää veljellisesti. Ainoastaan
siinä määrin kuin itse osaa, voi toisia opastaa.
Siinä on T.S:nkin negatiivinen veljeyspykälä.
”Rakas
Teosofinen
Seura,
tietysti
sinä saat opettaa ihmiskunnalle, miten sen
tulee elää veljellisesti, mutta muista: opetuksellasi ei ole käytännöllistä merkitystä, ellet
itse elä veljellisesti.” Mestarit ovat kyllä antaneet T.S:lle veljeyden väikkyvän ihanteen,
mutta he ovat samalla sanoneet: se on toteutettava käytännössä. Ja sentähden he käytännössä vaativat jäseniltä ehdottomana ehtona
ainoastaan
suvaitsevaisuuden.
Suvaisevaisuuteen me nykyajan ihmiset kykenemme, mutta
mitä siitä yli käy, se jää riippuvaksi vapaasta
tahdostamme. Ei Teosofisen Seuran ohjelma
kiellä meitä pyrkimästä veljeyteen ja toteuttamasta sitä. Päinvastoin. Ihmiskunnan yleinen veljeys on T.S:n ihanne, usko ja unelma.
Mutta se ottaa asian vakavalta ja syvältä
kannalta. Ja sentähden sen ohjelmassaan antama neuvo kärjistyy sanoihin: toteuta itse,
ennenkuin muilta vaadit.
Kun vedämme johtopäätökset T.S:n ensimäisen
ohjelmapykälän
negatiivisesta
luonteesta, joudumme seuraavaan: vaikkei Teosofiselta Seuralta ehdottomasti vaadita muuta
kuin suvaitsevaisuuden toteuttamista, on teosofisten harrastusten oman hengen mukaista
toteuttaa veljeyttä muutenkin: tämä toteuttaminen tapahtukoon Seuran omassa piirissä,
siten Seura maailmaakin kasvattaa.
Ottakaamme esim. taloudellinen kysymys.
Maailmassa on köyhyyttä ja rikkautta vieretysten. Toiset elävät ylellisyydessä, toiset kärsivät puutetta. Rikkaat eivät välitä köyhistä,
eivät niitä ymmärrä eikä niiden kärsimyksiä
ja kiusauksia. Onko näin oleva veljeskunnassa? Tuskin. Ihanteellisessa yhteiskunnassa ei
olisi laiskureita eikä rikoksentekijöitä, mutta
siitä emme saata puhua. Tiedämme vain, että
nykyoloissa on ihmisiä, jotka eivät ole laiskureita eivätkä rikoksentekijöitä, mutta kuitenkin köyhiä, liian köyhiä. Veljeskunnassa ei
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sopisi odottaa ihanteellista tulevaisuutta, vaan
pitäisi korjata epäkohdat nyt jo. Tämän problemin eteen on asetettu Teosofinen Seura niinkuin ennen sitä muutkin henkiset yhdyskunnat. Kuinka nyt tehtiin esim. kristinuskon
alkuaikoina?
”Yhteiskunnallinen
problemi”
ratkaistiin silloin siten, että omaisuus oli
yhteistä: seurakunnan jäsenet laskivat tullessaan rahansa ja rikkautensa apostolein jalkain
juureen. Köyhiä ja rikkaita ei täten ollut kristillisessä seurakunnassa, vaan kaikki tulivat
yhtä hyvin toimeen. ”Katso, kuinka nämä kristityt rakastavat toisiaan”, oli sentähden maailman puolelta uteliasta ihmettelyä osottava
arvostelu alkuaikoina. Samaan suuntaan voisi
Teosofinen Seura meidän päivinämme toteuttaa veljeyttä omassa piirissään. Vaikkei nykyään kommunismi eli omaisuuden yhteisyys
vastaisi ajan vaatimuksia eikä sen oikeustajuntaa, löytyisi epäilemättä toisia keinoja,
joilla T.S:n jäsenet voisivat suojella toisiaan
puutteesta
ja
kurjuudesta.
Miksei
voitaisi
esim.
perustaa
veljesrahasto,
johon
kukin
jäsen maksaisi määrätyn summan kuukaudessa, sanokaamme vähintäin yhden markan,
varakkaampien antaessa kassaan vaikka kymmeniä markkoja kuukaudessa? Tämä rahasto
ei olisi ”vapaaehtoinen”, vaan kuuluisi jäsenten velvollisuuksiin. Rahastosta avustettaisiin
sairaita, tilapäistä ahdinkoa kärsiviä, vanhuuden heikkoutta potevia y.m. jäseniä, ja rahastoa hoitaisivat vuosikokouksessa valitut luottamusmiehet.
Asian
käytännöllinen
järjestäminen kävisi kyllä päinsä, kun kerran periaatteesta oltaisiin selvillä, sillä onhan, ellemme erehdy, vapaamuurareilla senlaatuisia rahastoja. Seuraus ei olisi tästä se, että muka
olisi edullista kuulua Teosofiseen Seuraan,
vaan se, että maailma alkaisi huomata, että
olisi edullista vapaaehtoisesti liittyä yhteen
toistensa tukemiseksi ja auttamiseksi. Tämä
nyt vain esimerkiksi — mutta kannattaa asiaa
ajatella.
Toinen kohta on esim. yhteiskunnalliset ja
valtiolliset kysymykset yleensä. Moni T.S:n
jäsen saattaa kysyä itseltään, niinkuin ”ääni
maaseudulta” syyskuun numerossa: eikö T.S:n
velvollisuus ole ottaa tehokkaasti osaa yhteiskunnalliseen ja valtiolliseen uudistustyöhön?
Tähän vastaa nyt veljeyspykälän negatiivinen
luonne jyrkästi: ei. Yksityiset jäsenet ovat
vapaat
toimimaan
parhaimman
ymmärryksensä mukaan sosiaallisilla ja valtiollisilla
aloilla — ja jos heidän toimintansa ennestään
liikkuu niillä aloilla, on luonnollista, että he
tullessaan teosofeiksi valavat siihen teosofista
rakkauden henkeä. Mutta Seura seurana ei
ota osaa minkäänlaiseen yhteiskunnalliseen tai
valtiolliseen työhön. Se pysyy kaukana ”kaikesta politiikasta”. Sen harrastukset ovat toisaalla, ei hommassa ja puuhassa, vaan rauhallisessa toteuttamisessa. Madame Blavatsky
ja eversti Olcott kehottivat aina T.S:aa pysymään erillään politiikasta. ”Minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta”, sanoi Jeesus.
Mikä se on aineellistuttanut ja depravoinut
kaikkia kirkkoja muu kuin sekaantuminen valtiollisiin asioihin, maallisen vallan tavottelu,
mahdoton
avioliitto valtion kanssa?
Tässäkin
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siis on T.S:n veljeysohjelma aivan selvä, kun
sen oikein ymmärrämme.
Riittäkööt nämä esimerkit. Ehkä lukijamme
jo näkevät, mitä tarkotamme, sanoessamme,
että T.S:n veljeysohjelma keskittyy sanoihin:
toteuta itse, älä muilta vaadi.
Pekka Ervast. 1916: 388—391,
1916:415 muist, 428, 434—436, 436—438,
438—439, 441, 487, 1917: 2—3, 3—7, 9, 50, 99,
103, 104, 145, 145, 145—146,
Kys. Voiko liittyä johonkin T.S:n looshiin
olematta kuitenkaan itse pääyhdistyksen jäsen, ja miten liittyminen tapahtuu?
Vast. Looshin jäsen on aina samalla koko
Seuran jäsen. Sitä vastoin voi olla n.k. irtojäsen olematta looshin jäsen. Irtojäseneksi
liittyminen tapahtuu ylisihteerin kautta. Jäseneksi pyrkijä tarvitsee kaksi ”kummia”, kaksi
vanhaa jäsentä puoltajakseen; alaikäinen sitäpaitsi
holhoojansa
kirjallisen
suostumuksen.
1917: 147,
1917: 156—157, 157, 189—191, 198—201,249,
341—342, 346, 346—347, 387, 439—442,
MITÄ
ON
TEOSOFIA?
Teosofia on jumalallinen viisaus, joka saaden asuntonsa ihmisen sielussa valaisee elämän kaikkia kysymyksiä, sekä yleisiä että
yksityisiä,
mitä
käytännöllisimmällä
tavalla.
Ihmissielun eli inhimillisen tajunnan kolme
yleisesti
tunnettua
ja
hyväksyttyä
olemuspuolta ovat tieto eli ajatus, järki; tunto; tahto.
Ihmisestä ei siis voi sanoa yksinomaan, että
hän on ajatteleva olento esim., sillä hän on
samalla tahtova ja tunteva olento. Maan päällä
eläessään hän tietysti myös on ruumiillinen
olento, vieläpä siinä määrin, että — ainakin
hereillä ollessaan — koko hänen sielunelämänsä ilmenee ruumiin välityksellä ja avulla.
Väärin olisi kuitenkin materialistein tavalla
väittää, että aivot ajattelevat, että lihakset
tahtovat j.n.e., koska n.k. kuollut ruumis esim.
ei mitään ajattele eikä mitään tahdo. Sillä tuskin on luultavaa, että ruumis lakkaisi ajattemasta tai tahtomasta, jos sillä valtaa olisi.
Kaikkina aikoina ihminen sentähden on ollut
pakotettu puhumaan sielusta tai ainakin sieluelämästä osottaakseen sillä, että hän tiesi ja
tunsi itsensä ennen kaikkea sielulliseksi eli tajuiseksi olennoksi, ei ainemöhkäleeksi. Jos ihminen kuolemaa pelkää, ei tämä johdu siitä, että
olemattomuus olisi hänestä niin kamalaa: päinvastoin elämää kokenut ihminen saattaa olla
hengessään niin väsynyt, että olemattomuus
ja kaiken loppu olisi hänestä mitä ihanin
kohtalo. Ei, kuoleman pelko johtuu siitä, että
ihminen tietää itsensä sielulliseksi olennoksi
ja sen nojalla kysyy itseltään: voinko minä
tajuisena olentona hävitä ruumiini kuollessa?
ja jollen häviä, mikä kohtalokseni tulee? Meidän päivinämme ehkei kuolemanpelko enää ole
niin yleinen. Mutta tämä ei johdu siitä, että
me nyt olisimme vakuutetut ehdottomasta,
tulevasta tyhjyydestä, vaan siitä, että valistuksen kohotessa olemme lujittuneet sellaisessa järkiuskossa, että Jakisiteisessä maailmankaikkeudessa meidän ei voi käydä huo-
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nommin kuoleman jälkeen kuin mitä olemme
ansainneet.
Pitäkäämme nyt silmällä tuota sieluelämämme kolmijakoa tietoon, tuntoon ja tahtoon ja
katsokaamme, millä tavalla teosofia valaisee
niitä henkisiä toiminta-aloja, joilla nuo sielumme peruskyvyt liikkuvat. Niitä on luonnollisesti myös kolme. Tietoa eli ajatusta ja
järkeä vastaavat tiede ja filosofia, tunnetta
vastaa taide ja tahtoa uskonto. Entä käytännöllinen
elämä?
kysyvät
lukijamme:
kauppa,
teollisuus, maanviljelys, yhteiskunnallinen ja
valtiollinen elämä. Malttakaa, vastaamme, ne
kuuluvat kaikki ajatuksen ja järjen alalle —
niistä kaikista voidaan muodostaa tieteen eri
haaroja, niinkuin jo on tapahtunutkin. Ei
maan-viljelys esim. ole edistynyt sillä, että
ahkerasti on vain viljelty maata isien tapaan,
vaan sillä, että järki on askarrellut maanviljelystä koskevissa kysymyksissä, on tehnyt
huomioita, havaintoja ja keksintöjä, on tutkinut, vertaillut ja vetänyt johtopäätöksiä. Kokemus on suuri opettaja, mutta kokemus ei
voisi mitään opettaa, ellei ihmisen järki ottaisi
opetuksia
vastaan,
omaksuisi
ja
sulattaisi
niitä. Voimme niin ollen lyhyesti sanoa, että
ajattelevana ja tietävänä olentona ihminen
työskentelee tieteen ja filosofian alalla.
Ja silloin näemme heti, että järjen työskentely on kahta laatua: alempaa ja ylempää.
Alemmaksi kutsumme sitä, jonka katse on
ikäänkuin suunnattuna maahan, toisin sanoen
sitä järkeä, joka vie eteenpäin aineellista hyvinvointia ja sivistystä ja jota yleensä tarvitaan olemassaolon taistelussa ja työssä. Maanviljelys, teollisuus, keksinnöt, kauppa — kaikki
perustuvat tämän alemman järjen toimintaan;
samaten järjestäytymiset ja organisatsioni ja
yleensä kaikki yhteiskunnallinen ja valtiollinen elämä, joka tavottelee luokka- tai ryhmätai kansallisia etuja toisten kustannuksella.
Ylemmäksi järjeksi taas kutsumme sitä, jonka
katse niin sanoaksemme on suunnattuna korkeutta kohti, joka ei tyydy ajattelemaan vain
ruumiillisen elämän asioita, vaan asettaa itselleen yleisiä, periaatteellisia kysymyksiä. Ei
kukaan ihminen ole yksinomaan kauppamies
esim.; jollei hänellä olisi mitään muita harrastuksia, olisi hän omissa silmissäänkin sieluton eläin. Ja mikä se saa työmiehen tyytymättömäksi kohtaloonsa? Yksinkö se, ettei
hän saa laiskotella pitkin päivää, niinkuin
ehkä jotkut harvat rikkaat tekevät? Silloinpa
ei olisi paljoa toivoa ihmiskunnasta! Vaan
pois se. Jos työmies oikeutetusti nurkuu kohtaloaan, tapahtuu tämä sentähden, ettei hän
ole tilaisuudessa sivistyttämään sieluaan siinä
määrin kuin toivoisi. Hän tuntee, että hänen
järkensä kaipaa korkeampaa ravintoa, ja todellisen sivistyksen puutteessa hän heittäytyy
valtiolliseen
kannunvalamiseen,
koska
siinä
joutuu
kosketukseen
periaatteellisten
kysymysten kanssa. Ihmisen järki on semmoinen.
Se aateskelee ja filosofoi. Se kysyy, miksi
ihminen on olemassa ja miten elämä on syntynyt. Se kysyy, mitä ihmisen on tehtävä
maan päällä ollessaan ja miksei ihminen yhtä
hyvin voisi olla onnellinen kuin onneton. Se
suunnittelee keinoja, millä tavalla ihmisten
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yhteiselämä saatettaisiin onnelliseksi ja sopusointuiseksi, ja se jyrisee ankarana tuomarina
vääryyttä ja sortoa vastaan.
Tämä ihmisen korkeampi järki se syvemmin
katsoen vaikuttaa alempaan ja ohjaa sitä.
Korkeampi järki kaipaa maailmankatsomusta
ja luo itselleen elämänymmärryksen — ja
semmoinen kuin ihmisen maailmankatsomus
on, semmoinen on hänen alemman järkensä
toiminta. Sentähden myös sanotaan: ihminen
tulee siksi mitä hän ajattelee.
Nyt teosofia tarjoo hänelle maailmankatsomuksen
tai
ainakin
muutamia
lähtökohtia
hänen ajattelulleen, joista hän sitten saattaa
aateskella ja filosofoida eteenpäin. Tämmöisiä
lähtökohtia ovat teosofiset opit karmasta, jälleensyntymisestä,
ihmisten yhteisestä
henkisestä alkuperästä eli isästä jumalasta ynnä
siitä
johtuvasta
veljeydestä,
kuolemanjälkeisestä elämästä, ihmissielun kehityksestä, luonnon suuresta evolutsionista, luomisesta ja hävittämisestä, henkimaailmasta ja sen asujamista y.m.
Eikä teosofia kohtaa ihmisen järkeä ainoastaan filosofiana. Se tulee tarkkana tieteenäkin, jos ihminen semmoista kaipaa. Se osottaa salatieteen muodossa, että ihminen on
tilaisuudessa tieteellisesti tutkimaan ja todentamaan sen oppeja henkimaailmasta j.n.e.
Kellä vain on tiedemiehen edellytykset tällä
”yliluonnollisella” alalla, ei hän ole heitetty
oman onnensa nojaan, vaan saa runsaasti
apua ja ohjausta tutkimuksissaan teosofialta.
Ja jos yhteen ponteen tahtoisimme supistaa,
mitä teosofia opettaa meille järjen ja ajatuksen alalla, voisimme sanoa näin: etsi totuutta
ihminen, aina ja kaikkialla, sillä totuus on
korkein uskonto.
Toinen ihmissielun toiminta-ala on taide,
joka vastaa tunnetta. Tunteen alalle kuuluu
myös — älkäämme sitä unohtako — suuri osa
jokapäiväisestä elämästämme, nimittäin kaikki
se, jota kutsumme personalliseksi rakkaudeksi.
Rakkaus onkin suurta taidetta!
Ei kukaan ihminen tyydy yksinomaan ajattelemaan. Hän välttämättä myös tahtoo tuntea, sillä vasta silloin hän varsinaisesti tuntee
elävänsä. Senpätähden muuan runoilija onkin
sanonut:
”Kaikille
kuuluu
mitä
ajattelet;
omaasi on vain mitä tunnet” (Schiller). Jokainen ihminen on taiteilija luonnostaan, vaikkei
hän harjota taidetta ammattinaan. Jokainen
rakastaa kauneutta ja nauttii siitä. Jokainen
kaipaa taiteellista huvitusta ja kiittää elämää
äiitä, että on kirjailijoita, runoilijoita ja taiteilijoita. Sillä taide on sielun sivistyttäjä
samalla kuin se itse on sivistyksen tulosta.
Ihmissielu tuntee sisässään, että taide häntä
kasvattaa, ja hän on valmis uhrauksiin taiteen hyväksi. Jos sodassa taideteoksia hävitetään, tuntuu tämä historian tuomion edessä
suuremmalta rikokselta kuin elävien ihmisten
silpominen ja tappaminen. Ihminen tietää olevansa kuolematon, mutta hävitetty taideteos
ainiaaksi menetty.
Mutta kuten sanottu on ala, jolla kaikki
ihmiset harjottelevat taiteilijoiksi. Tämä on
rakkaus. Lapsina me rakastamme, nuorina,
vanhoina. Ei rakkaus käsitä ainoastaan n.k.
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sukupuolirakkautta, vaan kaikkia inhimillisiä
suhteita. Jokaisella ihmisellä on kokemusta
rakkaudesta ja mahdollisesti sen vastakohdasta, vihasta.
Kun nyt kysymme, millä tavalla teosofia
valaisee elämän taiteellista puolta, sanomme,
että jumalallinen viisaus kehottaa ja opettaa
meitä uskomaan kauneuden ja rakkauden voimaan, sillä niissä on sekä maanpäällisen että
kuolemanjälkeisen taivaan onni ja autuus. Jos
kristillinen kirkko opettaa, että taivaallinen
autuus kuoleman jälkeen riippuu siitä, missä
määrin ihminen on jaksanut uskoa määrättyihin opinkappaleihin, väittää tähän teosofia,
että kirkko erehtyy. Ihmisen taivaallinen onni
riippuu siitä, kuinka paljon, kuinka puhtaasti,
kuinka uskollisesti hän on rakastanut, missä
määrin hän on rakkaudessaan toisia palvellut,
ja kuinka paljon hän on kauneutta ihaillut ja
kauneutta ympärilleen luonut. Ihminen, joka
kauneutta pelkää tai rakkautta halveksii, hän
ei ole vielä kyllin arvokas astumaan taivaan
portista sisälle. Mutta mitä uskoa ihanteihin,
mitä inspiratsionia luomisen työhön antaakaan
taiteilijalle teosofian jumalallinen viisaus!
Kolmas ihmissielun toiminta-ala on uskonto,
joka vastaa tahtoa. Uskontoa on tavallisesti
pidetty tunteen asiana, mutta se on peruserehdys. Tunne on mukana kuten ajatuskin
uskonnossa, mutta uskonto perustuu tahtoon.
Jos uskonto olisi vain järjen asia, esim. järjen
vangitsemista sokean uskon hyväksi, olisi uskonto vain maailmankatsomusta. Jos uskonto
olisi tunnetta yksin, rajottuisi se kirkossakäyntiin, hartaushetkiin, kauniisiin ja mieltäkohottaviin
jumalanpalvelusmenoihin.
Mutta
koska uskonto on tekemisissä tahdon kanssa,
merkitsee tämä, että uskonnollinen ihminen on
ainoastaan se, jonka siveellinen tahto on herännyt. Moni uskonnonopettaja ja pappi saattaa vielä hapuilla todellisen uskonnon ulkopuolella. Sillä oli ihmisen uskonto minkälainen tahansa, aina se osottaikse siinä, että
hänen tahtonsa on siveellisesti herännyt. Onpa
oikein sanottukin, että ilman uskontoa ei ole
siveellisyyttä. Jos kansa kadottaa uskonnollisen pohjansa ja taustansa, silloin siltä pian
häviää siveellinen selkärankakin.
Mitä sitten on uskonto? Miten teosofia tätä
ydinkysymystä valaisee?
Uskonto on jotakin, jota ihminen saavuttaa
totuuden etsijänä taistelujen ja tuskien palkkana. Uskonto on uskoa Jumalaan — tai vielä
tarkemmin määriteltynä uskoa Kristukseen ja
yhteyttä hänen kanssaan. Uskonto alkaa ihmiselle, silloin kun hän sielussaan tulee tietoiseksi mystillisestä Kristuksesta. Uskonto on
elämää, sillä se on olemista Kristuksen läheisyydessä ja hänen seuraamistaan isän tahdon
täyttämisessä. Kun Kristuselämä syntyy ihmisen sielussa, silloin avautuvat hengen maailmat hänen sisäisen silmänsä nähtäviksi. Ja
kun Kristus taluttaa häntä kädestä salaisen
elämän kaidalla tiellä, silloin hänen sydämensä
puhdistuu itsekkyyden tahrasta ja hän voittaa
synnin ja pahan.
Todellinen uskonto — elämä Kristuksessa —
vaikuttaa täten sekä tunteeseen että järkeen,
valaisee ja puhdistaa niitä. Ja teosofian sano-
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ma uskonnon suhteen on lyhyesti: lähemmä
Kristusta!
Jos siis kysymme, mitä teosofia on, saatamme vastata kuten alussa, että se on jumalallinen viisaus, joka valaisee sielumme sisimpiä
sokkeloita ja opettaa meitä oikein ajattelemaan, oikein tuntemaan, oikein tahtomaan ja
niin ollen oikein elämään.
P.E. 1917: 442—446,
1917: 452, 452, 482—483, 483, 1918: 22—24,
71—72, 72—73, 74, 99, 128, 133—134, 166—
167, 192, 192, 224, 233—235, 1919: 16—18, 31,
33,64,
T. S :n U3 :s vuosikokous vietettiin joulukuun
28—31 p:nä Indiassa. Mr. Jinarajadasa sähköttää Englantiin: ”Presidentti piti kongressiluennot. Suurenmoinen muoto, mainio ääni.”
Amerikan T. S. käyttää vanhan ylisihteerinimen
asemesta
nimitystä
”kansallispresidentti”. Kansallispresidentti valitaan kolmeksi
vuodeksi kerrallaan. Kuten tunnettu, valitaan
T. S :n presidentti seitsemäksi vuodeksi kerrallaan.
Tien varrelta 1919: 95,
1919:96, 96, 153—156, 160, 164, 193—196,
224, 226—230, 257—260,
T: Teosofisessa Seurassa puhutaan nykyään
paljon T.S:n rekonstruktsionista eli uudestaan muodostamisesta. Kysymyksen on herättänyt Mr. George Arundale Indiassa, Mrs.
Besantin läheinen ystävä, joka ennen toimi
Central Hindu College’n johtajana ja jonkun
aikaa oli Alcyonen (Krishnamurtin) holhoojana. Hän on tunnettu innokkaaksi Idän Tähden aatteen ajajaksi, ja hän ehdottaa, että
Teosofisen Seuran koko ohjelma uudistettaisiin ja muodostettaisiin ajan vaatimuksia vastaavaksi, semmoiseksi, että teosofinen elämänymmärrys pakostakin tulisi ilmi käytännöllisessä työssä ja toimessa. Hänen yksityiskohtaisissa ehdotuksissaan on paljon varteen otettavaa, paljon ajatusta herättävää, eikä ole
ihme, että kokouksissa on kysymyksestä keskusteltu, vaikka mihinkään tuloksiin ei vielä
olla tultu — ainakaan uuteen suuntaan. On
vain päätetty vielä pysyä vanhoissa puitteissa.
Mr. Arundale arvelee, että T. S.-n ohjelma
nykyisessä
määrittelyssään
on
vanhentunut.
Toisen pykälän suhteen hän esim. sanoo, ettei
meidän enää tarvitse ”edistää vertailevia tutkimuksia uskontojen alalla”, koska kaikkialla
jo ymmärretään niiden tutkimusten tärkeys.
Meidän tehtävämme sitä vastoin on osottaa,
että kaikissa uskonnoissa opetetaan samoja
oppeja ja että kaikilla uskonnoilla on sama
alkuperä! Sentähden toinen pykälä saisi kuulua seuraavasti: ”Levittää tietoa kaikkien uskontojen yhteisestä alkuperästä ja tehdä niiden yhteiset opit yleisesti tunnetuiksi”.
Kolmatta pykälää hän pitää erikoisen kömpelönä, koska niinikään yleisesti jo tunnustetaan, että on olemassa tuntemattomia luonnonlakeja ja salaisia voimia ihmisessä. Mr.
Arundalen mielestä pitäisi teosofein, ennenkuin he lähtevät tutkimaan ”tuntematonta”,
mahdollisimman tarkasti ja tieteellisesti tutus-
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tua tunnettuihin luonnonlakeihin ja ymmärtää
niitä teosofian valossa.
Johtuu mieleen, että antroposofit ovat ohjelmassaan jotakuinkin toteuttaneet Mr. Arundalen toivomuksia. Antroposofisen Seuran tehtäviin kuuluu ”vaalia tietoa siitä, että kansojen ja aikojen eri maailmankatsomuksissa on
ydin totuutta”; ja ”edistää kaikessa aistillisessa piilevän yliaistillisen tutkimista ja oikean henkitieteen levittämistä”. Jos Mr. Arundalen ehdotukset ovat ”edistysmielisiä”, voisi
siis sanoa, että antroposofit ovat näyttäneet
teosofeille tietä.
Entä
ensimäinen
pykälä,
”veljespykälä”,
joka nykyään yleensä on etualalla Teosofisessa
Seurassa, — mitä Mr. Arundale sen suhteen
ehdottaa? Tietysti, että veljeyttä enemmän
toteutettaisiin. Hänen mielestään Seura seurana saisi asettua varmalle kannalle monessa
käytännöllisessä kysymyksessä, esim. naisten
äänioikeudessa,
vivisektsionissa,
kasvissyönnissä. Veljeyttä voisi ulottaa ylöspäin yliinhimillisiin maailmoihin ja alaspäin ihmisen
alapuolella oleviin ja tämän veljeyden tunnustamiseksi voisi työskennellä. Samalla Mr.
Arundale kuitenkin kysyy, olisiko ehkä viisaampi antaa Seuran pysyä semmoisena kuin
se on ja velvottaa pienempiä piirejä Seuran
sisäpuolella
edustamaan
edistyneimpiä
käsityksiä veljeysaatteesta.
Yleensä Mr. Arundale epäilee, onko Seuran
nykyinen muoto tarkotustaan vastaava ajan
muuttuneissa olosuhteissa. Olisikohan se tehtävä enemmän kansanvaltaiseksi vaiko enemmän yksinvaltaiseksi? Eikö T.S:n entistä avonaisemmin pitäisi olla kanavana mestarein ja
niiden seuraajien välillä? Eikö presidentinvaalissa esim. voitaisi ehdottomasti noudattaa
mestarein viittauksia? Olisiko presidentti valittava elinajaksi vaiko pitemmäksi aikaa kuin
seitsemäksi vuodeksi kerrallaan? Ja ehkä presidentille olisi annettava suurempi yksinvalta
kuin nykyään?
Aika näyttää, mille kannalle T. S. asettuu
näihin kysymyksiin nähden.
Toimittajalta 1919:261—262,
1919:288, 296—298, 323—325, 1920:3—6,
54—55, 74, 101—105, 193—199, 241—247, 334,
335, 338—348, 382—383, 1921: 5, 57—59, 59—
61, 63—64, 64, 130, 191—192, 196—198, 255,
256,
T:
Tullessamme
teosofeiksi
omaksuimme
elämänymmärryksen,
jonka
sanottiin
olevan
kaikkien
uskontojen
alkuperäisenä
sisäisenä
viisautena, niiden esoteerisena oppina. Iloitsimme siitä, että vihdoinkin olimme löytäneet
maailmankatsomuksen,
joka
yhdisti
meidät
kaikkiin ajatteleviin ja totuutta etsiviin ihmisiin ja valaisi pyrkimyksiämme, niin ”ettei
mikään inhimillinen ollut meille vierasta”.
Luonnollista oli meistä, että ulkonaisesti tunnustimme
tämän
totuudenetsijäin
veljeyden
liittymällä Teosofiseen Seuraan, joka rikkinäisessä ja materialistisessa maailmassa edusti
aikain henkevää viisautta.
Teosofisessa Seurassa saimme kuitenkin kokea monenlaisia pettymyksiä. Vuosien vieriessä siinä tapahtui hajaannuksia ja eroamisia.
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Totuuden etsijäin lujan ja yksinkertaisen veljeskunnan asemasta on nyt olemassa monenmoisia teosofisia seuroja, jotka kaikki kannattavat
ja
julistavat alkuperäistä
yhteistä
maailmankatsomusta,
joskin
pienillä
lisäyksillä ja nimenmuutoksilla. Niinpä meillä on
paitsi alkuperäinen Teosofinen Seura, jonka
päämaja on Adyarissa, m.m. seuraavat yhdistykset: Amerikan Teosofinen Seura (Judgeseura), Kansan Temppeli (Amerikassa), Yleinen Veljeys (Tingley-seura), Kansainvälinen
Teosofinen Seura (Hartmann-seura Saksassa),
Riipumaton Teosofinen Seura (Amerikassa),
Kristillisten mystikkojen Järjestö (Amerikassa),
Antroposofinen
Seura
(Steiner-seura),
Rosenkreutsiläinen
Veljeskunta
(Heindel-seura
Amerikassa) ja Ruusu-Risti Suomessa. Jos
nämä seurat ja yhdistykset olisivat ystävällisessä suhteessa toisiinsa, jos ne kunnioittaisivat, auttaisivat ja tukisivat toisiaan, silloin
saattaisimme yksinomaan iloita teosofisen liikkeen rikkaasta ja runsaasta henkisestä voimasta, joka on näin paljon kauniita hedelmiä
kantanut. Mutta nyt meidän on surulla tunnustaminen, että nuo eri yhdistykset eivät ole
suopeita toisilleen, vaan pikemmin ovat kuin
kilpakosijoita, jotka kaikki pyytävät saman
neitosen
kättä.
Muutamat
niistä
varsinkin
saattavat käyttää sangen epäkohteliasta ja
epäveljellistä kieltä puhuessaan toisista ja
paljastaessaan niiden heikkoja puolia. Eikä
niin ollen ole ihmettä, että moni totuuden
etsijä,
moni
teosofisen
elämänymmärryksen
omaksuja
masentuneena
ia
hämmästyneenä
kysyy itseltään, mihin hän oikeastaan on joutunut, onko hän ymmärtänyt teosofian väärin
vai ovatko teosofisten seurojen jäsenet unohtaneet, mitä teosofian piti olla.
Eikö näet teosofia ollut kaikkien uskontojen ja elämänkatsomusten sisäinen ydin? Eikö
se ollut erimielisyyksien ja riitojen poistaja?
Eikö se ollut yhteinen pohja kaikelle totuuden
etsimiselle? Olihan toki, sillä sen esittämät
opit olivat läpeensä yleismaailmallisia, läpeensä loogillisia ja kumoamattomia. Katsokaamme vain, mikä tuo meidän teosofinen
elämänymmärryksemme oli!
Emme olleet materialisteja. Materialismin
olimme hyljänneet. Se ei meitä tyydyttänyt.
Emme siis olleet jumalankieltäjiä.
Päinvastoin uskoimme Jumalaan. Mutta mihin Jumalaan? Ei mihinkään ihmisten tekemään Jumalaan, ei mihinkään määriteltyyn
Jumalaan. Uskoimme vain siihen Jumalaan,
joka oli, joka oli itse Elämä ja jota emme
kyenneet määrittelemään. Siitä Jumalasta emme tienneet muuta kuin, että hän oli kaikki
kaikessa, että kaikki elämä oli hänen ilmennystään, että hänen henkensä pyrki esille kaikissa elämän muodoissa. Olimmeko siis panteistejä? Miksei? Mitä nimestä? Mutta määritelkäämme itse nimemme merkitystä, älkäämme antako kenenkään tietosanakirjoista
päätellä, mikä panteismimme oli. Meidän Jumalamme oli elävä Jumala ja ainoa Jumala,
koska hän oli itse elämä. Ei hän muotoihin
tyhjentynyt, muodot olivat aina ja iankaikkisesti liian köyhät tuomaan esille hänen henkensä rikkauksia.
Hän oli ikuinen äiti ja
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ikuinen isä. Hänen luomistyönsä ei ikinä loppunut.
Mekin olimme ihmisinä hänen ilmennystään.
Samoinkuin eläimet olivat ja kasvit ja kivet
ja koko luonto elementteineen, — ja koko
näkymätön maailma. Ja kaikki nämä elämän
eri muodot eli ilmennykset olivat suhteissa
toisiinsa, riippuvaisia toisistaan ja toistensa
jatkajia
luomisen
pitkässä
kehityssarjassa.
Niin oli kivikunta antanut henkensä kasvikunnalle, kasvikunta eläinkunnalle ja eläinkunta
ihmiskunnalle.
Kivennäismaailma
jo
uneksi
kasvien siroista ja elävistä muodoista, sen
todistivat esim. jääkukat akkunalla talvipakkasessa. Ja kasvien mielikuvituksessa liikkui
eläinten vapaa, paikasta riippumaton elämä,
kurottautuihan kukka aurinkoon päin lämpöä
etsien ja saattoihan se nauttia hyväilyistä ja
rakkaudesta. Entä eläimet! Niiden vaisto viittasi ihmiseen päin, ne jo ajattelivat ja tunsivat, vaikka niiden sieluelämä vielä oli kahleissa. Mutta ihmisen hengen vapaudesta ne
uneksivat, hänen älystään ja järjestään, hänen, tahdostaan ja vallastaan luonnon yli.
Ja me ihmiset, me kannoimme rinnassamme
enkelin kuvan, täydellisen ihmisen ihanteen.
Korkeimmat ja kauniimmat vaistomme nostivat meitä taivasta kohti. Meissä oli eläintä
jälellä, paljon eläintä, mutta enkeli oli meissä
myös syntymässä. Saatoimme olla jaloja, epäitsekkäitä, saatoimme rakastaa kauneutta yli
kaiken, saatoimme uhrautua totuuden ja oikeuden puolesta. Oi meissä oli paljon semmoista, joka viittasi tulevaisuuteen, joka ennusti päivää, jolloin ihmiskunnasta siirtyisimme lähinnä ylempänä olevaan luonnon
valtakuntaan, enkelikuntaan. Tämä tulevaisuuden ihanteemme oli saavutettavissa jälleen-,
syntymisen avulla. Yhdessä elämässä emme
ehtineet kasvaa ja kehittyä enkeliksi, mutta
koska
inhimillisinä
minuuksina
saatoimme
syntyä uudestaan maan päälle ja jatkaa työtämme siitä, mihin viimeksi lopetimme, oli
meillä
takeita
ihanteemme
saavuttamisesta.
Jumala, joka oli laskenut siemenen sieluumme, antoi sille myös tilaisuutta itämään, kasvamaan ja kukkimaan.
Tämmöinen
oli
teosofinen
elämänymmärryksemme. Se toi mieleemme ilon ja rintaamme rauhan. Se teki meidät suvaitsevaisiksi kaikkia ihmisiä kohtaan. Emme katsoneet ihmisen ennakkoluuloisia uskonmuotoja,
hänen tietämättömyyttään ja sokeuttaan. Katselimme sitä kaunista, mikä piili hänen sielussaan, ja tahdoimme auttaa sitä päivänvaloon. Emme hätääntyneet hänen luontonsa
heikkouksia, sillä tiesimme, että ne olivat
ohimeneviä ja haihtuvia. Emme istuneet suremaan omaa syntisyyttämme, iloitsimme siitä,
että meissäkin oli enkeli — vapahtaja, —
joka lopulta oli vievä voiton vioistamme.
Tässä maailmankatsomuksessamme ei ollut
mitään
teennäistä,
ei
mitään
salaperäistä
eikä mystillistä eikä yliluonnollista. Se oli
kuin
kirkasta
päivänvaloa
tietämättömyyden
pimeän yön jälkeen.
Minkä tähden emme sitten pysyneet yksimielisinä? Minkätähden meidänkin piti hajaantua erilaisiin ”lahkoihin”?

Teosofia

— 372 —

Syy oli selvä. Unohdimme, että teosofinen
elämänymmärrys tuommoisena oli eksoteerinen, julkinen, yleinen. Sitä ei keltään salattu,
kuka tahansa sai siihen tutustua. Meidän piti
vain olla sen kannattajia ja edustajia omassa
elämässämme. Unohdimme tämän yksinkertaisen totuuden ja sekoitimme siihen kaikenmoiset käsityksemme esoterismista ja salatieteestä tai ehkä paremmin sanoen salaisesta
tiestä.
Olimme näet kuulleet kerrottavan, että ihminen saattoi jouduttaa omaa henkistä kehitystään, että hän siis verrattain nopeasti saattoi kehittyä enkeliksi, jos vain ”liitti oman
tahtonsa luonnon suureen kehitysvoimaan” eli
”alisti oman tahtonsa Jumalan tahtoon”. Kuka
meistä ei sitä olisi tahtonut? Kuka ei olisi
tahtonut nousta tiedon huipuille? Elää jaloa
ja ihmisystävällistä elämää oli liian pientä —
taivasten valtakunta oli otettava väkirynnäköllä. Ja luonnollisesti silloin kysyimme: mitä
meidän on tehtävä, jotta henkinen kehityksemme kulkisi nopeasti eteenpäin?
Olimme neuvojen ja ohjausten tarpeessa.
Niinkauankuin
madame
Blavatsky
eli,
oli
luonnollista, että hän oli mielestämme pätevä
neuvonantaja. Mutta hänen kuoltuansa? Niin,
hänen kuoltuansa alkoi ilmestyä, toinen toisensa jälkeen, neuvojia, opettajia, vihittyjä,
opetuslapsia,
salatieteilijöitä,
tietäjiä,
adepteja. Toiset meistä kuuntelivat toisia, toiset
toisia. Luokituimme, ryhmityimme ja — hajaannuimme. Sanoimme jokainen: meidän ryhmämme edustaa oikeata, varsinaista teosofiaa.
Sekoitimme yhteen teosofian ja oman ”salaisen tiemme”. Unohdimme, että teosofinen
maailmankatsomus oli eksoteerinen, julkinen,
ettei sillä ollut mitään tekemistä meidän privaattipyrkimyksiemme kanssa. Teosofinen elämänymmärrys koski kaikkia ihmisiä, kelpasi
kaikille
ajatteleville
totuudenetsijöille,
mutta
salainen tie oli tekemisissä yksilön vapaan
tahdon kanssa. Sitä ei voinut tyrkyttää eikä
saarnata kadun kulmilta. Se oli esoteerista,
salaista ja yksilöllistä eikä se saanut värittää teosofian yleisinhimillistä, veljellistä ja
valoisaa elämänkatsomusta.
Lankesimme lahkolaisuuteen, kun koetimme
tehdä
esoteerisista
pyrkimyksistämme
yleispätevää teosofiaa ja samalla eksoteerisesta
teosofiasta
jotain
esoteerista
ja
hämäräperäistä. Lankesimme — emmekä ole vielä
osanneet nousta. Meistä on joko Mrs. Besant
tai piispa Leadbeater tai Mrs. Tingley tai
tohtori Steiner tai joku muu paras ja pätevin
teosofinen opettaja — emmekä edes ajatuksissamme lisää, että hän on paras meille, vaan
tahtoisimme kaikkien ymmärtävän, että hän
”todella puolueettomasti katsoen” on paras, ja
loukkaannumme hengessämme (ellemme näytä
pahaa mieltämme), jos toinen ei älyä panna
arvoa hänen hyveilleen.
Olemme luopuneet siitä vapaudesta ja itsenäisyydestä, minkä teosofia meille lahjoitti,
ja taas menneet karsinaan! Luulemmeko todella etenevämme henkisesti niin hirveällä
vauhdilla, että sen takia kannattaa olla ylpeä
ja eripurainen, kylmä ja epäveljellinen? Ja
eikö siis henkiseen kehitykseen enää kuulu-
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kaan rakkaus ja sopusointu, lämmin sydän ja
veljen käsi? Emmekö koskaan jaksa ymmärtää, että olkoon ”opettajia” vaikka sadottain,
Elämä on yksi ja Elämän Suuri Koulu niinikään?
Toimittajalta 1921: 258—262,
Teosofisen Seuran tehtävä
[*Koska P. E:n kiertokirje ”Teosofisen
Seuran tehtävä” on erittäin tärkeä ja koska
hän
palautuu
tähän
kirjeeseen
monessa
Toimittaja-pätkässään,
on
tässä
poikettu
kronologisesta
järjestyksestä
muuhun
teosofia-sanaan nähden, joten tämän hakusanan jatko seuraa vasta näiden kirjoitusten jälkeen.]
T: Olen kirjoittanut englanninkielisen avoimen kirjeen kaikille maapallon teosofeille,
joka kirje lähetetään painettuna eri seurojen
loosheille, johtajille ja aikakauslehdille. Siinä
olen puhunut uuden veljeyden puolesta. Olen
ehdottanut, että kaikki teosofisen liikkeen aiheuttamat seurat ja yhtymät muodostaisivat
suuren yleismaailmallisen liiton omine keskustoimistoineen, aikakauskirjoineen ja säännöllisine
maailmankongresseineen.
Olen
tuonut
ilmi vakaumukseni siitä, että rauhaa ei tule
maailmaan, liittoa ei kansojen kesken, ennenkuin totuuden etsijät lyövät veljeskättä toisilleen.
Kirjeen teksti julkaistaan Ruusu-Ristin ensi
numerossa suomennettuna.
Toimittajalta 1921: 262,
T: Englanninkielinen kiertokirje ”Teosofisen
Seuran tehtävä”, joka tässä K. I:n suomentamana seuraa, lähetettiin kesäkuussa noin
yhdeksään sataan eri paikkaan maapallolla,
enimmäkseen Teosofisen Seuran loosheille tietysti. Tarkoitukseni oli, että kiertokirjeessä
esitetystä
ehdotuksesta
keskusteltaisiin
Parisin kongressissa heinäkuun 23—26 p:nä, ja
koska itse en päässyt matkustamaan, kirjoitin
Ranskan T.S:n ylisihteerille, Monsieur Charles Blech’ille, pyytäen, että hän — jos katsoi
asian sen arvoiseksi — huolehtisi siitä, että
kongressi keskustelisi ehdotetusta maailmanliitosta. M. Blech vastasi heti erittäin ystävällisesti, että asia suuresti kiinnitti hänen
mieltään ja lupasi pitää huolta siitä, että
ehdotuksesta keskusteltaisiin. Tätä kirjoittaessani en ole vielä mitään kuullut Parisin teosofisesta kongressista, mutta missään tapauksessa en vielä uskalla odottaa tuloksia keskustelusta. Tuuma on uusi ja pääasia on, että
ajatus on pantu alulle.
Sitä vastoin olen kyllä muutamilta T.S:n
loosheilta ja yksityisiltä jäseniltä sekä parilta
muulta seuralta vastaanottanut kirjeitä, jotka
ilmaisevat asianomaisten iloa ja myötätuntoa
ehdotuksen johdosta; näitä kirjeitä on saapunut Englannista, Amerikasta, Hollannista ja
Italiasta.
Erittäin
ilahdutti
minua
Italian
T.S:n entisen ylisihteerin, Genovan yliopiston
professorin, toht. O. Penzigin lyhyt tiedonanto, jossa ilmoitti täydellisesti hyväksyvänsä
ehdotuksen ja kannattavansa sitä, kun se
esitettäisiin Parisin kongressissa. Jos ennen

T.S:n tehtävä

—373—

Ruusu-Ristin
painattamista
saapuu
uutisia
Parisista, kerron niitä otsikossa ”Tien varrelta”.
Toimittajalta 1921: 324—325,
TEOSOFISEN SEURAN TEHTÄVÄ
Avoin kirje kaikille maailman
teosofeille
Veljet.
Toivossa että ystävällisesti suotte anteeksi
ne kompastukset, joita mahdollisesti tulen tekemään kirjoittaessani englanninkielellä, joka
ei ole äidinkieleni, mutta on Teosofisen Seuran virallinen kieli, — otan vapauden lausua
muutamia sanoja Teosofisen Seuran tehtävästä, josta tänä vuonna tullaan keskustelemaan Maailman Kongressissa Parisissa. Arvelen, että Teille mahdollisesti olisi mielenkiintoista kuulla, mitä mielipiteitä on vanhalla
teosofilla, joka asuu pienessä maassa kaukana
Pohjois-Europassa, ja nämä ajatukseni tulen
esittämään osaksi kysymyksen, osaksi ehdotuksen muodossa.
Mitä uskoimme aluksi liittyessämme Teosofiseen Seuraan? Uskoimme päässeemme totuudenetsijäin veljeskuntaan, jossa ei tehnyt
eroa ei rotu, ei uskonto, ei yhteiskuntaluokka,
ei sukupuoli eikä väri. T.S:n oli sanottu olevan
”ehdottomasti
lahkolaisuudesta
vapaan
totuudenetsijäin yhtymän” ja sen jäsenten
sanottiin
”osoittavan
suvaitsevaisuutta
kaikille, yksin suvaitsemattomille ei vain osoitettuna etuoikeutena, vaan täytettävänä velvollisuutena” (katso ”The Theosophistin kansilehteä).
Me etsimme totuutta ja ymmärsimme, ettei
meistä kellään ollut käsissämme koko totuus.
Olimme veljiä tietämättömyydessä tai pienessä tietomäärässämme ja ihmisolentoina vain
rakastimme toisiamme ja annoimme anteeksi
toinen toistemme puutteet. Kuitenkin uskoimme varmasti, että totuus oli löydettävissä,
sillä olivathan olemassa nuo Siunatut Mestarit, jotka olivat etsineet ja löytäneet, taistelleet ja voittaneet. He olivat mittapuumme,
ihanne, johon pyrimme. Ja he olivat täydellisiä rakkaudessa niin hyvin kuin tiedossakin.
Elämä oli heidän koulunsa ja T. S. oli aivan
määrätty luokka tässä koulussa. Teosofinen
työ oli lyhyt tie heidän luokseen. Me elimme
henkisen
puhtauden,
inhimillisen
veljeyden
ilmapiirissä.
Mutta sitten sattui erimielisyyksiä ja hajaannusta. Niin, jos olisimme olleet veljiä, jos
olisimme olleet suvaitsevaisia, niin ei erimielisyyden,
epäsovun
ja
suvaitsemattomuuden
henki
olisi
päässyt
meihin
vaikuttamaan.
Mutta mitä teimme? Elimmekö ihanteemme
mukaisesti?
Jos niin on, miksi sitten olemme jakautuneet moneen eri seuraan? Miksi on siis aika
ajoittain tapahtunut ero ja uuden seuran rakentaminen
vanhojen
periaatteiden
pohjalle,
mutta toisen nimisenä? Miksi ovat syntyneet
Judge-seura, Temppeli-seura, Yleinen Veljeys,
Hartmann-seura, Amerikan riippumaton T. S.,
Antroposofinen-seura,
Kristillisten
Mystikkojen seura, Ruusu-Ristin veljeskunta j.n.e.? Ja
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miksi ovat nämä seurat enimmäkseen vihamielisiä toisilleen? Miksi puhuvat he usein
toisistaan
vihamielisellä ja arvostelevalla tavalla?1)
On
sanottu
T.S:n
tarkoituksena
olevan
”materialismin vastustamisen ja uskonnollisen
mielen elvyttämisen”, joka tietysti oli tehtävä
ehdottomasti
lahkolaisuudesta
vapaassa
hengessä. Mutta kuinka se on mahdollista, kun
on olemassa monia kilpailevia seuroja, jotka
julistavat samaa totuutta, mutta jotka kieltävät toinen toisensa? Maailma ei huomaa tässä
piilevää huumoria, vaan kysyy: ”jos kerran
uskotte suvaitsevaisuuteen, niin miksi ette
sitä kohdista teosofiveljiinne?”
Älkää sanoko, ettei tämä ole alkuperäisen
T. S :n syy, vaan siitä eronneiden jäsenien.
Tahdotteko todellakin väittää, etteivät nuo
eronneet jäsenet uskoneet suvaitsevaisuuteen,
etteivät
he
olleet
lahkolaisuudesta
vapaita
totuudenetsijöitä? Ja jos sen teettekin, niin
muistakaa, että tämä näkökanta on omanne,
mutta siitä ei seuraa, että se on heidän kantansa.
Päinvastoin voimme pitää itsestään selvänä, että eronneet jäsenet, Judgen, Tingleyn
ja Steinerin y.m. kannattajat lujasti uskoivat olevansa ja yhäkin pitävät itseään todellisina totuudenetsijöinä ja vieläpä suvaitsevaisina ja laajamielisinä.
Kuulemme
ulkopuolisten
usein
kysyvän:
”jos kaikki olette teosofeja ja näette totuuden, miksi sitten nimitätte itseänne eri nimillä teosofeiksi, antroposofeiksi ja ruusuristiläisiksi ja miksi niin usein kiistelette ja
olette erimieltä?” Ja me lausumme mahtavia
sanoja ”erilaisista näkökannoista” ja ”totuuden monista eri puolista” mutta kun tosi
tulee kysymykseen, niin ajattelemme aina ja
toisinaan tunnustammekin, että itse olemme
ainoat oikean näkökannan puoltajat ja että
rakkaat toisen nimen alla kulkevat
veljemme
vaeltavat erehdyksessä ja pimeydessä.2)
Olemme hyvin taipuvaisia ajattelemaan, että
oma teosofian ja okkultismin opettajamme on
ainoa tai ainakin paras, mutta unohdamme
välttämättömän lisäyksen ”meille”.
1

) Tämän kirjoittaja oli aivan nuori mies
ja lueskeli Helsingin Yliopistossa, kun teosofian valo lankesi hänen tielleen. Se tapahtui
tammikuussa v. 1894, jolloin hän oli 18 vuoden ikäinen. Seuraavana vuonna liittyi hän.
Teosofiseen
Seuraan,
ja
vähän
senjälkeen,
erosi Judge siitä. Allekirjoittanut alotti julkisen toiminnan teosofian hyväksi vuonna 1897
ja vuonna 1907 perustettiin Suomen Teosofinen Seura. Vuonna 1917 vetäytyi hän pois
ylisihteerin virasta voidakseen täydellisemmin
antautua
kirjalliseen
työhön
ja
okkultisiin
tutkimuksiin. Viime vuonna tuli hän uuden
teosofisen seuran johtajaksi, joka (Suomalainen
Ruusu-Risti)
perustettiin
ylläpitämään
alkuperäistä teosofista veljeyttä ja lahkolaisuudesta vapaata henkeä.
2
) Muistelkaa esim. niitä kauniita sanoja,
joita viime kesänä vaihdettiin Teosofisen ja
Antroposofisen Seuran välillä resp. Neuchatelissa ja Dornachissa (Schweitsissä).
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Ja tästä johtuu, ettemme näe totuutta. Emme huomaa, ettemme ole ollenkaan suvaitsevaisia, että meidän on melkein mahdoton olla
suvaitsevaisia. Emme näe, että totuuden etsimisemme vielä on todellakin hyvin epämääräistä ja että kiihkeitä ponnistuksiamme kannattaa
pikemmin
ulkonainen
auktoriteetti
kuin todellinen sisäinen tieto. Emme näe, että
kaiken pohjalla piilee aivan alkuperäinen, epäveljellinen suvaitsemattomuuden henki.
Sillä jos olisimme suvaitsevaisia, jos todella ymmärtäisimme, että totuudella on monta puolta ja monet tiet vievät Roomaan, niin
emmekö tunnustaisi, ei ainoastaan ilman katkeruutta, vaan todellisella sydämen ilolla, että
samoin kuin Valkoisessa Veljeskunnassa on
monta Mestaria, niin täytyy olla monta opettajaa ulkonaisellakin ihmiskunnalla? Emmekö
silloin todella ilomielin myöntäisi, että niin
hyvin Mrs. Besant kuin tohtori Steiner ja
monet muut heidän kerallaan ovat päteviä
okkultisia opettajia kukin omalla tiellään ja
että
kukin
heistä
tunnetaan
hedelmistään.
Emmekö silloin pidättyisi arvostelemasta ja
tuomitsemasta? Mikä syy meillä tosiaankin on
väittää, että Mrs. Besant tai tohtori Steiner
tai joku muu olisi ainoa kykenevä Okkultinen
opettaja? Tiedämmekö sen todella vai onko
arvelumme
vain
lausuttu
auktoriteettiuskon
perusteella?
Meillä ei ole minkäänlaista ehdottoman
objektiivista mittapuuta eikä mitään jumalallisen
puolueetonta
arvostelulautakuntaa
määräämässä, onko joku opettaja nimensä
arvoinen. Meillä on vain puhtaasti inhimillinen mittapuu käytettävänämme. Meidän on
tunnettava
heidät
hedelmistään,
loogillisista
ja epäitsekkäistä opetuksistaan, siitä myötätunnosta, rakkaudesta ja luottamuksesta, jota
he herättävät.
Itse asiassa ei ole mitään vaaraa siinä,
että asetamme toisen tai toisen okkultisen
opettajan yläpuolelle kaikkien muiden. On
hyvä/ että sen teemme. Mutta ei ole syytä
ajatella, että kaikki muut opettajat omaamme
lukuunottamatta ovat enemmän tai vähemmän
petkuttajia.
Älkäämme
etsikö
vikoja
muissa ihmisissä, antakaamme vaan oman
valomme valaista maailmaa.
Myönnätte, että tämä on järkevää puhetta.
Miksemme sitä sitten sovita elämäämme ja
opetuksiimme?
Emmekö kaikki ole veljiä? Emmekö tunne
toisiamme siksi, vaikka kuulummekin ei’i seuroihin? Moninaisuus rikastuttaa eikä sitä tule
halveksia. Mutta rakkaus alkaa kotona ja
kaikkien meidän, jotka olemme haarautumia
samasta rungosta, teosofiasta, tulisi elää rauhassa keskenämme. Meillä on suuri tehtävä
edessämme ja meidän täytyy yhtyä tähän
tehtäväämme. Eikö meidän tulisi nousta yhtenä miehenä aikamme materialismia vastustamaan?
Niin
tosiaankin,
aikamme
materialismia
vastustamaan!
On sanottu Teosofisen Seuran ensimmäisen
pykälän olevan ”Ihmisten yleisen veljeyden
ytimen
muodostamisen
huolimatta
rodusta,
uskonnosta,
yhteiskuntaluokasta tai väristä”.
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T. S. on yleismaailmallinen yhtymä ja julistamme, että tarkoituksemme on muodostaa
ihmisten, yleisen veljeyden ydin. Näyttää siltä
kuin alkujaan olisimmekin uskoneet veljeyteen
ja että tunsimme olevamme Kristusten ja
Buddhojen seurassa.
Muistan unelman, joka minulla oli muutamia vuosia sitten. Uneksin, että Teosofinen
Seura sodan tullen olisi yhtenä miehenä rauhan puolella, että kaikki T.S:n jäsenet olisivat Kristuksen ja Buddhan seuraajia, että
he julistaisivat ja saarnaisivat veljeyttä kesken sodankäyntiä ja että he olisivat maailmankansalaisia,
eivätkä
kansalliskiihkoilijoita
tai chauvinistejä. Uneksin, että kaikki teosofit kieltäytyisivät kantamasta aseita, käyttämästä väkivaltaa, kieltäytyisivät tappamasta ja murhaamasta. Uneksin, että Mestarit
ja H. P. B. olivat niin tarkoittaneet. Tämä oli
tietysti vain unta ja heräsin todellisuuteen.
Mutta minusta tuntui, että tuollainen teosofinen
suhtautuminen
asiaan
olisi
tuottanut
maailmalle äärettömän paljon henkistä apua,
joskin kaikki olisivat tulleet tapetuiksi (mikä
tuskin olisi tapahtunut).
Tämä uneni oli liian kaunis ollakseen tosi
fyysillisellä tasolla ja niin me teosofit syöksyimme sotaan, tapoimme ja tulimme tapetuiksi maallisen ”kunnian kentällä”. Teimme
velvollisuutemme kansalaisina ja kuilu eri
maiden teosofien välillä tuli yhä laajemmaksi.
Ja vielä tänä päivänä ovat kansakunnat
sodassa keskenään, kaikkialla jatkuvat vallankumoukset, eikä vielä ole maailmassa rauhaa.
Milloinka se tehdään? Ei ennenkuin me,
jotka edustamme yleistä veljeyttä, taaskin pidämme toisiamme veljinä. Ei ennenkuin me
unohdamme kaikki riitamme ja erimielisyytemme, ei ennenkuin annamme toisillemme
anteeksi toistemme synnit. Kuinka voitte ajatellakaan, että ulkonainen ihmiskunta pääsisi
rauhaan,
ennenkuin
totuudenetsijöitä
yhdistää veljellisen rakkauden yhteinen side? Arvostelette itsenne liian pieniksi totuudenetsijöinä, jos arvelette, ettei mitään merkitse,
mitä te yksilönä ajattelette tai tunnette. Se
merkitsee paljon. Se merkitsee äärettömän
paljon, sillä totuuden etsijät ovat ajattelun
johtajia, ovat ihmisten johtajia. Ja eikö Kristus ole ennustanut ajan tulevan, jolloin sävyisät perivät maan? Ja keitä ovat nuo sävyisät, jos eivät ole totuudenetsijöitä, nimittäkööt he sitten itseään teosofeiksi, okkultisteiksi tai antroposofeiksi.
Totuudenetsijäin perheestä on nouseva tuon
suuren orvon, ihmiskunnan johtajat.
Kansainvälinen veljeys on vielä syntymättä,
ja meidän on laskettava kansojen liiton henkinen perusta. Meidän on ratkaisu löydettävä,
meidän on lausuttava ensimmäinen rauhan ja
hyväntahdon sanoma.
Vuosia sitten olisimme voineet ajatella, että
Teosofinen Seura taas avaisi ovensa kaikille,
jotka sen olivat jättäneet ja että se kutsuisi
heidät palaamaan yhtenä miehenä. Niin olisi
voinut käydä vuosia sitten, mutta nyt ymmärrämme, ettei T.S:n ovet koskaan olekaan olleet suljettuina, mutta että T.S:n jäsenet,
siinä toimivat yhtä hyvin kuin siitä eronneet,
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eivät katselleet sen tarkoitusperiä ja tehtäviä
samalla laajakantoisella silmällä kuin H. P. B.
ja H. S. O. Ja siis on keksittävä uusi keino
eronneiden
ainesten
yhdistämiseksi,
suuren
Teosofisen Liikkeen eronneiden j’äsenten yhdistämiseksi.
Uusi ratkaisu on keksittävä ylitsevuotavan
ilon tunteessa. Sillä eikö meidän tulisi kiitollisina siitä iloita, että alkuperäinen teosofinen
liike on tullut niin rikkaaksi, niin monipuoliseksi ilmennyksissään? Ei ole valitettavaa,
että niin monta seuraa on lähtenyt alkuperäisestä juuresta, päinvastoin on se henkisen
voiman ja alkuperäisen sysäyksen laajalle
ulottuvien tarkoitusperien paras todistus. Meidän
on
iloittava
kaikesta
hajaannuksesta,
eroamisesta ja uudelleen luomisesta. Emme
koskaan palaa vanhoihin olosuhteisiin!
Tarvitsemme vain nyt uuden siteen, uuden
veljeskunnan, uuden ulkonaisen järjestön tätä
mahtavaa
alkuperäistä
sysäystä
tukemaan,
joka sysäys viime aikoina on jonkun verran
pimitetty, mutta ei koskaan ole muuttanut
muotoa.
Me tarvitsemme, — emme uutta seuraa
vanhojen lisäksi, vaan — nykyisten seurojen
muodostamaa uutta liittoa, yhteistä lavaa,
jolla kaikki voisimme tavata.
Muodostakaamme siis teosofisten ja samanhenkisten seurojen Yleinen Liitto ja Yhtymä
kansainvälisine
toimistoineen,
kansainvälisine
aikakauskirjoineen sekä säännöllisesti uudistuvine maailman kongresseilleen.
Keskinäinen voittomme tästä olisi suuri ja
olisi maailmankin voitto. Keskinäinen epäsopumme päättyisi, sillä itsestään selvää on,
etteivät yhteiseen järjestöön kuuluvat sisarseurat enää toisiaan solvaisi. He kunnioittaisivat, auttaisivat ja kannattaisivat toisiaan
ja maailma tulisi henkisesti rikkaammaksi,
sillä olisi vain yksi suuri yhdistetty rintama
ajan materialismia vastassa. Eri seurojen ei
silti tulisi jättää omat määrätyt työsuuntansa. He jatkaisivat kuten tähän asti, yhä
syventäen sisäisiä tutkimuksiaan, yhä laajentaen
ja
rikastuttaen
ulkonaisia
suhteitaan.
Mutta he eivät enää katsoisi karsain silmin
toisiaan, he näkisivät ja tuntisivat luontaisen, sisäisen veljeytensä.
Onko tämä ehdotus järkeä vailla vai onko
se viisas ja tarkoituksenmukainen?
Jos se on järjetön, jääköön se pohtimatta.
Mutta jos ei se ole vailla järkeä, niin lienee suunnitelma tosi ja hyvä. Älkää sanoko
sitä epäkäytännölliseksi. Jos se on totuuden
pohjalla, niin ei merkitse mitään, onko se
käytännöllinen tai epäkäytännöllinen. Totuus
on aina epäkäytännöllinen, ennenkuin se pannaan käytäntöön. Jos siis suunnitelma sisältää
totuutta, niin on se toteutettava.
Ja meidän on se toteutettava.
Esitän, että tämä asia otettaisiin keskusteltavaksi Teosofisessa Kongressissa Parisissa
heinäkuun 23—26 päivinä tänä vuonna, ja
myöskin että siitä keskusteltaisiin kaikissa
maailman T. S. loosheissa. Ja esitän, että
suunnitelma otettaisiin käsittelyn alaiseksi jokaisessa teosofisessa, antroposofisessa, mystillisessä, ruusuristiläisessä, okkultisessa j.m.s.
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seuroissa, joka saa siitä tiedon. Lähetän tämän kirjelmän niin monen osoitteen mukaan
kuin minulle on mahdollista ja pyydän vakavasti
teosofisten
aikakauskirjojen
toimittajia
painattamaan sen omiin lehtiinsä kukin omalla kielellään.
Minusta näyttää, kuin voisi Kansainvälinen
Liitto muodostua niinpian kun alkuperäinen
teosofinen seura, T. S. Adyarissa, sitä asianmukaisesti esittäisi. Kaikkien seurojen edustajat voitaisiin kutsua sen liiton ohjesääntöjä, asetuksia ja muita sääntöjä laatimaan.
Veljet, älkäämme koskaan unohtako, mitä
vanhat roomalaiset sanoivat: concordia res
parvae crescunt, ja alkakaamme uusi aikakausi viribus unitis. Veljellisin terveisin, teidän vilpitön
Pekka Ervast.
Kirjailija, Suomen Ruusu-Ristin Johtaja,
Suomen
Teosofisen
Seuran
Perustaja-ylisihteeri.
Osoite: Helsinki, Suomi.
Engl. suom. K. I. [*Kyllikki Ignatius]
1921: 328—334,
Sentähden he lähettivät tuon viime numerossamme
julkaistun
kiertokirjeen
kaikille
maailman teosofeille, joka kirje nähtävästi
vielä ei ole aikaansaanut mitään tulosta fyysillisessä maailmassa, ks R-R 1921: 387—396,
T: Mutta on meillä ”hedelmä” vieläkin
myöhemmältä ajalta.1) Se on tuo kiertokirje
kaikille maailman teosofeille, josta suomennos julkaistiin Ruusu-Ristin elokuun numerossa. Lukijat ovat siitä kaikki voineet nähdä,
minkälainen on meidän Ruusu-Ristimme henki
ja minkälainen on siis se Salatieteellinen virtaus, jota minä ehkä edustan.
Oliko nyt tuon avoimen kirjeen henki tavalla tai toisella epäteosofinen? Sotiko se
jollain tavalla Teosofisen Seuran pykäliä tai
sääntöjä vastaan? Oliko siinä esitetty ehdotus kaikkien maailman teosofisten ja okkultisten
seurojen
yhteenliittymiseksi
suureksi
kansainväliseksi liigaksi jollain tavalla hullunkurinen tai epäveljellinen?
Siihen käsitykseen saattaa melkein tulla,
kun ottaa huomioon, millä tavalla kirje otettiin vastaan Parisin kongressissa, jossa piti
keskusteltaman juuri ”Teosofisen Seuran tehtävästä”. En ole saanut mitään personallisia
tietoja tuosta kongressista, mutta ”Teosofin”
syyskuun numerosta luin seuraavan uutisen:
”Pekka Ervastin kiertokirje, jossa ehdotetaan erinäisten järjestöjen yhteenliittymistä ja
joka oli lähetetty käsiteltäväksi äsken pidettyyn teosofiseen maailmankongressiin Parisissa, ei joutunut siellä ollenkaan käsiteltäväksi Kongressin puheenjohtaja vain mainitsi tästä
kaikkialle
teosofisiin
loosheihin
lähetetystä
kiertokirjeestä sekä ettei se anna aihetta minkäänlaisiin toimenpiteisiin kongressin taholta.
Asiasta ei pyydetty keskusteluakaan.”
Täytyy tunnustaa, että tämä uutinen hämmästytti minua ensi lukemalta lyhyellä asiallisuudellaan. Ehkä erehdyn, mutta minusta
tuntuu, kuin ”Teosofi” olisi ollut mielissään
1

) [*ks salatiede 1921:452—4561
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siitä, että P. E:n kiertokirjeen kävi niin nolosti suuressa Parisin kongressissa: kirje oli
niin tärkeä olevinaan, ja kongressi, jossa oli
1,400 teosofia koolla kaikilta maailman ääriltä, ei ottanut sitä edes keskustelun alaiseksi!
Todellakin. Paljon teosofeja, toisin sanoen:
paljon arvostelukykyisiä henkilöitä oli koolla,
ja niillä oli niin paljon tärkeitä hommia, niin
paljon arvokkaita asioita pohdittavana, etteivät edes ehtineet pyytää keskustelua nimenomaisen ja tarkoin määritellyn ehdotuksen
johdosta. Todellakin. Ehdotus taisi olla liiaksi
lapsellinen.
Mihinkä lopputuloksiin sitten Parisin maailmankongressissa tultiin tuon ylen tärkeän
kysymyksen,
Teosofisen
Seuran
tehtävän,
suhteen?
Selailen luokseni saapuneita lehtiä ja aikakauskirjoja ja saan niistä lukea seuraavaa:
Suomalainen
”Teosofi”:
”Yleensä
ilmeni
tässä keskustelussa (T.S:n tehtävästä maailmassa) se näkökanta, että enemmän on
T.S:n huolehdittava henkisen elämän kehittymisestä, suurempi huomio pantava sielujen
ravitsemiseen kuin ruumiin, sillä ruumiin ravitsemiseen kykenee kuka tahansa, mutta on
paljon vaikeampi kysymys sielun ravitseminen.”
Mitä? Näenkö oikein? Pitikö mennä Parisiin ja tuhlata tuhansia markkoja saadakseen
tietää, että ”sielun ravitseminen on vaikeampi
kuin ruumiin” ja että Teosofisen Seuran on
etupäässä huolehdittava henkisen elämän kehittämisestä? En ole koskaan tiennytkään,
että Teosofisen Seuran tehtäviin on kuulunut
ihmisten ruumiiden ravitseminen.
Katsonpahan ulkomaalaisia aikakauskirjoja.
”Theosophistissa” Mrs. Besant ohimennen
mainitsee,
että
kaksi
kertaa
keskusteltiin
”Teosofisen
Seuran
tehtävästä
maailmassa”.
Ei muuta mitään. Ja kuitenkin Mrs. Besant
istui
presidenttinä
keskustelukokouksissakin,
joten hän kyllä saattoi seurata niiden kulkua.
Eivätpä mahtaneet olla hänenkään mielestä
kovin
tuottavia
älyn
kannalta
katsottuna.
Luulisi yhtäkaikki, että tuhat neljäsataa järkevää ja ajattelevaa ihmistä olisi voinut tulla
joihinkin tuloksiin vastaisen työn varalle kauan
edeltäkäsin ilmoitetussa keskustelussa.
Mitä
sanoo
englantilainen
”Theosophy”?
Näin: ”... keskustelut eivät johtaneet mihinkään .. .” Sepä oli suoraa kieltä! Tosin se
sitten lisää myöhemmin: ”Kuitenkin keskustelut vastasivat tarkoitustaan. Vaikkei saavutettu mitään selvää tai sattuvaa loppupäätöstä, vaikkei esiintynyt ketään uutta, muista
erkanevaa personallisuutta, olivat keskustelut
omiansa tasoittamaan koko seurakuntaa. Lujana vaikutelmana pysyy, että tämä olikin
niiden päätehtävä ja että tässä maailmankongressissa merkitsivät hämmästyttävän vähän itse puhujat, itse aiheet, itse koneisto
niin sanoaksemme; tärkeintä oli kuulijakunta,
jäsenten joukko kokonaisuutena. Jotakin ennustettiin, mitä ei vielä ole ...”
Kauniisti ja viisaasti puhuttu, ja myönnän,
että semmoinen yhteistunnelma ei ole turha,
vaan arvokas. Se lisää kauneutta maailmassa,
ja semmoista varten voidaan kyllä pitää ko-
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kouksia. Mutta kun nyt kerran oli ilmoitettu,
että keskustellaan määrätystä tärkeästä kysymyksestä, eivätkö järkevät ihmiset voineet
mitään saada aikaan keskustelullaan? Koska
näin ei tapahtunut, tulen siihen johtopäätökseen, että Parisinkin maailman kongressin
keskustelut olivat teosofisen ylimalkaisia ja
jäivät siksi, siitä syystä ettei esiintuotu mitään selväpiirteisiä ehdotuksia. Mutta samalla
silloin kysyn: miksi ei keskusteltu meidän
Ruusu-Risti-kirjeemme
selvästi
määritellystä
ehdotuksesta? Ja miksi ei kukaan, joka kirjeen sisällön edeltäkäsin tunsi, pyytänyt keskustelua sen johdosta? Olihan läsnä m.m. joitakuita Suomen T.S:n jäseniä. Eivätkö he
tahtoneet ”rikkoa” kaunista yleistunnelmaa?
Ei, pelkään osuvani oikeaan, kun jyrkästi
väitän: ei ollut aikaa. Aikaahan aina puuttuu
teosofisissa kokouksissa. Ei ehditä pohtia loppuun tärkeimpiäkään aatteellisia kysymyksiä,
sillä aika loppuu kesken. Niin tapahtui Parisissakin. Ei ollut aikaa kuin kaksi tuntia
kumpaisessakin
keskustelutilaisuudessa,
ja
kaikki puheenvuorot oli jo edeltäpäin pyydetty. Ei siis muuta kuin: istukaa vain ja
kuunnelkaa! Jokainen puhujista sanoi pikku
sanottavansa (5 ä 10 minuuttia), jonka hän
jo edeltäkäsin oli miettinyt valmiiksi — jo
kotoa lähtiessään, — ja kun nuo ohjelmapuheet oli pidetty, oli kokous — lopussa.
Mistä siis riitti aikaa järkevään neuvotteluun,
vakavaan keskusteluun?
Me teosofit, me elämme vielä niin mielellämme tunteissamme. Kunhan tunnelma on
kaunis ja veljellinen, on vähempiarvoista, paljonko ravintoa jää yli älylle. Ja kuitenkin
meille aina teroitetaan, että tunteet ovat hetkellisiä ja haihtuvia, että niille ei voi mitään
rakentaa, vaan että ajatuksesta ja järjestä
on aloitettava!

*
Ruusu-Risti-puumme toinen hedelmä ei siis
herättänyt mitään ihmettelyä Parisin teosofisessa suurkokouksessa. Mutta eivät sentään
kaikki teosofiset seurat omistaneet sille yhtä
vähän huomiota.
Niinpä
Max
Heindelin
rosenkreutsiläinen
toverikunta (Rosicrucian Felloivship), Oceanside, California, kirjoitti minulle heinäkuun
12 p:nä: ”Me luimme hyvin suurella mielenkiinnolla
teidän
kiertokirjeenne
”Teosofisen
Seuran tehtävä”. Epäilemättä se tulee tekemään paljon hyvää lähentämällä toisiinsa erisuuntaisia seuroja.”
Ja eräs toinen amerikkalainen teosofinen
seura, kristillisten mystikkojen järjestö (Order
of the Christian Mystics), jonka perustajat
ovat lääketieteen tohtori F. Homer Curtiss
ja rouva Harriette A. Curtiss, kirjoitti minulle heinäkuun 11 p:nä, vaikka sain kirjeen,
joka oli lähetetty Parisiin ja sieltä palautettu
San Franciscoon, vasta syyskuussa:
”Avoin kirjeenne ”Teosofisen Seuran tehtävästä” on vastikään saapunut luoksemme, ja
me vastaamme heti toivoen, että vastauksemme ehtii käsiinne ennen Parisin kongressia.
”Kirjeenne aihe on ollut sydämillemme kallis aina siitä lähtien, kun työmme alkoi, kuten
voitte nähdä myötäseuraavasta kiertokirjeestä,
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ja olemme joka tilaisuudessa koettaneet sitä
edistää. Vuonna 1913 T.S:n Los Angeleslooshin jäsen Mr. Carlos Hardy pani alulle
kirjeenvaihdon samanlaisen liittoutumisen aikaansaamiseksi, ja me annoimme sille sydämellisen kannatuksemme ja lupasimme täyttä
yhteistoimintaa tarpeen vaatiessa, mutta emme ole siitä sen enempää kuulleet. Mr. Max
Heindel teki myös muutamia tunnustelevia
huomautuksia
samaan
suuntaan.
Äskettäin
teki samanlaisen yrityksen eräs rosenkreutsiläinen seura, mutta koska he eivät aikoneet
kutsua mukaan yhtään teosofista seuraa, kieltäydyimme
yhteistoiminnasta
niin
ahtaalla
pohjalla, vaikka meitä pyytämällä pyydettiin.
”Kysymys on todella perustavaa laatua,
sillä koska ei mikään totuuden esitys saata
tyydyttää kaikkia luonteita, ovat kaikki seurat tarpeen. Ja meidän päivinämme todistelu
eikä paljas teoria — on ainoa, mikä yleisöön
vaikuttaa.
Jos
veljeyttä
ja
yhteistoimintaa
ihmiskunnan hyväksi opettavien seurojen johtajat eivät kykene todistamaan oppejaan osoittamalla veljeyttä toisia samalla alalla toimivia kohtaan sekä toimimalla yhdessä niiden
kanssa, eivät he saata toivoa, että suuret
joukot ottaisivat heidät vakavalta kannalta tai
edes pitäisivät heitä vilpittöminä — suuret
joukot, jotka ovat tyytymättömiä vanhoihin oppeihin ja nälkäisinä tarkastavat jokaista hengen ja elämän murua, mitä heille tarjotaan, ja
jotka hartaasti etsivät jotakin tietä, kylliksi
suurta ja kylliksi laajaa, joka kykenisi todistamaan ihanteensa käytännöllisellä tavalla ja
tyydyttämään heidän sydämensä sisäistä nälkää todellisella henkisellä ruoalla tarjottuna
personattomalla tavalla.
”Uuden
ajattelun
(New
Thought-tiikkeen)
seuraajat, joita monet pitävät lapsina henkisessä ja okkultisessa filosofiassa, ovat jo näyttäneet
meille
tietä
Kansainvälisellä
UusiAjattelu-Liitollaan, jossa heidän on onnistunut
käytännöllisellä
toimintapohjalla
liittää
yhteen mitä erilaisimpia ja vastakkaisimpia
aineksia. Ja jos he voivat tämän suorittaa —
ei tietenkään ilman muovailua, muuttelua ja
kasvua, — niin miksikä eivät vähintäin yhtä
hyvin siinä onnistuisi semmoiset kehittyneemmät liikkeet, joiden johtajat saavat olla läheisessä yhteydessä suurten Viisauden Mestarien
kanssa
ja
näiltä
välittömästi
vastaanottaa
inspiratsionia?
”Jos sopii, esittäkää kokoukselle Kristillisten Mystikkojen järjestön veljelliset tervehdykset ja paraimmat toivotuksemme, että kokous kantaisi runsaan hedelmän. Ottakoon se
ensimäisen askeleen kohti Henkisen Totuuden
seurojen Kansainvälistä Veljeyttä, joka on
suorittava suuren työn seurojen periaatteiden todistukseksi ja ihmiskunnan valaisemiseksi. Me, Kr. M. J., emme ainoastaan puolla
teitä,
vaan
vakuutamme
tahtovamme
teitä
sydämellisesti kannattaa ja toimia yhdessä
kanssanne missä tahansa semmoisessa liittoutumassa.
”Olemme teidän veljenne totuuden toveruudessa ja kosmillisen Kristuksen valossa ja
merkitsemme
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Harriette A. Curtiss, F. Homer Curtiss, M.D.
Kristillisten Mystikkojen järjestön
perustajat.”
Ollappa Teosofisen Seuran jäsenet yhtä heränneitä ja yhtä selvänäköisiä kuin tuon amerikkalaisen veljeskunnan jalot johtajat!
Tavallaan kohteliaan vastauksen sain myös
eräältä toiselta kristillis-teosofiselta liikkeeltä,
nim. pastori Holden Edward Sampsonin perustamalta kirkolta Ekklesia, joka heti lähetti
minulle
julkaisujaan
luettavaksi.
Pastori
Sampson on teosofisesti ja okkultisesti kehittynyt henkilö. Hän kertoo m.m., että H. P.
Blavatsky oli hänen ensimäinen johtajansa ja
opettajansa astraalimaailmassa.

Mutta onpa mitalilla nurjakin puolensa. On
seuroja, jotka nähtävästi eivät ole pitäneet
Ruusu-Risti-ehdotuksestamme.
Niinpä Antroposofinen Seura on vastannut
ainoastaan
vaitiolollaan.
Tohtori
Steinerille
kirjoitin erikoisesti saksan kielellä, mutta ei
hänkään ole mitään vastannut. Tosin olen
antroposofeilta kuullut, ettei heidän johtajansa yleensä vastaa kirjeisiin.
Mitä taas Mrs. Tingleyn Yleiseen Veljeyteen tulee, vastattiin kyllä siltä taholta heti,
mutta miten? Lähettämällä minulle muutamia
painettuja broshyyreja, joissa selvitettiin, minkätähden Yleinen Veljeys ei saata olla missään tekemisissä Mrs. Besantin Teosofisen
Seuran kanssa! Ja vika oli tietenkin T.S:n!
Totta on, että Teosofinen Seura yhä edelleen on kahden yllämainitun yhdistyksen kanssa riidassa. Riitaista väliä ylläpidetään yhä
molemmin puolin. Jos siis saamme esim. otaksua, että Parisin kongressissa viittaus annettiin johdon puolelta, että keskustelu P. E:n
kiertokirjeestä oli turha, osoittaisi tämä, että
kongressin johtajat tuntien väkensä ja itsensä
tiesivät tuommoisen yleisteosofisen veljeyden
mahdottomaksi. Mutta ei heidän menettelynsä
ainakaan siinä tapauksessa ollut periaatteellisesti tai käytännöllisesti demokraattinen, —
ja Teosofinen Seura kuitenkin kerskailee demokraattisuudellaan, — sillä ken tietää, mitä
huomiota antroposofisella ja Mrs. Tingleyn
taholla olisi herättänyt, jos suuri yleismaailmallinen teosofinen kokous vakavasti olisi
pohtinut yleisteosofisen rauhan ja veljeyden
mahdollisuuksia? Jos taas mitään tuommoista
viittausta ei annettu johdon taholta, saatamme
sitä suuremmalla syyllä valittaa, että Teosofisen Seuran jäsenet vielä ovat niin vähän hereillä! Puhuvat yhtä mittaa ajan vaatimuksista ja siitä, että teosofia on saatettava käytännöksi jokapäiväisessä elämässä, mutta kun
heille esitetään suora ja selvä ehdotus rauhan
ja veljeyden rakentamiseksi aluksi edes itse
teosofein kesken (sillä onhan ensin oman oven
edusta lakaistava puhtaaksi), niin ei koko
ehdotus anna aihetta edes keskusteluun!
Ja sama arvostelu kohtaa Yleisen Veljeyden
ja Antroposofisen Seuran teosofeja.
Mikä ei suinkaan merkitse, etten minä heitä
kaikkia rakastaisi ja heihin luottaisi — ja
joskus vielä toiste parastani yrittäisi.
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Toistan tähän lopuksi muutamia sanoja,
mitkä Mrs. Besant lausui Kalkuttan Teosofisessa vuosikokouksessa 1917: ”Ehtona Teosofisen Seuran elossa pysymiselle on täydellinen
suvaitsevaisuus
erilaisia
käsityksiä
kohtaan.
Kellään ei ole oikeutta työntää pois veljeään
eroavan näkökannan tähden, taikka vaatia
omille ajatuksilleen suurempaa ilmaisuvapautta
kuin toisten. Meidän täytyy antaa toisille täydellinen ajatuksen vapaus — teidän presidenttinänne on minun ennen kaikkea se tehtävä
— ei minään armona eikä etuoikeutena, vaan
tunnustaen sen järjen ehdottomaksi oikeudeksi
ja elinehdoksi. Olkoon tämä elämämme ojennusnuorana, muuten joudumme surkeaan lahkolaisuuteen, joka tukahduttaa kaiken alotekyvyn ja terveen kasvun . . . Me omistamme
vain osia totuudesta, eikä yhdenkään totuudenetsijän tielle saa asettaa esteitä eikä katsoa häntä yli olan, ellei Seura tahdo ottaa
vastuulleen sen menettämisen, mitä hän on
sattunut löytämään. Parempi tuhansien erehdysten ohimenevät elämät kuin että totuus
kuristetaan kuoliaaksi syntymähetkenään.”‘)
Toimittajalta 1921: 456—463,
T: Kuitenkin täytyy hetkiseksi palata RuusuRisti-kiertokirjeeseemme, tuohon englanninkieliseen avonaiseen kirjeeseen, joka lähetettiin
kaikille
maailman
teosofisille
seuroille
ja
loosheille. Kuten aikakauskirjan lukijat saattavat todeta elokuun numerossa painetusta
suomennoksesta, pyysin kiertokirjeen lopussa
”vakavasti teosofisten aikakauskirjojen toimittajia painattamaan sen omiin lehtiinsä kunkin
omalla kielellään.”
Pyyntöäni eivät tähän mennessä teosofisten
lehtien toimitukset ole ottaneet huomioonsa.
Mutta äsken saapui luokseni eräs saksalainen
teosofinen
aikakauskirja
Theosophie,
Deutsches Organ der Theosophischen Gesellschaft,
jonka kustantaja on ”Theosophisches Verlagshaus”, Leipzig, ja jonka toimitukseen ensimäisenä kuuluu toht. Hugo Vollrath, Leipzig,
— sama henkilö, jonka Saksan antroposofit
aikoinaan olivat erottaneet silloisesta T.S:n
Saksalaisesta Osastosta ja jonka Mrs. Besant
oli nimittänyt Idän Tähden saksalaiseksi edustajaksi. Tämän aikakauskirjan vihko n:o 7—8
(heinä—elokuu) 1921 sisältää mainitun ”avonaisen kirjeen kaikille maailman teosofeille”
saksaksi
käännettynä
ja
varustettuna
seuraavalla jälkikirjoituksella:
”Jälkikirjoitus.
Pekka
Ervastin
tarkoitus
on hyvä ja hän on tuonut julki monien jäsenten sydämen tunteet. Mutta hän on elänyt
rauhallisesti ja onnellisesti kaukaisessa pohjolassa, sillä aikaa kun maailmansodan myrsky
seurauksineen pyyhkäisi yli Europan. Kahden
koulukunnan,
kahden
T.S:n
suunnan
pää
majat New-Yorkissa ja Adyarissa ovat, ottamalla aktiivisesti osaa Saksan kansan tuhoamiseen, aikaansaaneet uuden tilanteen, jota
Pekka Ervast nähtävästi ei osaa arvostella
ja jonka laajakantoisuus ei ole tullut hänen
tietoonsa. Melkein kaikki looshit, jotka kuu1
) Ajatellessani Parisin kongressia alleviivasin nämä sanat. P. E.
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luivat näihin kahteen keskukseen, ovat peräytyneet ja hajonneet tai julistautuneet itsenäisiksi. Sillä välin on solmittu Versaillesin
rauha. Besant-koulu Adyarissa ei tähän mennessä ole julkaissut mitään protestia tuota
rauhansopimusta vastaan. Ehkä se tai jotakin sensuuntaista tapahtuu heinäkuun kongressissa Parisissa. Leipzigin I. T. V. (”Internationale Theosophische Verbriiderung”, kansainvälinen teosofinen veljesliitto) ja Tingleyseura eivät yleensä antaudu neuvotteluihin,
edellinen (kts. I. T. V:n tiedonantoja) pitää
rouva Besantia ja C. W. Leadbeateria mustina
maagikkoina, ja mitä näihin seuroihin tulee,
on siis asia sillä hyvä. Saksan T. S. (Theosophische Gesellschaft in Deutschland) ei
väitä olevansa mikään maailman tuomari eikä
tuomitse ketään, se vain viittaa Karman lakiin (”kosto on minun”), jonka alaiseksi jokainen tapahtuma pakostakin jää. Sen päämaja
Pysyy teosofisella kannallaan Parisin kongressiin nähden, joten uusia kehitysilmiöitä
mahdollisesti saattaa esiintyä.
Teosofisen Seuran Toimintavaliokunta.”

*
Kuinka paljon ajatuksen aihetta antaakaan
ylläoleva
”jälkikirjoitus”!
Parempaa
puoltolausetta
Ruusu-Risti-kiertokirjeessä
esiintuoduille
näkökohdille
saattaa
tuskin
ajatella
kuin se, mikä sisältyy yllämainittuihin tosiseikkoihin. Saksan teosofit — yksin Adyarseuran jäsenetkin — ovat niin syvästi loukkaantuneet Teosofisen Seuran y.m. suhtautumisesta maailmansotaan, että useimmat looshit
ovat joko hajaantuneet tai julistautuneet itsenäisiksi! Eipä sovi ihmetellä. Suurempi kumma olisi, jos Saksan teosofit nöyrästi olisivat
alistuneet siihen tuomioon, jonka Mrs. Besant,
Mr. Leadbeater, Mr. Sinnett y.m. langettivat
Saksan kansasta, väittäessään — kuten muistamme — että kaikki valkoiset voimat, m.m.
Valkoinen Veljeskunta, taistelivat liittolaisten
puolella Saksaa vastaan, joka oli antautunut
mustien voimien valtaan! Eipä ihmettä, että
he, Saksan teosofit, pitivät tätä menettelyä
kansainvälisen teosofisen veljeyden pettämisenä! Eivät ainakaan he olleet sotaa tahtoneet. Ja jos maailmansodan ukkosten jyristessä kansallinen kiihko sai Mrs. Besantin
y.m. lausumaan noita kamalia sanoja, olisi
todella saattanut odottaa, että samalta taholta
nyt — kiihkon asetuttua — julistettaisiin veljeyden nimessä vastalause Versaillesin rauhan
määräyksiä vastaan, jotka kaikkien puolueettomainkin silmissä ampuivat yli maalin. Niin
ei kumminkaan vielä ole tapahtunut, ja me
jäämme — mekin, jotka syrjästä seuraamme
tapahtumain menoa, vaikkemme suinkaan ole
eläneet niin onnellisessa rauhassa kuin Theosophie, kumma kyllä, otaksuu, — me jäämme
ihmetellen kysymään: miksikä johtavassa asemassa olevat teosofit toisella kertaa sekaantuvat politiikkaan, mutta toisella kertaa ei?
Ja miksikä emme kerrankin voisi unohtaa
koko menneisyyden ja lyödä veljeskättä kaikkien kanssa? Olemmeko niin jaloja olevinamme, ettemme saata seurustella veljinä syntisten ja epätäydellisten kanssa? Vai tunnem-
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meko todella itsemme niin huonoiksi ja ahdasmielisiksi, että meidän on paras vaieta koko
kansainvälisen
velieyden
aatteesta?
Toimittajalta 1921:513—516,
Theosophy in India, Indian Teosofisen Seuran äänenkannattaja, on heinä- ja elokuuvihkossaan 1921 painattanut palstoillaan Pekka
Ervastin Ruusu-Risti-kiertokirjeen maailman kaikille teosofeille, ollen täten arvattavasti ensimäinen virallinen T.S:n aikakauskirja, joka niin on tehnyt. 1922: 13,
ks Tingley 1922: 126,
Tukholman kongressissa v. 1913 istuin sihteerinä europpalaisen liiton neuvostossa. Viimeisessä kokouksessa oli puhe seuraavasta
kongressista,
jota
suunniteltiin
pidettäväksi
Parisissa 1915.
— Siitä pitäisi tulla ensimäinen maailman
kongressi, sanoi Mrs. Besant. — Teosofisen
Seuran
jäseniä
kokoontuisi
kaikilta
maan
ääriltä,
Amerikasta,
Aasiasta,
Austraaliasta . . . Vieläpä ehdottaisin, että ojennettaisiin
veljeskäsi toisille Teosofisille Seuroille: Yleiselle
Veljeydelle,
Antroposofiselle
Seuralle.
Ehkä Mrs. Tingley, ehkä tohtori Steiner noudattaisi kutsua ja saapuisi kongressiin . . .
Se olisi silloin todellinen veljesjuhla . . .
Ja tästä sitten innolla keskusteltiin. Kaik1 i
ylisihteerit
olivat
hurmaantuneet
ajatuksesta . . .
Parisin kongressi pidettiin v. 1921 ja Suomen Ruusu-Risti esitti aatteen laajennettuna
ja tarkemmin määriteltynä, mutta siitä ei
riittänyt aikaa keskustella. [*Ote art. Muistoja menneiltä vuosilta] 1922: 217,
Kuten lukijamme muistanevat, ehdotti RuusuRisti viime vuonna että kaikki teosofiset seurat ojentaisivat toisilleen veljeskättä ja muodostaisivat
suuren
yleismaailmallisen
liiton
kansainvälisine keskustoimistoineen ja neuvostoineen, joka puolueettomalla mielenkiinnolla
seuraisi teosofista työtä ja edistystä joka
maassa ja joka yhdistyksessä. Ei olisi luullut
tätä tuumaa mahdottomaksi toteuttaa [*Ote
art Olemmeko käsittäneet oikein? julk Ihmisyyden uskonto ks P. E. X] 1922:268.
T: Muistuivat mieleen menneet ajat RuusuRistin suunnitelmat kaksi vuotta takaperin,
kun äskettäin vastaanotin kirjeen Itävallasta
toimittaja Carl Neudeckiltä. Herra Neudeck
on Teosofisen Seuran jäsen ja kuuluu muuten Wienissä ilmestyvän sanomalehden Neu
Freie Presse johtokuntaan. Suomennan tähän
hänen kirjeensä:
”Teidän avoin kirjeenne koko maailman teosofeille (julkaistu aikakauskirjassa ”Theosophie”,
X vuosik., 7—8 n:o, heinä—elok. 1921), jonka
minä valitettavasti nyt vasta sain lukeakseni,
aiheutti minussa — samalla kuin tunteessani
innostuin aatteenne puolesta, tuon aatteen,
että veljesrakkaus oli jälleen herätettävä eloon
Teosofisen
Seuran
monissa
haarautumissa,
koska veljeys oli ainoa keino saada maasielujen maailma yksimieliseksi, — myöskin katkeran
tunteen
nykyisestä
mahdottomuudesta
toteuttaa tuota ylevän korkeata aatetta, koska
sen käytäntöön panoa ehkäisi nykyään ruumistuneiden sielujen kehittymättömyys.
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”Mutta pitääkö silti kieltäytyä toiminnasta,
kuten ”Theosophie” tekee? Ei. Vaikka nykyään olisikin fyysillisellä tasolla liian paljon
esteitä
todellisen
yhteenliittymisen
aikaansaamiseksi,
voimme
kuitenkin
työskennellä
valmistavasti henkisellä tasolla, me kaikki,
jotka uskomme elämän tapahtumain tapahtuvan ja kehittyvän henkisesti.
”Ja koska uskon niiden olentojen hiljaiseen
työskentelyyn, jotka toimivat meidän maallisen elämän kahlehtiman sielumme siveellisen
kasvun puolesta — jotka toisin sanoen sitä
auttavat, — niin uskon hitaan, mutta keskeymättömän
edistyksen
tapahtuvan
ihmiskuntamme sisäisessä elämässä, ja sentähden olen
varmasti vakuutettu siitä, että sekin päivä
on koittava, jolloin teidän suunnitelmanne
”todellisesta veljeskunnasta” ei ole oleva paljas korulause vaan maapallon kaikkien teosofisten seurojen perustana ja pohjana.
”Jollemme anna suvaitsevaisuuden ja veljellisyyden ajatuksen riutua hengessämme, se
kasvaa — se kasvaa rinnan itsemme kanssa
elämänkoulumme tulevissa elämissä.
Veljellisesti tervehtien Teidän
Carl Neudeck.”
En voi muuta sanoa, kuin että veljeyden
kaipuu varmasti elää siellä täällä teosofisessa
maailmassa, koska Itävallastakin saapuu tuommoinen kirje.
Toimittajalta 1923: 123—14,
Hän [*E. Cronvall] kannatti sentähden sydämestään
Ruusu-Ristin
kiertokirjettä
v:lta
1921. Hän oli periaatteessa täysin yhtämieltä
siinä esitetyn ohjelman kanssa. Hänenkin mielestään oli suotavaa, että saataisiin aikaan
lähenteleminen ja jonkinlainen yhteistoiminta
eri seurojen välillä, ks Cronvall, Erik 1923:
163—164,
Ja kukaties näin ollen ei tule aivan mahdottomaksi suunnitella semmoista liittoa erinimisten teosofisten yhdistysten välillä, jommoista
ehdotin v. 1921, vaikka ehdotuksestani silloin
ei pyydetty keskusteluakaan Teosofisen Seuran
kansainvälisessä
kokouksessa
Parisissa,
johon ehdotus oli lähetetty, ks Europa 1928:
12—13,
T: Yhdeksän vuotta on kulunut siitä, kun
Ruusu-Risti-seuran
ensimäisenä
toimintavuotena lähetimme maailman kaikille teosofeille
kiertokirjeen, jossa ehdotettiin perustettavaksi
liitto kaikkien eri teosofisten seurojen välillä.
Kiertokirje oli englanninkielinen, mutta julkaistiin suomennettuna Ruusu-Ristin elokuun
numerossa 1921. Lukijat ehkä suvaitsevat,
että painatan tähän uudestaan mainitun kirjeen loppupuolen.
Milloinka tulee maailman rauha? kysyy
kiertokirje ja jatkaa: ”Ei ennenkuin me, jotka
edustamme yleistä veljeyttä, taaskin pidämme
toisiamme veljinä. Ei ennenkuin me unohdamme kaikki riitamme ja erimielisyytemme,
ei ennenkuin annamme toisillemme anteeksi
toistemme synnit. Kuinka voitte ajatellakaan,
että ulkonainen ihmiskunta pääsisi rauhaan,
ennenkuin totuudenetsijöitä yhdistää veljellisen rakkauden yhteinen
side?
Arvostelette
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itsenne liian pieniksi totuudenetsijöinä, jos
arvelette, ettei mitään merkitse, mitä te yksilönä ajattelette tai tunnette. Se merkitsee
paljon. Se merkitsee äärettömän paljon, sillä
totuuden etsijät ovat ajattelun johtajia, ovat
ihmisten johtajia. Ja eikö Kristus ole ennustanut ajan tulevan, jolloin sävyisät perivät
maan? Ja keitä ovat nuo sävyisät, jos eivät
ole totuuden etsijöitä, nimittäkööt he sitten
itseään teosofeiksi, okkultisteiksi tai antroposofeiksi.
”Totuudenetsijäin perheestä on nouseva tuon
suuren orvon, ihmiskunnan johtajat.
”Kansainvälinen veljeys on vielä syntymättä,
ja meidän on laskettava kansojen liiton henkinen perusta. Meidän on ratkaisu löydettävä,
meidän on lausuttava ensimmäinen rauhan ja
hyväntahdon sanoma.
”Vuosia sitten olisimme voineet ajatella,
että Teosofinen Seura taas avaisi ovensa kaikille, jotka sen olivat jättäneet ja että se kutsuisi heidät palaamaan yhtenä miehenä. Niin
olisi voinut käydä vuosia sitten, mutta nyt
ymmärrämme, ettei T.S:n ovet koskaan olekaan olleet suljettuina, mutta että T.S:n jäsenet, siinä toimivat yhtä hyvin kuin siitä eronneet, eivät katselleet sen tarkoitusperiä ja
tehtäviä
samalla
laajakantoisella
silmällä
kuin H. P. B. ja H. S. O. Ja siis on keksittävä
uusi keino eronneiden ainesten yhdistämiseksi,
suuren Teosofisen Liikkeen eronneiden jäsenten jälleen yhdistämiseksi.
”Uusi ratkaisu on keksittävä ylitsevuotavan
ilon tunteessa. Sillä eikö meidän tulisi kiitollisina siitä iloita, että alkuperäinen teosofinen
liike on tullut niin rikkaaksi, niin monipuoliseksi ilmennyksissään? Ei ole valitettavaa,
että niin monta seuraa on lähtenyt alkuperäisestä juuresta, päinvastoin on se alkuperäisen
sysäyksen henkisen voiman ja laajalle ulottuvien tarkoitusperien paras todistus. Meidän
on iloittava kaikesta hajaannuksesta, eroamisesta ja uudelleen luomisesta. Emme koskaan
palaa vanhoihin olosuhteisiin!
”Tarvitsemme vain nyt uuden siteen, uuden
veljeskunnan, uuden ulkonaisen järjestön tätä
mahtavaa
alkuperäistä
sysäystä
tukemaan,
joka sysäys viime aikoina on jonkun verran
pimitetty, mutta ei koskaan ole muuttanut
muotoa.
”Me tarvitsemme — emme uutta seuraa
vanhojen lisäksi, vaan — nykyisten seurojen
muodostamaa
uutta
liittoa,
yhteistä
lavaa,
jolla kaikki voisimme tavata.
”Muodostakaamme siis teosofisten ja samanhenkisten seurojen Yleinen Liitto tai Yhtymä kansainvälisine aikakauskirjoineen sekä
säännöllisesti
uudistuvine
maailmankongresseineen.
”Keskinäinen voittomme tästä olisi suuri
ja olisi maailmankin voitto. Keskinäinen epäsopumme päättyisi, sillä itsestään selvää on,
etteivät yhteiseen järjestöön kuuluvat sisarseurat enää toisiaan solvaisi. He kunnioittaisivat, auttaisivat ja kannattaisivat toisiaan ja
maailma tulisi henkisesti rikkaammaksi, sillä
olisi silloin vain yksi suuri yhdistetty rintama
ajan materialismia vastassa. Eri seurojen ei
silti tulisi jättää omat määrätyt työsuuntan-
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sa. He jakaisivat kuten tähän asti, yhä syventäen sisäisiä tutkimuksiaan, yhä laajentaen ja rikastuttaen ulkonaisia aikaansaannoksiaan. Mutta he eivät enää katsoisi karsain silmin toisiaan, he näkisivät ja tuntisivat luontaisen, sisäisen veljeytensä.
”Onko tämä ehdotus järkeä vailla vai onko
se viisas ja tarkoituksenmukainen.
”Jos se on järjetön, jääköön se pohtimatta.
”Mutta jos ei se ole vailla järkeä, niin lienee suunnitelma tosi ja hyvä. Älkää sanoko
sitä epäkäytännölliseksi. Jos se on totuuden
pohjalla, niin ei merkitse mitään, onko se
käytännöllinen tai epäkäytännöllinen. Totuus
on aina epäkäytännöllinen, ennenkuin se pannaan käytäntöön. Jos siis suunnitelma on tosi,
on se toteutettava.
”Ja meidän on se toteutettava.
”Esitän, että tämä asia otettaisiin keskusteltavaksi Teosofisessa Kongressissa Parisissa
heinäkuun 23—26 päivinä tänä vuonna, ja
myöskin että siitä keskusteltaisiin kaikissa
maailman T. S. loosheissa. Ja esitän, että
suunnitelma
otettaisiin
käsittelyn
alaiseksi
jokaisessa teosofisessa, antroposofisessa, mystillisessä, ruusuristiläisessä, okkultisessa y.m.
seuroissa, joka saa siitä tiedon. Lähetän tämän kirjelmän niin monen osoitteen mukaan
kuin minulle on mahdollista ja pyydän vakavasti
teosofisten
aikakauskirjojen
toimittajia
painattamaan sen omiin lehtiinsä kukin omalla kielellään.
”Minusta näyttää, kuin voisi Kansainvälinen
Liitto muodostua niinpian kuin alkuperäinen
teosofinen seura, T. S. Adyarissa, sitä asianmukaisesti esittäisi. Kaikkien seurojen edustajat voitaisiin kutsua sen Liiton ohjesääntöjä, asetuksia ja muita sääntöjä laatimaan.”
Ne, jotka lukivat Ruusu-Ristiä 1921, tietävät, että kiertokirje sai verrattain vähän
myötätuntoa osakseen. Jotkut teosofismieliset
seurat, jotkut Teosofisen Seuran looshit ja
yksityisjäsenet, pari T.S:n ylisihteeriä riensivät vastaamaan, että iloitsivat ehdotuksesta,
mutta teosofiset pääjärjestöt, Teosofinen Seura, Yleinen Veljeys ja Antroposofinen Seura
eivät
siitä
välittäneet.
Tohtori
Steinerin
Antroposofinen
Seura
ei
vastannut
sanaakaan, Mrs. Tingleyn Yleinen Veljeys lähetti
minulle
kimpun
broshyyreja
todistaakseen,
miksi se ei voinut olla tekemisissä T.S:n
kanssa, ja Mrs. Besantin Teosofinen Seura
ei
kongressissaan
Parisissa
ottanut
asiasta
keskustellakseen.
Mutta nyt alkavat ajat muuttua.
Yleisen Veljeyden johtaja Mrs. Katherine
Tingley kuoli viime kesänä, ja seuraajakseen
hän oli nimittänyt tohtori de Puruckerin.
Tämä seuraaja muutti Yleisen Veljeyden nimen taas Teosofiseksi Seuraksi, ja nyt saapuu Point Lomasta, Calif., tieto, että tohtori
Gottfried de Purucker on julkisesti kehottanut
kaikkien
teosofisten
seurojen
jäseniä
unohtamaan menneitä erimielisyyksiä ja liittämään voimansa yhteen sovussa ja harmoniassa. Julkisessa esitelmässä, jonka hän äs-
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ken piti Point Loman Rauhan Temppelissä,
toht. de Purucker lausui:
”Astuttuani virkaani viime heinäkuussa annoin sanani — noudattaen tässä suuren edeltäjäni, Katherine Tingleyn, sydämen toivomusta, — että työskentelisin yhteyden ja
sopusoinnun aikaansaamiseksi ihmisten kesken ja erittäin kaikkien teosofi-veljien kesken,
olivat heidän seuransa ja katsantokantansa
mitkä tahansa. Tiedän mitä minulla on ja
mitä voin antaa niille, jotka minua uskovat
— Viisauden ja Säälin Mestarein muinainen
viisaus; mutta etsin yhteyden ja sopusoinnun kohtia, en eron ja epäsoinnun. Sen seuran nimessä, jonka päänä minulla on suuri
kunnia olla, tarjoan hyvän toveruuden ja veljellisen tunteen kättä jokaisen toisen, missä
tahansa toimivan, teosofisen seuran jäsenille
— ja tämä eleeni lähtee vilpittömästä ystävyydestä ja hyvästä tahdosta.
”Alan jo saada sangen tervetulleita ja rohkaisevia vastauksia. Toivon, että pian valmistuu suunnitelmia, joiden tarkoituksena on yhdistää kaikki teosofiset seurat tai ainakin
useimmat niistä, jaloimmat ja paraimmat, yhtenäiseksi veljeskunnaksi, joka tekee yhteistä
ylevää työtämme, ihmiskunnan hyväksi . ..
”Peruslakimme on kyllin avara tyydyttääkseen ketä tahansa milloin tahansa. Jäsenyyden ainoa ehto on yleisen veljeyden periaatteen hyväksyminen; ja ne, jotka kuuluvat
Teosofiseen Seuraan — ja ne ovat kunniallisia miehiä ja naisia — voivat kertoa teille,
että minä tulin opettamaan vanhaa ViisausUskontoa niin hyvin kuin osaan; että valo ei
ole häipynyt maailmasta, vaan annetaan kaikille, jotka tulevat meidän temppeliovellemme
(ei tämän rakennuksen, vaan esoteerisen viisauden temppelin) ja kolkuttavat oikealla tavalla. Kolkuttakaa, niin teille avataan; anokaa niin teille annetaan hyvä mitta, runsaasti
ja ilman ehtoja.”
Ruusu-Ristissä, sen uskon, toivotamme parhainta menestystä tohtori de Puruckerin aloitteelle. Mutta uteliaat olemme näkemään, johtaako se tositekoihin. Sen jälkeen kun oma
aloitteemme yhdeksän vuotta sitten meni paperikoriin, on jokainen seura sisäisesti kehittynyt ja näyttänyt, mitä se tavoittelee. Adyarin Teosofisessa Seurassa on tuottanut paljon
hämmennystä
ja
hajaannusta
Krishnamurtin
oppi, ettei mitään seuroja ole tarpeen. Ehkä
nyt
vanhemmat
T.S:n
jäsenet
huomaavat,
mikä suuri merkitys olisi varsinaiselle teosofiselle työlle, jos maailman kaikki teosofiset
seurat liittyisivät yhteen.
Omasta puolestani uskon, että ainoa mahdollinen keino on muodostaa semmoinen seurojen keskeinen liitto, jota ehdotin Parisin
kongressille vuonna 1921 ja jonka näkyväisenä edustajana olisi kansainvälinen toimisto
(esim.
Sveitsissä),
kansainvälinen
uutislehti
ja kansainväliset juhlakokoukset.
Toimittajalta 1930:181—185,
Teosofinen
maailma
on
silminnähtävästi
ottanut askeleen eteenpäin kehityksessä siitä
lähtien, kun Ruusu-Ristin taholta tehtiin suvaitsevaisuusja
veljeys-ehdotus
Parisin
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kongressille v. 1921. Emme saata olla toivomatta iloisia yllätyksiä tulevaisuuden suhteen,
ks teosofia 1930: 267,
”En tässä yhteydessä malta olla toistamatta, mitä Ruotsin Teosofisen Seuran ent.
ylisihteeri Erik Cronwall kirjoitti Suomessakäynnistään joitakuita vuosia sitten (puhuessaan Ruusu-Ristin kirjeestä Parisin kansainväliselle teosofiselle kongressille 1921) : ks
R-R 1930:267—268,
Vaikkei meidän Ruusu-Ristimme veljeysehdotus saanut paljoakaan kannatusta kymmenen vuotta sitten, on Point Loma T.S:n
johtajan, tohtori G. de Puruckerin viime
vuonna tekemä samansuuntainen ehdotus herättänyt sitä laajempaa huomiota, ks H. P. B.
1931: 38—40,
Siksi tuntuu luonnollisemmalta, että syntyisi teosofinen liitto, johon eri seurat täysin
itsenäisinä kuuluisivat, — kuten Ruusu-Ristin
puolelta ehdotettiin kymmenen vuotta sitten,
ks Purucker, G. 1931: 252.
[*Tähän päättyy kiertokirjeestä ”Teosofisen Seuran tehtävä” johtuneet kirjoitukset
ja tässä palataan kronologiseen järjestykseen teosofia-sanassa.]
Teosofia
1921: 321—322, 323—324, 326—327, 383—
384, 384, 387—396, 452—456, 464—465,
Teosofinen Seura on viime kesänä kolmannen kerran valinnut Mrs. Annie Besantin
presidentikseen
seitsemäksi
vuodeksi
eteenpäin. Vaalissa hän sai melkein kaikkien
äänestäjien äänet, mutta tällä kertaa hämmästyttävän suuri osa T.S:n jäsenistä pysyi
kokonaan äänestämättä. ”On rohkaisevaa tietää, että niin monet hyväksyvät työtäni”,
sanoo Mrs. Besant syyskuun ”Theosophistissa”. ”Kiitän niitäkin, jotka äänestivät minua
vastaan,
sillä
he
osoittivat
asianharrastustaan
äänestäessään
jälleenvalitsemistani
vastaan. Olen pahoillani äänestyksestä kieltäytyneitten
osoittamasta
välinpitämättömyydestä
velvollisuuttaan kohtaan, sillä he eivät rohkaisseet minua kannatuksellaan eivätkä suoneet minun tietää, paheksuvatko todella työtäni vai eivätkö siitä ollenkaan välitä. Välinpitämättömät ovat jokaisessa liikkeessä raskaimpana taakkana, jota vastoin aktiivinen
kannatus tai aktiivinen vastustus osoittaa elämää. Tahdon tulevina vuosina koettaa ansaita
sitä
luottamusta,
minkä
äänestäneet
ovat käsiini laskeneet.”
Tien varrelta 1921:510—511, 516—518,
1922: 33—36, 38—40, 64, 70, 123—126, 128,
129—134, 163—165, 193—194, 194—195, 226,
239—244, 244, 258—264, 291—292, 1923: 1, 5,
5—6, 8—9, 36, 47, 69 muist,
Teosofisen Seuran 47 :s vuosikokous pidettiin
viime
jouluna
Benaresissa,
Indiassa.
Osanottajina oli lähemmä 700 ja kokousta
mainitaan erittäin onnistuneeksi. Tohtori Besant piti kaksi, Mr. Jinarajadasa ja Mr.
Arundale kumpikin yhden esitelmän. Lähempiä
tietoja
ei
vielä
ole
saapunut.
Tien varrelta 1923: 78,
Teosofinen
Seura.
Mrs.
Besantin
T.S:n
vuosikokouksessa
pitämän
presidenttipuheen
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mukaan Teosofisessa Seurassa oli viime vuoden lopulla 1,360 looshia ja 39,773 jäsentä
yhteensä maapallon kaikissa osissa. Uusia
jäseniä oli vuoden aikana liittynyt 5,391. Mitä
erikoisesti Suomeen tulee, näkyy täällä olevan
18 looshia (paikallisosastoa) ja 500 jäsentä;
36 uutta jäsentä liittyi Suomen Teosofiseen
Seuraan viime vuoden aikana. Emme saata
muuta kuin onnitella Suomen T.S:aa, joka
jäsenlukunsa suhteen yhä pysyy puolessa tuhannessa, vaikka se epäilemättä Ruusu-Ristin
kautta kadotti osan jäsenistään. Siten todistavat tosiseikat, että teosofisen liikkeen eri
haarautumista kukin täyttää paikkansa maailmassa.
Tien varrelta 1923: 117,
1923: 118, 126—127, 157, 163—164, 165—
166, 198, 203—208, 238, 244, 283—285, 287,
Teosofisen Seuran kahdeksas europpalainen
kongressi Wienissä, joka pidettiin heinäkuussa ja jonka puheenjohtajana toimi Mr. Jinarajadasa, oli erittäin onnistunut. Osanottajien lukumäärä nousi kahteen tuhanteen.
Tien varrelta 1923: 317,
1923:323—324, 363—365, 1921,: 3—9, 42—
45, 46—47, 50, 84—85, 87—88,
Teosofisen Seuran i.8 :s vuosikokous pidettiin viime jouluna Benaresissa Indiassa. Presidentin
vuosikertomuksesta
selviää,
että
T. S :11a on nykyään 1,369 looshia eri osissa
maapalloa ja 40,996 jäsentä. Vuoden aikana
oli Seuraan liittynyt 4,938 uutta jäsentä.
Suomen T. S :11a näkyy olevan 18 looshia ja
562 jäsentä ja oli se toimintavuotensa aikana
liittänyt luetteloonsa 78 uutta nimeä. Presidentin sanojen mukaan Suomi tuntee astuvansa uuteen aikajaksoon: ennen ei käynyt
Suomessa ulkomaalaisia luennoitsijoita, mutta
vuonna 1922 Ruotsin teosofinen kansallispuhuja sekä Mr. ja Mrs. Ernest Wood kävivät Suomessa ja vuonna 1923 Ruotsin ylisihteeri vietti Suomessa kymmenen päivää,
jonka jälkeen Teosofisen Seuran varapresidentti Mr. Jinarajadasa rouvineen onnellistutti Suomen teosofeja käynnillään. Tässä
kohden on kuitenkin joko presidentti tai suomalaisen vuosikertomuksen kirjoittaja unohtanut aikoja ennen maailmansotaa (ja maailmansodan aikana ei juuri vierailuja saattanut odottaakaan), sillä käviväthän Suomessa
useampia kertoja sekä Saksan ylisihteeri tohtori Steiner että Venäjän ylisihteeri neiti
Anna Kamensky y.m. venäläisiä ja Norjan
ylisihteeri neiti Eva Blytt y.m.
Tien varrelta 1924: 118,
1924: 118, 241—244, 244—247,
T:
Amerikkalainen
aikakauskirja
Theosophy, julkaisi kolmattakymmentä vuotta sitten
seuraavat
järkevät
sanat
otsakkeella
”teosofinen liike”:
”On olemassa sangen suuri ero Teosofisen
Liikkeen ja minkä tahansa Teosofisen Seuran
välillä. Liike on moraalinen, eetillinen, henkinen, yleinen, näkymätön, paitsi vaikutuksiltaan, ja yhtäjaksoinen. Teosofista työtä varten perustettu Seura on taas näkyväinen järjestö, tulos, kone voiman säilyttämistä ja
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käyttämistä varten; se ei ole eikä voi olla
yleinen eikä se ole alati jatkuva. Organisoituja teosofisia seuroja muodostavat ihmiset
parempaa yhteistoimintaa varten, mutta ollessaan vain ulkonaisia kuoria niiden täytyy
muuttua ajasta toiseen, mikäli inhimilliset
puutteellisuudet tulevat ilmi, mikäli ajat muuttuvat ja mikäli suuri pohjalla toimiva henkinen liike pakoittaa semmoisiin muutoksiin.
”Teosofinen liike, ollessaan alati jatkuva,
on huomattavissa kaikkina aikoina ja kaikissa
kansoissa. Missä tahansa ajatus on taistellut
vapautensa puolesta, missä tahansa on julistettu henkisiä aatteita muotojen ja oppikappaleiden vastakohdaksi, siellä tuo suuri liike
on ollut huomattavissa. Jacob Böhmen työ oli
osana siitä, ja samoin oli Teosofinen Seura
enemmän kuin sata vuotta sitten; Lutherin
uskonpuhdistus on luettava siihen kuuluvaksi;
ja suuri taistelu tieteen ja uskonnon välillä,
jota Draper niin selvästi on kuvannut, oli
läpeensä yhtä paljon Teosofisen Liikkeen tuotetta kuin konsanaan nykyinen sen niminen
Seura — itse asiassa tuo taistelu ja sen voittama vapaus tieteelle oli yhtä tärkeä maailman edistymiselle kuin meidän erilaiset järjestömme. Ja liikkeen poliittisten esimerkkien
joukkoon on luettava amerikkalaisten siirtomaiden riippumattomuus, joka päättyi suuren,
teoreettisesti
veljeydel’e
perustetun
kansan
muodostamiseen. Sentähden on selvää, että
järjestön palvominen, vaikka se olisikin rakas
Teosofinen Seura, on muodon jumaloimista,
jolloin taasen joutuu sen dogmatismin orjaksi,
jota meidän Teosofisen Liikkeen haarautumamme, Teosofinen Seura, oli tarkoitettu
hävittämään.
”Jotkut jäsenet ovat palvoneet n.s. ”Teosofista Seuraa”, koska he uskoivat sen olevan
kaikki kaikessa, eivät asianmukaisesti tajunneet sen todellista ja hajanaista luonnetta
järjestönä eivätkä älynneet, että tämä harras antaumus tyhjälle muodolle johdattaisi
veljeyden
kieltämiseen
ensimäisessä
kiristyneessä tilanteessa. Tämä tapahtuikin useiden
jäsenten suhteen. He unohtivat ja yhä unohtavat H. P. Blavatskyn itse selittäneen, että
olisi parempi heittää Seura hiiteen kuin hävittää veljeys, ja että hän itse julisti Seuran
europpalaisen osaston vapaaksi ja riippumattomaksi. Nämä palvojat luulevat, että vanhan
muodon täytyy jatkuvasti elää, jotta Seuralla
olisi kansainvälinen luonne.
”Mutta todellinen yhteys ja vaikutusvaltaisuus, todellinen kansainvälisyys ei ole siinä,
että on olemassa vain yksi ainoa järjestö,
vaan siinä, että päämäärä, pyrkimys, tarkoitus, opetus ja siveyskäsitteet ovat samanlaiset. Vapaamuurarius, joka on todellisen Teosofisen Liikkeen suuri ja tärkeä osa, on yleismaailmallisesti
kansainvälinen;
yhtä
kaikki
sen järjestöt ovat lukuisia, itsevaltaisia, itsenäisiä, riippumattomia, New Yorkin valtion
suurlooshi, joka käsittää sen eri looshit, on
riippumaton kaikista toisista missä valtiossa
tahansa, mutta kuitenkin jokainen jäsen on
muurari ja kaikki toimivat yhteisen suunnitelman mukaan. Vapaamuurarit ympäri maail-
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man kuuluvat suureen kansainväliseen vapaamuurarijoukkoon, ja kuitenkin heillä joka paikassa on vapaa ja riippumaton hallituksensa.
”Olemme sitä mieltä, että jokaista, joka on
hyväksytty jonkun teosofisen seuran jäseneksi, pitäisi kaikkialla tervehtiä teosofina
teosofein kesken, aivan niin kuin vapaamuuraria vastaanotetaan vapaamuurarien kesken.”
Toimittajalta 1924: 281—283,
19U: 328, 329—330, 359, 361, 363, 364—367,
1925: Z—8, 37, 97—101,104,145—151,151—
152, 153—154, 154—156, 193—203, 223, 223,
235, 241—242, 244, 263—265, 335, 338—342,
TEOSOFIAN JOULUSANOMA
Teosofinen liikkeen 50-vuotisjuhlan johdosta
Tänä vuonna on kulunut 50 vuotta siitä,
kun eräs ihmeellisen kyvykäs ja rohkea nainen esiintyi Amerikassa, julistaen uutta henkistä
sanomaa,
uutta
maailmankatsomusta,
joka oli omiansa mullistamaan kaikkia silloisia tieteellisiä ja uskonnollisia käsityksiä. Tieteessä vallitsi materialismi, uskonnossa ahdasmielinen dogmatismi. Uusi sanoma, jota pian
nimitettiin teosofiaksi ja jota tuo merkillinen
nainen, madame H. P. Blavatsky, oli ottanut
julistaakseen,
kumosi
materialismin
väittämällä, että henki ja aine, tajunta ja muoto,
olivat kaikkiallisen ja ikuisen elämän kaksi,
yhtä vanhaa ja yhtä todellista ilmennyspuolta,
ja että ihmismuotoon oli kätketty kuolemattomuuden siemen, koska hän hengessään saattoi
tulla tietoiseksi ikuisesta elämästä; se kumosi
uskonnollisen
dogmatismin
huomauttamalla
siitä tosiseikasta, että kaikissa uskonnoissa
oli yhtä vilpittömästi etsitty Jumalaa, että
kaikki uskonnot kertoivat tiestä, joka vie Jumalan luo, ja että kaikissa uskonnoissa tämä
tie oli sama: synnistä ja itsekkyydestä luopuminen, Isän Jumalan täydellisyyteen pyrkiminen.
Viisikymmentä vuotta on tätä teosofista sanomaa nyt julistettu; madame Blavatsky on
aikoja sitten kuollut (1891), mutta monet valistuneet sielut ovat jatkaneet hänen työtään,
ja monet teosofisen liikkeen yhteydessä syntyneet ja teosofisen sanoman inspiroimat seurat ovat tätä työtä kannattaneet ja tukeneet.
Näiden viiden vuosikymmenen aikana onkin
maailma paljon muuttunut. Materialismi ei
ole enää vallalla tieteellisenä katsantokantana,
ahdasmielisyys uskonnon alalla on niinikään
käynyt mahdottomaksi. En väitä, että tämä
olisi teosofisen liikkeen ansiota yksinomaan.
Monet tekijät ovat päinvastoin olleet luomassa
nykyistä asiaintilaa. Mutta syystä voidaan
sanoa, että teosofisen liikkeen vaikutus, joskin
näennäisesti vähäpätöinen, ei ole katsottava
vähäiseksi, koska se alusta lähtien on seisonut
itsetietoisena ja lujana ajan ristiaallokossa ja
monenlaisten myrskyjen pauhatessa. Se ei ole
sanomastaan vähääkään hellittänyt: yhä se
julistaa, että totuuden tietoa on etsittävä hengenkin maailmoista, ei ainoastaan luonnon,
yhä se opettaa uskontojen yhteisestä alkuperästä, yhä se saarnaa ihmisille siitä veljeydestä, joka johtuu ihmisten henkisestä yhteydestä.
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Mutta
onko
teosofialla
erityinen
joulusanoma?
Ei, sillä se on itsessään, se on sinään
joulusanoma. Joulusanoma on pelastussanoma.
Se kertoo meille, mitä Jumalan rakkaus on
tehnyt meidän hyväksemme ja millä tavalla
voimme päästä tuntemaan tätä rakkautta ja
yhtymään
hengessämme
Jumalaan.
Niinhän
kristinusko kertoo meille vapahtajasta, joka
on tehnyt yhtymisemme Isään mahdolliseksi,
ja jouluna, joka vietetään vapahtajan muistoksi, teroitetaan mieliimme erikoisella voimalla ja ponnella pelastussanoma tuosta vapahtajasta, Kristuksesta.
Onko nyt teosofian pelastussanoma uusi ja
ristiriidassa kristinuskon kanssa? On, ja ei
ole. Jos kristinuskomme on pintapuolinen, nojautuen
yksinomaan
johonkin
historialliseen
tapaukseen,
silloin
teosofian
joulusanoma
alussa on uusi ja outo. Mutta jos kristinuskomme on henkemme kaipuuta Jumalan luo,
jos se on vapahtajan sisäistä ikävöimistä, jos
se on pyrkimystä Kristusta seuraamaan elämässä ja teoissa, silloin teosofia ei hämmästytä meitä outoudellaan, vaan tutunomaisuudellaan ja kodikkuudellaan.
Mikä näet on teosofian joulusanoma?
Se on sanoma elävästä, mystillisestä ja
kosmillisesta vapahtajasta eli Kristuksesta.
Vapahtaja, Kristus, on elävä, ikuisesti elävä,
hän ei syntynyt eikä kuollut pari tuhatta
vuotta sitten. Pari tuhatta vuotta sitten hän
eli Jeesus Natsarealaisessa, mutta hän oli
itsessään se Sana, se Logos, joka oli olemassa
maailman alusta lähtien, joka oli Jumalasta
ja joka oli Jumalassa elävä taivaallinen, täydellinen ihminen.
Vapahtaja, Kristus, on mystillinen, mikä
vanhalla uskonnollisella kielellä merkitsee, että
hän ei ole jossain toisessa ihmisessä asuva
historiallinen olento, vaan että hän on vapahtaja itsekussakin meissä. Hän on subjektiivinen, itsekohtainen jokaiselle meistä. Hän on
aineen puuhun ristiinnaulittu, ja jokainen ihminen on levitetyin käsivarsin seistessään
risti, johon sisäinen, mystillinen vapahtaja on
naulittu. Kristus on meissä, niinkuin Paavali
opetti, eikä meidän tule etsiä vapahtajaa
oman henkemme ulkopuolelta.
Vapahtaja, Kristus, on kosmillinen, hengessämme asuva jumala ei ole meidän pientä yksityisomaisuuttamme eikä hän ole heikko eikä
voimaton, sillä hän on Jumalan Poika, yhtä
Isän kanssa, osallinen Isän ja koko maailmankaikkeuden elämästä, kosmillinen Logos, jonka
kautta kaikki luotu on. Ihmeellistä ei ole, että
hän, maailmanjärki, on olemassa, vaan ihmeellistä on, että me, pienet ja heikot ihmiset, olemme osallisia hänen majesteettiudestaan. Minne häipyy itse asiassa meidän heikkoutemme ja pienuutemme? Se häipyy mitättömiin, sillä sitä ei ole olemassa.
Meidän personallinen minuutemme ei oikeastaan ole olemassa. On olemassa vain Kristus
meissä. Kristus on se suuri minuus, joka on
ihmiskunnan takana ja joka kerran on toimiva jokaisessa meissä. Nyt emme häntä vielä
tunne — emme läheskään kaikki, — vaan
uskomme, että meidän pikku personallisuu-
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temme on vankka todellisuus, niin vankka,
että sen pitäisi elää iankaikkisesti. Herätä
meidän täytyy harhauskostamme, herätä näkemään, että personallisina olentoina kuolemme,
ellei Kristus meissä pelasta meitä. Kristus
yksin elää ikuisesti, ja me olemme kuolemattomia ainoastaan, jos kasvamme osallisiksi
hänen elävästä, voimakkaasta, jumalallisesta
minuudestaan. Muuten kuolemme.
Joudummeko siis kadotukseen?
Ei, ja tässä on teosofisen joulusanoman toinen puoli.
Olimme länsimailla unohtaneet tärkeän seikan. Olimme eräässä kirkolliskokouksessa keskiajalla kironneet sen opin, joka yksin selvittää järjellemme elämän ongelman. Olimme
hyljänneet jälleensyntymisajatuksen, joka oli
oleellisena opinkappaleena alkuperäisessä kristinuskossa. Madame Blavatskyn teosofinen sanoma elvytti jälleen muistiimme tämän vanhan opin, joka itämailla oli säilynyt.
Mikä on jälleensyntyminen? Se on, että
henkemme pukeutuu uudestaan ja yhä uudestaan ruumiilliseen muotoon. Emme henkiolentoina ole ensimäistä kertaa tämän maan
päällä emmekä viimeistä. Henkemme etsii
itselleen
semmoista
personallisuutta,
jonka
minuuteen Kristus voisi laskeutua. Kerta kerralta se muovailee paremman ilmauksen itselleen. Se oppii elämän koulussa, ja sen personallisuudet tulevat yhä herkemmiksi sen —
hengen, omantunnon — hiljaisille kuiskeille.
Niistä tulee totuudenetsijöitä, Jumalaanpyrkijöitä, ne astuvat tielle täydellisyyttä kohti,
ja lopulta on henki osannut luoda itselleen
ruumiin, joka päässään kantaa elämän kruunun, jonka jäsenissä asuu vapahtaja, jonka
silmistä loistaa Jumalan rakkaus, jonka sanoista ja teoista puhuu kuolematon Kristus.
Ja mistä me tämän tiedämme? Omasta
kokemuksestamme ja siitä ihmeellisestä tosiseikasta, jota madame Blavatsky alusta lähtien
teroitti
mitä
tärkeimpänä
teosofisena
oppina, siitä nimittäin, että tämmöisiä Kristuksessa eläviä, kuolemattomia ihmisiä oli ja
oli aina ollut olemassa. Nämä ihmeelliset
ihmiset, joita hän nimitti milloin Mestareiksi,
milloin Mahaatmoiksi, milloin Adepteiksi tai
tietäjiksi, muodostivat sen salaisen, s.o. maailmalle
tuntemattoman,
Valkoisen
Veljeskunnan, johon m.m. kuuluivat kaikkien uskontojen perustajat ja joka valvoi ja johti orvon
ihmiskunnan henkistä kehitystä. Tämä Mestarein looshi oli teosofisenkin liikkeen alulle
pannut, ja sen lähettämänä sanansaattajana
oli Helena Blavatsky maailmassa esiintynyt.
Mestarein olemassaolosta puhuttiin ja kirjoitettiin paljon teosofisen liikkeen alkuaikoina. Madame Blavatsky maagillisine kykyineen, laajoine salaisine tietoineen oli elävä
todistus Adeptien olemassaolosta. Mr. Sinnettille y.m. teosofeille saapui suuri joukko
kirjeitä kahdelta Mestarilta, jotka olivat ottaneet teosofisen työn erikoisen huolenpidon ja
valvontansa alaiseksi. Monet luotettavat henkilöt Indiassa ja muualla saivat nähdä ja tavata Mestareita. Vähitellen kasvoi usko heidän olemassaoloonsa yhtä luonnolliseksi kuin
mihin muuhun tieteelliseen totuuteen tahansa.
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Pitkä kehitys erotti ihmisen apinasta, pitkä
kehitys myös Goethen tai Shakespearen hottentotista
tai
austraalialaisesta
bushmanista.
Miksi ei siis saanut ajatella ja uskoa, että oli
olemassa Jeesuksen ja Buddhan kaltaisia olentoja, jotka olivat henkisessä kehityksessä yhtä
paljon edellä lahjakkaistakin ihmisistä, kuin
ihminen oli eläimestä?
Niinpä meidän päivinämme ei enää kaiu
oudolta oppi täydellistenkään ihmisten veljeskunnasta. Sillä mitä toivoa meillä toisilla
olisi, elleivät viisaimmat ja paraimmatkaan
olisi saavuttaneet kuolemattomuutta?
Monelle, monelle on näinä kuluneina 50 vuotena teosofian joulusanoma käynyt kotoisaksi,
— teosofian ylevä sanoma mystillisestä Kristus-vapahtajasta, joka ihmisessä jouluna voi
syntyä,
sitten
kasvaa
viisaudessa,
varttua
mieheksi, kuolla ja nousta ylös kuolleista iankaikkiseen elämään.
Pekka Ervast. 1925: 369—374,
T: Teosofian sanoma on kuulunut maailmassa puolen vuosisadan aikana, ja me, jotka
olemme ymmärtäneet tämän sanoman tärkeyden, me, jotka pidämme itseämme teosofeina
ja H. P. Blavatskyn suuren työn kannattajina, ehkäpä hänen seuraajinaankin, me olemme nyt oikeutetut, jopa velvollisetkin, tekemään tiliä itsemme kanssa ja kysymään itseltämme, mitä tämä kulunut aika on meille
opettanut ja minkä verran olemme sen antamista opetuksista ottaneet vaarin.
Aikomukseni ei ole tyhjentävästi käsitellä
tätä kysymystä; sen tehköön jokainen itse,
kukin omalla tavallaan, kuului hän ulkonaisesti mihin teosofiseen tai teosofishenkiseen
seuraan tahansa. Tahdon tässä vain valaista
kysymystä parilla ajatuksella omalta kannaltani.
Teosofisen liikkeen yhteyteen jouduimme —
ainakin useat meistä — sen nojalla, että olimme totuudenetsijöitä, joita ei ”tieteellinen”
materialismi enemmän kuin kirkollinen dogmiuskokaan tyydyttänyt; ja jos olimme tutkineet
spiritistisiä ilmiöitä ja tulleet vakuutetuiksi
salaperäisten luonnonvoimien, ehkäpä henkimaailman ja vainajainkin olemassaolosta, tympäisi meitä spiritistein oma liian umpimähkäinen, kritiikitön ja haaveellinen usko; totuudenetsijöinä kaipasimme tietoa.
Silloin kun itse jouduin kosketukseen teosofian kanssa, ei ollut olemassa muuta kuin
yksi näkyväinen teosofisen liikkeen edustaja
maailmassa:
Teosofinen
Seura,
perustettu
New-Yorkissa 1875. Tämä tapahtui v. 1894,
ja minua veti heti voimakkaasti puoleensa
Teosofisen Seuran terävä tunnuslause: satjaan
naasti paroo dharman, ei ole uskontoa totuutta korkeampaa, jonka lauseen myöhemmin
myöskin suomensin sanomalla: totuus on korkein uskonto.
Totuutta olimme juuri etsineet — puhun
taas monikossa, — ja sentähden olimme hartaat kuulemaan, mitä teosofialla oli tässä
suhteessa sanottavana. Pian saimme oppia
jotakin. Ja pian selveni meille suuri ja merkillinen totuus, joka täytti sielumme ylevällä
hartaudella
ja
kunnioituksella.
Mikä
tämä
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totuus oli? Se oli totuus kaikkien uskontojen
veljeydestä.
Olihan meitä aina tympäissyt kristillinen
omahyväisyys ja omakylläisyys, joka ei pitänyt arvoaan alentavana tuomita toisia uskontoja Jumalan hylkäämiksi ihmiskeksinnöiksi,
pakanallisiksi, petollisiksi epäjumalan palvomismuodoiksi. Nyt saimme kuulla, että totuus,
joka oli ikuinen ja muuttumaton, oli joka
uskonnossa saanut asteettaisen tai paremmin
sanoen osittaisen ilmauksen. Jumala, joka oli
yksi, ei ollut millekään uskonnolle vieras.
Lapsellisella
ja
tietämättömällä
tavallaan
koetti luonnon ihminen haltioita palvoessaan
lähestyä saman elämän mysterioita kuin muhamettilainen nöyrästi alistuessaan kohtaloonsa tai buddhalainen yrittäessään parhaansa
mukaan seurata Buddhan siveellisiä elämänkäskyjä tai kristitty antautuessaan sydämensä
uskossa vapahtajalleen. Taivaallinen Isä oli
yksi ja sama, vaikka hänen lapsensa lähestyivät häntä eri teitä pitkin.
Mikä laaja ja syvällinen näköala aukenikaan meille totuudenetsijöille! Ei siinä kyllin,
että ihmiset lähenivät Jumalaa joka uskonnossa, vaan totuuden Jumala itse tuli joka
uskonnossa ihmisten luo. Kuinka tämä taas
oli mahdollista? Yksinkertaisesti sen kautta,
että totuudella oli ilmoittajansa, jotka tiesivät, mitä kulloinkin ilmoittivat. Joka uskonnossa oli ainakin alussa ollut henkilö tai pari,
joilla oli ollut tietoa Jumalasta, ja nämä totuuden tietäjät muodostivat ihmisiltä salatun
veljeskunnan, joka aikojen aamusta saakka
johti ihmiskunnan henkistä kehitystä ja silloin
tällöin lähetti jonkun jäsenensä maailmaan
muistuttamaan ihmisiä totuudesta.
Tietysti me totuudenetsijät tämän ymmärrettyämme innostuimme tutkimaan toisia uskontoja ja niiden ”pyhiä kirjoja”, mikäli se
meille oli mahdollista. Lähenimme joka uskontoa kunnioittavassa ja myötätuntoa uhkuvassa
hengessä, — semmoisessa, jota tavoittelin pitäessäni aikoinaan kirjan muodossa ilmestyneet esitelmäni ”Suurista Uskonnoista”. Ja tunnustaa täytyy, että meissä itsestään kasvoi uusi
veljellinen
elämänymmärrys,
suuripiirteinen
suvaitsevaisuus kaikkia henkisen ja aineellisen
elämän ilmennysmuotoja, kaikkia ihmisiä kohtaan; paremmuuden tunto, ylpeys, ahdasmielisyys, tuomitsemisen halu katosi kuin itsestään. Ymmärsimme, että ihmiset olivat veljiä
keskenään — riippumatta rotu-, väri- y.m.
erotuksista, — ja ymmärsimme, että tämä
veljeys ei perustunut ainoastaan ruumiilliseen
samankaltaisuuteen, vaan ennen kaikkea henkiseen yhtäläisyyteen ja yhteyteen.
Paljon olimme todella voittaneet. Suvaitsevaisuus muodostui meille kuin uudeksi uskonnoksi. Eikä se ollut mikään halveksittava uskonto. Se oli inhimillisen ymmärtämyksen ja
veljeyden uskonto. Se oli ensimäinen saavutuksemme
teosofisessa
kehityksessämme
ja
työskentelyssämme. Ja täydellä syyllä voimme sanoa: ken ei pysty totuuden ja veljeyden
hengessä etenemään, hän pysyköön teosofina
tuossa saavutuksessaan! Sillä jos hän luulotellussa
etenemisessä
poistuu
inhimillisen
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suvaitsevaisuuden hengestä, on hän vain edennyt harhatiellä ja poikennut ”lavealta” tieltä
löytämättä ”kaitaa”. Kaita tie, joka ensimäisen saavutuksen jälkeen aukenee etsijälle, ei
vie poispäin veljeydestä, vaan syvemmin sen
sisään, samalla kun se nostaa korkeammalle
totuuden tietoa kohti.
Olemmeko,
veljet,
tyytyneet
ensimäiseen
suureen saavutukseen vai olemmeko pyrkineet
eteenpäin? Ja jos olimme eteenpäin pyrkineet,
olemmeko löytäneet salaisen kaidan tien?
Vastatkoon jokainen itse omasta puolestaan
tähän kysymykseen, mihin seuraan tahansa
hän kuuluukaan. Tässä tahdon vain ikäänkuin
peilissä osoittaa, mitä mahdollisuuksia etsijälle aukenee.
Ensimmäinen mahdollisuus on, kuten sanottu, että hän jää paikalleen. Jos hän kunnialla seisoo paikallaan ja siinä vaikka kaatuu, on hän arvonantomme ja myötätuntomme
ansainnut; hän ei ole ketään viekoitellut poispäin valosta, joskaan hän ei ole kyennyt
ketään valon lähteelle johtamaan, — valoa
kohti hän kuitenkin on seuraajiaan vienyt.
Mutta ”elävän mieli on eteenpäin” ja paikalleen pysähtymisellä on omat vaaransa. Se
on kuin pelto, jota ei kynnetä eikä kylvetä.
Se jää hedelmättömäksi eikä kasvata uutta
satoa. Niin käy totuudenetsijänkin, joka on
älynnyt, että totuutta on kaikkialla kätkettynä, mutta että koko totuus, itse totuus ei
ole missään paljastettuna. Hän pysähtyy siihen huomioon, että kukaan ei tiedä täydellistä
totuutta — ja että ihmiset juuri sentähden
ovatkin yhdenvertaisia ja veljiä. Niinpä hän
ei itsekään mitään tiedä, ja viisainta lienee
säilyttää itsenäisyytensä ja aina hienosti kaikkea epäillä. Viisauden mestareita epäilemättä
on, mutta mahdotonta on päästä heidän luokseen ja valheprofeettoja on paljon. Parasta
on olla ottamatta varmaa kantaa missään
asiassa. Tutkia pitää kaikkea ja säilyttää,
mitä hyvää on.
Tämä äärimäisen varovaisuuden kanta on
tavallaan itsenäinen, ja jos tämmöinen teosofi
pysyy veljellisenä ja kilttinä, voi hän olla
suureksikin avuksi toisille. Mutta jos hänen
sielunsa seisova vesi kadottaa tuoreen makunsa ja muuttuu katkeraksi, silloin epäilyksen, kyynillisyyden ja pilkan henget uhkaavat
hänen rauhaansa, — ja jos hän antaa niille
sijaa sielussaan, silloin hänestä helposti tulee
vahingollinen toveri toisille etsijöille. Silloin
myös hänen paikallaan seisomisensa on muuttunut tuhoisaksi taantumukseksi.
Toinen mahdollisuus etsijälle on, että hän
saavutettuaan
ensimäisen
suuren
totuudennäkemyksensä yhä pyrkii eteenpäin. Hänen
järkeään ei tyydytä veljeyden tunteminen paljaassa tietämättömyydessä. Hänen luonteensa
ei ole epäröivä eikä epävarma, vaan toiminnan- ja tiedonhaluinen. Hän on kauttaaltaan
positiivinen luonne. Hänen vaistonsa ja ymmärryksensä tarttuu intohimoisesti siihen toiseen tosiseikkaan, jota viisauden mestarein
olemassaolo edellyttää, siihen, että totuuden
tieto on ihmisen saavutettavissa. Jos kerran
uskonnot ovat syntyneet tiedosta, hän sanoo
itselleen, täytyy tiedon olla ihmisen ulottu-
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villa, — ja miksi en minä silloin siihen tietoon pyrkisi ja sitä tietoa saavuttaisi?
Nyt hänen eteensä aukenee kaksi tietä.
Nimittäkäämme toista äärimäisen itsenäisyyden ja toista itsenäisen luottamuksen tieksi.
Edellinen on yksinäinen ja mahtava. Se
soveltuu verrattain harvoille luonteille — ei
ylpeille, vaan nöyrille, — mutta niitä on,
jotka sitä kulkevat. Sen valitseminen perustuu seuraavaan järkeilyyn: totuus on kaikkialla, siis minussakin; Jumala on kaikkialla,
siis minussakin. Ainoa totuus ja ainoa Jumala, josta mitään voin tietää, on se, mikä
minussa ja minun kauttani ilmentää itsensä.
Kun Jumalaa etsin, etsin häntä itsestäni;
totuus on omaan olemukseeni salattu. Toinen
ei voi löytää minun puolestani, turha minun
on juosta toisen kintereillä. Itseeni minun
tulee luottaa, itseeni turvata ja uskoa joka
tilanteessa. Itse minun on päätettävä, mikä
on oikea, mikä väärä, mikä totta, mikä valhetta, itse minun on järjestettävä oma elämäni ja olemassaoloni. Jos kohtalon käsi on
voimakas, täytyy oman käteni olla vielä voimakkaampi. Horjua en saa, epäröidä en, koskaan en itseäni epäillä.
Vilpitöntä ja väsymätöntä etsijää elämä ei
pilkkaa. Jos itsenäisyyden tiellä kulkija aina
pysyy uskollisena itselleen, s.o. paraimmalle,
sisimmälle, puhtaimmalle itselleen, silloin hänen lopullinen voittonsa on varma. Mutta oi,
kuinka jyrkkä ja jylhä hänen ylöspäinen polkunsa on! Kuinka monta houkutusta laiskuuteen ja itsekkyyteen on matkalla, kuinka
monta viehättävää nautinnon näkyä! Jos hänen sydämensä on nöyrä ja omalletunnolle
kuuliainen, hän pelastuu ja pysyy oikealla
tolalla. Mutta jos hänen salainen syntinsä on
ylpeys ja itserakkaus, silloin hänen jalkansa
huomaamatta kääntyvät vasenkätiselle tielle,
joka vie poispäin Jumalasta, ja sanomattomia
tuskia on hänen silloin läpikäytävä, ennenkuin
hän taasen löytää oman tosi itsensä.
Onnellinen hän, jos hän aina kulkee suoraan tai jos hän tieltä poikettuaan rientää
takaisin suoralle tielle, onnellinen hän, sillä
kerran koittaa vaeltajalle päivä, jolloin hän,
yksinäinen kulkija yössä, tapaa veljiä ja tovereita: silloin soivat ikuisen elämän kellot, ja
hän, itsensä voittaja, on voittanut maailman
ja on nyt valmis astumaan Herransa iloon.
Itsenäisen luottamuksen tie on toisen luontoinen. Se soveltuu useimmille etsijöille, sillä
useimmat
ovat
”syntisiä”,
jotka
kaipaavat
”parannusta”, eikä ”vanhurskaita” (oikeamielisiä), jotka tulevat yksin toimeen. Siitä huolimatta he ovat totuuden etsijöitä ja järkeviä
ajattelijoita, jotka vallan hyvin ovat ymmärtäneet, että totuus on löydettävissä, että heidän itsensä tulee se löytää ja että sen täytyy
ilmetä heissä ja heidän kauttansa. Hekin selvästi tajuavat, että Jumala on kätkenyt heihin
oman henkensä siemenen ja että sen siemenen
tulee heissä itää ja kasvaa suureksi puuksi,
jonka varjossa he voivat levätä. Ulkonainen
vapahtaja ei kykene heitä pelastamaan; hän,
joka kykenee, on syntyvä heissä itsessään.
Mutta vielä selvemmin he älyävät, että se
mikä heitä jalkojen edessä odottaa, on tie,
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jota heidän tulee kulkea, — elämän tie. Ja he
kysyvät hartaassa jännityksessä: missä on
tämä tie, mistä se kulkee, minkälainen se on?
Se yksin vie heidät totuuden tietoon, Jumalan
luo, mutta se on elävä tie, sitä kuljetaan
eläen, ja mistä he tietävät, miten on elettävä,
miten oltava, jotta sillä tiellä kulkisivat? Jos
heille sanotaan: tehkää aina, mitä on oikein
ja totta, he hymähtävät vastaukseksi: emmehän mitään väärää tahdokaan tehdä, mutta
sanokaa meille, mikä on se oikea ja tosi tekeminen, joka vie totuuden tietoon! Emme ole
niin viisaita, että sitä itsestämme tietäisimme.
Ja he ovat valmiita ottamaan vastaan neuvoja kokeneelta.
He muistavatkin, että uskontojen perustajat, niiden alkuperäiset suuret personallisuuden ovat olleet totuuden tietäjiä; ja samaten,
että teosofisen liikkeen mestarit, joista H. P.
Blavatsky puhui, ovat semmoisia tietäjiä. Nämä
korkeat
kehittyneet
viisaat
kykenevät
heitä neuvomaan. Heidän on vain valittava
joko historiallisista uskonnoista joku, jonka
perustajan elämänohjeet ovat säilyneet jälkimaailmalle, tai sitten teosofisten mestarein
suoranaiset elämänneuvot, mikäli ne ovat tunnetut heidän omista tai H. P. Blavatskyn kirjoituksista. Teosofein kesken valinta harvoin
lankeaa jonkun historiallisessa muinaisuudessa
eläneen viisaan puolelle; elävät totuudenetsijät kaipaavat eläviä totuuden tietäjiä, ja sentähden teosofit mieluimmin turvautuvat oman
liikkeensä mestareihin. Mutta tässäkin harvat
tyytyvät kirjoitettuun ja painettuun sanaan.
He tahtovat välitöntä, elävää kosketusta mestarein kanssa, ja koska heille itselleen tämä
on enimmäkseen mahdollisuuden rajojen ulkopuolella, kääntyvät he semmoisten puoleen,
jotka väittävät olevansa mestarein opetuslapsia, elävässä yhteydessä näiden kanssa.
Alussa oli tietysti H. P. Blavatsky, mutta
hänen kuoltuansa on ollut ja on toisia.
Iloisella ja toivottavasti itsenäisesti harkitulla luottamuksella teosofiset totuudenetsijät
lähtevät seuraamaan näitä mestarein opetuslapsia. He puhdistavat elämänsä heidän neuvojensa mukaisesti ja omaksuvat heidän ihanteitaan ja näkemyksiään. Heidän tiensä on
suojattu ja verrattain vapaa vaaroista. Se
kulkee totuuden tietoa kohti samassa määrin
kuin edellä kulkeva neuvonantajaopetuslapsi
itse pysyy suoralla tiellä ja on uskollinen
mestareille. Se tulee vaaralliseksi vasta silloin, jos edelläkulkija joutuu harhaan.
Enimmäkseen
kuitenkin
vähäksytään
tätä
vaaraa. Sitä ei edes oteta lukuun. Mahdottomana pidetään, että ihminen, joka elää ikäänkuin mestarin silmien edessä, voisi poiketa
totuuden polulta ja erehtyä kulkemaan vääriä
teitä. Jos tämmöinen asia on mahdollinen,
mihinkä silloin on luottaminen? Silloinhan ei
ole mitään pysyväistä, ei mitään tukikohtaa
elämässä!
Niin, ei ainakaan kuolevaisissa personallisuuksissa.
Semmoisesta
”sokeasta
uskosta”,
varoittivat sekä H. P. Blavatsky että muinaiset viisaat yhtämittaa. Ei ole muuta tukikohtaa kuin Jumala, ei muuta perustusta kuin
totuus.
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Vaan mikä on totuus?
Älkäämme unohtako, että H. P. Blavatsky
aina viittasi myös ihmiskunnan suuriin historiallisiin vapahtajiin. Minun oppini ei ole minun, hän sanoi, vaan sen, joka minut lähetti.
Hän taas on jäsenenä siinä veljeskunnassa,
johon kaikkien aikakausien suuret tietäjät ja
viisaat kuuluvat. Eivät kaksi n.s. teosofista
mestaria ole ainoat mestarit. Kuuluvathan
siihen veljeskuntaan kaikki entisetkin vapahtajaolennot, sillä mestarit ovat tavallaan kuolemattomia
personallisuuksia.
He
vaihtavat
fyysillistä ruumista, mutta heidän itsetajuinen minuutensa ei vaihdu; se pysyy samana
kautta aikojen, kun he kerran ovat alemman
itsensä lopullisesti voittaneet. Sentähden Laotse
ja Buddha, Zarathustra ja Krishna, Mooses
ja Elias, Orfeus ja Pythagoras, Jeesus ja
Paavali y.m. y.m. yhä elävät ja toimivat.
”Teosofian Avaimessa” H. P. Blavatsky alati
viittaa Kristuksen ja Buddhan sanoihin ja
nimenomaan teroittaa, että heidän alkuperäinen oppinsa on samaa ikuista teosofiaa
(jumalviisautta)
kuin
teosofisten
mestareinkin oppi.
Siinä H. P. Blavatsky itse asiassa antoi
teosofeilleen mittapuun, jonka avulla voivat
arvostella opettajiensa lausuntoja, neuvoja ja
ohjeita. Ovatko nämä ohjeet henkisesti sopusoinnussa maailman suurimpien mestarien lausuntojen kanssa? Jos ovat, voivat elävän opettajan seuraajat olla huoleti. Jolleivät, täytyy
heidän olla varuillaan. Siveelliset opetukset
eivät aikaa voittaen taannu. Niinkauan kuin
niitä ei vielä noudateta, pysyvät ne muuttumattomina, ja kun niitä noudatetaan, nousee
eteen korkeampia siveellisiä opetuksia. Minun
sanani pysyvät, sanoi Kristus. Ne tosiaankin
pysyvät meidän tuomareinamme, kunnes niitä
noudatamme.
Meillä on täten totuudenetsijöinä kaksi
suurta auktoriteettia siveellisissä elämänkysymyksissä: Buddha ja Kristus. Ja miksemme
täällä länsimailla tyytyisi sanomaan: Jeesus
Kristus?
Täten supistuu kysymyksemme siitä, mitä
olemme
näinä
kuluneina
viitenäkymmenenä
teosofisena vuotena oppineet, uuteen kysymykseen: mikä on suhteemme evankeliumein
Kristukseen?
Sivuutammeko
hänet
kokonaan,
riippuen
kiinni jostain kuolevaisesta maallisesta auktoriteetista? Teemmekö hänestä jumalan, jota
rukoilemme ja huudamme avuksemme, mutta
jonka neuvoista ja käskyistä emme edes tahdo
tietää? Vai onko hän meille luotettava ystävä
totuudenetsijä-elämässämme,
ystävä,
jonka
rohkaisevat sanat, jonka siveelliset käskyt,
neuvot ja ohjeet ovat meille kultaa kalliimmat? Tahdommeko häntä seuraamalla samalla
seurata kaikkia viisauden mestareita ja hänen
viittoomallaan tiellä kulkien päästä siihen
totuuden tietoon, josta H. P. Blavatsky puhui
ja jonka teosofisetkin mestarit omaavat?
Osaammeko valita oikein? Osaammeko arvostella oikein? Osaammeko nähdä itsemme
ja toisemme oikeassa valossa, siinä, jossa

Teosofia

elämä ja totuuden elävä Jumala meidät näkee?
Osaammeko seistä Herran kasvojen edessä?
Toimittajalta 1926: 1—10,
1926: 11—12, 13, 14, 33—37, 38, 65—67,
68—71, 99—101, 129—132, 132—135,
T: Mitähän eversti Olcott ajattelisi, jos hän
eläisi?
Sillä tavalla kysyn välistä itseltäni katsellessani
Teosofisen
Seuran
hämmästyttävän
vaiherikasta kehitystä hänen kuolemansa jälkeen (1907) ja varsinkin viimeisten vuosien
tapahtumia. T. S. oli vanhalle perustajapresidentille kaikki kaikessa: hänen lapsensa, hänen silmäteränsä, hänen lemmittynsä. Hän
rakasti
ajatella
itseään
sen
kunniakkaana
isänä, sen päänä, — mutta hänen rakkautensa
oli epäitsekäs: lapsen menestys oli tuhat kertaa tärkeämpi kuin hänen oma asemansa ja
kunniansa; hän oli aina valmis jättämään
paikkansa arvokkaammalle ja kyvykkäämmälle. Yksi vaatimus oli hänellä kuitenkin järkähtämätön: Teosofisen Seuran perustuslakia
ei saanut muuttaa, ei saanut hämmentää eikä
hävittää sen puolueettomuutta, sen suvaitsevaisuutta, sen totuuden etsintää. Perustajapresidentin
seuraajan
tuli
hänenkin
pitää
pyhänä
T.S:n
konstitutsionissa
ilmaistua
ihannetta.
Niinpä eversti Olcott pelkäsi vaikutuksia ja
ja virtauksia esoteeriselta taholta. Hänen mielestään Teosofisen Seuran fyysillinen ja eksoteerinen
organisatsioni
oli
perustuslaissaan
saanut siksi viisaan, sisältörikkaan ja kauaskantavan pohjarakenteen, ettei siinä kaivattu
mitään muka henkevämpiä muotoja. Olihan
T. S. keskellä rikkirevittyä, puolueihin ja lahkoihin jakautunutta maailmaa yleisen inhimillisen veljeyden ydin ja tyyssija, joka totuuden ja veljesrakkauden hulmuavaa lippua kantaen kohosi korkealle yli rotujen, uskontojen,
kansallisuuksien ja yhteiskuntaluokkien eroavaisuuksien.
Eversti Olcott oli Mrs. Besantin presidenttikandidatuuria vastaan. ”Mrs. Besant on esoteristi, hän on esoteerisen koulun ulkonainen
pää. Hänen johtamanaan Teosofinen Seura
helposti voisi joutua psyykkisten virtausten
valtaan. Ja semmoisesta kohtalosta Seuraa
on varjeltava.” Vasta viimeisellä tautivuoteellaan, kun Mestari itse — kuten eversti
uskoi — ilmestyi hänen huoneeseensa, muutti
hän mielensä ja nimitti Mrs. Besantin seuraajakseen.

*
Mutta, kuten sanottu: mitä vanha eversti
nyt ajattelisi?
Sen sijaan, että Teosofinen Seura olisi pysynyt puolueettomana, se maailmansodan aikana asettui liittolaisten puolelle keskusvaltoja vastaan. Sen sijaan, että se olisi pysynyt
uskontojen yläpuolella, niistä riippumattomana, se vuodesta 1911 lähtien on erikoisesti
suosinut n.s. Idän Tähteä, joka odottaa uuden
”maailmanuskonnon”
perustajan
tuloa
lähiaikoina (”maailman uskonnoiksi” on tieteellisissä piireissä aina nimitetty sekä kristinuskoa että buddhanoppia); ja viime aikoina
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se on viitannut siihen, että tämä uusi maailmanuskonto arvatenkin tulee olemaan n.s.
”vapaamielinen katolinen kirkko”, koska tulevan maailmanopettajan apostolit, hänen lähimmät
opetuslapsensa,
rientävät
vihkiytymään
mainitun katolisen kirkon papeiksi ja piispoiksi ja, kuten yksi apostoleista, Mr. Arundale sanoi: ”pukeutumaan Herra Kristuksen
univormuun”, toisin sanoen, koko lailla rumaan, pitkään pappishameeseen. Ja vihdoin
sen sijaan, että Teosofinen Seura olisi uskollisesti säilyttänyt totuutta etsivän luonteensa,
sen kansalliset osastot äsken (Canadan T.S:aa
lukuunottamatta)
liittyivät
niin
sanottuun
”Maailman Uskontoon”, jonka ainoa fyysillinen edustaja on sen pöytäkirjuri piispa G.
Arundale, allekirjoittamalla tri Besantin ja
Mr. Jinarajadasan, T.S:n presidentin ja varapresidentin laatiman uskontunnustuksen, mikä
teko itsessään — oli uskontunnustus kuinka
ylevä tahansa — soti T.S:n perustuslakia
vastaan.
Saattaa pitää melkoisen varmana, että jos
T.S:n perustajapresidentti H. S. Olcott olisi
elänyt, hän ei olisi suostunut yhteenkään yllämainituista teoista. Tietysti Teosofisen Seuran
jäsenet eivät ole aktiivisesti syypäät asioihin;
he
ovat
ainoastaan
lojaalisesti
seuranneet
mukana, mihin Pääneuvosto ja kansalliset hallitukset
ovat
johtaneet.
Huomioonotettava
seikka kuitenkin on, että T.S:n vanhat, teosofiseen maailmankatsomukseen syvemmin perehtyneet jäsenet ovat vuosien vieriessä miltei
kauttaaltaan tippuneet seurasta pois; paikoilleen ovat jääneet ainoastaan johtavat henkilöt
ja suuret, alati vaihtuvat joukot uusia — teosofisesti katsoen usein kypsymättömiä — kannattajia. Niinpä T.S:n jäsenten lukumäärä ei
ole viimeisenä viitenä a kuutena vuotena
ollenkaan kasvanut, vaikka uusia jäseniä on
liittynyt seuraan keskimäärin kuusi tuhatta
vuodessa.

Ja kuitenkin, asialla on toinenkin puoli.
Olen vanha teosofinen työntekijä, olen rakastanut Teosofista Seuraa ja ennenkaikkea sen
suurta sanomaa, enkä koskaan ole yksipuolisesti tai ahdasmielisesti kannattanut eversti
Olcottin
käsitystä
T.S:sta,
vaikkakin
aina
olen pitänyt luonnollisena, että seuran puolueeton,
suvaitsevainen
ja
totuutta
etsivä
konstitutsioni juuri oli teosofista viisautta
käytännössä. Olen nimittäin myös — ja voin
lisätä: vuosi vuodelta selvemmin — ymmärtänyt, että Teosofisen Seuran sisäinen — siis
ainakin sen esoteeristen jäsenten — tehtävä
oli madame Blavatskyn henkistä valistustyötä
kannattaen ja jatkaen olla Valkoisen Veljeskunnan palvelijana ja (puutteellisena) edustajana maailmassa. Ymmärrän hyvin Mestari
M:n sanat eräässä kirjeessä H. S. Olcottille:
”hävitköön mieluummin koko T. S. kuin että
se osoittaisi kiittämättömyyttä H. P. Blavatskylle.” Ja ymmärrän, että H. P. Blavatsky
monta kertaa ja eri sanoilla ilmitoi sen tärkeän tosiseikan, että jollei T. S. pitänyt kiinni
alkuperäisestä ohjelmastaan ja pysynyt Viisauden Mestarein puhetorvena, jäisi se pal-
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jaaksi
filantrooppiseksi
seuraksi,
jommoisia
maailmassa ennestäänkin oli yllin kyllin. Ja
kun T. S. näytti sujuvan pois raiteiltaan, perusti H. P. B. n.s. Esoteerisen osaston 1888,
jonka jäseniä hän itse tahtoi kasvattaa teosofiaa ja T.S:n tehtävää syvemmin käsittämään.
Tunnustettava on, että Mrs. Besant on pitkin matkaa teroittanut tätä esoteerista näkökantaa. Viimeksi viime jouluna, kun hän yhdessä varapresidentin kanssa julkaisi manifestinsa
”Maailman
Uskonnosta”,
kehoittaen
Teosofisen Seuran kansallisia osastoja siihen
liittymään, hän nimenomaan puhui juuri T.S:n
esoteerisesta tehtävästä Mestarein
äänenkannattajana. Häntä ei siis saata syyttää siitä,
että hän olisi tämän puolen asiasta unohtanut; pikemmin häntä — varsinkin H. S. Olcottin silmällä katsoen — voidaan moittia
siitä, että hän liiaksi painostaen T.S:n esoteerista luonnetta on unohtanut, että seuralla
sinään oli kaunis inhimillinen tehtävä veljesliittona, joka ei kysynyt kenenkään uskoa,
vaan tunnusti kaikki etsivät sielut veljiksi
rakkauden valtakunnassa.
Näin ollen saatamme kuitenkin kysyä: missä sitten on vika? Eikö Mrs. Besant itse
asiassa ole oikeassa? Eikö hän vuosi vuodelta ole kuljettanut Teosofista Seuraa kohti
sitä ihannetta, joka sen alkuperäiseksi päämääräksi asetettiin? Eikö hän ole vienyt seuraa lähemmäksi Mestareita?
*
En tahtoisi olla millään tavalla ahdasmielinen. En tunne sydämessäni enää mitään katkeruutta siitä, että T.S:n kannalta olen näennäisesti
ja
tahtomattani
luopio.
Mestarein
asia, teosofian sanoma, T.S:n alkuperäinen
tehtävä on minulle yhtä kallis kuin se aina
on ollut, enkä koskaan ole pitänyt RuusuRistiä muuna kuin teosofisen liikkeen haarautumana, joka palvelee juuri teosofista asiaa.
Mutta kuitenkin — ei ainoastaan kohtalo
vaan myös — omatuntoni on pakottanut minut asettumaan kuin eri leiriin T.S:n nykyisen johdon suhteen; ja miksikä? Siitä yksinkertaisesta syystä, että näen suunnattoman
eron T.S:n alkuperäisen ohjelman, H. P. B:n
Mestarein sille antamien suuntaviivojen, ja
sen nykyisten menettelytapojen ja opetusten
välillä.
Madame Blavatskyn aikana H. S. Olcottin
sittemmin niin pelkäämät ”psyykkiset vaikutukset ja virtaukset” kyllä yhtämittaa näyttelivät osaansa T.S:n jokapäiväisissä tapahtumissa:
yhteys
näkymättömän
salatieteellisen maailman kanssa oli ehjä ja rikkomaton.
Luonnontieteellisesti
käsittämättömiä
asioita
tapahtui vähä väliä, kirjeitä saapui useilta
Mestareilta, monet tapasivat Mestareita fyysillisesti, toisille he ilmestyivät astraaliruumiissaan j.n.e. Madame Blavatsky oli valtavan psyykkisen pyörteen keskuksena, ja kaikki, jotka joutuivat hänen läheisyyteensä, viskattiin samalla kovaan sisäiseen kouluun, jossa ennen pitkää oppivat tuntemaan itsensä ja
tekemään valinnan oman itsekkyytensä ja totuuden palvelemisen välillä.
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Mutta eräs seikka oli madame Blavatskyn
aikana silmiinpistävä. Kuinka sanoisin? Salaperäisten ilmiöiden yliaistillinen luonne oli
aina jotenkuten todistettavissa, — ne antautuivat itse ikniin kuinlttiiksi tutkimuksille
ja tarkastuksille ja kutsuivat puolelleen epäilijöitä ja kieltäjiä, ne suoritettiin oikkujen ja
päähänpistojen
tapaan,
ilman
teatterimaisia
juhlamenoja. Tietysti ilmestyi epäilijöitä ja
sadattelijoita, mutta nämä olivat niin täynnä
kiukkua ja pyhää vihaa, niin täynnä pikkumaista häijyyttä ja voimatonta kostonhalua,
että
puolueettoman
jälkimaailman
silmissä
madame Blavatsky ehdottomasti jää voiton
puolelle ja vihamiehiltäänkin ansaitsee tunnustuksen ”XIT:nen vuosisadan sfinksi”. Samaten kaikki mitä madame Blavatsky teosofiana opetti, oli tavalla tai toisella todistettavissa. Hän ei esittänyt mitään ”omaa”; hän
sanoi: ”minun oppini ei ole minun, vaan sen,
joka minut lähetti.” Hän opetti sitä, mitä
Mestarein pyhässä Looshissa oli oppinut, sitä,
mitä hänet oli käsketty maailmalle antamaan.
Hänen teosofiansa sisälsi täten ”katkelmia
ikivanhasta viisaudesta, siitä totuuden tiedosta, jota tuhannet adeptit vuosituhansien
vieriessä olivat koonneet ja keränneet, tarkistaneet ja todentaneet.” Nämä katkelmat olivat täten todistettavissa — ainakin historiallisesti vanhoista muistomerkeistä ja kirjoituksista, vanhoista taruista ja traditsioneista.
Jos hänen oppinsa herättivät materialistisen
ja dogmaattisen maailman vastustusta, oli
tämä vastustus enemmän hetkellinen kuin pysyvä; vuosi vuodelta ovat tieteelliset löydöt
ja havainnot osoittaneet, että madame Blavatsky oli väitteissään oikeassa.
Kuinka asian laita on nykyään? Sanoin jo
edellä, että mielestäni ero on suunnaton. Yliaistillisia ilmiöitä ei enää tapahtune; jos sattuu jokin — niniin kuinrishnamurtin inspiroidut sanat viime jouluna — on se pikemmin
mediumistista kuin maagillista laatua; niinikään jos jokin kirjeellinen sanoma joskus on
saapunut Mestareilta, on senkin syntyhistoria tarkemmin tutkittuna ollut mediumistinen. Mediumistisia ilmiöitä tapahtuu paljon
maailmassa, ja jollei teosofisten sanomien
sisäinen arvo kohoa huomattavasti yläpuolelle spiritististen ilmoitusten keskitasoa, eivät
T.S:n nykyiset Mestarit ollenkaan eroa spiritististen istuntojen johtavista hengistä. Jos
taas kysymme, mitä nuo viimeiset mestarikirjeet ovat ilmoittaneet ja opettaneet, kiintyy huomiomme heti pariin kohtaan. Eräässä
mestarikirjeessä v:lta 1917 kehotettiin Mrs.
Besantia
ja
Teosofista
Seuraa
erikoisesti
suosimaan Idän Tähden liikettä ja vapaamielistä katolista kirkkoa, joista edellinen oli
saanut alkunsa teosofiselta taholta, molempien pätevyyden perustuessa Mr. Leadbeaterin
selvänäköisiin
tutkimuksiin.
Samaten
”vanhemman veljen” kirjeessä v:lta 1925 teroitetaan Teosofisen Seuran jäsenille, mikä
arvaamaton etu heille koituu siitä, että ovat
tilaisuudessa seuraamaan kahta niin suurta
johtajaa kuin ovat Mrs. Besant ja Mr. Leadbeater.
Eihän semmoisestakaan neuvosta olisi mi-
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tään
sanottavaa,
enkä
puolestani
tahtoisi
häiritä
kenenkään
autuaallisia
unennäköjä.
Päinvastoin omassakin luonteessani on suuri
taipumus uskoon ja luottamukseen; ja mitä
ihmiselämästä, saatikka ihmiselämän onnesta,
tulisikaan ilman näitä kallisarvoisia hyveitä?
Kuitenkin soisin koko sydämestäni — ja
järkeni ehdottomasti vaatisi — että ne opit
ja opetukset, joita Idän Tähti ja vapaa katolinen kirkko antavat, perustuisivat totuuteen,
eikä vain selvänäköisiin tutkimuksiin tai Mestarein ilmoituksiin. Sillä mitä arvoa on opetuksilla, jotka eivät ole tosia? Kannattaako
niille
uhrata
uskonsa
ja
luottamuksensa?
Mestarein opit ja heidän selvänäköisten tutkimustensa tulokset, joita madame Blavatsky
ilmoitti maailmalle, olivat aina siinä suhteessa merkillisiä, että pitivät yhtä luonnon
tosiasiain ja historiallisten tietojen kanssa. Ne
tietysti ilmoittivat asioita, joista ei vielä silloin ollut luonnontieteellistä varmuutta, ja
madame Blavatsky sanoikin, että vasta XT:s
vuosisata todistaisi keksinnöillään ja löydöillään Salaisen Opin opetusten totuuden. Mutta
ne eivät olleet ristiriidassa esim. tunnettujen
historiallisten tosiseikkojen kanssa. Jos madame Blavatsky esim. Mestareinsa auktoriteettiin nojaten olisi väittänyt ”salatieteellisenä totuutena”, että Napoleon I ei ollut
koskaan elänyt, olisi maailma syystä kääntänyt selkänsä hänen hullutteluilleen.
Tässä suhteessa yhtä kaikki Idän Tähden
ja katolisen kirkon opetukset pahasti ontuvat.
Lukijani tietävät, mille jyrkälle kannalle minun on täytynyt asiassa asettua. Kirjassani
”Christosophia” olen perustellut niitä syitä,
joiden nojalla täytyy arvostella vääriksi Idän
Tähden ja katolisen kirkon Kristusoppeja.
Idän Tähti sanoo: ”minun Kristukseni, jonka
tuloa näinä päivinä odotan, on sama Kristus,
joka vaikutti Jeesus Natsarealaisessa, ja Jeesus Natsarealainen syntyi 105 vuotta ennen
kristillistä ajanlaskua”. Vapaamielinen katolinen kirkko opettaa: ”minun Kristukseni on
sama kuin kristikunnan Kristus, joka kuoli
Pontius
Pilatuksen
ollessa
maaherrana
ja
jonka apostoleista Pietari, Johannes ja Paavali ovat suurimmat ja tunnetuimmat; minun
Kristukseni on myös sama kuin Idän Tähden
Kristus, joka pian Krishnamurtin ruumiissa
ilmestyy maailmaan ja joka Jeesuksessa vaikutti 105 v. ennen Kr.” Mutta kuinka nämä
väitteet voisivat olla tosia? Historian tuomion edessä ne ovat vääriä. Pontius Pilatus
ja Paavali kuuluvat molemmat tunnettuun
historiaan. Molemmat elivät kristillisellä ajanlaskulla. Jos siis Jeesus Kristus olisi syntynyt 105 vuotta e. Kr., olisi hän ollut noin
133 vuotta kuollessaan ristinpuulla. Aikoiko
hän siis julkisen saarnatoimensa vasta 130
vuoden iässä, vai kestikö tämä toiminta
103 vuotta eikä 3? Ja kun Paavali käännyttyään tapasi Pietarin Jerusalemissa, oli tämä
Jeesuksen opetuslapsi, joka oli Jeesusta vanhempi, ainakin 150 vuoden todella kunniakkaassa iässä!
En osaa muuta ajatella, kuin että Teosofisessa Seurassa, kun kerran poikettiin Mestarein ja H. P. Blavatskyn alkuperäisistä ope-
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tuksista ja ruvettiin ylen paljon luottamaan
omiin selvänäköisiin tutkimuksiin, on kompastuttu tiellä ja sekoitettu yhteen asioita,
jotka omalla tavallaan ja kukin tahollaan
ovat tosia, mutta päälletysten ladottuina antavat irvikuvan totuudesta.
Nämä seikat johtuivat mieleeni enkä osannut olla niistä kirjoittamatta, kun luin, että
Hollannissa Ommenissa on tänä kesänä taas
pidetty suurenmoinen Idän Tähden kokous.

*
Selaillessani vanhoja Theosophist-lehden numeroita tapasin hämmästyksekseni seuraavat
sanat, jotka eversti Olcott lausui v. 1895
eräässä
pitkässä
Judge-asian
aiheuttamassa
kirjeessä Pääneuvostolle ja eri maiden ylisihteereille: . . . ”On toisiakin muutoksia (nim.
Sääntöihin),
joita
epäilemättä
olisi
hyvä
tehdä: olisi esim. hyvä poistaa käsitys, että
maantieteelliset
rajat
muodostavat
T.S:n
osaston... Kuitenkin on väärin luulla, että
perustuslakia pitäisi muuttaa, ennenkuin nykyään voitaisiin perustaa autonomisia osastoja
...
Nykyisilläkin
valtuuksillani
minä
voin, jos katsoisin tarpeelliseksi, luoda uuden,
tai vaikkapa tusinan uusia osastoja minkä
tahansa nykyään voimassa olevan osaston
alueella. . . kunhan vain seitsemän laillista
looshia sen minulta pyytäisi. . .”
Olen alleviivannut hämmästyttävät kohdat,
sillä kun v. 1912 ehdotin Steiner-asian yhteydessä, että osastoja ei katsottaisi maantieteellisiksi, vaan että T.S:n jäsen saisi kuulua
omaan valitsemaansa osastoon, jolloin mitään
Steiner-eroa ei olisi tarvinnut tapahtua, selitti Mrs. Besant presidenttinä Pääneuvoston
nimessä, että osastot oli säilytettävä maantieteellisinä, niinkuin eversti Olcottin ajoista
lähtien oli tapa ja että turha oli muuttaa
vanhoja hyviä sääntöjä. Kun taas v. 1920
pyysimme Suomessa, että meiltä saisi olla
kaksi autonomista osastoa, vastasi Mrs. Besant, että kaksi liittoa saattoi ajatella, mutta
ei missään tapauksessa kaksi osastoa eri ylisihteereineen.
Ja kuitenkin olisi molemmilla kerroilla tarvittu vain pikkuisen veljellistä ja hyvää tahtoa johdon puolelta — sen sijaan, että riiputtiin kiinni kuolleissa pykälissä, joita elävät ihmiset voivat muuttaa, kuten perustajapresidentti itse huomautti, — jotta mitään
Steiner-eroa, enemmän kuin Ruusu-Risti-eroakaan olisi tarvittu! Nämä seikat kuuluvat
Teosofisen Seuran huonon karman luomiseen.
Toimittajalta 1926:161—169, 207—208,
T: Teosofisen liikkeen historiaa ei ole vielä
täysin
puolueettomalla
tavalla
kirjoitettu,
vaikka A. P. Sinnettin kirjat Incidents in the
life of Madame Blavatsky ja The Occult World
kertovat H. P. B:n elämänvaiheista ja hänen
okkultisista ilmiöistään Indiassa; ja vaikka
H. S. Olcottin Old Diary Leaves (vanhoja
päiväkirjan lehtiä) vilpittömästi ja koruttomasti
presidentti-perustajan
kannalta
kertovat Teosofisen Seuran vaiheista vuosina 1875—
1897. Mutta viime ja tänä vuonna — nähtävästi liikkeen 50 ikävuoden johdosta — ilmes-
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tyi pari kirjaa, jotka jonkun verran yrittävät
täyttää tätä aukkoa.
New-Yorkissa julkaistiin E. P. Dutton &
C:on kustannuksella 705 sivua käsittävä teos
The Theosophical Movement 1875—1925, a
history and a survey, jonka tekijää ei mainita, mutta jonka on toimittanut se judgeläinen teosofinen yhtymä, johon m.m. Mr.
Wadia kuuluu. Tämä teos on kauttaaltaan
jännittävää lukemista. Se sanoo itse olevansa
täysin puolueeton, ja tunnustaa täytyy, että
se joka käänteessä vetoaa asiakirjoihin ja
tosiseikkoihin. Se on kuitenkin täydellinen
uusi paljastus Judge-jutun suhteen, sillä Judge esiintyy tässä Madame Blavatskyn todellisena työtoverina ja seuraajana, jota vastoin
Mrs. Besant joutuu kaikkea muuta kuin kadehdittavaan valoon. Missä on totuus? kysyy
lukija, mutta vaikea hänen on uskoa muuta
kuin mitä kirja selvine todistuskappaleineen
väittää. Ja vanhalle teosofille on erittäin
mieluisa se syvä kunnioitus, joka kirjan joka
sivulta huokuu H. P. Blavatskya kohtaan
Mestarien varsinaisena ja suurimpana lähettiläänä. Kirja on ainakin yritys lukea historiaa henkevällä ja laajakatseisella tavalla.
Toinen historiallinen teos on Teosofisen
Seuran julkaisema, sen varapresidentin Mr.
C. Jinarajadasan toimittama kuvitettu teos
The Golden Book of the Theosophical Society.
A brief history of the society’s gromth from
1875—1925. Sivuja on 415 ja kuvia on 334.
Kuvat, joilla tietysti on suuri mielenkiinto
teosofeille,
ovatkin
nähtävästi
muutamien
tilastotietojen
ohella
kirjan
pääasiallisena
sisältönä, sillä teksti on sangen laiha ja suppea. Teos on joka tapauksessa arvokas ja
monipuolinen
lisä
historiallisiin
lähdekirjoihin, sillä sen lehdille on koottu paljon tärkeitä
tietoja. Se on luonnollisesti Mrs. Besantin
puolella Judge-kysymyksessä ja leimaa tuon
suuren
amerikkalaisen
teosofin,
jonka
ansioita se ei saata kieltää, mieheksi, joka alistui valheeseen ja petokseen turvatakseen omaa
asemaansa ja valtaansa.
Kolmas kirja on G. Baseden Buttin edellämainittu 1) 268 sivua paksu Madame Blavatskyn elämäkerta. Se tavoittelee suurta puolueettomuutta H. P. B:hen nähden, tuoden
esille pahinta ja parasta mitä hänestä on väitetty ja aina lopullisesti johtuen siihen, että
vaaka ehdottomasti kallistuu H. P. Blavatskyn
puolelle ja hänen hyväkseen. Sen henki on
nähtävästi Judge-vastainen, vaikka tekijä ei
ole T.S:n jäsen, mutta vuonna 1923 julkaistuista mestarikirjeistä Mr. Butt puhuu erinomaisella arvonannolla, pitäen niitä paraimpana todistuksena H. P. Blavatskyn vilpittömyydestä.
Kerta kaikkiaan kolme kiintoisaa kirjaa.
Toimittajalta 1926:216—217,
1926: 241—247, 276, 276, 332, 1927: 1—4,
41—42, 81, 85—88, 163, 167—169, 212, 291—
292, 294—295, 323, 324, 325—327, 327—329,
377—379, 1928:1—2, 12—13, 23, 43,
1

) [*ks H.P.B. 1926:214—216]
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T. S. ja Idän Tähti perivät. Mrs. Edith
Annie Douglas-Hamilton, joka äsken kuoli,
on testamentissaan jättänyt Teosofisen Seuran Presidentille 25,000 puntaa (noin Smk.
5,000,000:—) ja Idän Tähdelle 10,000 puntaa
(noin Smk. 2,000,000:—).
Tien varrelta 1928: 64,
The O. E. Library Critic on sen pienen
amerikkalaisen kuukausilehden nimenä, joka
valppaasti seuraa T. S :n sisäisiä tapahtumia
ja pelkäämättä lausuu julki terävän ja ankaran arvostelunsa, milloin se näkee, että poiketaan T.S:n alkuperäisestä ohjelmasta.
Tien varrelta 1928: 103,
1928:210—211, 214, 217, 217, 252, 253,
Suomen Teosofisen Seuran uusi kivitalo
Helsingissä on nyt valmistunut ja vihittiin
juhlallisesti tarkoitukseensa syyskuun 30 p :nä.
Tien varrelta 1928: 286, 287,
1929:1, 49—53, 137—141, 145—146, 181,
273, 361, 396, 411—416,
Teosofinen liike Hollannissa. Viime syyskuun alusta on Hollannissa alkanut ilmestyä
uusi teosofinen lehti De Theosoof, jonka tarkoituksena on levittää madame Blavatskyn
alkuperäistä,
teosofiaa
julkaisemalla
hänen
kirjoituksiaan
käännöksinä.
Lehti
ilmoittaa
samalla julkaisevansa H. P. B:n oppilaiden
W. O. Judgen ja Damodar K. Mavalankarin
artikkeleita.
Ohjelmastaan
tämä
16-sivuinen
kuukausijulkaisu mainitsee m.m.: ”Yrityksen
ainoana
päämääränä
on
esittää
Hollannin
yleisölle teosofian todellisia opetuksia ja antaa niiden säteillä omaa valoaan. Teosofian
nimellä kulkee vääriä ja materialistisia aatteita; siksi katsommekin velvollisuudeksemme
esittää tämän sivistyneen maan yleisölle niitä
alkuperäisopetuksia, jotka ovat lähtöisin teosofiaksi
nimitetyn
ikuisen
viisaususkonnon
alkuperäisestä herätteestä”.
Tien varrelta 1929: 437,
The Theosophist, Teosofisen Seuran virallinen äänenkannattaja, on nyt siirretty Amerikkaan. Mr. Hotchner ja Mrs. Russak-Hotchner sitä toimittavat Californiassa tämän vuoden alusta ja toivotaan, että se täten julkaisumuodoltaan
ja
-tavaltaan
ajanmukaisemmaksi tullessaan saavuttaa laajemman levikin; sen vakituisiin avustajiin kuuluvat tietysti Annie Besant, C. W. Leadbeater, C.
Jinarajadasa, G. Arundale y.m. Mutta tämän
kansainvälisen lehden ohella ilmestyy myös
Adyarissa tohtori Besantin oma, muodoltaan
vähän pienempi äänenkannattaja The Adyar
Theosophist.
Tien varrelta 1930: 92,
1930: 93—95, 224, 225—226,
T: Teosofisen Seuran (päämaja: Adyar)
Europpalaisen
Liiton
kymmenes
kongressi
pidettiin
Genevessä
kesäkuun
loppupäivinä.
Kokousta johti T.S:n presidentti Mrs. Annie
Besant, ja läsnä olivat m.m. Mr. C. W. Leadbeater, Mr. C. Jinarajadasa, toht. J. J. van
der Leeuw, Mrs. M. R. Hotchner (Kaliforniasta). Mikä meitä tässä kongressissa erikoisesti kiinnostaa, on se huomattava ja kauniita lupauksia sisältävä päätös, joka siinä
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tehtiin toht. G. de Puruckerin, Teosofisen
Seuran (päämaja: Point Loma) johtajan veljellisen tervehdyksen, ehdotuksen ja kutsun
johdosta. Tämän tervehdyksen esitti sekä Mrs.
Hotcher Kaliforniasta
— kuten viime numerossa kerrottiin1) — että toht. Lars Eek
Ruotsista, joka oli toht. de Puruckerin erikoisesti valtuuttama ja lähettämä edustaja.
Tohtori Eek otettiin vastaan mitä ystävällisimmin, ja Europpalaisen Liiton valitsema
komitea, johon kuuluivat, paitsi toht. Eek,
Mrs. M. R. Hotchner, Mrs. M. Jackson, M.
Charles Blech ja Mr. Peter Freeman, tuli
neuvotellessaan seuraaviin johtopäätöksiin kokouksessaan kesäkuun 28 p:nä:
1. Teosofiaa — joka ei oie riippuvainen
personallisista katsantokannoista, olkoot nämä
kuinka arvossa pidettyjä tahansa — ei koskaan saa rajoittaa tämmöisiin personallisiin
mielipiteihin, vaan mitä suurimman vapauden
täytyy vallita sekä totuutta etsittäessä että
sille ilmaisumuotoja tavoiteltaessa, ja tälle
pohjalle
on
rakennettava
molemminpuolinen
yhteistyö.
2. On tehtävä luettelo kaikista tunnetuista
teosofisista seuroista y.m. yhdistyksistä, joilla
on samansuuntaiset tarkoitusperät ja ihanteet.
3. Mitä pikimmin on sopivalla paikalla ja
ajalla pidettävä kokous keskinäistä ajatustenvaihtoa varten veljellisen yhteistyön edistämiseksi, johon kokoukseen saapuu kolme virallista edustajaa kustakin tunnetusta teosofisesta seurasta. (Tohtori Eek ehdotti ajaksi
toukokuuta 1931 ja paikaksi joko Geneveä,
Pariisia, Lontoota tai Berliiniä.)
4. Yhteinen julkinen lausunto tapahtuu niin
pian kuin mahdollista tästä asiasta ja sitä
koskevista sopimuksista.
5. Kaikkia
teosofisia
seuroja
kehotetaan
tästä alkaen veljellisesti lähettämään tervehdyksiä tuovia ja vieviä edustajia kaikkiin kokouksiin loosheissa, kansallisseuroissa, liitoissa, kansallisissa ja kansainvälisissä kongresseissa, missä vain tätä katsotaan sopivaksi.
6. Missä vain käy päinsä, on yhteisesti
juhlittava semmoisia päiviä kuin ”Valkoisen
Lootuskukan päivä”, jolloin vietetään ”suurempaan
valoon”
asettuneitten
teosofisten
työntekijäin muistoa. (Toht. Eek ehdotti, että
erikoisesti sopiva päivä tämmöiseen yhteiseen
muistojuhlaan olisi Madame Blavatskyn syntymän satavuotispäivä heinäkuun 31 vannaa
lukua eli elokuun 11 p:nä uutta lukua vuonna
1931.)
7. Tohtori
Besantin
tervehdyspuhe,
toht.
Eekin vastaus Europpalaiselle Liitolle ja kopio toht. Besantin vastauksesta toht. Puruckille
Point Lomassa on painettava ja yhdessä komitean pöytäkirjan kanssa lähetettävä kaikille
teosofisille seuroille.
Pöytäkirjan allekirjoittajina ovat Lars Eek
ja Peter Freeman.
On todella uusia tuulahduksia ilmassa. Teosofinen maailma on silminnähtävästi ottanut
askeleen eteenpäin kehityksessä siitä lähtien
kun Ruusu-Ristin taholta tehtiin suvaitsevai1

) [*ks H.P.B. 1930:225—226]
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suus- ja veljeysehdotus
Parisin kongressille
v. 1921. Emme saata olla toivomatta iloisia
yllätyksiä
tulevaisuuden
suhteen.
Toimittajalta 1930: 265—267,
Suomen Teosofisen Seuran edustajana Geneven kongressissa oli ylisihteeri toht. J.
Sonck. 1930: 300,
1930:300, 302, 324, 326—327, 328—329,
330—331, 1931:1—5, 5—6, 37—40, 41,
The O. E. Library Critic ks Stokes 1931:
104, 106—107, 109—110,
Suomen Adyar-seuran ylisihteeri, arkkitehti
Rankka lausui sanat: Vaikka elämä on yksi,
totuus yksi, on elämä, totuus sitä rikkaampaa,
mitä monivivahteisempana se esiintyy. Ja neiti
Wilen, täällä olevan Point Looma-looshin puheenjohtaja kertoi heidän seuransa johtajaa,
tohtori de Puruckeria odotettavan ensi kesänä
Suomeen. [*Ote R-R :n XI :s vuosikokous]
1931: 110, 120—129,
Teosofisen Seuran, Point Loma, Helsingin
looshi
toimeenpani
huhtikuussa
kokouksen,
johon
oli
kutsuttu
etupäässä
ruotsinkieltä
ymmärtäviä jäseniä eri teosofisista seuroista.
Illanvietto, jossa vieraina näkyi m.m. sekä
Teosofisen Seuran, Adyar, Ylisihteeri että
Ruusu-Ristin Johtaja, kului monine puheineen lämpimässä ja veljellisessä yhteishengessä.
Tien varrelta 1931: 178, 179,
The Canadian Theosophist nimisessä aikakauslehdessä, joka on Canadan Adyar T.S:n
äänenkannattaja,
eräs
kirjeenvaihtaja
Cecil
Williams ehdottaa T.S:lle, että se omaksuisi
seuraavan työohjelman päästäkseen vaikeuksistaan: 1) Se palatkoon tehtäviinsä erikoisesti semmoisina kuin ne on esitetty Teosofian Avaimen III luvussa. 2) Se lopettakoon
hyväksyvän tai hylkäävän itsetutkistelunsa ja
kääntäköön
huomionsa
ulospäin
koettamalla
edistää
kasvatuslaitosten
välityksellä
aarialaisten ja toisten pyhäin kirjoitusten tutkimista j.n.e. (esim. perustamalla yliopistoprofessuureja). 3) Se koettakoon tutkia luonnon
salattuja
mysterioita
ja
ihmisessä
uinuvia
psyykkisiä ja henkisiä kykyjä yhteistyössä
tieteellisten laitosten kanssa. 4) Se koettakoon
kohottaa koulujemme oppijärjestelmiä eetilliseen
suuntaan
(esim.
stipendejä
perustamalla). 5) Se vaatikoon jäseniltään, että he
suorittavat määrätyn kurssin H. P. B:n kirjojen tutkimisessa. Jäsenet, jotka eivät jatkuvasti ponnista, saisivat siirtyä alempaan
asemaan
liittolaisina rajoitettuine etuoikeuksineen (tutkimuksen, äänestyksen j.n.e, suhteen). 6) Se vaatikoon, että edistyneemmät
opiskelijat ryhtyvät spesiaalitutkimuksiin propagandatyön
erikoistarkoituksia
varten.
7)
Se hyljätköön nykyisen kypsymättömän, umpimähkäisen propaganda-ohjelman, joka sopii
kolmannen luokan evankelistalle, mutta ei
oletetusti älykkäälle ihmisryhmälle, ja tutkikoon myyjätaidon psykologiaa tehdäkseen yrityksemme tehokkaaksi. Tämmöinen menetelmä, jatkaa kirjoittaja, merkitsisi: a) että
jäsenluku tavattomasti vähenisi; b) että tieteelliset ja filosofiset henkilöt tuntisivat ve-
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täymystä T.S:ään; c) että yleisön huomio
vähitellen kääntyisi abstraktisiin älyllisiin ja
henkisiin asioihin; ja d) että (myöhempien
aikojen)
neo-teosofia
(uus-teosofia)
vaipuisi
unohduksiin.
Tien varrelta 1931: 179—180,
1931: 180, 181—182, 182—183, 205,
Helsingin
Ruusu-Risti-ryhmän
toukokuun
kokoukseen oli kutsuttu vieraita molemmista
teosofisista seuroista. Ohjelmanjälkeisessä vapaassa puheenvuorossa saimme m.m. kuulla
vanhan ystävämme maisteri A. Vesenterän
Adyarin Teosofisesta Seurasta puhuvan teosofisesta suvaitsevaisuudesta, joka täytti sydämen ilolla ja rauhalla.
H. P. Blavatskyn satavuotispäivänä elokuussa pitävät kaikki teosofiset seurat, Adyar,
Point Loma ja Ruusu-Risti, yhteisen jäsenkokouksen Helsingissä Adyar-seuran talossa,
Kansakouluk. 8.
Tien varrelta 1931: 205,
1931:209—210, 247, 248, 249—250, 252,
290—291, 332, 333—334, 337—339, 367, 1932:
2, 34, 38—39, 71—72, 72—74, 154—160, 168,
171—172, 201—207, 237—239, 247, 1933: 3,28,
29, 29, 31, 38—39, 107—109, 151, 157—158,
247,
T.S:n presidentinvaalin ehdokkaat ovat viimeisten tietojen mukaan tri Georg S. Arundale ja T.S:n ent. päämajasihteeri Ernest
Wood.
Tien varrelta 1934: 40,
1934: UI, 178—179, 180—182, 191,
TEOSOFIA JA SOSIALISMI
Teosofisk Tidskriftin lokakuun numerossa
on tanskalaisen kirjailijattaren Johanne Meyerin artikkeli, joka käsittelee teosofien suhdetta sosiaalisiin ja poliittisiin kysymyksiin.
Artikkeli on alustus keskusteluun, joka oli
vuosikokouksessa Köpenhaminassa tänä vuonna. Siinä kehoitetaan muita ilmaisemaan mielipiteensä asiasta. Koska minulla ei ollut iloa
olla läsnä keskustelussa keväällä, tunnen kutsumusta tarttua kynään lausuakseni käsitykseni tämän aikakauskirjan palstoilla kysymyksestä, jota rouva Meyer aivan oikein nimittää ”kysymykseksi, jolla on yleistä kantavuutta”.
Lausuntoni nimeksi annan ”teosofia ja sosialismi”, mutta tahdon heti väärinkäsitysten
välttämiseksi huomauttaa, etten tässä kirjoitelmassa käytä sosialismi-sanaa missään määrätyssä teknillisessä merkityksessä. En tarkoita sillä nykyaikaisia sosiaalis-reformatoorisia,
kristillis-sosiaalisia,
anarkistisia,
kommunistisia
enkä
sosialidemokraattisia
pyrkimyksiä, vaan käytän sanaa yleisessä merkityksessä. Koska henkilökohtaisesti en kuulu
mihinkään sosialistisen työn suuntaan, merkitsee minulle sosialismin käsite työtä, jota
yleensä tehdään nykyisten yhteiskuntaolojen,
eritoten taloudellisten, perusteelliseksi parantamiseksi tai muuttamiseksi. Ja tässä jälkimmäisessä merkityksessä on tämä sana ymmärrettävä tämän kirjoitelman puitteissa.
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I. Henkinen elämä
Mitä on teosofia? Teosofiaksi nimitetään
meidän päivinämme sitä kokemusta henkisen
elämän alalla, joka on yhteinen kaikille
ajoille ja kaikille kansoille. Teosofia on nimi,
joka on valittu sopivaksi tuntomerkiksi määrätylle asialle, eikä kukaan voi päästä selvyyteen, mitä sillä nyt tarkoitetaan, jos hän esim.
etsii tietosanakirjasta, mitä kreikkalainen sana
theosophia merkitsee, tai mitä teosofit muutamia satoja vuosia sitten tarkoittivat tällä nimellä. Luonnollisesti voidaan olla eri mieltä
tämän nimen nykyaikaisen käytön sopivaisuudesta : toinen voi olla sitä mieltä, ettei se vastaa
tarkoitustaan, toinen, että se itse asiassa on
erinomainen. Varmasti oli syynsä sillä, että
teosofian ensimmäiset julistajat meidän päivinämme omaksuivat juuri tämän nimen.
Nykyaikainen teosofia ei siis ole muuta
kuin uusittu käsitys siitä, mitä kaikkien aikojen viisaimmat, parhaimmat ja kehittyneimmät ihmiset ovat kokeneet henkisen elämän
alalla. Se ei edes ole täydellinen esitys. Henkinen elämä on laadultaan sellainen, ettei vihkimätön käsitä sen kaikkia puolia; tästä johtuen täytyy paljon pysyä salattuna suurelta
yleisöltä, paljon, josta vain yksilö voi saada
tietoa edetessään henkisen kehityksen kaidalla
polulla. Niin, monelle on henkinen elämä suorastaan sinetöity kirja, josta hän ei näy tietävän mitään, aivan niinkuin apostoli Paavali
kirjoittaa: ”Luonnollinen ihminen ei käsitä
mitään asioista, jotka kuuluvat Jumalan hengelle.” Nykyaikainen teosofia pysyy siten
vain puoleksi ymmärrettynä, katkelmallisena
käsityksenä aikakausien viisaudesta, mutta se
esittää joka tapauksessa eräitä sen ydinkohtia.
Tärkein näistä kohdista on se, joka suoranaisesti koskee ihmisen henkistä elämää.
Ihminen ei ole järjellinen eläin, vaan henkinen, ajatteleva, tunteva ja tahtova olento.
Hän ei ole ruumiillinen olento, jolla on sielu,
vaan hän on sielu, joka on pukeutunut ruumiiseen. Hän kuuluu syntymäoikeutensa nojalla
näkymättömään maailmaan, ja hänen ikuinen
henkensä on alkuperältään jumalallinen. Hän
on, niinkuin itämaalaiset sanovat, Brahman eli
Jumalan jumalallinen kaupunki, niin, sisimmässään yhtä jumaluuden kanssa; hän on pyhän hengen temppeli, niinkuin Paavali sanoo,
ja Jumalan poika Jeesuksen sanojen mukaan.
Ja ihmisen ikuista elämää on, että hän pääsee
tietoon Brahmasta tai siitä Jumalan pojasta,
joka on yhtä hänen oman henkensä kanssa.
Ihmisen elämä kautta aikojen on se maaperä,
jossa jumalallisen elämän siemen voi itää ja
kasvaa hedelmäksi.
Tavallisesti otaksutaan, että ikuinen elämä
alkaa kuoleman jälkeen tai viimeisen tuomion
jälkeen, ilman että huomataan, kuinka epäloogillinen moinen olettamus on. Kuinka ikuisella voisi olla alkunsa? Kaikki, joka alkaa,
myös loppuu. Jos ”ikuinen” olisi joskus alkanut, niin se myöskin aivan varmasti joskus
loppuisi. Ei voida edes puhua, että ikuinen
elämä alkaisi esimerkiksi kuoleman jälkeen.
Ikuisella elämällä ei ole milloinkaan ollut
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mitään alkua, vaan se on aina ollut, ja se
tulee aina jatkuvasti olemaan. Ikuisella elämällä on kotinsa myöskin ihmisen povessa,
ja kysymys on vain, tuleeko ihminen siitä tietoiseksi vai eikö. Ja tämän heräämyksen itsetietoisuuteen, henkiseen elämään, on tapahduttava täällä ruumiissa; sen vuoksi on ruumis meille annettu.
Missä sitten on ihmisen ikuinen eli henkinen elämä? Se ei suinkaan ole käsitettävä
pelkästään ikuisiin aikoihin jatkuvaksi olemassaoloksi, vaan pikemminkin elämän keskitykseksi ja kaikkien olemassaolon mahdollisuuksien
kehittymiseksi,
aavistamattomien
kykyjen ja voimien heräämiseksi, ylimmän
autuuden ja rauhan tunteeksi, kiihkeäksi pyrkimykseksi antaa ilmaisu sanomattomalle armeliaisuudelle ja rakkaudelle. Koko olemassaolo henkistyy, ja tietoisuus siirtyy karkeasta
ulkomaailmasta sisäiseen, näkymättömään. Ja
koska tämä elämä itsessään on näkymätön,
sisäinen, eikä esitä ulkonaiselle muita vaatimuksia kuin että tämä antaisi edes joskus
täydellisen kuvan sisäisestä — jotta ihminen
siten voisi olla muille iloksi ja hyödyksi —,
niin ei se myöskään sinänsä pane mitään erityisen suurta painoa ulkonaisen elämän muodoille ja olosuhteille. Niinkuin Buddha sanoo:
silkkiin ja kultaan puettu kuningas voi yhtä
hyvin herätä totuuden tietoon kuin rääsyihin
puettu kerjäläinen.
Sitävastoin näyttää siltä, kun ihminen kerran on herännyt henkiseen elämään, että hän
pidättäytyy — tai koettaa pidättäytyä — kaikesta sellaisesta, mikä hänen aikaisemmassa
elämässään oli pahasta. Silloin hän ei enää
viihdy kullassa ja yltäkylläisyydessä, silloin
hän ei enää kaipaa ruuan tai juoman nautintoja. Buddha jätti ruhtinaallisen kotinsa, vaimonsa ja poikansa ja lähti kerjäläisenä maailmaan
mietiskelemään
ihmissuvun
vapautumista, ja sitten, kun totuus oli löytynyt, saarnaamaan sitä kansalle. Jeesus jätti vanhempansa, kotinsa ja ammattinsa, lähti erämaahan taistelemaan sisäiset taistelunsa ja palasi
sieltä itsensä, s.o. maailman voittaneena, ja
voi nyt julistaa totuutta ja rakastaa ihmisiä.
Italian Kristus, Assisin Franciscus, kieltäytyi
isänsä rikkauksista ja seurasi jumaloimansa
mestarin jälkiä antautumuksella, jota dogmiuskoiset teologit eivät ole milloinkaan kokeneet. Venäjän suuri kristitty, Leo Tolstoi,
syntyperältään kreivi, ja miljoonamies, elää
yksinkertaisena talonpoikana uhraten kaiken
aikansa Kristuksen rakkaudenopin levittämiseen.
Tästä näemme millä tavalla henkinen elämä
puuttuu
yhteiskunnalliseen
elämään.
Astumatta
suoranaiseen kosketukseen yhteiskunnallisten olosuhteiden kanssa näyttävät kuitenkin ihmiset, joissa henkinen elämä elää
täyteydessään,
itse
kehittyvän
eräänlaisiksi
sosialisteiksi. He eivät julista sosialismin oppeja teoreettisesti samalla tavalla kuin meidän aikamme sosialistit — eikä se kuulukaan
heidän suoranaiseen tehtäväänsä —, mutta
omassa elämässään he ratkaisevat sosiaalisen
kysymyksen; ja he ratkaisevat sen tavalla,
jota kaikkien täytyy kunnioittaa ja ihailla.
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Niin, luulenpa melkein, että he ratkaisevat
tämän pulmallisen kysymyksen rehellisemmin
kuin moni n.s. sosialisti. En myöskään usko,
että Jeesus, Buddha tai joku muu viisas, jos
hän tällä hetkellä tulisi maailmaan, asettuisi
vastustamaan
sosiaalisia
pyrkimyksiä.
Mutta niin suuria henkiä ei ole monta.
II. Oppi karmasta
Toinen ikivanha viisauden puoli, jonka teosofia meille esittää, on oppi ihmisen aikakautisesta kehityksestä eli toistuvista tilaisuuksista, jotka hengelle annetaan, jotta se heräisi
itsetietoisuuteen. Tätä elämänsarjaa säännöstelee syyn ja vaikutuksen hyvä laki, niin että
ihminen aina niittää, mitä hän on kylvänyt,
ja joutuu ulkonaisiin olosuhteisiin, jotka hän
on ansainnut.
Tämä oppi karmasta on se arka kohta,
jonka moni on käsittänyt väärin, ja johon
nojautuen teosofian vastustajat ovat leimanneet sen sosiaalisen parannustyön viholliseksi.
”Koska kaikki tapahtuu karman, s.o. oikeudenmukaisuuden lain mukaisesti, ei ihmisten
pidä ryhtyä muuttelemaan olosuhteita. Jokainen saa sen mitä on ansainnut, eikä meidän
sovi parantaa jumalallisia lakeja.” Niin sanotaan
eikä
huomata,
kuinka
lyhytnäköinen
tämä johtopäätös on.
Jos olisi, niinkuin keskiajan papit opettivat,
että Jumala on luonut yhden ihmisen rikkaaksi ja toisen köyhäksi, niin voisi ymmärtää sellaisen johtopäätöksen kuin yllä siteeratun. Mutta koska karma juuri merkitsee,
että Jumala ei ole luonut vallitsevia olosuhteita, vaan että ihmiset ovat ne luoneet omilla
ajatuksillaan ja teoillaan, niin pitäisi heti
ymmärtää,
kuinka
mahdottomaksi
sellainen
johtopäätös tulee. Ja jos ihmiset olisivat niin
riippumattomat toisistaan, että voitaisi sanoa
esimerkiksi
kerjäläisestä:
olet
itse
tehnyt
itsesi sellaiseksi kuin olet, minun ei tarvitse
ajatella asemasi parantamista, voisi tämän
johtopäätöksen vielä jossain määrin käsittää.
Mutta kun ajatellaan, että ihmisen ajatukset
ja teot vaikuttavat ei vain häneen itseensä,
vaan myöskin muihin, on helppo käsittää,
ettei olosuhteita suurin piirtein säännöstele
yksilöiden karma, vaan se karma, jota sanotaan kollektiiviseksi. Yhteiskuntaluokkien, kansojen ja ihmisryhmien karmaa on, että olosuhteet ovat sellaiset kuin ovat. Ajatelkaa!
Milloinka ovat esim. köyhät luokat saaneet
ottaa osaa sosiaalisten olosuhteiden rakentamiseen samalla tehokkuudella kuin rikkaat ja
vallanpitäjät?
On
sen
tähden
mahdotonta
väittää, että köyhiä on siksi, että köyhät
yleensä ovat laiskoja ja kevytmielisiä, vaan
paljon suuremmalla oikeudella voidaan sanoa,
että köyhiä on siksi, että vallassaolijat keräävät rikkauksia itselleen samalla kuin he jättävät täyttämättä veljeysvelvollisuutensa.
Ihmiset ovat itse rakentaneet yhteiskuntansa. Jos nämä yhteiskunnat on parannettava tai hävitettävä ja rakennettava uudelleen, se on velvollisuus, joka kuuluu ihmiselle
itselleen, eikä millekään jumalalle. Näin sanoo
aikakausien viisaus.
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Nyt on kuitenkin toinen kysymys, puolustaako teosofia yhteiskuntamuotojen
parantamista tai uudistamista: ovatko vallitsevat olosuhteet
soveliaammat
kehittämään
ihmistä
kuin jonkunlaiset ihanteelliset olosuhteet, sellaiset, joissa ei olisi köyhiä eikä rikkaita,
vaan tasa-arvoisia veljiä?
Tämä kysymys viekin meidät suoraan sosiaaliselle alueelle.
Siihen on kuitenkin helppo vastata. Muistakaamme vain, mikä on ihmiselämän päämäärä:
kuolemattoman
hengen
herääminen
ihmisessä. Tämä henki on rakkautta, totuutta,
lempeyttä, kärsivällisyyttä, puhtautta, jaloutta, sanalla sanoen kaikkea hyvää. Se vastustaa kaikkea pahaa, vihaa, valhetta, katkeruutta,
suuttumusta,
siveettömyyttä,
itsekkyyttä, tyhmyyttä. Niin paljon pahaa kuin
ihmisen povessa piilee, niin paljon hyvää siitä
on suljettu pois. Ihminen, joka tekee syntiä,
on samassa määrin kuuro hengen käskyille.
Mutta henki pyrkii elämään ihmisessä, ja
ihmisen tehtävä on raivata kaikki estävä paha
sen tieltä. Me emme astu valoon ennen kuin
poistumme pimeydestä. Ja meidän on itse
pyrittävä pimeydestä hengen valoon.
Mutta miten nykyiset yhteiskunnalliset olosuhteet vaikeuttavatkaan tätä pahan vallasta
vapautumista! Proletariaatin sydämessä asustaa
vihaa,
kateutta,
katkeruutta,
rikkaitten
povessa
kylmyyttä,
välinpitämättömyyttä,
korskeutta, itsekkyyttä ja pahoja pyyteitä.
Ja kaikkien mieliä painostaa epätosi elämänkäsitys, pelkuruus, halpamaisuus ja turhamaiset ennakkoluulot.
Kuinka tätä voidaan auttaa? Muuta keinoa
ei ole kuin uusien yhteiskuntamuotojen luominen. Se on henkisen kokemuksen vaatimus.
Nykyaikaisen teosofian ensimmäinen lähettiläs, rouva Blavatsky, kirjoittaa juuri tästä
asiasta seuraavat huomion arvoiset sanat:
”Katsokaamme hetkinen niitä ilmiöitä, joita
te sanoisitte inhimillisen yhteiskunnan konkreettisiksi tosiasioiksi. Verratkaa sitä elämää, jota sekä rahvaan suuret joukot että
monet n.s. keski- ja ylemmistä luokistakin
elävät, siihen, millainen elämä voisi olla terveellisemmissä ja ylevämmissä oloissa, missä
oikeus, hyvyys ja rakkaus vallitsisi eikä itsekkäisyys, välinpitämättömyys ja raakuus, jotka
nyt liiankin usein näyttävät olevan ylimpinä.
Kaikella ihmiskunnan hyvällä ja pahalla on
juurensa ihmisluonteessa, ja tämä luonne on
ja on ollut riippuvainen syyn ja seurauksen
loppumattomasta ketjusta. Mutta tämä riippuvaisuus koskee tulevaisuutta yhtä hyvin
kuin nykyisyyttä ja menneisyyttä. Itsekkäisyys» välinpitämättömyys ja raakuus ei suinkaan voi olla ihmissuvun luonnollinen tila —
sellainen usko olisi toivottomuutta ihmiskunnan suhteen, ja sitä ei teosofi voi tuntea.”
”Nyt opettaa kehitys meille, että muuttamalla jonkun elimj.stön ympäristöä voimme
muuttaa ja parantaa itse elimistöä; ja mitä
jyrkimmästi tämä pitää paikkansa ihmiseen
nähden. Jokainen teosofi on sen tähden velvollinen tekemään parhaansa kaikin hänelle
mahdollisin keinoin auttaakseen jokaista viisasta
ja
hyvin
punnittua
yhteiskunnallista

Teosofia ja sosialismi

— 395 —

pyrkimystä, jonka silmämääränä on köyhien
elinehtojen
parantaminen.
Sellaisen
pyrkimyksen tulisi pitää silmiensä edessä köyhälistön
lopullinen
yhteiskunnallinen
vapautuminen ja velvollisuudentunteen kehittäminen
niissä, jotka nyt niin usein laiminlyövät sen
miltei kaikissa elämän olosuhteissa.”
Näin sanoo H. P. Blavatsky ”Teosofian
Avaimessa” ss. 270—271.
III. Teosofien kanta
Jos pidämme selvänä, että se aikojen henkisen kokemuksen esitys, jota sanotaan teosofiaksi, ei asetu vastustavalle kannalle mihinkään humanitääriseen liikkeeseen nähden, joihin meidän täytyy lähinnä lukea sosiaaliset
pyrkimykset, seuraa siitä — niinkuin madame
Blavatsky sanoo — että teosofian oppilaat
ovat velvolliset parhaimman kykynsä mukaan
ottamaan osaa jokaiseen sellaiseen liikkeeseen. Ja erityisesti voimme sanoa sosialismista, että se teosofi, joka kuuluu varakkaampiin luokkiin eikä suhtaudu solidaarisesti sosiaalisiin pyrkimyksiin, omaksuu asenteen, jota täytyy pitää ”epäteosofisena”.
Tämä on kuitenkin kohta, joka vaatii hieman selvitystä. Moni teosofi voi sydämessään
ja elämässään sääliä köyhien vaikeata asemaa
voimatta silti hyväksyä niitä sosialismin muotoja, joiden avulla tällä hetkellä tehdään työtä
yhteiskunnassa. Hän voi esimerkiksi tuntea
vastenmielisyyttä sitä kiukun, raakuuden tai
fanatismin henkeä tai myös sitä äärimmäistä
materialismia kohtaan, joka liiankin usein on
sosialismin uskollinen seuralainen. Hän ei voi
tuntea itseänsä sosialistiksi siksi että vihaa
yläluokkia, vaan siksi että rakastaa kärsiviä.
Eikä hänen ihanteenaan ole pelkästään oikeus,
vaan se, mikä on enemmän kuin oikeus: rakkaus ja veljellisyys. Emme voi vaatia häneltä,
että hän varauksetta ottaisi osaa liikkeeseen,
joka sielullisesti on hänelle vastenmielinen,
mutta emme myöskään voi myöntää hänelle
oikeutta
”erottautua
ulkomaailmasta”,
niinkuin rva Meyer oikein huomauttaa. Ei siis ole
kysymys, että teosofi hyväksyisi vain teoreettisesti, vaan myöskin siitä, että hän jollakin
käytännöllisellä tavalla ottaisi osaa työhön.
Mihin työhön hänen sitten on osallistuttava,
tai millä käytännöllisellä tavalla hänen on
ratkaistava sosiaalinen probleemi?
Kun nyt käyn lausumaan mielipiteeni, teen
sen toivossa, että lukija — vaikkakaan ei tuntisi sydämessään vastakaikua sanoihini — kuitenkin ottaa ne vakavasti pohdittavikseen ja,
jos mahdollista, lausuu mielipiteensä tässä
aikakauskirjassa. Ehkäpä jonkun mielestä heitän taisteluhansikkaan — olkoon menneeksi!
Kuta useammat sen nostavat, sitä iloisemmaksi tulen. ”Totuus tulee ilmi mielipiteiden
taistelusta.”
Kaikki tietoinen elämä vaatii päämäärää
ja tätä päämäärää kohden käymistä. Minkä
päämäärän asetamme itsellemme sosiaalisessa
kysymyksessä ja kuinka meidän on sitä kohden kuljettava?
Ei ole vaikeata nähdä päämäärää. Päämäärä on yhtä ihanteen kanssa, ja ihanne on
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yhteiskunnassa vallitseva rakkaus, oikeudenmukaisuus ja veljellisyys. Ajatelkaamme tätä.
Jos nämä hyveet vallitsisivat yhteiskunnassa,
millaiselta se silloin näyttäisi?
Ensinnäkin ei olisi aineellista hätää, kukaan
ei olisi köyhä, hyljätty, sorrettu. Toiseksi ei
myöskään olisi rikkaita, ei ainakaan rikkaita
nykyaikaisessa merkityksessä. Sillä mitä on
rikkaus meidän päivinämme? Se on valtaa.
Jos olen rikas, voin pakottaa ei-rikkaita ihmisiä myymään minulle työnsä. Kuta rikkaampi
olen, sitä laajemmalle ulottuu valtani ihmisiin
nähden. Mutta valta ihmisten yli on pahasta.
Me emme saa luoda erottavaa muuria ja sanoa: ”Kun valtaa käytetään hyvin, se on
hyvä”, sillä kaikki valta, joka pakottaa, on
pahasta. Rikkaus tässä merkityksessä on hyljättävä, eikä sitä tavata ihanteellisissa olosuhteissa. Toinen asia luonnollisesti on esim.
omistaa suurempi määrä työn tuotteita kuin
naapurit omistavat, edellyttäen että on saanut
ne omalla työllään tai lahjaksi, vaikka luonnollisesti muutamat ovat kiistelleet tästäkin
kysymyksestä.
Siis: ei köyhiä eikä rikkaita, vaan veljiä,
tasa-arvoisia ulkonaisestikin; se on ihanne, se
on ekonoomisessa suhteessa pyrkimyksemme
päämäärä.
Onko tämä ihanne jollakin tavalla ristiriidassa teosofisen ihanteemme kanssa yleensä, s.o. ihmiskunnan siveellisen täydellistymisen kanssa? Ei suinkaan. Päinvastoin se on
oleellinen osa täydellisyysihanteesta. Ei kukaan henkisesti elävä ihminen halua käyttää
ulkonaista valtaa. Olemme nähneet tästä esimerkkejä:
Buddha,
Franciscus
Assisilainen,
Leo Tolstoi. Uskollinen buddhalainen lupaa:
elän aina vapaaehtoisessa köyhyydessä. Jeesus
sanoi: autuaita ovat hengessään köyhät (s.o.
ne, joilla ei ole rikkauksien tai vallan himoa),
sillä heidän on taivasten valtakunta. Annie
Besant kirjoittaa ”Esoteerisessa kristinuskossa”: jokainen vihitty on aina elänyt vapaaehtoisessa köyhyydessä.
Mutta nyt tulemme kysymykseen: millä tavalla meidän on työskenneltävä tämän päämäärän, köyhien luokkien emansipation ja
vapautuksen hyväksi?
Kahdella tavalla:
1) Ensimmäinen on työ sosialistien tai jonkun sosialistiryhmän keskuudessa.
2) Toinen on se, että itse personallisessa
elämässämme ratkaisemme sosialistisen kysymyksen: rikkaudettomuuden ja vallasta kieltäytymisen.
Luonnollisesti nämä eri työtavat ovat jossakin määrin toistensa yhteydessä eivätkä tietenkään sulje pois toisiansa. Eläinten rääkkääjällä ei ole mitään tekemistä eläinsuojeluyhdistyksessä, ja orjien omistaja tai joku pohatta, jota vapaat ja järkevät ihmiset liehittelevät kuin olisivat edesvastuuttomia eläimiä,
vaikuttaisi
varmasti
naurettavalta
vakuuttuneiden sosialistien piirissä. Sitävastoin voi hyvin kuvitella mahdolliseksi, että johdonmukainen eläinten ystävä tai johdonmukainen ihmisystävä on liittymättä yhdistykseen, koska hänen henkinen näköpiirinsä on laajempi kuin
vastaavien yhdistysten.
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Pysyäksemme nyt teosofeissa ja sosialismissa voimme esittää seuraavan yhteenvedon:
Teosofin on joko otettava osaa jonkun puolueen pyrkimyksiin, jotka tähtäävät sosiaaliseen uudestijärjestelyyn, tai sitten omassa
personallisessa elämässään ratkaistava sosiaalinen probleemi. Jos nyt oletamme, että useimmat teosofit eivät tunne olevansa solidaarisia
vallitsevaan sosialismiin nähden, on jälellä
vain mahdollisuus ottaa askel toiseen suuntaan.
Personallinen rakkaus eläimiin kieltää meitä
kiusaamasta, sortamasta niitä (niin, monia
se kieltää syömästä niitä), ja personallinen
rakkaus
ihmisiin
kieltää meitä
sortamasta
heitä, käyttämästä hyväksemme heidän työtään, elämästä heidän kustannuksellaan, nauttimasta mukavuudesta ja ylellisyydestä, kun
he kärsivät hätää.
Personallinen rakkaus heihin — tai jos se
miellyttää enemmän: rakkaus yleensä todelliseen ja hyvään ja oikeaan. Vaikutus on molemmissa tapauksissa sama.
Ratkaisu, joka tässä esitetään teosofeille
sosiaalisessa kysymyksessä, on siis seuraava:
Pyrkikäämme
köyhyyteen.
Kaihtakaamme
rikkautta, valtaa ja kaikkea, mikä voi meidät
siihen viekoitella. Olkaamme puhtaita, hyviä,
voimakkaita.
Tulkaamme
yhdeksi
kansan
kanssa.
En halua asua, yksinäinen kun olen, kymmenessä huoneessa. En halua, että perheeni,
jossa on neljä henkeä (minä itse mukaan
luettuna), ottaa käytettäväkseen kuusi huonetta, kun kahden tai kolmen palvelijattareni täytyy mahtua pieneen kammioon. En halua omistaa palatsia maaseudulla, kun alaiseni asuvat
hökkeleissä tai vuokrakasarmeissa. En halua
pitää vaunuja kaksine hevosineen käytettävänäni, kun yhdeksän kymmenettäosaa ihmiskunnasta on pakoitettu laahustamaan eteenpäin jalkaisin. En halua viettää aikaani toimettomuudessa tai tarpeettomissa huvituksissa, vaan
käytän kaiken liian aikana edistääkseni hyvää
asiaa, ja jos voin, haluan mieluimmin omistautua asialle, josta on suoranaista hyötyä
ihmiskunnalle. En myöskään halua erikoisesti
asua kaupungeissa, vaan etsin, mikäli mahdollista, luonnon välitöntä läheisyyttä, sillä suurissa metsissä sykkii inhimillisyyden sydän
kuuluvimmin.
Ei ole kysymys siitä, että syöksisimme
itsemme puutteeseen. Tämä etuoikeus kuuluu
vain suurimmille ihmiskunnan esitaistelijoista.
Mutta se, mitä meidän on tehtävä, on, että
järjestämme elämämme sellaiseksi kuin se
tulevaisuuden yhteiskunnissa muodostuu kaikille.
Meidän on aluksi tultava ehdottoman varmoiksi siitä, että ekonoomis-sosiaalinen kysymys on mitä tärkein myöskin meille itsellemme. Emme saa välinpitämättöminä työntää
sitä luotamme. Meidän on aina pidettävä mielessämme: ei ole uskontoa totuutta korkeampaa. Ja mikä on tämän kaiken hyöty? Esimerkin voima. Ja korkeammalla sitä, mikä on
hyödyllistä, on se, mikä on totta. Tällä hetkellä
ihmiskunta
on
jakaantunut
kahteen
osaan:
siihen, joka työskentelee aineellisesti,
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ja siihen, joka työskentelee henkisesti. Mutta
kummallista on, että työn tulokset eivät
jakaannu tasaisesti. Ne, jotka tekevät henkistä työtä, ottavat itselleen suurimman osan
myöskin aineellisen työn tuloksista, kun ainoa
oikea tapa olisi, että kaikki jakaantuisi yhtäläisesti. Henkisesti työskentelevien tulisi jakaa
henkensä aarteita kaikille erotuksetta, ja ruumiillista työtä tekevien luokkien tulisi luovuttaa aivotyön tekijöille, mitä näiden aineelliseen toimeentuloon kuuluu.
Miten ihanaa olisi, jos teosofit voisivat olla
tässä
suhteessa
ihmiskunnan
uranuurtajia!
Me elämme vaikeita aikoja, ja aivan varmasti
meidät nielee se tulivuori, joka hehkuu allamme, kun se kerran pääsee purkautumaan,
ellemme sitä ennen ole ehtineet näyttää, että
tulivuoretkin voidaan voittaa. Mutta miten
ihanaa olisi, jos sen voisimme tehdä.
Ajatelkaa:
Siellä ja täällä maan päällä todellisia ihmisiä. Ihmisiä, jotka rakastavat toisiansa, ja
jotka rakastavat muita. Ihmisiä, jotka eivät
häpeä näyttää elämässään, että asettavat rakkauden ja oikeudenmukaisuuden kaikkea sovinnaisuutta
ja
vuosisadanlopun
kulttuuria
korkeammalle. Ihmisiä, jotka uskovat ja todistavat, että onni ei ole aineellisissa, vaan henkisissä iloissa. Ihmisiä, jotka osaavat antaa
itsensä . . .
Pekka Ervast.
(Teosofisk Tidskrift, joulukuu 1902.
Suom. J. Ptn.)
1934: 247—257,
193^:219—280, 293—299, 311, 315, 316.
”Teosofi” Suomen Teosofinen Seuran äänenkannattaja
ks A. B. 1921: 196—198,
R-R 1921: 391—396,
T.S:n tehtävä 1921:457—463,
sosialismi 1921:463—464,
aikakauskirja 1921:34—36,
Mea culpa 1922:258—264,
Suomen Teosofisen Seuran äänenkannattaja
alkaa neljännen vuosikertansa 1923:320,
ks kristosofia 1923: 323—324,
Teosofin toimituksesta on eronnut neiti
Helmi Jalovaara, joka seitsemättä vuotta
suurella taidolla ja tarmolla hoiti toimitussihteerin vaikeita tehtäviä. Hänen tilalleen
on nyt Suomen T.S:n hallitus valinnut herra
A. A. Saarnion.
Tien varrelta 1926: 208,
ks maailmanopettaja 1927: 327—329,
Europa 1928: 12—13,
Teosofi-lehti kertoo tammikuun numerossaan, että Teosofisen Seuran Presidentti, tohtori Annie Besant on toistaiseksi lakkauttanut T.S:n Esoteerisen Osaston.
Tien varrelta 1929: 48,
ks rauha 1929: 180,
Vapaa katolinen kirkko 1929: 396, 396,
Krishnamurti 1930:300,
suunta ”Suunnan selvittelyä” 1930: 324,
Mutta kun Tietäjä synnytti kaksi tytärtä,
Teosofin ja Ruusu-Ristin, silloin kummankin
tyttären viehätysvoima väheni puolella, ks ilo
1931: 6—7,
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Teosofi-lehden numeroissa 3—4 ja 5—6
[*1932] esiintyy Toivo Paloheimon historiikki:
”Piirteitä Suomen teosofisen Seuran 25-vuotistaipaleelta”. — — suoranaisia virheitä. —
— Ylläolevat oikaisut lähetettiin ”Teosofin”
toimitukselle kesäkuussa, mutta niitä ei julkaistu vielä heinä—elokuun numerossa, ks
Päämaja art Oikaisuja 1932:237—239.
”Teosofian valo”
T: Suomalaiset teosofi veljemme Amerikassa
ovat saaneet oman äänenkannattajan. Huhtikuusta lähtien on Clevelandissa ilmestynyt
C:n suomalaisen teosofisen seuran ”Kipinän”
toimesta ”Teosofian valo” niminen kuukauslehti. Toimittajana on herra E. Kaarna, J. T. S.
Sivuja on vähintäin 16 ja hinta on 75 senttiä
vuodelta. Tähän saakka ilmestyneet 4 numeroa ovat hektografioidut, mutta elokuun numero tulee jo ilmestymään uudessa asussa.
Voin ilolla mainita, että ”Teosofian valo”
on varsin hyvin toimitettu, sisältäen arvokasta ja mieltäkiinnittävää lukemista. Heinäkuun numerossa oli m.m. pitkä kirje Suomesta, kertoen meidän vuosikokouksestamme ja
kesäkursseista. ”Teosofian valo” voisi epäilemättä huvittaa ja tyydyttää lukijoita tällä
puolen Atlantiakin, ja Teosofinen Kustannusliike kyllä välittää tilauksia, ellei niitä tehdä
suoraan toimitukselta, jonka osote on: 37,
Phillips st., East Cleveland, O., U.S.A.
Toimittajalta 1913: 315,
”Teosofian Valo” on suomalais-amerikkalaisen teosofisen aikakauskirjan nimi ja joulukuun numero on ilmestynyt erityisenä sirona joulualbumina, jonka kuvat ja kirjotukset ovat suuresti mieltäkiinnittäviä. Saatavana Teosofisesta Kirjakaupasta ja Kustannusliikkeestä. Hinta Smk. 1:50 (posti 15 p.
lisää).
Tien varrelta 1914: 48,
Teosofian valo on vienyt Tietäjältä joukon
vanhoja tilaajia, ks Tietäjä 1914:201,
Tätä emme lausu surumielin, sillä syynä
tilaajamäärän alenemiseen Amerikassa oli se
ilahduttava seikka, että teosofisen harrastuksen kasvaessa maamiestemme kesken siellä
he
olivat
saaneet
oman
äänenkannattajan
”Teosofian Valo”, josta Tietäjässä ennenkin
on puhuttu. Päinvastoin täytyy vielä erityisesti iloita siitä, että monet monet ystävät
Amerikassa
omasta
uudesta
aikakauslehdestään
huolimatta
eivät
tahtoneet
katkaista
yhteyttään emämaan teosofisen liikkeen kanssa, vaan yhä edelleen jäivät kannattamaan
meidän pyrkimyksiämme täällä ja tilasivat
Tietäjän kuten edellisinäkin vuosina, ks Tietäjä 1914: 467,
Aivankuin uuden vuoden lahjaksi sain niinikään sen tunnustuksen ”Teosofian valolta”,
jonka olen painattanut tämän numeron ”Tien
varrelta” osastoon, ks autobiografia 1915:
3—4,
Teosofian Valo, amerikkalaisten veljiemme
kuukauslehti,
kirjottaa
viime
marraskuun
numerossa: Joku aika sitten N. Y. [*New
Yorkin] Uutisten toimittaja taas, kuten usein
ennen,
kirjotuksessaan
”viikon varrelta”, ar-
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vosteli teosofista liikettä. Tästä asiasta sellaisenaan ei tietysti olisi mitään sanomista,
sillä teosofinen liike ei ole, eikä saa olla
”valon
arka”.
Mutta
huvittavana
puolena
mainitussa arvostelussa ilmenee kaksi asiata:
henkilökohtainen katkeruus ja erehdys.
Henkilökohtainen
katkeruus
Pekka
Ervastia kohtaan, jonka hän puoli avoimesti
tunnustaakin. Ervast kun ei ole suostunut
toimimaan hänen tavallaan, riidellen ja vältellen kaikkia vastaan, vaan on tehnyt hiljaista rakennustyötä teosofisen ajattelun puhtaimmassa hengessä. Hänen työnsä myös todistaa
hänen
menettelytapansa
paremmuuden, sillä nyt, kymmenvuotisen julkisen työnsä perästä on hänellä taaja, vakavasti teosofinen kannattajajoukko, joka ei ole vailla
vakavata pohjaa mutta on todella teosofisen
filosofian läpäisemä, joka todella pystyy jotakin tekemään kansansa ja ihmiskunnan hyväksi. Ervastilla onkin maailman tunnustus
puolellaan. Hänen ei tarvitse sanoa itse kehuvana: minä tein niin ja niin. Hänen työnsä
puhuu hänen puolestaan.
Toinen
pääkohta
mainitussa
arvostelussa,
jota pidän erehdyksenä, on sitä siinä merkityksessä että mainittu kirjottaja ei todellakaan tunne Teosofisen Seuran työtä täällä
eikä Suomessa, jos hän voikin sitä toisinaan
verrata
”sunnuntaikristillisyyteen”,
tarkotuksella sanoa, ettei sillä ole käytännöllistä
arvoa. Mitään muuta kuin käytännöllistä arvoa emme Teosofisen Seuran työssä löydäkkään ellemme teosofian levittämistä ja siis
teosofiaa pidä arvottomana.
[*Teosofian Valon] Toimittaja.
Teosofian Valo tulee ensi vuoden ajalla
ilmestymään 28-sivuisena, siis 8 sivua laajempana kuin tähän asti. Sen hinta kohoaa
1 dollariksi vuosikerralta.
Tien varrelta 1915:43—44,
ks A. R. 1915: 96.
Teosofisk Tidskrift
ks P. E. VII 1906:253 ja muist—255,
Teosofisk Tidskrift. Kamreeri Herman Hellner on meille huomauttanut, että tiedonantomme
Omantunnon
marraskuun
vihossa
(siv. 253, muist.) oli erehdyttävä, koska ruotsalainen teosofinen aikakauslehtemme vuonna
1907 kuten tähänkin saakka jaetaan sektsionin jäsenille, ja että siis T.S:n skandinavilaisen sektsionin suomalaiset jäsenet saavat
Teosofisk
Tidskriftin
lähetetyksi
luoksensa
myöskin vuonna 1907.
Tien varrelta 1907: 24,
Ruotsin
teosofinen
aikakauskirja
”Teosofisk Tidskrift” on tämän vuoden alusta alkanut ilmestyä uudessa aistikkaassa asussa ja
lupaa tulla sangen mielenkiintoiseksi ja monipuoliseksi sisällöltäänkin.
Tien varrelta 1916:95—96, 381—382, 484,
T: Skandinavian (Ruotsin—Tanskan) Teosofisessa Seurassa on herännyt kysymys Seuran
äänenkannattajan
Teosofisk
Tidskriftin
lakkauttamisesta;
aikakauskirja
tuottaa
näet
tappiota, tuntuvaa tappiota nykyisenä kalliina aikana. Teosofisk Tidskrift on kuitenkin
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elänyt 27 vuotta! On m.m. ehdotettu, että
T. S. julkaisisi ainoastaan jäsenlehden, ja että
varsinainen
aikakauskirja
toisella
nimellä
siirtyisi yksityisten käsiin.
Tämän johdosta muistuu mieleeni, mitä
ajattelin ja sanoin jo v. 1900—1901, jolloin
työskentelin Ruotsin Teosofisessa Seurassa ja
m.m. kirjottelin Teosofisk Tidskriftin. Mielestäni oli hankala järjestys, että toimittajan
tai toimittajien ohella oli toimituskomitea,
joka valvoi aikakauskirjan sisältöä. ”Tällä
tavalla”, sanoin, ”Teosofisk Tidskrift kyllä
pysyy arvokkaana sisällöltään, mutta siltä
puuttuu elävä personallinen henki, joka sille
ystäviä voittaisi. Se ei koskaan pääse suuresti leviämään ulkopuolelle Seuraa, niinkuin
se varmasti tekisi, jos sillä olisi toimittaja,
joka saisi omistaa sille aikansa ja tarmonsa.”
Näkökantani voitti kyllä hyväksymistä, ja
Teosofisk Tidskrift tarjottiin minulle: T. S.
olisi kustantajana, P. E. hyvin palkattuna
toimittajana.
(Tarjous
oli
sangen
houkutteleva, kun muutenkin viihdyin hyvin Tukholmassa, mutta mikä lie ollut isänmaanrakkaus, joka veti köyhään Suomeen, niin että
kieltäydyin ja lopullisesti ryhdyin työskentelemään
suomalaisen
teosofian
puolesta.)
Asiat jäivät kun jäivätkin ennalleen Ruotsissa, ja nyt on tullut rakkaan Teosofisk
Tidskriftin kriitillinen hetki. Toivon kuitenkin, että vanha arvokas aikakauskirja pulastaan pelastuu ja saa jatkaa työtään edelleen
kuten tähänkin saakka. Mutta periaatteessa
olen yhä sillä kannalla, että seurojen ja komiteojen ei pitäisi toimittaa muita kuin virallisia
julkaisuja.
Ihminen
rakastaa
luonnostaan kaikkea personallista ja kuta personallisempi jonkun kirjallisen tai taiteellisen
tuotteen sävy on, sitä enemmän se viehättää,
sitä syvemmin se vaikuttaa.
Toimittajalta 1917: 346,
Teosofisk
Tidskriffm
lokakuun
numerosta
päättäen
tämä
ruotsalainen
aikakauskirja
vielä jää eloon entiseen tapaansa. Varsinainen äänestys sen kohtalosta tapahtuu vasta
lokakuun 15 p:nä, mutta se näyttää saaneen
koko paljon lahjotuksia, jotka ehkä kykenevät
takaamaan
sen
hengissä
pysymistä.
Muuankin tilaaja on sitoutunut viiden vur den aikana viidellä sadalla kruunulla vuodessa avustamaan sen kustantamista.
Tien varrelta 1917: S88,
ks taide, Teosofista Taidetta 1919. 323—
325,
kirjoitinpahan silloin siitä artikKelin (kts.
Teosofisk Tidskrift 1902, art. ”Teosofiska
Samfundet”).
ks
Mestarikirjeet
1925:99—
101,
1930:224:, 193A: 246—257, 279, 286, 299.
Terapeuti ks H. P. B:n itämaalaisuus 1931:
124—129.
Teresa, pyhä ks stigmatisatsioni 1927: 330.
Terijoki ks P. E. V Viipuri 1920:336,
Uusi R-R-ryhmä on perustettu Terijoelle.
Puheenjohtajana toimii Rafael Ronimus. 1925:
368, 1926: 96, 1927: 122,
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ks Kesäkurssit 1927:177, 1928:63, 103,
1929: 315.
Tertium non datur
ks tahto Mitä on ”vapaa tahto”? 1907:
194—197.
Tertullianus
ks vegetarismi 1909: 261,
rauha 1910: 326—328,
olin valmis toistamaan Tertullianuksen sanat ks opettaja 1912: 411—414,
Kirkkoisä Tertullianus (160—240) puolusti
uskoa tuolia kuuluisalla lauseella: credo quia
absurdum, uskon, koska se on järjetöntä.
Suom. 1921: 199 muist,
ks Kristinusko ja maailmanrauha 1927:
392—394.
Terve, terveys
ks myös P. E. II terveydestä
”Terve mieli terveessä ruumiissa” ks Mens
sana 1905: 144—145,
ks ruumis 1908: 123, ja 1909: 133,
Eetterinen kaksoispuoli sitä vastoin ei erkane fyysillisestä ruumiin terveenä ollessa.
Ainoastaan
poikkeustapauksissa
ks
eetteri
1909:267—269,
ks tauti 1909: 310,
Tämmöisenä aikana, jolloin mielet itsestään kääntyvät sota-asioihin ja ovat niistä
jännitettyinä, on terveellistä niin usein kuin
mahdollista
kiinnittää
huomiotaan
toisenlaisiinkin
asioihin
kirjallisuuden
välityksellä.
Teosofisia kirjoja ei nyt pidä laiminlyödä, ei
jättää lukematta eikä ostamatta ks Palomaa,
Veikko 1914: 360,
ks mietiskely 1915: 40—41,
terveyslähteellä, ks Runni 1915:261—262,
ks Finne, J.: Terve mies 1915:309—310,
poppamiehet 1916:286,
ruumis 1916: 287,
Olen koko kesän ollut terveydeltäni heikko,
ks P. E. XII Kuka Jeesus oli? 1921:397, ja
1922: 228,
tervejärkisiä ks Cronvall, Erik 1923: 164,
ks veg-eterismi 1924: 7—9, ja 124,
Teiveyspedagoogien vanha ja tuttu iskulause: ”Terve sielu terveessä ruumiissa”, voidaan myös ymmärtää päinvastaisessa suhteessa, ks Sairas sielu 1926: 232,
terveellinen usko henkimaailman todellisuuteen ks Iltapuhteella 1929: 16—17,
Olen aina tahtonut tietää, kuinka asia on.
Ja luulen, että se on tervettä, sillä aateskelussa tulee kyllä akadeemiseksi filosofiksi,
mutta se on alemman minän hommaa, ks kolminaisuus 1930:42,
On tervettä, jos alussa emme hyväksy
opinkappaleita ks Paavali 1932:201—207,
tervejärkistä arvostelua teosofisissa asioissa
ks C. W. L. 1932: 72—74,
ks manas 1932:111—112,
Hän hävisi näkyvistäni, ja minä raukka
nousin terveenä vuoteeltani, ks kuolema 1932:
276,
Se on ollut minulle terveyden merkki, ks
P. E. XII Suuri Seikkailu 1934:111.
Testamentti, vanha ja uusi
ks myös evankeliumi; liitto; raamattu
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yritys sovittaa yhteen vanhan testamentin
siveettömyydet ja uuden ihanteelliset opit ks
veri 1907: 183—184,
ks Vuorisaarna 1927: 246.
Teurastus
teurastuslaitoksineen
ks
eläinkunta
1907:
202,
Semmoinen ihminen, joka kammoo teurastuspaikkoja,
on
eetteriastralisesti
herkkätuntoinen, ks eläinkunta 1909: 70,
Erotus teurastetun lampaan ja ristiinnaulitun välillä on vain laajuudessa, ei laadussa,
ks sijaissovitusoppi 1913: 99—100,
buddhalaiset
välttävät
niiden
[*eläintenj
teurastamisen, usein sangenkin farisealaisella
tavalla ks Buddhalaisuus 1919: 215,
Ja
sydämettömämpää
kuin
teurastaminen
on ajaa vanhat, aikansa palvelleet lehmät
metsään, kuten Indiassa tehnevät, ks armeija
1924: 286.
Thales 464 e.Kr. ks siveysoppi 1927:6.
Thebes, madame de
ks ennustuksia 1914:364—367, 1915:43.
Theo-Sophia
Theo-Sophia — jumalallinen viisaus, ks
Viisaus 1913: 471,
Valo, joka uudessa Jerusalemissa loistaa,
on nimeltään Theou-Sophia, ja siitä on nyt
jo heijastunut säde maan päälle, ja se säde
ennustaa koko valon tuloa, ks rauha 1919: 5,
mitä kreikkalainen sana theosophia merkitsee ks Teosofia ja sosialismi 1934: 247—257.
Thesleff, Katri ks Kannatusliitto 1921:573.
Thesleff, Woldemar
ks Temppelirahasto 1927: 31 ja 176—177, ja
1928: 136,
60 vuotta täytti syyskuun 7 p:nä [*1931]
agronomi Wold. Thesleff Ruusu-Ristin Neuvoston jäsen ja teosofisen työn harras ystävä
ja kannattaja.
Tien varrelta 1931: 247,
Agronomi Woldemar Thesleff, vanha teosofi, mukana Ruusu-Ristissä sen perustamisesta
saakka,
alusta
lähtien
Ruusu-Ristin
Neuvoston jäsen, jalomielinen auttaja ja ruusuristiläisen työn tuki, siirtyi heinäkuun lopulla, kauan kamppailuaan heikkeneviä ruumiin voimia vastaan, parempaan ja kirkkaampaan
personalliseen
elämään.
Hänen
ruumiinsa siunaus tapahtui Helsingin Krematoriokappelissa sunnuntaina heinäkuun 23
p:nä. Se toimitettiin kokonaan Ruusu-Ristin
merkeissä ja R. R:n Johtaja siunasi fyysilliset jäännökset ja puhui sitten sielun kokemuksista kuoleman jälkeen, tulkiten erikoisesti vasta poissiirtyneen vainajan tunteita
ja ajatuksia. Ylevä musiikki piti läsnäolevani mielet korkeassa vireessä, seppelten tulva
oli runsas ja monen huulilta kuului kaipauksen ja kiitoksen sana.
Tien varrelta 1933:240.
Thomasson, Th.
Tuonelan tuville muutti elokuussa harras
aatteemme kannattaja kapteeni Th. Thomasson, joka heinäkuussa vastikään oli täyttä-
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nyt 80 vuotta. Hänen tapaiselleen eloisalle ja
idealistiselle sielulle ovat olot toisella puolella
sangen kotoisat.
Tien varrelta 1929: 315.
Tiander, Karl
T: Olen juuri lukenut kaksi mieltäkiinnittävää broshyyria. Toinen on J. Koskelan [*ks
tätä] ”Suomi itsenäisenä valtakuntana”, toinen Karl Tianderin ”Ett ord om Finlands
framtid”. — —
Hra Tianderin ruotsinkielinen broshyyri on
mieluista lukemista sille, joka soisi, että
Suomen suhde itäiseen naapurimaahansa olisi
veljellinen ja hyvä. Maantieteellisiin ja kauppaseikkoihin
sekä
Suomen
sivistystehtäviin
viittaamalla hän osottaa, kuinka kaikin puolin edullista on Suomelle itsenäisenäkin valtiona olla hyvissä väleissä Venäjän kanssa.
Liikenne on meidän aikanamme maitse miltei
helpompi ja vilkkaampi kuin meritse, ja
meillä on pitkä itäinen maaraja Venäjää vastaan. Sodan aikana kauppayhteytemme Venäjän kanssa on kehittynyt erittäin vilkkaaksi
— vientimme Venäjälle teki v. 1913 Smk.
110,000,000:—, mutta jo v. 1915 Smk.
200,000,000:—, — ja voi luonnonmukaisesti
edelleen kehittyä sodan jälkeen. Viemme Venäjälle
jalostettuja
puutavaroita,
paperia,
teollisuus- ja maataloustuotteita ja tuomme
sieltä mitä tarvitsemme, viljaa, vihanneksia,
öljyä j.n.e. Sitä vastoin on kauppayhteys
länsi-Europan kanssa sodan aikana huvennut
sangen vähäksi eikä sen tarvitsisi mainittavasti kasvaa sodan jälkeen, jos tyydymme
sieltä tuomaan maahamme vain semmoista
kuin kahvia y.m. siirtomaantavaroita, koneita, kutomatavaroita — tupakit ja väkijuomat
voisi vaikka jättää, arvelee tekijä. Mitä taas
Suomen kulttuuritehtäviin tulee, emme saa
unohtaa, että Venäjällä asuu suuria määriä
suomensukuisia kansoja, joiden sivistyttämiseen meidän tulisi ottaa osaa; jos ne kaikki
oppisivat suomea lukemaan, olisi äidin kielisellä
kirjallisuudellamme
laaja
lukijakunta
rajojemme ulkopuolellakin.
Tekijän
reippaasti
kirjotetussa
broshyyrissä on kohta, jota jäin pitkäksi hetkeksi miettimään. Elävästi hän kuvaa, mihin naurettavan häpeälliseen ja kurjaan asemaan Suomi
joutuisi, jos ei sillä olisi omaa sotalaitosta.
Jos Suomi on yhteydessä Venäjän kanssa ja
antaa Venäjän joukkojen puolustaa maata,
saa Suomi maksaa kymmeniä miljoonia vuosittain ja nöyränä tyytyä siihen, että maamme on tulvillaan venäläisiä sotajoukkoja rauhankin aikana. Jos Suomi taas on itsenäinen,
mutta aseeton valtakunta, saa se elää ainaisessa pelossa, joutua (esim. Belgian tavalla)
sotivien suurvaltojen tallattavaksi. Sitä vastoin laskee hra Tiander, että oma suomalainen sotalaitos ei tulisi maksamaan maallemme kuin vähän toistakymmentämiljoonaa vuodessa ja kokemushan on todistanut, että asevelvollisuus on paras kansan kasvattaja kuriin,
järjestykseen,
isänmaanrakkauteen
ja
itsensä unohtamiseen.
Olkoon niin. Toisella kannalla tässä kysymyksessä minä aina olen ollut. Tekisi mie-
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leni sanoa, että hra Tiander on oikeassa vanhojen oikeuskäsitteiden ja vanhan maailmankatsomuksen kannalta. Mutta kun se uusi
päivä on noussut, jonka kirkkaassa valossa
kansat
häpeävät
järjetöntä
verenvuodatusta
samoin kuin muita pimeydentöitä, silloin tekisi mieleni uskoa, että maailman kansatkin
voivat riisua aseensa ja sovittaa riitansa
ihmisten tavalla. Sillä voiko veljeys ja vapaus
koskaan
toteutua
murhaajien
ja
ryövärien
kesken? Veljeys ja vapaus ovat kuitenkin
nyt niitä voima- ja henkivirtoja, jotka kulettavat kansoja mukanaan. Niiden virtojen tieltä häviävät ja niiden pyörteisiin temmataan
mukaan sekä elähtäneitä ennakkoluuloja että
vanhentuneita laitoksia.
Toimittajalta 1917:343—345.
Tibet, tibettiläinen
ks Adepti-ihminen paavina 1907: 204,
Tibettiläisten
Mestarein
tuttavallisia
tiedonantoja. Suom. P. E. ks H.P.B. 1921:549,
ja R-R 1922: 2,
ks Mestari 1923: 204—208, ja 243,
Cross, majuri 1923: 325,
Ossendowsky, F. 1925: 52—54,
auktoriteetti 1925: 150—151,
juutalainen 1925: 190,
Mundy, Talbot 1927: 40,
Cleather, Alice 1928: 253,
[*H. P. B.] sanoo, että Buddha reinkarnoitui Shankaraatshaarjaan. Tämä on yleinen
usko Tibetissä ja Indiassa, ks H. P. B:n itämaalaisuus 1931: 124—129,
”Tidehvarfvens mysterier”
ks avitshi 1908: 91, Jumala 1909: 107—108.
Tie ks myös Kaita tie
Ja onko nyt olemassa mitään tietä totuuden tietoon? — — ”minä olen tie, totuus ja
elämä” — niinkuin Jeesus sanoi itsestään ks
teosofia art Mitä T.S. 1906: 151—152,
Ja tämä tapahtuu silloin, kun olemme omin
voimin edenneet tiellä niin pitkälle kuin saatamme. — ”Tiellä?” Millä tiellä? — Sillä
tiellä, joka vie totuuden tietoon ja jonka ensi
askeleista salatieteilijät ovat julkisesti puhuneet sangen selvää kieltä. — — Tärkeätä on
niin muodoin, että saamme niin selvät käsitykset kuin mahdollista siitä tiestä, joka vie
puhtaitten ihmisten salaiseen viisauteen, ks
salatiede Todistuksia 1907: 4—5,
Tao onkin tämän nojalla myös ”tie” jumalan luo — — ”hyveen tien kirja” ks TaoTe-King 1907: 10,
ks maailmanloppu 1907: 183,
ihminen, joka kulkee ”Tiellä”, vapautuu
askel askelelta karman vallasta, ks veri 1907:
183,
ks mielisairaus 1907: 184,
Tie. ks Jumala 1908: 29,
Buddhanopin Tie ks Dhammapada 1908:
40—41,
ks fakiiri 1908: 123,
tämä on uskon tie. — — tekojen tietä —
— molemmat tiet lopulta käyvät yhteen — —
”Tie on yksi ks Usko ja teot 1908: 133—135,
Ei ihmettä, että tiedon tietä on kutsuttu
kaidaksi tieksi. Se on ”partaveitsi-tie” kuten
Buddha sanoi, ks Tietäjä-lehti 1908: 354—357,

Tie

Tämä on samalla tie oppia hallitsemaan
alempia ”ilmassa liikkuvia” henkiä, ks puhtaus 1909: 261,
kulkeneet valmistavan tien. — — tielle,
joka viepi adeptiuteen ja mestariuteen, ks
kuuketju 1909: 301,
Henkisen kehityksen tie on kaita ja suora.
— — Itsehillintä on tällä tiellä tarpeen ainoastaan sitä varten, että ihminen pysyisi
lujasti suoralla tiellä eikä poikkeaisi syrjään.
— — eksy oikealta tieltä. — — hyvyyden
tielle — — puhdistuksen tien ks itsehillintä
1910: 131,
Ja opin tie on uskon tie, uskalluksen ja
luottamuksen tie. ks näkijä 1910:366,
Teosofia — — näyttää meille, että tie kulkee sisässä eikä ulkona, ks Tolstoin opin teosofia 1910: 408—411,
ks hyöty 1911: 53—54,
Kun teemme tuon kysymyksen, millä tavalla ihminen voi kehittyä ja kasvattaa itseään enkelin jumalallista rakkautta kohti,
voimme sanoa, että itsestään esiintyy kaksi
vastausta, kaksi mahdollista tietä. Voimme
kutsua näitä vastauksia, näitä teitä eri nimillä ja nimittää toista järjen tieksi, toista
sydämen tieksi. — — Nämä kaksi tietä —
järjen ja sydämen — ovat sentähden olemassa ainakin kehityksen ja itsekasvatuksen alkutaipaleella. Molempien teiden täytyy kerran yhdistyä. — — järjen tietä — — voisimme kutsua kieltäymyksen tai kärsimyksistä vapautumisen tieksi. — — Sydämen tie
vie suoraan — — minkä tien ihminen valitseekin, joko jäi’jen tien tai sydämen tien, niin
tulee kohta, jolloin tiet yhtyvät, ks Rakkauden salaisuus 1911:212—219,
”Kristus on tie, totuus ja elämä” — —
niitä ihmisiä on olemassa, jotka ovat kulkeneet tiedon tien — — tien Jumalan luo — —
Nämä oppilaat ovat ihmisiä, jotka kulkevat
tiellä ja he tietenkin voivat neuvoa tietä
Mestarein, todellisten opettajain luo. — —
ihminen, joka todella on kulkenut jonkun matkaa tiellä — — Ellei opettaja ole ottanut
vissiä askeleita henkisen elämän tiellä — —
Tie Mestarein luo on kerta toisensa perästä
julistettu maailmalle. — — Sillä mikä tie
Mestarein luo on? — — Semmoista tietä pitkin ovat muutamat meistä löytäneet Mestareita, ja se tie on kaikille avoin aina ja
kaikkialla, ks opettaja 1912:308—311,
tiellä, joka kerran vie hänet Mestarin täydelliseen viisauteen ja voimaan ks Isä 1912:
495,
tie Mestarin Jumalantuntoon ks lohduttaja
1913:100,
tietä, joka onneen vie. — — Ja tämän tien
alkuaskel on siinä, että ihminen luopuu onnen etsinnästä itselleen, ks onni 1914: 2—3,
Kys. Onko teosofian mukaan useampia kuin
yksi tie Jumalantuntoon?
Vast. Tie on yksi, sillä ”Kristus-minä on
tie, totuus ja elämä”, mutta kuitenkin eri
joka yksilölle, sillä ”Sinä itse olet Tie”.
1914: 93,
ks kynnyksen vartija 1914: 191,
Unelma 1914:255—256,
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onko kansa silloin valitseva oikean tien ks
ennustuksia 1914:420—422,
Elämä näyttää meille oikean tien miten
elää. ks Mysteriot I 1916: 65—67,
kunnes hän jo nuorena sanoo: ”tätä tietä
minä kuljen”, ja sitten kulkee sitä tietä, ks
Mysteriot II 1916: 114—115,
mystikon tie — — Kivikin antanut kuvan
oman
tiensä
perussävelistä
kertomuksessaan
”Seitsemän veljestä”, ks Kivi, A. 1916: 147—
149,
opetuslapsen tiestä ks Dunlop, D. N. 1916:
195—196,
Autuuden teitä — — tie on Kristus — —
tietä vain on kutsuttu eri nimellä ks autuus
1917: 339,
Minä olen omalla tielläni löytänyt totuuden. — — Damaskon tiellä ks tunnustus
1918: 166—167,
veljeyden tie oli avoinna. Sillä veljeyden
tie oli sydämen salainen tie — — Ja se oli
Teosofisen Seuran tie. ks yhteiskunta 1919:
227—230,
Tietä ulos kärsimyksestä ja synnistä —
sitä Mestari tahtoo meille näyttää. — — fyysillisen luonnon tarjoama tie ja keino sukupuolihimon lopulliseksi voittamiseksi — —
Avioliitto on niin sanoaksemme eksoteerinen
tie,
munkkielämä
esoteerinen.
Munkkielämä
on hengen tie. Se on henkisen luonnon tarjoama tie sukupuolisuuden rakkaudeksi muuttamiseksi. Se on kaita tie eikä sille voi astua
ilman henkistä heräymystä ja uudestisyntymistä. — — tiensä on yksinäinen ja hyljätty.
— — [*mestarit] varoittavat — — kaidasta
tiestä, vaikka samalla houkuttelevat opetuslapsiaan sille astumaan, ks sukupuolielämä
1920: 149—154,
opetuslapsen tien ks sota 1920:197—199,
kuljen omaa tietäni ks R-R 1920: 242—247,
Jeesus — — ikäänkuin näytti tien ja itse
oli tie ks Jeesus 1921: 66—67,
Sekoitimme yhteen teosofian ja oman ”salaisen tiemme”, ks teosofia 1921: 261—262,
Teosofinen työ oli lyhyt tie heidän [*Mestarein] luokseen, ks T.S:n tehtävä 1921:
328—334,
kunkin kansan on kuljettava omia teitään
ks Kristus ja teos. liike 1922: 38—40,
etsivät ikuiseen elämään vievää tietä ks
R-R-Seura 1922:319—320,
Tielle pyrkijää lähestyy kiusaaja viisauden
enkelin muodossa, ks Elämänpuu 1923: 156—
157,
Mestarit
kulkevat
omia
teitään
eivätkä
kysy vähempien neuvoja, ks Mestari 1923:
243,
enkelein teitä ks Wrede, M. 1924: 89,
tietä totuuteen ks totuus 1925:241—242,
kaikki uskonnot kertoivat tiestä, joka vie
Jumalan luo — — kaikissa uskonnoissa
tämä tie oli sama ks Teosofian joulusanoma
1925: 369—374,
Taivaallinen Isä oli yksi ja sama, vaikka
hänen lapsensa lähestyivät häntä eri teitä
pitkin. — — Nyt hänen eteensä aukenee
kaksi tietä. Nimittäkäämme toista äärimmäisen itsenäisyyden ja toista itsenäisen luottamuksen tieksi. — — Jos itsenäisyyden tiellä
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kulkija — — vasenkätiselle tielle — — jos
hän tieltä poikettuaan rientää takaisin suoralle tielle — — Itsenäisen luottamuksen tie
on toisen luontoinen. — — he älyävät, että
se mikä heitä jalkojen edessä odottaa, on tie,
jota heidän tulee kulkea, — elämän tie. Ja
he
kysyvät
hartaassa
jännityksessä:
missä
on tämä tie — — Heidän tiensä on suojattu
— — suoralla tiellä ks teosofia 1926:2—10,
jos kiitos enemmän kuin moitekaan saisi
minut horjumaan suoralta tieltäni, ks kiitos
1926:38,
Tie on kuljettava askel askeleelta, työ suoritettava asteettain, ks vpm 1926: 107,
Olet oikealla tiellä. Tämän valmistavan tien
päässä monet totuudenetsijät sinua odottavat,
minä niiden joukossa, ks Krishnamurti 1926:
273—276,
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 noudatamme
— — Tämä tie vie meidät mystillisen Kristuksen luo — — oikealla tiellä? ks Kristus
1927: 3—4,
Jeesus Kristus — — avasi meille tien
Jumalan valtakuntaan ja Isän luo ks maailmanopettaja 1927: 329,
Jeesus näytti uuden, valtavan ja ihmeellisen tien, jota kulkemalla ikuinen elämä oli
saavutettavissa. Tästä tiestä puhutaan evankeliumeissa, eritoten vuorisaarnassa. Se on
itsensä unohtamisen, puhtauden ja väkivallasta luopumisen tie. ks R-R-teosofia 1928: 2,
tie Jumalan luo käy yksinomaan ihmiskunnalle omistetun epäitsekkään ja uutteran työn
kautta ks erakko 1928:323,
T: Kun ajattelen tätä kohta loppuun kulunutta vuotta ja yleensä koko Ruusu-Ristiaikaa, täyttyy sydämeni kiitollisella ihmettelyllä. Se rakkaus, se apu, se tuki ja turva,
joka Ruusu-Risti-taholta sekä yksityisten jäsenten että seuran puolesta on osakseni tullut, on mielestäni satumaista. En tiedä, onko
koskaan ketään ihmistä kohtaan osoitettu niin
suurta hyvyyttä ja luottamusta.
Koko sielustani soisin, että minäkin kykenisin vastapalveluksiin. Voimani ovat heikot
sekä henkisesti että ruumiillisesti. Ajatellessani työn ja tiedon sankareita tunnen, kuinka
vähäpätöinen olen. Mutta sanotaanhan, että
pieni lapsikin, joka tuntee tien kotikyläänsä,
voi ohjata matkustajaa, joka ei sitä tunne.
Se on lohdutukseni. Olen tuon lapsen asemassa. Olen heikko, olen kaikkea muuta kuin
täydellinen. Mutta tunnen kotikyläni. Tiedän
maailmalla vaeltaessani, mistä tie kulkee kotiin. Se ei ole minun ansioni, vaan niiden,
jotka minut siellä synnyttivät. Kodin olen
saanut lahjaksi.
On vain yksi asia, jota en unohda. Kerran
vaelsin pimeydessä. Oli yö, ja taivaalla tuikki
vain yksi tähti — toivon tähti. Se oli samalla uskon tähti ja rakkauden tähti. Mutta
sen valo oli heikko, ja välistä pimeys oli toivoton. Etsin tietä kotiin, etsin ja etsin, ja
päätin, että vaikken tietä löydäkään, tahdon
ainakin rakastaa — rakastaa toisia onnetto-
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mia, jotka maanpakolaisina pimeässä hapuilivat.
Äkkiä sitten tähti loisti kirkkaalla valolla
ja näytti minulle tien. Tie oli jalkaini alla,
olin itse tuo tie, vaikken ollut eteenpäin
päässyt, kun en suuntaa nähnyt. Riemusta
hyräillen riensin eteenpäin, jopa hyppäsinkin
ilosta. Tie oli tasainen ja kaunis. Taivaanrannalla valonjuova ennusti päivän koittoa.
Mutta vähitellen ilmaantui esteitä, kiviä,
kallioita, kuiluja — synkkiä metsiä ja yksinäisiä erämaita — petoja ja peikkoja. Nyt
olin lapsi, pelästynyt ja peloton. Nyt en osannut muuta kuin kiirehtiä toisten luo, näyttää
etsiville tietä ja taluttaa heitä jonkun matkaa, kunnes löytävät itsensä ja tiensä. Ja
silloin minäkin taas nousin kalliolle tai pääsin
jonkun kuilun yli.
Sillä meidän tiemme eivät sittenkään kulje
erillään. Jokaisella on oma polkunsa, mutta
rakkaus yhdistää ne yhdeksi Tieksi.
Toimittajalta 1929: 365—366,
tien vaikeuksia ks Jumala 1929: 366,
puhdistuksen tietä, ks Kalevala 1930: 80,
Totuudenetsijä on kulkenut tien, joka vapautti hänen järkensä — — Hän ei aavista,
kuka koko ajan on ollut tien takana — niin,
itse tienä. — — ”Minä olen tie, totuus ja
elämä”, ks moraali 1930: 94—95,
Israelin lapset, s.o. kaikki ”tiellä kulkijat”
ks Hesekiel 1930: 178,
jolle työlläni koetan tietä valmistaa, ks
uskonpuhdistus 1930: 330—331,
tie onneen ja hyvään käy Itsen kautta, ks
H.P.B. 1931: 4—5,
H. P. B. tuli sitä varten, että hän näyttäisi
tien Kristuksen luo — — Samalla tuli tie
avoimeksi kaikkien uskontojen kautta Kristuksen luo ks H. P. B:n itämaalaisuus 1931:
127—129,
ei kirkko näytä ihmisille tietä totuuden luo
ks Jokipii 1932:38—39,
henkisen kehityksen tiellä? ks täydellisyys
1932:241—243,
Kolme tietä art ks P. E. XII Tulevaisuuden
uskonto 1932: 278—283,
T: Lopuksi lausun sydämellisimmät tervehdykseni kaikille, kaikille. Jos tahdotte kulkea
minun teilläni, rakastakaa toisianne. Minun
tieni ovat sen, joka minut lähetti.
Toimittajalta 1933:244,
ks Totuus 1934: 286,
veri 1934: 344—345.
Tienhaara
nautinnon- ja vallanhimo ovat juuri ne
kaksi tummaa varjoa, jotka valkoisen ja mustan magian tienhaarassa sokaisevat ks Kaita
tie 1907: 60—61.
Tienpylväs
Vasta nyt [*1914] näin monta vuotta myöhemmin olemme teosofisesti katsoen saavuttaneet ja sivuuttaneet sen tienpylvään, jonka
luo olimme päässeet jo v. 1905. ks ennustuksia 1914: 420—422.
Tienraivaaja
ks P. E. VII 1905:27,
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Ei ole tietäjä vielä tullut, joka tienraivaajan työtä jatkaisi ja täydentäisi, ks Omatunto-lehti 1906:271—273,
Tarvitsemme opettajia ja opastajia ja nyt
aluksi tienraivaajia. Niitä onkin ja enemmän
tulee, ks P. E. V 1910: 329,
Suomen Ruusu-Risti valitsi täten itselleen
julkisesti sen nimen, jota H. P. B. piti esoteerisena. Siinä emme kuitenkaan olleet tienraivaajina ks H.P.B. 1925:7—8,
tienraivaajan kulkua ks R-R 1926:305—306.
Tienviittaaja
Koko teosofinen liike on kuin tienviittaaja
ks Teos. liike 1909 joulul: 1: 4,
Teosofinen Seura, jonka suhde Valkoiseen
Veljeskuntaan on tarkotettu olemaan erikoista
laatua, kulkee lipunkantajana ja tienviittaajana näiden lukuisain liikkeiden keskellä, ks
A. B. 1913: 361—362.
Tiede, -miehet, tieteellinen jne
ks Yliaistillinen maailma 1905: 110—111,
Jälleensyntymismuisti 1905:144, ja 244,
Materialismi ja humpuuki 1905: 146,
mediumismi 1905:182,
ylösnousemus 1905: 215,
rikos 1905: 215,
Sukupuoliasia
teosofian
1906:12—17,
Kerrankin väitöskirja, joka käsittelee mieltäkiinnittävää ainetta ja tutkii asioita, jotka
saattavat huvittaa suurta, tieteellisen pyhätön ulkopuolella elävää yleisöä! ks Landtman,
Gunnar 1906: 91,
Joka siis tahtoo saavuttaa tieteellisen sivistyksen uskonnollisissa kysymyksissä, hän lukekoon
”Omaatuntoa”.
ks
Omatunto-lehti
1906: 122,
Kaikki mitä maailmassa on, on Jumalasta,
lähtenyt ja kaikki on, niinkuin tiede myöntää,
kehittymistä
alemmasta
ylempään,
ks
teosofia art Mitä T. S. 1906: 149—152,
vertailevan uskontotieteen — — Uskonto
on paljon muuta kuin nykyiset jumaluusoppineet aavistavat. Kaukana siitä, että uskonnon taivitsisi pelätä tieteen puukkoa tai tieteen tulisoihtua, on tiede vain uskonnon nuorempi sisar, sillä uskonto on todellisuudessa,
vanhin tiede, ks Raamatun opetus 1906: 182—
183,
Ei se [*Suomen kansa] rakasta tiedettä.
kalliina korutavarana, vaan syntyjen syvien
tutkijana. ks Kansallinen kulttuuri ja 1906:
191—192,
ks mediumismi 1906:231,
salatiede Todistuksia 1907: 4—5,
jälleensynt. Ulkonaisia 1907: 42—44,
tieteen ja filosofian uusi maailma, ks Kaita
tie 1907: 58—61,
Viime aikoina ovat länsimaalaisessa sivistyksessämme filosofia ja tiede synnyttäneet
epäilyksiä sekä valtion että kirkon pätevyydestä. — — Materialismi on ottanut lähtökohdakseen sen tieteen väitteen, että jos ks
veljeys art Onko 1907: 95—99,
Itse asiassa on huvittava nähdä, kuinka tieteelliset teoriat vähitellen lähenevät teosofisia
opetuksia. — — Madame Blavatsky puolusti
siis totuutta silloisia tiedemiehiä vastaan!!
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Onko nyt Bölsche kaikessa tieteellisyydessään
ammentanut
viisautta
teosofiasta?
—
—
uudenaikainen tieteellinen käsitys ei vielä ole
noussut salatieteen tasalle. — — Sitäpaitsi
on olemassa kehityksen laki, jota nykyajan
tiedemiehet eivät vielä ole ”keksineet”. Se on
avunannon ja uhrautumisen laki. — — Tiede
ei osaa kajota näihin asioihin, ennenkuin se
myöntää näkymättömän maailman olemassaolon ja ihmisen kuolemattomuuden. — — Jo
on alettu tieteellisesti tutkia kaikenlaisia yliaistillisia ilmiöitä, jotka ovat omiansa luomaan vallan uutta valoa ihmissielun salaisuuksiin.
Varmaankin
saatamme
huoletta
odottaa sitä päivää, jolloin tiede tässäkin
kysymyksessä
ihmisen
sielullisesta
kehityshistoriasta on tunnustava ”Salaisen Opin” ja
salatieteellisen tutkimuksen osuneen oikeaan.
ks Bölsche: Ihminen polveutuminen 1907:
111—1113,
Kys. Koska läheisessä tulevaisuudessa uskonnon opetus kouluissa tulee olemaan tieteellistä siveysoppia, niin eikö olisi hyödyllistä
vakaannuttaa kasvavaa nuorisoa siihen tietoon, että henkimaailma on olemassa?
Vast. Epäilemättä, jos nim. henkimaailman
olemassaolo ehtii tulla ”tieteelliseksi” tosiasiaksi. Mitä muuten on ”tieteellinen siveysoppi?” Jos se perustuu materialismiin, hyläten jumalan, henkimaailman y.m. vanhanaikuiset,
”todistamattomat”
käsitteet,
tulee
siitä ”tieteen haara”, jota toiset, ”tutkivat”,
toiset eivät. Jos se perustuu jumalan, henkimaailman y.m. tieteellisesti todistettuun olemassaoloon, tulee siitä ehdottomasti ”uskonto”,
johon useimmat ihmiset uskona saavat tyytyä, ja silloin ollaan samassa kohdassa, jossa
aina on oltu: aina on ollut ihmisiä, joille
jumalan, henkimaailman y.m. olemassaolo on
ollut yhtä varma ja kokemusperäinen tosiasia
kuin konsanaan ”tieteellinen faktumi” tiedemiehille. Tuntuu oikeastaan turhalta ruveta
muuttelemaan nimitj^ksiä, niin kauan kuin ei
ihmiskunta tule toimeen ilman uskontoja lankeamatta raaimpaan materialismiin. 1907 : 113,
Muuten on huvittavaa nähdä, kuinka tieteellinen tutkimus vähitellen lähenee ”Salaista
Oppia”. Monet tiedemiehet epäilevät jo Laplace’n teorian pätevyyttä. Tunnettu ruotsalainen fyysikko Svante Arrhenius on äsken julkaissut kirjan ”Världarnas utveckling” (Maailmoiden kehitys), jonka johtopäätökset kiertotahtien synnystä muistuttaa ”Salaisen Opin”
kantaa, ks P. E. XII Enkelein lankeemus
1907: 250,
ks Kehityksen kulku 1907: 269—271,
vanhaa tiedettä ks Leo, Alan 1908: 122,
Suuren karmanlain vastine ja vertauskuva
fyysillisessä maailmassa on se kausaliteetti,
syysuhde, jonka koko tiede tunnustaa. — —
Tältä tieteelliseltä kannalta katsoen karma
on aivan kylmä ja tunteeton laki. ks karma
art Mikä on karma? 1908:331—337,
ks Swedenborg 1908:344,
teosofia [*on uskontojen] tieteellinen ydin.
— — teosofia on oman luontonsa kautta tiedettä, ks sivistys 1908:346,
ks uskonto 1909: 73—75,
Jumala 1909: 107—108,
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Tieteilijä etsii selvitvksiä teosofi totuutta,
ks astraali 1909:134—135,
ks vesi 1909: 263,
salatiede 1910:274—275,
tieteellisen työn vastustaminen ks epäilys
1910:292—293,
ks V. H. V. 1911: 321,
C. W. L. 1912: 46,
evankeliumit 1913:59—60,
Tieteen kehitys. Professori G. S. Woodhead
piti äskettäin Englannin Victoria Instituutin
edessä puheen, ”Elämän synty ja mitä me
siitä tiedämme”. Siinä hän käsitteli tuota
problemia, mitenkä nykyään yritetään keinotekoisesti luoda eläviä olioita,. Ollaan jo niin
pitkällä, että ilman tavallista hedelmöittämistä on saatu syntymään kalanpoikia munista ja halkaisemalla sikiöitä on aikaansaatu
kaksi elävää olentoa. Kemiallisesti luodaan
aineita, jotka ovat samanlaisia kuin ne, mitkä
syntyvät elävien olentojen kudoksissa.
Professorin mielestä oli hyvin mahdollista,
että kerran saataisiin aikaan hyvin alhaisia
eläviä olioita tieteellisellä menettelyllä. Mutta
sekään ei horjuttaisi sitä totuutta, että maailman takana on jumalallinen alkuperä. Suurin
kieltäjäkin
tunnustaa
kaikkialla
vallitsevan
ihmeellisen järjestyksen. ”Niin ihmeellinen ja
täydellinen on tämä järjestys, että kun minulle sanotaan: ei ole mitään personallista
Jumalaa — vastaan minä: minulla on tästä
suuresta järjestelmästä vain yksi kokemus,
nim. että kaikki tahto, johtokyky, äly, sielu
ja henki, jonka tunnen, on personallinen: ja
jos pienemmästä päätän suuremman suhteen,
niin täytyy minun tunnustaa, että on olemassa kaiken yläpuolella suuri Voima, johtava, ohjaava, personallinen mutta kaikkiläpäisevä, johon me voimme, jos kuinka vähässä mitassa, verrata itseämme. Taistellen
Sen lakeja vastaan meidän on pakko kärsiä,
mutta totellen niitä lasten vapaudella me
tulemme enemmän sen kaltaisiksi, niistä olemme lähteneet”.
Jos
”personallinen”
sijalla
käytettäisiin
”tajuinen”-sanaa, niin ehkä paremmin ymmärrettäisiin, mitä professori tarkottaa. Miten
toisenlaiseksi muuttuukaan ihmisten elämänymmärrys, kun kerran tieteellisesti tunnustetaan Kosmosta hallitseva Tajuinen Ykseys.
Tien varrelta 1913: 516,
Madame Blavatsky ei ollut mikään tieteellisesti sivistynyt yliopistonainen — seikkailija
ja mieronkiertäjä vain, joka kirjottaa teoksen,
joka panee oppineimmankin professorin pään
pyörälle. — — Salaisen Opin — — kolmas
jakso lopuksi on salaista ja nykyistä tiedettä
koskeva liite ja on länsimaiselle lukijalle
aluksi viehättävin ja helpoin käsittää. Siinä
esiytyvät okkultismin opit ja tieteen teoriat
vastatusten, ja tekijä osottaa aivan selvästi
monien
nykyisten
tieteellisten
olettamisten
ristiriitaisuuden,
samassa
suuresti
kunnioittaen ja ihaillen tutkimuksen oikeita tuloksia.
— — teosofista tiedesanastoa ks Sai. Opin
”Maailmansynty” 1914:52—59,
Jalo tieteen sankari M. A. Castrén ks Suomi
1914: 97—98,
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Mystiikkaa
moititaan
tavallisesti
tieteellisissä piireissä siitä, että se on vailla tieteellisyyttä sekä menetelmissään että perusteiltaan. — — todellinen salatiede ja mystiikka
ei ole mitään pilventakaista haaveilua, vaan
tieteellisen vankkaa ja askel askeleelta tarkoin määriteltyä kulkua totuuden täydellistä
tietoa kohti. — Mystiikka merkityksessä tiedon tie, on ollut tieteellinen niin kauan kuin
todellisia mystikoita eli tietäjiä on ollut. — —
Tiedettä sanan todellisessa merkityksessä on
sentähden harjotettu tämän maan päällä vuosimiljooneja eikä vain niitä harvoja vuosisatoja, joina nykyinen tieteellinen tutkimus
on toiminut. — — Kenen puolella on epätieteellisyys? ks mystiikka 1914:98—100,
ks heraldiikka 1914:149—150,
kulttuurityö 1914:151—152,
Tieteellinen työ ei ole riippuvainen siveellisistä näkökohdista. — — kun tiedemiehemme
oppivat
poistumaan
fyysillisestä
ruumiistaan
astrali- tai eetteriruumiissaan. — — Ja Mestarin silmä näkee fyysillisen maailman toisessa valossa kuin tieteellinen luonnontutkija,
ks salatiede 1914: 199,
ks unielämä 1914:200—201,
salatiede 1914:247—248,
ennustuksia 1914:363—367,
kirjallisuus 1915: 40,
tajunta 1915: 53—54,
materialismi
tieteellisenä
maailmanteoriana
ei uusimpien havaintojen nojalla enää pidä
paikkaansa ks vallankumous 1915: 148—149,
ks yliopisto 1915:463—466,
Wetterhoff-Asp, Sigurd 1915:496—498,
Tietäjä-lehti 1915: 503,
Atra, Kaarlo 1916: 53,
Mysteriot I 1916:65—67,
Ja tämä on — joskin omaa laatuaan —
tieteellistä työtä, jota ei umpimähkään voi
kynästään ravistaa, ks P. E. XII Kalevalan
Avain 1916: 244—245,
On niitä, joiden motiivina ei ole hyöty, vaan
puhtaasti
tieteellis-taiteellinen
totuudenrakkaus, ks teosofia 1916: 301—302,
millä tavalla T. S. paraiten voisi edistää
vertailevia
uskonnollisia,
filosofisia
ja
tieteellisiä tutkimuksia — — T.S:n riveistä,
ainakin teosofian vaikutuksesta, pitää kasvaa
tiedemiehiä ks teosofia art T. S :n työ ja
1916: 346—348,
Vai onko ajatukseni niin epätieteelliseksi
kasvanut, etten ymmärrä lukea sisältä tieteellistä käsikirjaa? — — Se mikä tuntuu
hullunkuriselta
tieteellisiä käsikirjoja
lukiessa
on niiden silmiinpistävä avuttomuus. — —
Tiedemiesten syy ei ole, että Salatieteellinen
kokemus käy toiseen suuntaan kuin heidän
arvelunsa. Tiedemiehet tekevät parastaan, ks
Holmberg, Uno 1916:439—440,
Kristillinen kirkko — — on myöhemmin
ollut pakotettu notkistamaan polvensa tieteen
paljastaman totuuden edessä, ks ”kristitty”
1917: 5—7,
ks Kalevala, kristinusko ja 1917:159—163,
[*teosofia] tulee tarkkana tieteenäkin, jos
ihminen semmoista kaipaa. Se osottaa sala-
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tieteen muodossa, että ihminen on tilaisuudessa tieteellisesti tutkimaan ja todentamaan
sen oppeja henkimaailmasta j.n.e. Kellä vain
on tiedemiehen edellytykset tällä ”yliluonnollisella” alalla ks teosofia art Mitä on teosofia? 1917: 444—446,
ks sota 1918: 196,
Tiedemiehen tarkalla silmällä [*prof. Kaarle
Krohn] valitseekin kohdan, jonka — — Jos
olisin perinpohjin tutustunut tieteelliseen runotutkimukseen, ennenkuin sain tietoa suomalaisten muinaisesta viisaudesta, olisin epäilemättä voinut välttää kaikenlaisia tieteellisiä
kompastuskiviä. Nyt sitä vastoin olen koettanut perehtyä tiedemiesten näkökantoihin vasta
sen jälkeen kuin itse ydinkysymys minulle jo
oli ratkaistuna — — Tämmöinen väite on
abrakadabraa
tieteelliselle
tutkijalle
—
—
Tämä jää tieteellisesti katsoen paljaaksi olettamukseksi ks P. E. XII Kalevalan Avain
1919: 86—88,
teosofinen sanoma ei ollut vain tiedemiehiä
varten ks Jinarajadasa 1919: 154—155,
tieteellisen tunnollinen totuuden rakkaudessaan ja etsimisessään, ks Konttinen, Helena
1919:231—232,
kuinka paljon enemmän muinaiset viisaat
vihityt tiesivät — — kuin nykyajan materialistiset
tiedemiehet,
ks
H.P.B.
1919:297—
298,
ks H.P.B. Okkultisia 1919:310,
Alrutz, S. 1920: 56,
tieteellisyyden
periaatetta
noudattaen
ovat
suvaitsevaisia kaikkia ihmisiä kohtaan — —
n.s. salaisia tieteitä, joilta virallinen tutkimus
kieltää tieteen arvon ks R-R 1920: 344—348,
Vesimies yhdessä Skorpionin kanssa kuvaa
tieteen tosi henkeä ks R-R 1921:4—5,
tieteellisestä
objektiivisuudestaan
huolimatta
— — Hieman hämmästyttää oppineen tiedemiehen teoksessa pari karkeata virhettä, ks
Lehmann, E. 1921: 59—61.
ks Einstein 1921: 396,
psykismi 1921:512,
taistelivat tieteellistä ja uskonnollista materialismia
vastaan
ks
aikakauskirja
1922:
35—36,
ks Kristus ja teos. liike 1922:39—40,
teleplasma 1922:71—72,
R-R-Seura 1922:319—320,
telepatia 1923: 37,
Hän tekee ehkä liian nopeasti johtopäätöksiä, hän yleistyttää liian äkkiä — niinkuin
tieteelliset
tutkijat
tekivät
sommitellessaan
kokoon
materialistisen
maailmankatsomuksen,
ks C. W. L. 1923:45—47,
Nykyinen
tieteellinen
järkemme
kaipaa
tuommoisia
maagillisia
todistuksia
hengen
voimasta aineen yli. ks Mestari 1923: 243,
ks psykismi 1923: 317,
Kryptaesthesia 1923:317—318,
Anker-Larsen, J. 1923:366—368,
Tieteellisesti pätevää objektiivista todistusta
on tuskin ollut tarjolla madame Blavatskyn
jälkeen, ks Mestarikirjeet 1924:44—45,
tieteellisiin Svvedenborg-tutkimuksiin ks Lagerborg, Rolf: Fallet Swedenborg 1924:74—
76,
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”Kvlmän järjen” kanta on tieteellinen kanta,
ks itsemurha 1924: 207—209,
ks Uni ja unennäkö 1924:298—301,
eksaktisen tieteen alalla — — 20:llä vuosisadalla alkavat tiedemiehet tunnustaa, että
Salainen Oppi ei ole keksitty eikä liioiteltu,
— — mutta vielä ei tieteellinen maailma ole
tunnustanut madame Blavatskyn henkistä asemaa suurena aikamme tietäjänä — — Tulee
aika. jolloin totuutta tieteellisessäkin maailmassa etsitään ks H.P.B. 1925:3—8,
ks P. E. XII Vuorisaarna 1925:265,
uutta maailmankatsomusta, joka oli omiansa
mullistamaan kaikkia silloisia tieteellisiä ja
uskonnollisia käsityksiä. Tieteessä vallitsi materialismi — — Materialismi ei ole enää vallalla tieteellisenä katsantokantana — — tieteelliseen totuuteen ks Teosofian joulusanoma
1925:369—374,
”tieteellinen” materialismi ks teosofia 1926:
1—10,
Tiede opettaa meitä ymmärtämään luonnon
ja elämän lakisiteistä, järkiperäistä toimintaa.
— — Kaikkien ihmisten järki ei ole altis tieteelliselle ajattelulle ks vpm 1926: 106—107,
vuosi vuodelta ovat tieteelliset löydöt ja
havainnot osoittaneet, että madame Blavatsky
oli väitteissään oikeassa, ks teosofia 1926:
166—169,
astrologia on mielestäni perusteiltaan pätevä tiede, ks horoskooppi 1926: 213—214,
ks Sairas sielu 1926:226—232,
Tiedemiehet eivät luonnollisesti ota lukuun
jälleensyntymistä, ks homoseksualismi 1927:
46—47,
ks murrosaika 1927: 218,
Totuus on — milloin se tiedetään — tieteellisen tarkka ja matemaattisen selvä ks
R-R 1929: 1,
ks jättiläinen 1929: 146—147,
astraali 1930: 204,
H. P. B. 1931: 2—5,
Siinäkö se olikin toverillinen ja tieteellinen
elämä! ks kieltolaki 1931:76—7*7,
kannattaisi avustaa ja tukea tieteellisiäkin
haaveilijoita ks Lönnqvist, Elias 1931: 367,
tiedemies ks Goethe 1932: 70—72,
ks ristiretki, Teosofinen 1932: 154—160,
syntynyt tiedemieheksi, ks Kantola J. F.
1933: 247.
Tieto
ihminen ei ole tuomittu tiedottomuuteen eikä
pimeyteen, vaan tietoon ja valoon ks Omatunto-lehti 1905: 177—178,
henkisen tiedon aarteita, ks raamattu 1906:
94,
Tiedon koulussa ks paha 1906: 113,
ks teosofia art Mitä T.S. 1906: 147—152,
iloa uhkuvan tiedon ks Joulu 1906:275,
Mikä sitten on se tieto, jonka salatiede
lupaa adepteilleen? ks salatiede art Todistuksia 1907: 4—5,
Tieto, Tunto, Tahto, Manas, Buddhi, Atma
ks Kaita tie 1907: 57—61,
Kaikki salatieteilijät ja mystikot ovat yhtä
mieltä siitä, että on olemassa kaksi tietoa:
alempi ja ylempi. Alempi tieto käsittää kaikki
tieteet: se on tietoa ilmenneestä maailmasta,
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fyysillisestä,
astralisesta
ja
mentalisesta.
Ylempi tieto on henkinen tieto, joka ei tule
aistimien avulla, vaan siten, että ihminen
hengessään
yhtyy
jumalalliseen
tajuntaan.
Silloin hän tuntee ”äidin” ja saattaa ylhäältäpäin tietää kaikki, mikä koskee kolminaismaailmaa (”lasta”). — — viisauden, korkeamman tiedon polku on ajallisestikin rauhallisempi kuin uteliaisuuden tieteellinen tie.
1907: 133 muist,
Ja tieto on silmän valo. ks Tietäjä 1907:
254,
Tiedon valo on parempi kuin kullan loiste.
Tieto tuopi meille kaikkia niitä henkisiä kalleuksia, joita ei kulta kykene hankkimaan,
mutta joita ilman elämä on synkkää ja toivotonta pimeyttä, ks Tietäjä-lehti 1907:279,
Ja koska tieto on valtaa, on tietäjä samalla
taitaja, jolla on sisäistä voimaa ja mahtia.
— — Mutta kun meistä joku silloin tällöin
rupeaa
todella
etsimään,
etsimään
pelkäämättä,
horjumatta
ja
väsymättä
tietoa
elämän ja kuoleman salaisuuksista, silloin hän
ponnistustensa palkaksi pääsee suurten tietäjien pariin ja saa oppia heidän jalkainsa juurella. — — Ei tiedon maailmassa tehdä eroa
pakanan ja kristityn välillä, ks Tietäjä-lehti
1908: 5—9,
ks Agni 1908: 27,
pahan tiedon puu — — Olen syönyt hyvän
ja pahan tiedon puusta ja tiedostani olen tehnyt itselleni kaksiteräisen miekan ks Kielletty
hedelmä 1908: 97—99,
ks
itsemurha
1908:
122,
kaita
tie
1908:
184,
karma Mitä on 1908: 336—337,
Tieto on vaikeasti saavutettavissa — —
Miksi tieto on vaikeasti saavutettavissa? —
Siksi että tosi tiedon olemus on elämää, on
taitoa, on omaa. Tosi tieto ei ole ulkopuolelta
saatua, se ei ole vain ymmärryksen omaisuutta, vaan se on ihminen itse — — Mutta
olisihan sitä valmis antamaan vaikka mitä
saavuttaakseen tietoa elämästä ja kuolemasta.
— Niin, kysymys ei olekaan siitä, että antaisi
”vaikka mitä”, sillä tieto ei tule muille kuin
niille, jotka antavat oman itsensä. — Totuuden tiedon saavuttaminen on siis omasta itsestään luopumista? ks Tietäjä-lehti 1908:354—
357,
käskee tiedonhalu. — — kuiskaa tiedonhalu
— — totuuden tieto on olemassa ks uskonto
1909: 74—75,
yhä on ihmisiä, joilla on syvempi tieto luonnon ja elämän salaisuuksista kuin yhdelläkään
tiedemiehenä, ks jumala 1909: 107—108,
Mutta minä puhun niille, jotka — — etsivät
tietoa — — pyrkii tietoon oman itsensä olemuksesta, ks usko 1909: 137—138,
ihminen itse omin neuvoin tahtoo päästä
tietoon ja taitoon, ks ajatus 1909: 139,
Halusinko tietoa — — Muutamat olivat tiedossa ja taidossa minua edellä, mutta he olivat saaneet tietonsa ja taitonsa täydellisiltä
ihmisiltä, Mestareilta — — jos minä halusin
saavuttaa heidän tietonsa ks veljeys 1909:
207—208,
Meidän tietomme ei kasva sillä, että täytämme päämme muiden ajatuksilla ja tie-
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doilla. Meidän tietomme kasvaa ks looshityö
1909: 338—340,
tiedon, tahdon ja tunnon, ks Tietäjät itäiseltä maalta 1909 joulu: 4—6,
T: Mikä on Teosofisen Seuran, mikä yksityisen teosofin tärkein tehtävä teosofina? Tähän kysymykseen ei ole mielestäni kuin yksi
vastaus:
teosofisten
totuuksien
levittäminen.
Levittämistapoja on monta ja niistä ei tarvitse kiistellä; kuta enempi niitä on, sitä parempi. Totuutta voi levittää ajatuksilla, sanoilla ja teoilla — koko personallisella elämällään, mutta pääasia on, että sydämessä
asuu vilpitön halu palvella ihmiskuntaa sillä
valolla, minkä itse on saanut.
Asia on näet se, että kun ihminen on joutunut määrättyyn kohtaan älynomaisessa kehityksessä, kun hän on saavuttanut elämänymmärryksen, maailman kuvan, josta hänen
järkensäkin riemuitsee, silloin hän ei etene
tiellään ilman sitä sydämen innostusta, jota
ranskalaiset kutsuvat ”pyhäksi tuleksi” (le
feu sacre). Ellei rakkaus ihmisiä kohtaan
kasva hänen povessaan, ellei se rakkaus kannusta häntä jaloon työhön, ei hän vaaratta
saata toivoa, että tietonsa kasvaisivat. Jos
ihminen pyrkii ainoastaan tietoon, jää hänen
sielunsa aina tyhjäksi ja levottomaksi. Mutta
mikäli hän pyrkii rakkauteen ja hyvyyteen,
sikäli tosi tietokin hänessä kasvaa — se rauhallinen ja suuri tieto, joka käy yli ymmärryksen.
Tieto sanan varsinaisessa merkityksessä ei
ole pään tietoa eikä aivojen muistia; tämä
on kuollutta tavaraa, ellei tarve tee sitä eläväksi. Varsinainen tieto on semmoista, jota
ilman emme yhtenäkään hetkenä voi olla, jos
sitä todella haluamme omistaa. Sillä varsinainen tieto on elämää, on taitoa. Saatan kyllä
tulla toimeen tämän maan päällä, tietämättä,
kuka esim. Kaarle Suuri oli, milloin hän eli
ja mitä hän teki, mutta en taas luonnollisissa
oloissa tule toimeen, ellen osaa jotakin työtä
tehdä. Jos todellinen henkinen tieto olisi verrattavissa muistitietoon, silloin voisimme olla
sitä ilman; mutta nyt se itsessään on sama
kuin henkinen elämä ja sentähden 6 min G Säätä
omata henkistä tietoa ilman henkistä elämää
eikä elämää ilman tietoa.
Kaikki henkinen tieto on tietoa Jumalasta.
Nyt Jumala on kaikki kaikessa — kuten apostoli sanoo: hänessä elämme, liikumme ja olemme olemassa, — jonkatähden emme koskaan
pääse Jumalan ylä- tai ulkopuolelle. Emme
koskaan voi arvostella Jumalaa, katsella häntä
syrjästä. Meidän tietomme Jumalasta ei siis
mitenkään saata olla pääntietoa — sellainen
tieto Jumalasta on vain luuloteltua tietoa —
vaan meidän tietomme Jumalasta on välttämättä henkistä tietoa, sydämen tietoa. Me
tiedämme juuri sen verran Jumalasta kuin
osaamme elää Jumalaa, kuin jumalallinen elämä meissä on puhjennut. Ja koska Jumala on
kaikki kaikessa, salaperäinen kaikkeuden elämä, kaiken elämän koossapitävä ja yhdistävä
voima ja tajunta, on esim. evankeliumissa
sangen sattuvasti kutsuttu Jumalaa rakkaudeksi — Jumala on rakkaus, Jumala on sääli,
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joka kaikkia armahtaa, Jumala on hyvyys,
joka antaa aurinkonsa paistaa niin pahoille
kuin hyville. Eikö siis ole totta, että sitä
myötenkuin
ihminen
tuntee
Jumalaa,
sitä
myöten hän osaa rakastaa ja armahtaa ja
sääliä? Jumala — todellinen hallitsija — palvelee kaikkia; niin myös täydellinen ihminen,
jonka ihanne meidän silmiimme kajastaa.
Sentähden
minusta
puhtaan
järkeilynkin
tietä tulemme siihen alkuperäiseen väitteeseemme, että tieto kasvaa rakkaudessa, että
ihmisen tehtävä on sydämensä rakkaudessa
jakaa muille mitä hän itse on saavuttanut
jumalallista tietoa. Ja kukaan ei ole niin vähätietoinen — tämä on jokaisen teosofin muistettava — ettei olisi toisia, jotka vielä vähemmän tietäisivät.
Toimittajalta 1910: 52—53,
tietoon pyrkiminen — — tapahtuu eri polkuja pitkin — — ”Tiedon tie” ks Steiner
1910: 84,
”mitä Tietosanakirja tietää asioista, joihin
minun vaatimattomat tietoni ulottuvat”, ks
Tietosanakirja 1910:85—87,
totuuden tieto ks itsehillintä 1910: 131,
tietoon pyrkimisen — — [*viisaat] kieltävät pääsyn tiedon valtakuntaan muilta kuin
niiltä, jotka — — Ne jotka toisella tavalla ja
ennenaikaisesti koettavat anastaa itselleen yliaistillista tietoa joutuvat kaikenlaisten harhojen valtaan ks salatiede 1910: 179—180,
ks näkijä 1910: 366,
Mestarin katseessa oli niin läpitunkeva tieto,
että minäkin aloin nähdä totuuden, ks joulu
1910: 398—399,
Kolmannen, gnostilaisen kristikunnan, tunnusmerkki oli tieto ja rakkaus; — — totuuden yksilökohtaiseen tietoon ja ymmärsivät
että rakkaus on tie, joka tietoon vie. ks
Tolstoi 1910: 400,
ks vastalause 1910: 401,
Päämajassa 1911:26—32,
vaikka meillä olisi kaikki tieto ja kaikki
viisaus ja kaikki taito, niin ei se vielä olisi
mitään ks Rakkauden salaisuus 1911: 219,
ks lapsi 1911:250,
Kaikessa tiedossa on asteita ks puhujat
1911: 354—355,
ks Joulusymboliikkaa 1911:358—361,
Paavalin tietoviisautta ks V. H. V. 1912: 6—7,
ks Hiljaisuuden ääni 1912: 46,
Vitus 1912: 106,
yhtyminen Jumalaan tiedon eli puhtaan viisauden tietä myöten ks jooga 1912: 120,
tiedon tie ks opettaja 1912:308—311,
ks evankeliumit 1913: 57—60,
teosofia Yleiseuroppalainen 1913:292,
Totuus on tietoa — — Mutta tieto on valtaa ks viisaus 1913:468—471,
mainio tiedon lähde, ks H. P. B. Sai. O.
suomeksi 1914:51,
Mystiikka merkityksessä tiedon tie — —
korkeimman tiedon edustajia, ks mystiikka
1914: 99—100,
ero on suuri psyykillis-okkultisen ja henkisokkultisen tiedon hankinnan välillä. — —
Okkultinen tieto on riippuvainen siveellisyydestä — — Okkultinen tieto on riippumaton
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siveellisistä saavutuksista ks salatiede 1914:
198—199,
ks lapsi 1915: 42,
En tiennyt silloin, että ensimäinen askel
tiedon tiellä otetaan sen perästä, kun ihminen
tietää, ettei hän tiedä mitään. En tiennyt,
että seisoin kolkuttamassa tiedon porttia . . .
[*Ote P. E :n teos. muistelmista] 1915: 156,
ks korpivaellus 1915: 444,
Taito on tietoa, joka on vereen imeytynyt,
ks taito 1916: 98,
Sillä vaikkei tiedosta muuta hyötyä olisi,
se ainakin vapauttaa sielumme ja henkemme
tietämättömyyden
tuskallisista
kahleista,
ks
teosofia 1916: 300—302,
ks jooga 1916:436—438,
totuuden tietoa etsineet — — esi-isiemme
tiedoista ks Holmberg-, Uno 1916:440,
tietoa, sisäistä henkistä ja yliaistillista tietoa isästä jumalasta — — tieto, jonka ensimäinen salaisuus oli minulle paljastunut ks
P. E. XII Teosofia hengen uskontona 1917:
102—103,
Logos on — — tietoa, tuntoa ja tahtoa
ks Kristus 1917:440—442,
ks teosofia art Mitä on 1917: 442—446,
Suomi 1917: 451,
”jumaltieto” ks Leino, Eino 1917:451—
452,
ennen vältin Kristus-kysymyksen tietopuolista pohtimista — — minunkin tietoni on
vain osittaista ja hapuilevaa ks tunnustus
1918: 166—167,
Totuuden tiedossa ja rakkauden taidossa
täydellinen ihminen ks fyysillinen 1918: 192,
teosofian ihanista tiedonaarteista. ks Tietäjä-lehti 1918: 192,
kaikki inhimillinen tieto on hapuilevaa ja
hämärää, ks Jeesus art Oliko 1918:232—235,
ks opetuslapsi 1918: 256,
Totuuden tiedolla yksin on auktoriteetti, ja
meidän tulee muistaa, että sillä on auktoriteetti. Niin pian kuin tieto astuu katsantokantojen ja uskonmuotojen keskelle, on näiden aika ohi. Sillä tiedolla yksin on hallitsijan valtikka kädessään. Tieto on syntynyt
hallitsijaksi. — — tieto yksin on oikeutettu
johtamaan asioita. — — tieto autuuden
asioissa on mahdollinen — — Tietäjä ei ole
auktoriteetti, vaan tieto. — — opettaa meitä
tekemään eron tiedon ja tietäjän välillä, ks
totuus 1919: 193—196,
Se on kerta kaikkiaan teosofinen tietoni ks
yhteiskunta 1919:259—260,
edellä toistamissani sanoissa piili salattu
tieto semmoisesta, jota en aivoissani osannut
aavistaa, ks Tietäjä-lehti 1919:291—292,
ks H. P. B. 1919: 296—298,
Nyt tahdon vastata, niinkuin oma tietoni
sanoo, ks sota 1920: 102—105,
[*Suomen kansan] muinaisen viisauden ja
tiedon elävä tutkiminen ks R-R 1920: 344—348,
[*Christian Rosenkreuz] syvällisiin itämailla saavuttamiinsa tietoihin lisäsi tiedon siitä
sysäyksestä, minkä ihmiskunnan kehitys oli
saavuttanut Jeesuksen Kristuksen kautta, ks
R-R 1921: 19—22,
Kuka ei olisi tahtonut nousta tiedon huipuille? ks teosofia 1921:261—262,
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ks teosofia T.S:n tehtävä 1921:328—334,
totuuden tiedon pyhä paratiisi, ks Joulun
R-R 1921: 582—583,
tiedon temppeleihin, ks Kristus ja teos.
liike 1922: 39—40,
okkultisen tiedon vartijain luo — — okkultista tietoa ks Mea culpa 1922: 261—264,
Tiedon ja Rakkauden Mestarit elävät ja
toimivat ks R-R-Seura 1922:319—320,
Tuleeko aika, jolloin kristikunta uudelleen
herää tietoon siitä, mitä kristinusko oikeastaan on? ks anteeksianto 1923:86,
ks elämänpuu 1923: 156—157,
kun sain sen tiedon Kristuksesta, mikä
minulla muuttumattomana on ks P. E. XII
1923: 363—365,
ks Mestarikirjeet 1924:45,
itsemurha 1924:207—209,
[*H. P. B. sanoi:] ” — — Aika on kypsynyt
paljon totisempaan tietoon kuin tähän asti
on suotu, vaikka se tieto vieläkin on hyvin
rajoitettu”. — — kristillistä salatietoa — —
”tieto jumalasta” ks H.P.B. 1925:4—8,
Madame
Blavatsky
tosin puhui
Tiedon
Mestareista — — Esoteerisesti teosofinen
liike siis esiintyy tiedon auktoriteetilla — —
alkuperäinen
sanantuoja
on
teosofisessakin
liikkeessä ollut lähimpänä tiedon arvovaltaa,
ks auktoriteetti 1925:145—151,
ks
raamattu
1925:
152,
vpm
1925:
153—154,
Steiner 1925: 154—156,
totuudenetsijöinä kaipasimme tietoa. — —
tietoa Jumalasta — — totuuden tieto on
ihmisen saavutettavissa. Jos kerran uskonnot ovat syntyneet tiedosta, hän sanoo itselleen, täytyy tiedon olla ihmisen ulottuvilla,
— ja miksi en minä silloin siihen tietoon
pyrkisi ja sitä tietoa saavuttaisi? — — Se
yksin vie heidät totuuden tietoon, Jumalan
luo ks teosofia 1926: 1—10,
paras tietoni ks Messias 1926: 73—74,
tiedon lähteellekin, s.o. H. P. Blavatskyn
omien teosten ääreen. — — vaille todellista
tietopohjaa ks H.P.B. 1926:99—100,
ks teosofia 1926: 166—169,
looshityö 1926: 248—250,
uskoa joka tiedosta oli syntynyt. — —
tiedosta syntynyt usko oli elävää tekoa, ks
R-R 1926: 305—306,
käyttää väärin yliaistillisia tietoja — —
tietoa magiasta ks magia 1927: 127—128,
kovin vähäpätöiset minunkin tietoni ovat
hindulaisesta
kirjallisuudesta,
ks
hindulainen
1927:246—248,
sisäinen tieto, että Jeesus Kristus itse ei
ole sotaniekka ks Kristinusko ja maailmanrauha 1927: 387—394,
Seuraavan
salaperäisen
tiedonannon
ks
Valo 1929: 77,
ks jättiläinen 1929: 146—147,
Kuinka nyt on hengen ja totuuden tiedon?
Saammeko sen lahjaksi ilman muuta? ks
raha 1929: 318—319,
ks R-R 1929: 364,
Tie 1929: 365—366,
Jumala 1929: 366,
Poika 1929: 411—416,
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tämä tieto painaa minut välistä maahan
— — Lopullisesti en voi vedota muuhun
kuin omaan sisäiseen tietooni, mutta etsin
tietysti tukea Uudesta Testamentista ja historiasta, ks uskonpuhdistus 1930: 330—331,
H. P. B:n tieto koski yksinomaan elämän
ja kuoleman kysymyksiä. Tiedon taival on
pitkä ja vaivaloinen. — — ovat astuneet
tiedon autuuteen. — — totuuden tieto vie
elämään ks H. P. B. 1931: 2—5, ja 40,
Jumalasta ihmisen täytyy saada tietoa toisella tavalla, ks H. P. B:n itämaalaisuus 1931:
127—129,
totuuden tieto vapauttaa ks R-R 1931: 334,
ja 1932: 276—277,
ks lapset 1933: 177.
Tietoisuus, tietoinen jne
ks myös itsetietoisuus
Jumalsyntyinen henki
pyrkii
tietoisuuteen
omasta jumaluudestaan, ks jumala 1907: 49,
Tietoisuuden ja Vapauden elävää valoa ks
tahto art Mitä on 1907: 195—197,
Viattoman
tiedottomuuden
tilasta
meidän
herättää himo ja uteliaisuus ks hyvä 1907:
202,
ks karma art Mitä on 1908: 330—337,
Viime vuosisadan suuri herätystyö teki
Suomen kansan tietoiseksi omasta kansallisuudestaan. — — Suomen kansan tietoiseksi
kansallisesta tehtävästään, ks Suomi 1914: 98,
ks pyhiinvaellus 1914:314—315,
jooga 1916: 436—438,
Me kaikki olemme nyt läsnä jumalan tietoisuudessa, ks Jeesus vaiko Kristus? 1919: 18,
tietoisesti lausunut oman tuomionsa, ks
magia 1927: 126—128,
H. P. B. oli tietoinen vuorisaarnan asemasta
ks R-R 1927: 160,
Jeesus
säilytti
tietoisuutensa
viimeiseen
saakka, sillä hän voitti hengessään kuolemisen prosessin, ks Toll, Hugo 1928: 95,
heräämme
tietoisuuteen
Jumalan
Pojasta,
joka mystillisenä Kristuksena on itsessämme,
•ks Poika 1929:411—416,
[*apostolit]
heräsivät
tietoisuuteen
siitä,
että he olivat henkiolentoja, ks henki 1934:
178.
Tietosanakirja
Tietosanakirja. Meille on ilmotettu, että
hartaasti
odotettu
kotimainen
tietosanakirja
alkaa lopultakin ilmestyä tänä syksynä. Jokainen lukijamme epäilemättä ilolla tervehtii tätä tiedonantoa. Suuri aukko sivistyskirjallisuudessamme alkaa siten täyttyä. Me
olemmekin olleet tässä suhteessa muista sivistysmaista
pahasti
jälellä.
Puhumattakaan
sellaisista maista kuin Saksa, Ranska, Englanti
ja
Amerikka,
joissa
tietosanakirjoja,
kaikenlaajuisia, on levinnyt kymmenin miljonin, ja joissa melkeinpä jokaisessa kodissa
on
jonkinlainen
tietosanakirja,
viittaamme
tässä esim., vain pienen Tanskan ennätyksiin. Noin vuosi sitten valmistui siellä yli
20,000 kaksipalstaista sivua täyttävä tietosanakirja,
ja
parhaillaan julkaistaan siellä
uutta, jonka laajuus on suunniteltu jotenkin
yhtäläiseksi kuin meikäläisen. Myöskin Nor-
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jassa ilmestyy parhaillaan suunnilleen yhtä
laaja uusi tietosanakirja.
Näihin ulkomaalaisiin tietosanakirjoihin on
meidän suomalaisten täytynyt turvautua sen
mukaan kuin vieraitten kielien taito on sen
sallinut. Kansamme on kuitenkin viime vuosien kuluessa astunut kehityksen tiellä pitkän
askeleen
eteenpäin.
Entistään
tärkeämpää
nyt on, että kaikkien kansalaisten käytettävänä on tietolähde josta jokainen voi käden
käänteessä saada lyhyen, mutta samalla ytimekkään ja selvän selityksen kustakin alalla
millä hyvänsä esiintyvästä asiasta.
Yli kaksi vuotta ovat valmistavat työt vieneet ennenkuin teoksen painatus on voitu
alottaa.
Tien varrelta 1908: 349,
T: Ilahduttava tosiasia on, että Suomen
kansa osottaa suurta tiedon ja viisauden halua. Todisteena siitä on m.m. se, että on
voitu ryhtyä siksi suureen, sekä vaivoja että
kustannuksia kysyvään työhön kuin Tietosanakirja on, vieläpä, että tämä yritys on
saanut
odottamattoman
paljon
kannatusta
osakseen. Tämä kansan asianharrastus velvottaa Tietosanakirjan toimittajia mitä huolellisimpaan ja rehellisimpään työhön. Yleisöllä on oikeus vaatia, että ne tiedot, mitkä
Sanakirjassa esitetään, ovat päteviä ja täysin aikansa tasalla. Ennen kaikkea se voi
toimittajilta
vaatia
täydellistä
puolueettomuutta ja asiallisuutta. Se pyytää tosiasioita, ei arvosteluja. Tietosanakirjaa ei saa toimittaa kristilliseltä kannalta eikä materialistiselta, siinä ei saa esiintyä herkkäuskoisuutta eikä liikaa epäilystä; siinä sanalla sanoen
ei saa olla muuta henkeä kuin totuuden.
En nyt ollenkaan tällä tarkota, ettei suomalainen
Tietosanakirja
täyttäisi
ankariakin
vaatimuksia
tässä
suhteessa.
Päin
vastoin
uskon, että sitä yleensä toimitetaan tasapuolisesti ja hyvin. Mutta en malta olla kertomatta pari havaintoani, joita äsken tein kirjaa selaillessani.
”Katsonpahan”, johtui mieleeni, ”mitä Tietosanakirja tietää asioista, joihin minun vaatimattomat tietoni ulottuvat”. Rupesin etsimään teosofisia y.m. sanoja ja niiden selityksiä.
En tietysti odottanut, että Tietosanakirja
tekisi
teosofisen
sanaston
takeettomaksi.
Useimpia sanoja esim. ”Salatieteilijän sanakirjasta”
sain
turhaan
etsiä
Tietosanakirjasta. Tämä oli luonnollista. Kuitenkin olisin
suonut näkeväni niin tavallisen itämaalaisen
sanan kuin bhikku (buddhalainen kerjäläismunkki) tai bodhi (tieto), josta bodhipuu
(ficus religiosa) ja bodhisattva, tai akaasha
tai egyptiläinen Amenti (manala).
Mutta kun sitten ryhdyin lukemaan niitä
sana- ja asiaselityksiä, mitä kirjassa oli,
täytyy
tunnustaa,
etten
paljonkaan
saanut
iloita. Minua kohtasi sekä tiedon vaillinaisuus että toiselta puolen arvostelunhalu; ei
aina, sillä jotkut artikkelit kuten Alkemia,
Blavatsky,
Christian
Science,
Clairvoyance
olivat hyvin toimitetut, mutta kuitenkin liian
usein.
Mainitsen
muutamia
esimerkkejä:

Tietosanakirja

— 409 —

”Aave on taikauskoisen kansanluulon olettama olento j.n.e. Viime vuosisatoina aaveusko on tuntuvasti vähentynyt, vaikka se on
saanut jonkinmoista tukea runoudesta, valitettavasti myöskin kansan- ja lastenkirjallisuudesta sekä aivan viime aikoina spiritismistä”. Koska kirjottaja nähtävästi itse ei
tiennyt, mitä aave on ja onko aaveita olemassa, oli hänen turha ”valittaa” toisten
”taikauskoa”;
olisi
tyytynyt
selittämään
sanaa.
”Animaalinen magnetismi j.n.e. Myöhempien tutkimusten mukaan tämä ei johtunut
parantajien olettamasta syystä (nim. elollisesta
fluidumista),
vaan
suggestionista”.
Turha arvostelu, sentähden että vain hypnotismi-suunta
tahtoo
kaikki
suggestioniksi
(mielen nostatukseksi) ; toiset tutkijat puolustavat
Mesmerin
käsitystä
elonnesteestä.
Molemmilla on oikein, mutta se joka vähänkin on kokenut, tietää, että suggestionista
ei voi olla puhettakaan esim. semmoisessa
tapauksessa, jolloin mesmerisoitu vesi parantaa kivun, vaikkei potilas tiedä, mitä lääkettä käyttääkään.
”Astraaliruumis . . . ihmisen toinen, kirkastettu (eetterinen) ruumis”. Lisäys (eetterinen) oli turha, sillä okkultismissa tehdään
jyrkkä ero astraali- ja eetteriruumiin välillä.
”Astrologia j.n.e. Sen vaikuttimina ovat
olleet taikauskoisen salaisen tutkimisen halu
ja väärä otaksuma, että ihmistä koskevat
tapahtumat ovat yhteydessä tähtien asemien
kanssa j.n.e.” Hohho, kuinka kirjottaja on
viisas!
Mutta
hänen
viisautensa
harhailee
pilvissä eikä sillä ole mitään perustusta tosiasioissa. Muuten hän olisi tietänyt, että
astrologiaa
harjotetaan
paljon
nykyaikanakin (josta ei sanaakaan) ja että ”tähdistä”,
kaikesta huolimatta, voi todella ”lukea” yhtä
ja toista.
”Bacon, Francis j.n.e. Viime aikoina esitetty väite, että B. muka on Shakespearen
näytelmien todellinen runoilija, on perin heikosti perusteltu ja mahdoton ajatus”. Mistä
kirjottaja sen tietää? Turha oli arvostelu.
Ehkä ensi Tietäjän numerossa olen tilaisuudessa tästä laajemmin puhumaan.
”Bambino j.n.e.” Miksei tämän kristillisen
sanan yhteydessä puhuta mitään taikauskosta? Miksei sitä arvostella?
”Besant j.n.e.” Sanotaan, että hän nykyään
on ”Theosophical Society-Seuran” presidentti.
Eikö siis kirjottaja tiedä, että ”Theosophical
Society” on edustettu Suomessakin ja että
sen nimi on suomeksi Teosofinen Seura?
Vielä sanotaan, että hänen teosofisista kirjoistaan tärkein on ”Esoteric Christianity”.
Minkätähden se on talkein? Sekin muuten
löytyy suomeksi nimeltä ”Kristinuskon salainen puoli.”
”Bhagavad-Gita . . .” Miksei mainita, että
kirja löytyy käännettynä europpalaisiin kielille, m.m. suomeksikin?
”Buddha j.n.e. . . . nirvanaan, mikä on tahdon ja tajunnan täydellinen sammuminen,
mutta ei kuitenkaan samaa kuin olemattomuus”. Mutta jos tahto ja tajunta sammuu,
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mikä sitten on jälellä? Miksei kirjottaja uskaltanut lisätä ”itsekkään tahdon ja itsekkään
personallisen
tajunnan”?
Silloin hän
olisi kuvannut nirvaanaa todellisemmin. Muuten esitys Buddhasta ja hänen opistaan ei
ole asiallinen: Buddha ei ole pessimisti, vaan
optimisti. Ei hän sano olemassaoloa kärsimykseksi ja pahaksi, vaan ainoastaan itsekästä elämää. Mutta siitä hän näyttää pelastuksen tien, näyttää kuinka ihminen itse
omilla ponnistuksillaan voi päästä pahasta.
Kun mainitaan lähteitä, joita Tietosanakirjan
lukija voi käyttää, luetellaan suomenkielisinä
kirjoina ”Buddhan elämäntarina”, kirj. Takajama, ”Kristinusko ja buddhalaisuus”, kirj.
R.
Hackmann,
”Uskontohistoriallisia
luentoja”, pit. E. Kaila. Miksikä ei mainita
Olcottin Buddhalaista Katkismusta ja Tietäjässä
ollutta
Dhammapadan
suomennosta,
jotka ovat verrattoman paljon tärkeämpiä,
tieteellisempiä ja ennen kaikkea buddhalaisempia kuin yllämainitut tekeleet?
Riittäköön nyt tämä osottamaan, miksei
saata olla ehdottomasti tyytyväinen Tietosanakirjaan.
Niin
tärkeässä
työssä
pitäisi
mielestäni
käyttää
toimittajina
todellisia
asiantuntijoita joka alalla.
Toimittajalta 1910: 85—87,
Me voimme täyttää päämme kaikenlaisilla
muistitiedoilla eikä kuitenkaan tulla muuksi
kuin tietosanakirjoiksi, ks tunne 1911:182—
183,
ks Taantumuksen turha yritys 1912: 448—
449,
Jo.” on tottunut käsittelemään ”Salaista
Oppia”
tietosanakirjan tapaan, ks H.P.B.:
Sai. O. suomeksi 1914:51,
ks Cagliostro 1916: 7—14,
Salmelainen: Kansainväliset kulttuurisanat 1925: 367—868,
Kirjasta tulisi kuin jonkunlainen tietosanakirja eli lähdekirja vastaiselle työlle ja tutkimukselle, ks R-R 1928: 212,
Teosofia on nimi, joka on valittu sopivaksi tuntomerkiksi määrätylle asialle, eikä
kukaan voi päästä selvyyteen, mitä sillä nyt
tarkoitetaan, jos hän esim. etsii tietosanakirjasta, mitä kreikkalainen sana theosophia
merkitsee, tai mitä teosofit muutamia satoja
vuosia sitten tarkoittivat tällä nimellä, ks
Teosofia ja sosialismi 1934:247—257.
Tietäminen, tietää
”tietää eikä vain usko”, ks esoterismi
1909: 3—4,
tunnustaa itselleen: ”en mitään tiedä”, ks
uskonto 1909: 74—75,
ks salatiede 1910: 180,
Mutta tästä en mitään t iedä enkä tahdo
siitä sen enempää puhua, ks Kristus 1911;
289,
ks autobiografia 1915:3—4,
Sillä minullekin on näytetty ja minullekin
on annettu tietää, ks tunnustus 1918:167,
olen tyytyväinen, kunhan tiedän, ks vhteiskunta 1919: 227—230,
Eihän näistä asioista voi mitään tietää?
— — vaan meidän on ne tietäminen, ks
Poika 1929: 410—416-,
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Olen aina tahtonut tietää, kuinka asia on.
Ja luulen, että se on tervettä ks kolminaisuus 1930: 42,
semmoisten ihmisten luona, jotka tiesivät.
ks H. P. B. 1931: 2—5,
Toivon, että voisitte uskoa niinkuin minä
uskon, tietää, niinkuin minä tiedän, että Paavali on mukana tässä työssä, jota me olemme
tekemässä, ks Paavali 1934:182.
Tietäjä
Kustannusosakeyhtiö TIETÄJÄ ks Kustannustyö
ks myös Tietäjä-lehti
[*Suomen kansan] sankareita ovat tietäjät
ks Kansallinen kulttuuri ja 1906: 191—192,
ks P. E. VII T.S:n Suom. sekt. 1906:251—
255,
Omatunto-lehti 1906:271—273,
Kaita tie 1907: 59—61,
A. B. Nykyaikainen tietäjä 1908: 66—67,
Bulwer-Lytton: Zanoni 1908: 187,
karma Mitä on karma? 1908:335—337,
ajatus 1909:139,
eetteri 1909: 268—269,
TIETÄJÄT ITÄISELTÄ MAALTA
Etsikää, niin te löydätte.
Jeesus Kristus.
Kun Jeesus syntyi Betlehemissä, tulivat
tietäjät itäiseltä maalta tervehtimään ja kunnioittamaan häntä lahjoineen ja suitsutuksineen. He olivat kaldealaisia viisaita, jotka
tähdistä olivat lukeneet, että maailmaan syntyisi merkillinen ihminen, suuri opettaja ja
vapahtaja,
ja
sentähden
heistä
kerrotaan,
että tähti näytti heille tien Betlehemiin, missä
juutalaisten kuningas syntyisi.
Suurisieluisia ihmisiä he olivat, koska jättivät jokapäiväisen elämän touhut ja toimet
matkustaakseen kauas vieraalle maalle ainoastaan sitä varten, että saisivat nähdä
jumalallisen ihmislapsen. Ei heillä ollut rautateitä eikä automobiileja. Kamelin kaperassa
selässä istuen he hitaasti saivat vaeltaa Arabian erämaan poikki. Väsymättömiä heidän
täytyi olla, oman mukavuutensa halveksijoita, palavia sielussaan uskosta ja rakkaudesta. Ei sokea usko heitä olisi kannustanut,
vaan luja heidän luottamuksensa täytyi olla
tietonsa pätevyyteen.
Mutta evankeliumi ei ole ainoastaan historiallinen kertomus Jeesuksen elämästä. Evankeliumi on myös esitys salaisen Kristuksen
synnystä
ja
kasvusta
ihmisen
sydämessä.
Jeesuksen elämäkerta on mystillinen vertauskuva jumalallisen totuuden hengen kehityksestä ihmissielussa. Tältä kannalta katsoen
eivät tietäjätkään itäiseltä maalta ole ihmisyksilöitä,
vaan
personoituja
ominaisuuksia
ihmisen sielussa. Tietäjät ovat kolme luvultaan. Mitähän ovat ne kolme ihmissielun ominaisuutta, jotka odottavat ja tervehtivät vapahtajan syntymää? Ne ovat, kuten apostoli
sanoo, usko, toivo ja rakkaus.
Ihmisen
sielunelämässä
erotamme
kolme
puolta: tiedon, tahdon ja tunnon. Jokainen
näistä on täyttyvä vastaavalla
tietäjä-omi-
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naisuudella, tieto eli järki uskolla, tahto toivolla ja tunto rakkaudella.
Mitä on usko? Tavallisesti otaksutaan, että
usko on tiedon vastakohta, että se on sokea
ja järkeä vastaan sotiva. Semmoinen usko on
olemassa, mutta se on todellisen uskon irvikuva. Todellinen usko perustuu tietoon tai
ymmärrykseen. Sokea usko vaatii aina, että
ihminen kieltää ja tukahuttaa jotakin itsessään, ellei muuta, niin järkeään, mutta usein
myös
paraimpia
luonnollisia
taipumuksiaan.
Usko, sanan oikeassa merkityksessä sitä vastoin vapauttaa sielun, tekee mielen rauhalliseksi ja täyttää koko ihmisen ilolla. Sillä
kuinka todella voisimme uskoa ja luottaa
siihen, mitä emme ymmärrä tai mitä emme
tiedä? Mutta elämän salainen laki on, että
kun ymmärrämme totuuden, silloin täytyy
meidän siihen uskoa.
Uskon edelläkävijä on järjen valaistus. Jos
ei ihminen etsi totuutta niin kauan ja niin
innokkaasti, että hän jotakin löytää, ei hän
tule osalliseksi uskon voimasta. Mistä hänen
tulee totuutta etsiä? Uskonnosta. Uskonto ei
kuitenkaan ole sama kuin kirkonoppi tai edes
kristinusko yksinään. Joitakuita aikoja sitten ihminen oli rajotettu etsinnässään ainoastaan omaan uskontoonsa; mutta nyt ei ole
niin. Yleismaailmallinen teosofinen liike tarjoo hänelle meidän päivinämme muidenkin
uskontojen viisautta tutkimuksen esineeksi ja
viittaa samalla siihen tosiseikkaan, ettei todellisuudessa ole olemassa muuta kuin yksi
uskonto. Alkuperäinen kristinusko, alkuperäinen
buddhanusko,
alkuperäinen
hinduismi,
zoroasterinoppi, muhamettilaisuus j.n.e., kaikki ne edustavat kukin tavallaan, kukin omalla värityksellään Yhtä Ainoata Totuuden Uskontoa. Ja mikä tämä uskonto on? Lyhyesti
sanoen se maailmankatsomus, jonka mukaan
ihminen on henkisesti kehittyvä olento, kuolematon minuus, jonka päämäärä on Kristusihmisen jumalallinen täydellisyys. Maailman
uskontoja, viisaiden ihmisten kirjotuksia ja
nykyaikaista teosofiaa tutkimalla ihminen tulee
vakuutetuksi
tuon maailmankatsomuksen
olemassaolosta ja totuudesta. Elämäänsä ja
omia kokemuksiaan ajatellen ja pohtien hänen järkensä valaistuu, hän ymmärtää totuuden ja hänen sielussaan herää usko — usko
siihen, että hänessäkin kerran Kristus on
syntyvä.
Entä toivo ja rakkaus? Kun ymmärrys on
ihmisessä herännyt, silloin toivo ja rakkaus
liittyvät
uskon
tovereiksi
matkalle.
Usko
näyttää hänelle Betlehemin tähden, toivo panee
hänet
vaeltamaan
tähden
viittomaa
tietä ja rakkaus antaa hänelle voimaa vaellukseen. Kun olemme ymmärtäneet sen totuuden ja uskomme siihen, että sydämessämme
on syntyvä uusi ihminen, silloin tahtomme
herää. Me näemme ihanteen ja me tahdomme
sitä omistaa. Yritämme ja ponnistamme, lankeamme ja petymme, mutta syntimme ja
erehdyksemme tekevät meille ihanteemme yhä
rakkaammaksi
ja
rakkaammaksi.
Tuntomme
herää ja tahtomme juo aina uutta voimaa ja
virkeyttä tästä rakkautemme lähteestä.

Tietäjä

—411—

Siten
vaellamme
itsekkyytemme
erämaan
läpi, kunnes pääsemme henkisen uudestasyntymisen luvattuun maahan ja Kristus, vapahtajamme, syntyy sydämemme seimessä. Silloin iloitsevat usko, toivo ja rakkaus, iloitsevat, palvelevat ja ylistävät.
Tietäjän joululehti 1909:4—6,
KOLME TEOSOFISTA TIETÄJÄÄ
Esitämme tässä kolmen tunnetun teosofin
muotokuvat.
Helena Blavatsky oli teosofisen liikkeen
varsinainen
alkuunpanija.
Hänen
tietonsa
elämän salaisuuksista olivat suuret ja syvät;
sen todistavat hänen nerokkaat kirjansa, joista ”Salainen Oppi” on tärkein ja laajin.
Annie Besant, nykyään Teosofisen Seuran
presidentti
eversti
Olcott-vainajan
jälkeen,
on H. P. Blavatskyn oppilas, josta opettaja
voi ylpeillä. Häntä pidetään nykyajan ihmeellisimpänä naisena, jonka tiedot ovat yhtä
hämmästyttäviä kuin madame Blavatskyn olivat. Hän on rikastuttanut teosofista kirjallisuutta kymmenillä omintakeisilla teoksilla ja
tutkimuksilla.
Charles Leadbeater on asetettava edellisten
rinnalle siinä suhteessa, että hänkin oman
tietonsa nojalla puhuu salatusta maailmasta
ja sen elämästä. Hän on pitkälle kehittynyt,
selvänäkijä,
joka
verrattomissa
kirjoissaan
kertoo omista havainnoistaan näkymättömässä maailmassa, osottaen täten, että tieteellisen tutkimustyön ei tarvitse rajottua vain
fyysilliseen luontoon.
Tietäjän joululehti 1909: 14—15,
ks Steiner 1910: 84,
joka noudattaa viisaiden ja tietäjien antamia selviä neuvoja, hän kehittyy itse tietäjäksi, ks salatiede 1910: 179^180,
ks Peters, A. V. 1911: 20,
P. E. VII 1911: 88,
Kalevala 1912: 415,
suurten eläväin tietäjäin läsnäolo ihmisten
keskuudessa vaikuttaa herättävämmin ja innostavammin ihmisiin kuin paljas painettu
sana. ks opettaja 1912:494,
Tämä ”Minä” puhuu jokaisen suuren Tietäjän suulla, jonka se välikappaleekseen valitsee ks Kristus 1913: 5—6,
Erinomaisen
ihanaa
oli
minulle
nähdä,
kuten muutenkin olen jo vuosien kuluessa
nähnyt,
että
meillä
Teosofisessa
Seurassa
alkaa ilmestyä henkilöitä, jotka ovat salaisestikin kyvykkäitä ja jotka eivät pidä velvollisuutenaan vastustaa niitä tietäjiä, mitä
ennestään on olemassa. Yleensä voi maailmanhistoriassa
huomata,
että
kun
tietäjiä
ilmestyy yhtaikaa useampia, silloin ne kukin
perustavat oman ryhmänsä, oman koulunsa,
heidän
ympärilleen
kokoontuu
ihmissieluja,
jotka tuntevat vetovoimaa heihin. Näin syntyy monia eri suuntia. Tämä on kyllä aivan
luonnollista, niinkauankuin ihmiset eivät ole
vielä kehittyneet Mestareiksi eivätkä ole ottaneet kaikkia asianomaisia vihkimyksiä vaan
ainoastaan jonkun tai joitakuita. Lopulta tiet
yhtyvät, mutta se tapahtuu vasta Mestari-
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vihkimyksessä.
Silloin
kun
opettajat
ovat
aivan kuin eri kohdassa ympyrän kehällä,
jonka kaikki säteet kyllä yhtyvät keskuksessa, mutta ovat ääripäässään kaukana toisestaan, 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.
Kuitenkaan
tämä
ei
ole
välttämätöntä.
Sentähden on erinomaisen ihanaa nähdä, että
on joitakuita, jotka kulkevat yhdessä ja mielellään tunnustavat toistenkin olevan oikeassa, vaikka toiset kulkevat eri linjoja pitkin,
ks
teosofia
art
Yleiseuroppalainen
1913:
290—292,
ks onni 1914: 2—3,
mystiikka 1914:99—100,
TIETÄJÄ
Lukemattomia huokauksia nousi raskautetuista rinnoista. Sanomattomissa tuskissa kierivät tuhannet sielut. Mustia painavia pilviä
ja
veripunaisia
tulenleimauksia
olivat
lattiana näkymättömässä maailmassa, missä Tietäjä kulki.
Oli jouluaatto 1915.
”Kuuluukohan deevojen laulu tänä yönä
maisiin piireihin?” epäili Tietäjä. ”Eiköhän
tämä paksu synkkyys ja tämä vihan palo
estä taivaallisia ääniä tunkeutumasta ihmisten ilmoille?”
Hän epäili ja odotti. Hän katseli ylöspäin
ja odotti enkelein tuloa. Ja katso! Taajoissa
joukoissa he lähenivät, taivaan enkelit. Rauha
ja riemu paistoi heidän kasvoillaan ja kuin
hiljaista, rytmikästä tanssia oli heidän liikkumisensa.
Kukkia
heidän
kätensä
olivat
täynnä ja niitä he sirottelivat ympärilleen.
Hiljaa
leijaillen
kukat
laskeusivat
maata
kohti — kohti synkkiä pilviä ja veritulia. Ja
enkelit lauloivat. Milloin voimakkaasti paisuen, milloin kaukaa kaikuen täytti heidän
laulunsa avaruuden, ja sanat kuuluivat niin
kummilta Tietäjän korvissa. ”Kunnia olkoon
jumalalle korkeudessa, rauha maassa ja hyvän tahdon ihmisille!”
”Turhaan te laulatte, ihanat enkelit, turhaan te kukkianne sirottelette”, ajatteli Tietäjä.
Mutta silloin, oi kumma, alkoi outoa, hiljaista soittoa kuulua maastakin päin. Ja kun
Tietäjä katsahti jalkoihinsa, näki hän siellä
täällä ihanan tähden nousevan mustan pilven
lävitse korkeuteen. Tähdet kimaltelivat kirkkaasti kuin talvisena pakkasyönä ja niistä
levisi sointu heleä kuin hopeakellojen. Tähtien
soitto yhtyi enkelein lauluun ja tähtien tekemistä aukoista putosivat kukat enkelein käsistä mustan pilven läpi maan päälle.
Tietäjän sydän suli ja hänen epäilyksensä
haihtui. ”Mahtava on rukouksen voima ja
voittamaton on rakkauden luottamus!” hän
hiljaa lausui. ”Siunatut olette te ihmislapset,
jotka vielä jumalaan uskotte ja rakkauden
Jumalaan luotatte. Te paljastatte sillä oman
jumaluutenne, sillä ken on jumalista teitä
mahtavampi? Siunatut myöskin te enkelit,
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jotka kauneudessa elätte ettekä pahasta tiedä.
Teidän puhtautenne ja viattomuutenne on ihmissydämen kalvavalle poltolle kuin kallioisen lähteen virvottava juoma. Ei siis ole epätoivon syytä. Nostan minäkin sieluni ja rukoilen: rauhaa, rauhaa, rauhaa.”
Ja Tietäjä tervehti enkeleitä ja nosti kätensä siunaavasti yli maisen maan. Ja synkät
pilvet hetkeksi haihtuivat ja vihan palo lakkasi leimuamasta ja joulu-yön enkelilaulu
vaipui vienona ihmisten ilmoille.
P.E. 1916: 1—2,
ks Atra, Kaarlo 1916:53,
teosofia 1916: 301--302,
Papus 1917: 9,
Meidän sankarimme ovat tietäjiä ks Suomi
1917: 156—157,
ks Venäjä 1917: 296,
muinaissuomalaiset tietäjät ovat itse minulle sen todistaneet toisessa maailmassa, ks
P.E. XII Kai. Avain 1919:87—88,
on olemassa suunnaton ero totuuden ja totuuden tietäjien välillä. — — Omalla kohdallaan
tietäjän
tieto
on
auktoritatiivinen
mutta sama tietäjä on toisessa kohdassa tietämätön. — — Tietäjä ei ole auktoriteetti,
vaan tieto, ks totuus 1919: 195—196,
ainoa tietäjä oli alussa H. P. B. — — Hän
oli — — tavannut tietäjiä ja velhoja, milloin
”mustia”, milloin ”harmaita”, milloin ”valkoisia” ks H.P.B. 1919:296—298,
ks R-E 1920: 347—348, ja 382—383,
Lévi, Eliphas 1921 : 193—195,
Karjala 1921: 195—196,
Joulun Ruusu-Risti 1921:583,
Blixt: Tietäjä-vanhus 1921:613,
Valon ja varjon veljet 1922: 101—105,
sota 1922: 162—165,
Meistä täytyy tulla — ei totuuden ajattelijoita eikä uskojia ainoastaan, vaan totuuden
tietäjiä — — Sen kyllä ymmärrän, että totuuden tietäjäkin voi tulla ikäväksi, jollei
hän osaa esiintyä niin, että häntä halusta
kuuntelee, ks Mea culpa 1922:260—164,
ks yhteiskunta 1922: 292—294,
Uni ja unennäkö 1924: 300—301,
H. P. B. 1925: 4—8,
auktoriteetti 1925:148—151,
jokaisessa kansallisessa T. T:ssa — oli oma
tietäjä ja opettaja johtajanaan, ks Steiner
1925: 154—156,
ks selvänäkö 1925: 190,
huomasin joutuneeni tietäjän seuraan ks
J. R. H.: Isä Abraham 1925:255,
totuuden tietäjät muodostivat ihmisiltä salatun veljeskunnan ks teosofia 1926: 3—10,
ks P.E. III syntymäp. 1926:10,
Saint-Germain:
Tietäjän
etuoikeudet
1926: 101—103,
tietäjäkoulua
ks
kesäkurssit
1926:170,
Hyvin tehty horoskooppi on hyödyksi tietäjällekin
ks
horoskooppi
1926:214,
ks magia 1927: 125—128,
hindulainen 1927: 247—248,
Suomi 1927: 294—295,
Sampo 1928: 42—43,
Tietäjien huolena on aina ollut valistaa,
kasvattaa ihmiskuntaa. Sentähden on ihmis-
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ten yleisen älytason kehittyessä aikojen kuluessa enemmän ja enemmän sitä tietoa, mikä
alkuaan pidettiin salaisena, tullut julkiseksi.
[*Ote art Kiinal. ja egypt. kirjoitus] 1928: 79,
ks
Suomen
tulevaisuus
1928:207—208,
Valkoiset” tietäjät ovat aina asettaneet ankaria siveellisiä ehtoja sille, joka tahtoo tulla
heidän opetuslapsekseen ja tutkia salatiedettä,
ks salatiede 1928: 309,
ks Svanljung, K. 1929: 18,
politiikka 1929: 93—95,
Kristus 1929: 139—141,
Hesekiel 1930: 178,
Doyle, Conan 1931: 289—290,
Mäntsälä 1932: 105—106,
kirkko 1932: 163,
täydellisyys 1932: 243,
ennustuksia 1932: 243—246.
Tietäjä-lehti
ENSI VUONNA
Teosofinen liike Suomessa on saanut uutta
voimaa ja uutta vauhtia sen kautta, että perustettiin
Teosofisen
Seuran
Suomalainen
Osasto. Uusi henkinen elämä alkaa versoa —
sen oireet näkyvät jo Seuran ulkopuolellakin
— ja hartaat teosofit ovat voineet tuntea
uuden innon heräävän sielussaan.
Mikä on luonnollisempaa kuin että uuden
päivän koittaessa muodot muuttuvat, vanhat
hylätään ja uudet astuvat sijalle? Niinpä
käy meidän teosofisen aikakauslehtemmekin.
Ensi numerosta alkaen sen ulkonäkö muuttuu, sen koko muuttuu, sen nimi muuttuu.
Minkälaiseksi tulee sen ulkonäkö? Sirommaksi, sen uskomme jokaisen lukijan myöntävän. Lehti kadottaa hieman leveyttään ja
hieman
pituuttaan,
tullen
enemmän
aikakauskirjan
näköiseksi,
mukavammaksi
käytellä ja sopivammaksi lähettää. Kaksipalstaisesta se muuttuu yksipalstaiseksi. Kansilehti
tulee taiteilijan piirtämäksi.
Minkälaiseksi
tulee
koko?
Pysyväiseksi,
jonka ilolla ilmotamme. Ei lehti tule enää
olemaan milloin 16, milloin 20, milloin 24 tai
28 tai 32-sivuinen, vaan säännöllisesti joka
kuukausi se ilmestyy 32-sivuisena.
Entä nimi? Mikä on oleva uuden tulokkaan
ristimänimi? Se on oleva:
TIETÄJÄ
Teosofinen Aikakouskirja
Miksi semmoinen nimi? Onko se hyvä?
Ystävämme päättäkööt itse. Ensi numerossa
teemme selkoa tämän nimen merkityksestä ja
sopivaisuudesta.
Muodot vaihtelevat, mutta henki on sama.
Elämä kasvaa, laajenee ja syventyy, mutta
teosofian, jumalallisen viisauden henki on
ikuisesti sama ja muuttumaton.
Vuosi 1908 on teosofisen aikakauslehtemme
neljäs vuosi. Se on Teosofisen Seuran Suomalaisen Osaston ensimäinen, mutta suomenkielisen teosofisen liikkeen kahdeksas. Liikkeemme seitsemän ensimäistä vuotta ovat nyt
kuluneet, neljä niistä alemman minän vankan
maaperän luomisessa ja kolme — ”Omantun-
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non” vuodet — ylemmän minän toistaiseksi
vielä heikkoa ääntä kuunnellessa. Nyt alkaa
uusi ”kierros”. Liikkeemme personallisuus —
T. S. — on luotu. Se on kasvanut tehtävästään itsetietoiseksi. Se tietää, että sillä on
sanoma julistettavana Suomen kansalle. Sen
asema ei ole enää huutavan ääni korvessa,
vaan näkyväisenä se astuu ulos ihmisten kesken ja Tietäjän suulla se kansalleen puhuu.
Liikkeemme alkaa ensi vuonna uuden jakson
elämässään ja 1908 on sen ensimäinen vuosi
tietäjänä. Tietäjä on oleva T.S:n Suomalaisen Osaston äänenkannattaja.
Tietäjän tehtävä on kantaa korkealla valon
tulisoihtua. Jos ulkonainen pimeys hetkeksi
laskeutuu kansamme ja maamme yli, on
sisällinen valo loistava sitä kirkkaammin,
sillä jos silmä, joka on ruumiin valo, on pimeä, kuinka pimeä on silloin koko ruumis!
Mutta jos silmä on valoisa, silloin se näkee
pimeydessäkin. Ja tieto on silmän valo.
Korkea on tietäjän tehtävä. Mutta heikko
hänen voimansa on, jolleivät hänen omaisensa häntä auta. Kaikki ne, joiden sydämen
tulkki hän on, auttakoot häntä säännöllisesti
ajatuksillaan ja siunauksillaan. Heidän siunauksensa rakentavat hänelle siivet. Ja ainoastaan jos hänellä on siivet, voi hän kohota
Viisasten luo ja Herran luo ja oppia ja tulla
valaistuksi. Ja kun hän itse on kylläinen, voi
hän antaa muille syödä. Mutta ei nälkäinen
kykene, vaan se joka on vanhurskaudella
ravittu.
Sentähden tietäjä pyytää rakkautta. Uhratkaamme hänen hyväkseen parhaimmat ajatuksemme ja tunteemme, että hän puhuisi
kansallemme totuuden sanoja ja että hänen
viisautensa valo olisi niin kirkas, että sokeatkin sen näkisivät.
Toimitus.
1907: 253—254,
TILAUSILMOTUS VUODELLE 1908
Välttämättä jokaisen tarkasti luettava!
Kuten johtavassa artikkelissa ”Ensi vuonna” on selvitetty, tulee Tietäjä, teosofinen
aikakauskirja jatkamaan Omantunnon
työtä.
Vuosi 1908 on Teosofisen Aikakauslehden neljäs ja samalla Tietäjän ensimäinen vuosi.
Tietäjä ilmestyy Helsingissä kerran kuukaudessa 32-sivuisena ja maksaa kuten Omatunto koko vuodelta Suomessa 5 markkaa,
Amerikassa 1% dollaria, Venäjällä 2 ruplaa
ja Ruotsissa 4 kruunua, postimaksut siihen
luettuna. Puolen vuosikerran hinta on Suomessa 2:50 ja Amerikassa 1 dollari. Irtonumeron hinta on 60 p : iä.
Tietäjä
tilataan
postin
kautta,
asiamiehiltä,
kirjakaupoista,
Teosofisesta
Kirjakaupasta
ja
Kustannusliikkeestä
tai
suoraan
päätoimittajalta.
Tietäjä tulee kaikessa jatkamaan ja täydentämään Omantunnon työtä. Sen ohjelma
pysyy samana. Sen päätoimittajana tulee olemaan kirjailija Pekka Ervast (os. Åggelby),
joka tähänkin saakka on Omantunnon toimitussihteerinä lehteä toimittanut.
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Kuinka Omantunnon tilaajat saavat
Tietäjän vaivatta?
Koska on toivottava, että useimmat Omantunnon tilaajat edelleenkin pysyvät Tietäjän
tilaajina, tahdomme vapauttaa heidät kaikista tilausvaivoista ja -maksuista siten että
lähetämme heille tammikuun numeron viiden
markan jälkivaatimuksella. Samalla kun he
saavat käteensä Tietäjän ensimäisen numeron, suorittavat he siis tilausmaksunsa, eikä
heillä ole mitään vaivaa eikä menoa koko
tilauksesta, sillä me maksamme postikulungit.
Mutta koska on mahdollista, että jotkut
tilaajat eivät voi suorittaa vuosikerran koko
hintaa yhtaikaa, vaan tahtovat kuten ennenkin tilata lehteä paikkakuntansa asiamiehen
kautta, käy tämäkin päinsä. Heidän tulee
silloin vain ilmottaa asiasta meille ennen
tammikuun 1 päivää, ja niin pian kuin asiamies lähettää tilauksen, lähetämme me puolestamme Tietäjän.
Koska myös on mahdollista, että jotkut
lukijamme eivät huoli Tietäjää ollenkaan,
pyydämme heitä hyväntahtoisesti ilmottamaan
meille päätöksensä ennen tammikuun 1 päivää.
Kaikki vanhat tilaajat jotka eivät ilmota
meille mitään ennen tammikuun 1 päivää,
katsotaan tilanneeksi lehteä vuodeksi 1908 ja
saavat tammikuun numeron lähetetyksi luokseen 5 markan jälkivaatimuksella.
Täten uskomme toimivamme kaikin puolin
rehellisesti ja kohteliaasti. Heipottaaksemme
vieläkin niiden vaivat, jotka tahtovat tilata
asiamiesten kautta tai kokonaan hylätä meidät, painatamme valmiiksi irtileikattavan lapun, jonka asianomainen täyttää ja 5 pennin
kuoressa lähettää meille ennen tammikuun
1 päivää.
Tietysti ne, jotka hyvyydessään tahtovat
säästää meidän varojamme, voivat lähettää
tilausrahansa meille kuten ennenkin, ja se on
silloin tapahtuva niin pian kuin mahdollista.
Tätäkin varten painatamme tilauslapun. Mutta
koska on suotava, että lukijamme ja ystävämme hankkivat uusia tilaajia Tietäjälle,
kehotamme heitä antamaan tämän lapun tuttavilleen, jos he itse tahtovat käyttää hyväkseen vaivatonta tilaamistapaa.
Lyhyesti sanoen, tilaus käy päinsä seui’aavasti:
1. Jos itse tahdot nähdä vaivaa ja säästää
meidän varojamme, täytä tilauslippu n:o 1,
liitä raha ja lähetä meille.
2. Jos tahdot päästä kaikesta vaivasta,
mutta edelleen pysyä tilaajana, älä tee mitään.
3. Jos tahdot tilata asiamiehesi kautta,
täytä lappu n:o 2 ja lähetä meille ennen tammikuun 1 päivää.
4. Jos et tahdo tilata ollenkaan, täytä
lappu n:o 2 ja lähetä meille ennen tammikuun 1 päivää.
5. Jos et käytä lappua n:o 1, anna se
ystävällesi.
Amerikkalaisille tilaajillemme
lähetämme
Tietäjän
tammikuun
numeron
luottaen
siihen, että amerikkalaiset veljemme,
jotka todella ovat osottautuneet ystävikseni-
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me, suorittavat meille tilausmaksunsa ensi
postissa.
Kaikki,
jotka
tilaavat
Omaatuntoa
ensi
vuodeksi, saavat tietysti Tietäjän.
Tulkoon työllemme menestys!
Teosofinen Kirjakauppa ja Kustannusliike.
Mikonkatu 11, Helsinki. 1907:254—255,
TIETÄJÄ,
Teosofinen Aikakauskirja
ilmestyy Helsingissä joka kuukauden 15 p:nä.
Vuosi 1908 on Tietäjän ensimäinen, mutta
koska se välittömästi jatkaa Omantunnon
työtä, on se teosofisen aikakauskirjamme
neljäs.
Teosofisen
Seuran
jäsenet!
Tehkäämme
työtä
äänenkannattajamme
puolesta,
innokasta, väsymätöntä työtä!
Levittäkäämme valoa! Tiedon valo on parempi kuin kullan loiste. Tieto tuopi meille
kaikkia niitä henkisiä kalleuksia, joita ei
kulta kykene hankkimaan, mutta joita ilman
elämä on synkkää ja toivotonta pimeyttä.
Tietäjä maksaa Smk. 5:— koko vuodelta,
Amerikassa 1% dollaria.
Tilatkaa ajoissa.
Teosofinen Kirjakauppa ja Kustannusliike.
Mikonkatu 11, Helsinki.
[»Ilmoitus] 1907: 279,
TIETÄJÄ
Teosofinen Aikakauskirja
Toimittaja: PEKKA ERVAST
1908. Neljäs vuosikerta 1908
Helsingissä,
Teosofinen Kirjakauppa ja Kustannusliike
4:s v. Helsingissä, Tammikuun 15 p:nä 1908
N:o 1.
TILAUSILMOTUS
Tietäjä, teosofinen aikakauskirja, ilmestyy
Helsingissä kerran kuukaudessa 32-sivuisena
ja maksaa koko vuodelta Suomessa 5 markkaa, Amerikassa lVz dollaria, Venäjällä 2 ruplaa ja Ruotsissa 4 kruunua, postimaksut siihen luettuna. Puolen vuosikerran hinta on
Suomessa Smk. 2:50 ja Amerikassa 1 dollari.
Irtonumeron hinta on 60 p:iä.
Tietäjä tilataan postin kautta, asiamiehiltä,
kirjakaupoista tai suoraan meiltä.
Tietäjä tulee kaikessa jatkamaan ja täydentämään Omantunnon työtä. Vuosi 1908 on
teosofisen aikakauslehtemme neljäs ja samalla Tietäjän ensimäinen vuosi. Tietäjän
ohjelma on sama kuin Omantunnon: olla teosofisen
liikkeen
äänenkannattajana
suomen
kielellä.
Samat
henkilöt,
jotka
ovat
kirjottaneet
Omaantuntoon,
tulevat
edelleen
avustamaan
Tietäjääkin.
Paitsi
päätoimittajalta,
kirjailija Pekka Ervastfilta, tulee siis olemaan kirjotuksia Annie Besantilta, C. W. Leadbeaier’ilta,
Aatteelta,
V.H.Vdta
j.n.e.,
joiden
lisäksi
lukijamme
saavat
tutustua
aivan
uusiinkin avustajiin, joista tahdomme mainita toht. Nino Runeberg’ia (runoilija Alceste’n).
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Jos selailemme Omantunnon vuosikertoja,
huomaamme, että sangen erilaisia puolia teosofisista tutkimuksista on pohdittu sen palstoilla. Niinpä on kirjotettu teosofian perusopeista ja Teosofisen Seuran tehtävistä, yleisestä
veljeydestä,
salatieteellisistä
tutkimuksista, kaikenlaisista filosofisista kysymyksistä, raamatusta ja kristinuskosta, vegetarismista,
sukupuolielämästä,
yhteiskunnallisista
ongelmoista,
jälleensyntymisestä,
valkoisesta
ja mustasta magiasta, luonnollisesta terveydenhoidosta,
pahuudesta
ja
rikollisuudesta,
useista
uskonnollisista
opinkappaleista,
muinaissuomalaisten
uskonnosta,
naisen
tehtävistä, mediumistisista ja spiritistisistä kokemuksista, astrologiasta y.m., y.m. Arvokkaana uskontotieteellisenä lukemisena on mainittava
”Otteita
Zoroasterin
opista”
vuonna
1906 ja viime vuonna kiinalainen ”Tao-teking”.
Samansuuntaisista ja uusista kysymyksistä
tulee Tietäjäkin sisältämään kirjotuksia. Tahdomme erityisesti mainita, että uskontotieteellisenä lukemisena tänä vuonna painetaan
Tietäjän palstoilla suomennos ihanasta buddhalaisesta tekstikirjasta Dhammapada. Osastossa ”Tien varrelta” tullaan edelleen seuraamaan koti- ja ulkomaan tapahtumia teosofisiin
tutkimuksiin
kuuluvilla
aloilla,
ja
osastossa ”Kysymyksiä ja vastauksia” vastaa toimitus sille kirjallisesti tehtyihin kysymyksiin.
Toivomme, että Tietäjä, teosofinen aikakauskirja saavuttaa yleisön suosion ja kannatuksen.
Teosofinen Kirjakauppa ja Kustannusliike.
Helsinki, Mikonkatu 11. 1908: 1—2,
TIETÄJÄ
— Nytpä vasta nimen keksitte. Tietäjä!
Onko moista kuultu? sanoi tuonnoin muuan
lukija ihmeissään.
— Miksi ei nimi miellytä? kysyi toimittaja.
— Kun on ihan pakanallinen nimi. Raamatussakin kutsutaan pakanoita ”tietäjiksi itäiseltä maalta” ja vanhat suomalaiset kutsuivat poppamiehiään ”tietäjiksi”, he kun muka
tiesivät enemmän kuin tavalliset ihmiset taudeista ja sen semmoisista. Ja onhan tietäjä
tänäkin päivänä kansan suussa semmoisen
ihmisen nimi, joka taikakeinoilla muka parantaa sairaita, ottaa selvän varastetuista ja
kadotetuista tavaroista j.n.e. Totta on, että
tekin teosofit monessa kohdin olette pakanallisella
kannalla,
mutta
pyrittehan
kumminkin valoon ja valistukseen, ja minä olen
usein mielihyvällä lukenut Omantunnon artikkeleita.
— Pidittekö Omatunto nimestä? Se ainakin
oli kristitty nimi.
— Enpä erittäin. Tuntui niin mukavalta
tilata ”omaatuntoa”, ikäänkuin ei sitä itsellään olisi ollut, mutta lopulta tottui.
— Toivon, että totutte Tietäjäänkin. Mutta
suvaitsetteko minun tehdä teille kysymyksen?
— Olkaa hyvä.
— Sanoitte, että tietäjä kansan suussa on
yhden arvoinen poppamiehen kanssa ja että.
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molemmat sanat oikeastaan ovat pilkkanimiä.
Mutta oletteko koskaan, kysyi toimittaja, —
vakavasti
puhuneet
kansan kanssa
heidän
”tietäjistään
ja
poppamiehistään”?
Oletteko
oikein sydänmaan kansan suusta kuulleet,
mitä se ajattelee niistä?
— Kansassa uinuu paljon taikauskoa, varsinkin semmoisilla seuduilla, mihin ei sivistyksen valo vielä ole tunkenut, vastasi vältellen kysytty.
— Tuo on tavallinen helppohintainen sanomalehtifraasi.
Niin
puhuu
mahtipontisesti
rikkiviisas syrjästäkatsoja, joka ei katso tarpeelliseksi syventyä asian ytimeen. Teistä en
semmoista usko. Uskon mieluummin, ettette
lainkaan ole keskustelleet asiasta kansan ihmisten kanssa.
— Totta puhuakseni en olekaan.
— Mutta olettehan lukeneet esim. Omastatunnosta, että kansan keskuudessa on semmoisia henkilöitä, jotka niin sanoaksemme
kuudennella aistilla varustettuina osaavat sanoa, mihin kadotettu tai varastettu kappale
on joutunut tai miten kipu tai tauti on parannettava.
Olettehan
kuulleet
tapauksista,
jolloin tuommoinen halveksittu poppamies tai
viisas mummo on parantanut potilaan, jonka
lääkärit ovat hylänneet. Kansa todella uskoo
taikureihinsa. Kansan usko perustuu ikivanhaan traditsioniin, ja tämä perintötieto osottautuu meidänkin päivinämme todeksi. Mutta
sivistyneille kansa ei aina uskalla paljastaa
tietoaan, joka piilee ”taikauskon” takana.
— Sitäkö varten siis on valittu nimi Tietäjä, että elähytettäisiin jälleen eloon vanhaa
taikauskoa (en nyt löydä parempaa nimitystä)?
— Ei ollenkaan. Mutta sanokaa ”vanhaa
tietoa”,
silloin
vastaan:
kenties.
Kyllähän
muuten tiedätte, mikä Tietäjän tarkotus on.
Sen tehtävä on palvella teosofista liikettä
suomen kielellä ja teosofisen liikkeen tehtävä
on paljon suurempi ja laajempi kuin yksinomaan näyttää, että tauteja voidaan parantaa
ilman
lääkäreitä
ja
että
varastettuja
tavaroita
voidaan
löytää
ilman
poliiseja.
Kuuluu kyllä teosofiseen ohjelmaan todistaa,
että kaikessa n.k. taikauskossa on tai on
ainakin alkuaan ollut salainen tieto ja kokemus pohjana, mutta tämähän on vain vähäinen puoli teosofian ohjelmasta. Eikä Tietäjän
nimi ole valittu tätä seikkaa silmälläpitäen,
vaan siitä syystä, että siinä nimessä piilee
korkea ja ylevä ihanne, johon muinaisajan
ihmiset uskoivat, vaikka se meidän kristillisenä aikakautena on unohtunut. Ja sen nimen
nostaminen muinaiseen puhtauteensa, se on
Tietäjän tarkotus. Teosofinen liike yleensä
puhdistaa vanhoja pyhiä käsitteitä myöhemmän ajan lisäyksistä ja saattaa jälleen entiselleen niiden alkuperäisen merkityksen.
— Mikä sitten on tietäjä-sanan alkuperäinen merkitys?
— Sanoitte äsken, että vanhat suomalaiset kutsuivat ”poppamiehiään” tietäjiksi, ja
”poppamiehellä”
tietysti
tarkotitte
halveksittavaa puoskaria, noitaa, sanalla sanoen ”humbugia”. Uskotteko todella, että kalevalaisina
aikoina niin ylevää sanaa käytettiin yhtä
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alhaisessa merkityksessä kuin meidän — vanhojen
suomalaisten
kannalta
—
rappeutuneena
aikana?
Tuskinpa.
Ajatelkaa,
mitä.
”tietäjä”
sanatarkasti
merkitsee:
”semmoinen, joka tietää.” Ja koska tieto on valtaa,
on tietäjä samalla taitaja, jolla on sisäistä
voimaa ja mahtia. Tämän meidän kalevalaiset esi-isämme hyvin tajusivat, sillä heidän
kielessään tietäjä oli pyhä nimi, joka omistettiin vain valituille sieluille. ”Vaka vanha
Väinämöinen,
tietäjä
iänikuinen”,
lauletaan
Kalevalassa. Ja kuka Väinämöinen oli? Ette
suinkaan tahdo kutsua Kalevalan Väinämöistä puoskariksi? Väinämöistä, joka on kaiken
Suomen kansan hengessä piilleen ja piilevän
viisauden ja voiman perikuva? Väinämöistä,
joka oli ”laulaja iänikuinen” ja jonka kannel
sai koko elävän luonnon lumotuksi? Ette tietenkään, sillä Väinämöinen on suomalaisten
sankari-ihanne. Ja muistakaa: hän oli ”tietäjä”.
— No niin. Minä nyt olen pitänyt Kalevalaa enemmän pakanallisena satukirjana . . .
— Satukirjana?
Siinäpä
erehdytte.
Kalevala kertoo meille esi-isäimme elämänkatsomuksesta,
se
selvittää
meille,
minkälainen
heidän jumalansa oli, miltä kannalta he luontoa katselivat ja mikä käsitys heillä oli ihmisestä. Jos Kalevala kirjana olisi ollut olemassa kalevalaisina aikoina, olisi sitä pidetty
pyhänä
kirjana
samoinkuin
kristityt
esim.
meidän päivinämme pitävät raamattua. Mutta
siihen
aikaan Sana
oli elävänä
ihmisten
muistissa ja tulikirjaimilla kirjotettu heidän
sydämiinsä
eikä
musteella
paperille
kuten
nyt.
— Ette siis tee mitään eroa pakanain ja
kristittyin
välillä?
Pidätte
ehkä
pakanoita
parempina?
— Uskon, että ”pakanat” monessa suhteessa olivat vilpittömämpiä kuin ”kristityt”.
Mutta minkätähden pitäisi tehdä ero pakanain ja kristittyin välillä? Emmekö kaikki
ole ihmisiä? Eikö sama aurinko kaikille ole
paistanut? Eikö sama jumala kaikkia ole rakastanut? Ettekö huomaa, että jos jumala
on ja jos hän rakastaa, niin hän ei koskaan
ole voinut olla olematta eikä koskaan rakastamatta? Niin ainakin minä uskon, että jumala maailman alusta saakka on katsellut
ihmisten menoa samalla lempeällä hymyllä.
Kutsukaa
minua
pakanaksi,
jos
tahdotte.
Mutta uskon, että ihminen voi päästä jumalan tuntoon — tämä on teosofian a ja o —,
uskon, että ihminen henkisesti kehittyessään
vähitellen kasvaa ”tietäjäksi”. Hänen ei tarvitse tyytyä sokeaan uskoon. Ihmisen henki
tutkii jumalan salaisuudetkin. Ja uskon, että
on ollut ja on niitä ihmisiä, jotka todella
ovat
”tietäjiä”.
Ihmiskunnan
lapsuuden
aikana
tietäjät
asuivat
meidän
keskellämme,
opettaen
meitä,
johdattaen
meitä,
halliten
meitä. Kaikilla kansoilla on vanhat traditsioninsa, joissa kerrotaan kultaisesta ajasta,
jolloin
jumalallisia
sankareita
vaelsi
maan
päällä. Nämä traditsionit ovat yhteistä alkuperää, mutta kukin kansa kertoo omalla tavallaan ihmiskunnan onnellisesta aamu-ajasta.
Ja uskon myös, että kullakin kansalla on
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ollut oma valoisa aikakautensa, jolloin senkin
kohtaloita ohjaamassa on ollut sankareita ja
tietäjiä.
— Miksi ei sitten noita tietäjiä enää ole
olemassa?
— Miksi ei? Niitä on olemassa. Luuletteko,
että ”Väinämöinen, laulaja iänikuinen” on
kuollut? Hän on vetäytynyt syrjään ihmislasten näkyvistä. Sillä meidän ihmisten täytyy nyt oppia kulkemaan omin jaloin. Mutta
kun meistä joku silloin tällöin rupeaa todella etsimään, etsimään pelkäämättä, horjumatta ja väsymättä tietoa elämän ja kuoleman salaisuuksista, silloin hän ponnistustensa palkaksi pääsee suurten tietäjien pariin ja
saa oppia heidän jalkainsa juurella.
— Mutta mehän olemme kristityitä! Ette
suinkaan tahdo, että vanhat pakanat...?
— Ei tiedon maailmassa tehdä eroa pakanan ja kristityn välillä. Jeesus natsarealainen
on yhtä paljon ”tietäjä” kuin Väinämöinen
ja Väinämöinen yhtä paljon ”kristitty” kuin
Jeesus. Suokaa anteeksi. Tämä on hieman
rohkeasti sanottu, mutta jos te näkisitte niinkuin minun on suotu nähdä, silloin ymmärtäisitte. Toivon kuitenkin, että käsitätte, mikä
korkea käsitys minulla on tietäjästä, ja toivon, ettette enää ihmettele, miksi sitä nimeä
rakastan.
— En ihmettele. Olen tosin hämmästynyt,
mutta koetan teitä ymmärtää.
— Mainitsitte äsken myös raamatun. Eikö
todella ole kaunis tuo kertomus Jeesuksen
syntymästä? Ajattelen nyt erittäin sitä merkillistä
kohtaa,
johon
tavallisesti
pannaan
hyvin vähän painoa, sitä kohtaa, jossa kerrotaan idän viisaista. ”Kun Jeesus oli syntynyt
Judean Betlehemissä Herodes kuninkaan aikana, katso, tietäjiä tuli itämailta Jerusalemiin, ja he sanoivat: missä se syntynyt juutalaisten kuningas on? Sillä me näimme itämaalla hänen tähtensä ja olemme tulleet
häntä kumartaen rukoilemaan.” (Matt. II,
I, 2). Ja myöhemmin: ”he menivät huoneesen
ja näkivät lapsen ynnä Marian, hänen äitinsä. Ja maahan langeten he kumarsivat häntä,
avasivat aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja: kultaa ja suitsuketta ja mirhaa.” (Matt.
II, 11). Oletteko koskaan tulleet ajatelleeksi,
mitä tämä kertomus sisältää? Historiallisena
kertomuksena se on sangen merkillinen. Evankeliumi on tässä rakentanut sillan itä- ja
länsimaan välille, ja vielä enemmän: se on
näyttänyt, missä suhteessa ne kumpikin ovat
jumalalliseen totuuteen. Sanokaamme nyt, että
Jeesus oli länsimaalaisten henkinen kuningas,
joka syntyi Betlehemissä. Kuinka evankeliumin mukaan länsimaa häntä kohteli? (Judea
edustaa
kertomuksessa
länsimaata.)
Siten,
että hän, henkinen kuningas, sai syntyä köyhänä ja halveksittuna tallissa eläinten seurassa; siten, että maallinen kuningas, Herodes, mietti keinoja hänet tappaakseen. Mutta
miten itämaa evankeliumin mukaan häntä
kohteli? Siten, että lähetti kolme viisasta
miestä häntä tervehtimään ja kunnioittamaan
ja hänelle lahjoja ja kalleuksia tuomaan.
”Tietäjiä”
sanotaan
suomalaisessa
tekstissä
ja se on oiva ja sattuva käännös. Latina-
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laisessa evankeliumissa sanotaan: ”ecce Magi
ab oriente venerunt Ierosolymam”, ja kreikkalaisessa samaten: ”idou magoi apo anatoloon paregenonto eis Ierosolyma”. Magus,
magos on juuri tietäjä siinä korkeassa merkityksessä, josta tässä olemme puhuneet. Se
on johtunut persialaisesta magh sanasta, joka
vastaa sanskritinkielistä maha ja merkitsee
suuri (”mahtava”). Magus on siis merkitykseltään
sama
kuin
sanskritin
mahaatmaa,
suuri sielu, mestari. Evankeliumi puhuu täten itämaalaisista mestareista eli tietäjistä,
jotka salaisten tutkimustensa nojalla tiesivät, että länsimaille oli syntyvä suuri opettaja ja vapahtaja — suuri mahaatmaa —,
jota he tahtoivat tulla kunnioittamaan, ja
evankeliumin
kertomus
ikäänkuin
huokuu
tämmöistä henkeä: oi te länsimaat, ette osaa
kuningastanne vastaanottaakaan, sillä te vaellatte pimeydessä, mutta itämailla on aina tiedon tähti kirkkaana paistanut ja siellä on
aina ollut suurisieluisia ihmisiä, jotka sen
tähden kulkua ovat seuranneet.
— Minun täytyy tunnustaa, että te keksitte sangen kummallisia asioita evankeliumista.
— Luen sitä ajatuksella. Mutta koko tuo
kertomus on minusta myös vertaus.
— Ja mitä se semmoisena tarkottaisi?
— Kristus kuvaa totuutta, Herodes ihmisen itsekkyyttä tai itsekästä ihmistä; Kristuksen ympäristö yleensä inhimillisiä himoja,
tiedottomuutta ja pimeyttä. Ja näin lukien
evankeliumin kertomus on esitys psykologisesta tosiseikasta: eläimellinen ihminen ei
totuutta näe, itsekäs ihminen totuutta pelkää
ja pyrkii sitä vainoomaan, ainoastaan tietäjäihmiset, jotka ovat luopuneet itsekkyydestään
ja kulkevat tiedon tähden jäljissä, ainoastaan
ne iloitsevat totuudesta, kunnioittavat sitä ja
tahtovat sitä palvella. Eikö tämä ole totta?
— Hm. Onhan tuo kummallista. Silläkö tavalla voisi raamattua lukea?
— Silloin raamattu vasta käy sisältörikkaaksi. Kai te nyt vielä selvemmin ymmärrätte, minkä tähden tälle teosofiselle aikakauskirjalle on annettu nimi Tietäjä? Meidän
Tietäjämme tahtoisi olla kuin tietäjät itäiseltä maalta: totuuden se tahtoisi nähdä, sitä
kunnioittaa ja palvella, että se toisiakin voisi
ohjata 1 totuuden luo. Silmäilkää kansilehden
kuvaan , joka on vanha egyptiläinen symboli. Siinä on Tietäjä polvillaan. Hän on polvillaan totuuden tähden edessä, mutta hänen
katseensa on rauhallisesti ja voittorikkaasti
ojennettu kohti kirkasta tähteä. Hänen sielullaan on siivet, ja siivet ovat kolmijakoiset,
sillä hänen sielunsa on kolminaismaailman
herra. Ei sido sitä fyysillinen maailma eikä
tuonelan astralinen eikä taivasten mentalinen. Vapaa hänen sielunsa on. Vapaana se
liikkuu aineellisuuden kolmessa maailmassa.
Ei kuolema häntä pelota, sillä hän on kuoleman voittanut. Ei taivaallinen ilo häntä hurmaa, sillä senkin hän on harhaksi havainnut.
Ainoastaan ikuista totuutta hänen sielunsa
1
) [*Tietäjän
kuva.]
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janoo, ainoastaan totuutta. Eikö tämä kuva
ole syvä ja ihana? Tietäjän symboli!
— Onhan se kummallista. En tiedä oikein
sinne enkä tänne. Teidän sananne ikäänkuin
lumoovat minua.
— Ettehän ole pahoillanne?
— En, en suinkaan. Mutta minun täytyy
saada vähän miettiä itsekseni.
— Sanokaa vain, mitä nyt Tietäjä-nimestä
ajattelette?
— Sehän
sisältää
kokonaisen
maailman
mitä suurenmoisinta kauneutta teidän selityksestänne päättäen.
— Silloin ymmärrämme toisiamme. Tietäjä
on sama kuin teosofi.
Pekka Ervast 1908: 3—8,
ks kirjallisuus Arvoisat ”Tietäjän” lukijat!
1908: 192,
TIETÄJÄ
— Ilmestyykö Tietäjä ensi vuonna?
— Ilmestyy. Tietäjä ilmestyy vuonna 1909
kuten tänäkin vuonna kerran kuukaudessa
32-sivuisena,
kansilehteä
lukuunottamatta.
Sen hinta koko vuodelta Suomessa 5 markkaa,
Amerikassa 1½ dollaria, Venäjällä 2 ruplaa
ja Ruotsissa 4 kruunua, postimaksut siihen
luettuna.
— Mistä se tilataan?
— Joko suoraan toimitukselta, os. Bulevardink. 17, Helsinki, tai postin kautta tai
asiamiehiltä. Vanhoilla tilaajilla on erityinen
etuoikeus (katso alempana ”Tilaatteko?”).
— Tapahtuuko
muutos
Tietäjän
ohjelmassa?
— Ei. Ohjelman henkinen puoli pysyy samana. Tietäjän tarkotus on kasvattaa kansaamme, herättää sitä itsenäisesti ajattelemaan, kertoa sille mitä viisaat tietävät elämästä ja kuolemasta sekä innostaa sitä totuutta etsimään ja jalosti elämään.
— Voiko lyhyesti sanoa mikä on Tietäjän
elämänkatsomus?
— Tietäjä uskoo ihmisten veljeyteen. Veljeys on luonnon ja elämän tosiasia. Elämä
on yksi ja me olemme kaikki — kaikki ihmiset, kaikki eläimet, kaikki luontokappaleet —
saman Elämän lapsia. Meidän kärsimyksemme johtuvat siitä, että rikomme tätä suurta
veljeyden ja yhteyden lakia vastaan. Onnellisiksi ja autuaiksi me tulemme vain siinä
määrin
kuin
me
ajatuksissamme,
tunteissamme, sanoissamme ja teoissamme toteutamme veljeyden, rakkauden ja totuuden ihannetta. Totinen siveysoppi perustuu veljeyden
ja henkisen yhteyden tosiasiaan. Tätä teosofista siveysoppia Tietäjä opettaa ja julistaa.
— Onko muita puolia Tietäjän maailmankatsomuksessa?
— On. Tietäjä uskoo ja tietää, että kaikki
ihmiskunnan uskonnot ovat sisaruksia keskenään, saman äidin tyttäriä, oksia samasta
puusta. Tietäjä ei suosi toista uskontoa toisen
kustannuksella. Ei se tahdo kääntää ketään
ihmistä pois hänen omasta uskostaan, mutta
se tahtoo osottaa ja todistaa, että kaikissa
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uskonnoissa on opetettu samaa, että kaikki
uskonnot ovat ilmituoneet saman suuren Elämän Totuuden, joskin välistä hieman poikkeavalla tavalla. Tietäjä näyttää, että ihmiset ovat kaikkina aikoina ja kaikkialla etsineet totuutta — etsineet ja löytäneet. Elämän Jumala kuuntelee lastensa rukouksia: ei
Hän jätä pimeyteen sitä, joka valoa pyytää.
Aina on sama laki vallinnut: se joka etsii
hän löytää, se joka kolkuttaa, hänelle avataan. Tuhansia ja miljoonia vuosia sitten
ovat uskaliaat ja päättäväiset totuuden etsijät löytäneet saman Totuuden Helmen, joka
vielä tänäpäivänäkin on löydettävissä. Tämä
näkyy uskonnoista, jotka kaikki viittaavat
samaan Elämän Alkulähteeseen.
— Tietäjä uskoo siis, että ihminen voi löytää totuuden, ettei hänen tarvitse tyytyä sokeaan uskoon?
— Ei missään tapauksessa sokeaan uskoon.
Tieto
on
vaikeasti
saavutettavissa,
mutta järkiperäinen vakaumus on jokaisen
palkinto, joka tutkii ja etsii.
— Miksi tieto on vaikeasti saavutettavissa?
— Siksi että tosi tiedon olemus on elämää,
on taitoa, on omaa. Tosi tieto ei ole ulkopuolelta saatua, se ei ole vain ymmärryksen
omaisuutta, vaan se on ihminen itse, joka on
kasvanut — kasvattanut itsensä — elämän
ja kuoleman tietäjäksi.
— Mutta olisihan sitä valmis antamaan
vaikka mitä saavuttaakseen tietoa elämästä
ja kuolemasta!
— Niin, kysymys ei olekaan siitä, että
antaisi ”vaikka mitä”, sillä tieto ei tule
muille kuin niille, jotka antavat oman itsensä.
— Totuuden tiedon saavuttaminen on siis
omasta itsestään luopumista?
— Niin on, ja myöntäkää, että se ei ole
helppoa. Ihminen ei tunne itseään. Vasta
kun hän alkaa henkisesti pyrkiä, herää hänessä koko hänen alempi minänsä, hänen
itsekkyytensä, hänen eläimellisyytensä hengen
ponnistuksia vastustamaan. Ei ihmettä, että
tiedon tietä on kutsuttu kaidaksi tieksi. Se on
”partaveitsi-tie” kuten Buddha sanoi.
— Turha kai niin muodoin on kehottaa
ihmisiä totuuden tietoa etsimään?
— Ei ollenkaan turha. Ihminen on kuolematon henki, joka syntyy jälleen maan päälle.
Mitä hän ei tänään ole saavuttanut, sen hän
huomenna tai ylihuomenna saavuttaa. Pääasia on, että hän alkaa pyrkiä. Sillä lopulta
hänen on se saavutettava.
— Ihminen saa siis tehdä tulevaisuuden
työtä? Eikö tämä ole liian vähän tyydyttävää nykyhetken vaatimuksia silmällä pitäen?
— Ei ollenkaan. Ihminen voittaa äärettömän paljon nykyhetkelläkin. Sanoin vastikään, että hän saavuttaa järkiperäisen vakaumuksen sokean uskon asemesta. Eikö tämä
ole kallis voitto? Koko elämä hänen silmissään muuttuu. Missä ennen oli pimeyttä,
siellä nyt päivä paistaa. Yön peikot ovat
hävinneet, hävinnyt on turha pelko ja turha
kärsimys. Ihminen on voittanut varmuuden,
horjumattoman varmuuden elämän ja kuoleman asioissa.
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— Koska nyt Tietäjän maailmankatsomus
on tuommoinen, millä tavalla Tietäjä sitä
muodollisesti ohjelmassaan toteuttaa?
— Samalla tavalla kuin tähänkin saakka:
eri aloilta otetuilla teosofisilla kirjotuksilla.
— Eikö
voisi
ilmaista
mitään
erityistä
puolta ensi vuoden ohjelmasta?
— Yksi seikka voidaan mainita. Tietäjä
tulee
ensi
vuonna
jatkuvana
kirjotuksena
sisältämään
kertomuksen
Mestarein
esiintymisestä
Teosofisen
Seuran
ja
teosofisen
liikkeen yhteydessä. Tiedättehän ketä Mestarit ovat? He ovat juuri noita Tietäjiä.
— Heitä siis elää tänäpäivänä ruumiillisesti?
— Elää tietenkin. Teosofisen liikkeen varsinaisina
alkuunpanijoina
oli
kaksi
ylevää
Mestaria: madame Blavatsky oli ainoastaan
heidän opetuslapsensa ja lähettiläänsä.
— Ja nämä Mestarit ovat esiintyneet Teosofisen Seuran yhteydessä, ovat teosofeille
näyttäytyneet?
— Niin ovat.
— Ja Tietäjä aikoo ensi vuonna kertoa
niistä asioista?
— Niin aikoo. Tulee Tietäjä sisältämään
muitakin huomiota ansaitsevia ja mieltä kiinnittäviä asioita, mutta paras on olla niistä
sitä
paitsi
puhumatta.
Tammikuun
numerossa kerrotaan tarkemmin ensi vuoden ohjelmasta.
Toimituksen
hartaana
pyrkimyksenä
on oleva eräitten uutuuksien ja parannusten
kautta saada Tietäjä mahdollisimman rikassisältöiseksi ja monipuoliseksi.
Tilaatteko?
— Tilaatteko Tietäjän ensi vuodeksi?
— Tilaan tietysti.
— Tilaatteko asiamiehen kautta?
— En, vaan suoraan toimitukselta.
— Silloin teidän ei tarvitse tehdä mitään.
Ei mitään vaivoja, ei mitään menoja yli
tilausmaksun.
— Kuinka niin?
— Tammikuun
numero
1909
lähetetään
teille 5 markan jälkivaatimuksella. Toimitus
maksaa postikulungit.
— Vai niin. Mutta mistä toimitus tietää
lähettää minulle?
— Toimitus lähettää kaikille vanhoille tilaajille, jotka eivät ennen tammikuun 1 p:ää
ilmota sille, etteivät halua Tietäjää vuodeksi
1909.
— Sepä mukava. Siis odotan rauhassa.
Asiamiehet!
— Oletteko Tietäjän asiamies?
— Olen, ja ensi vuodeksi aionkin hankkia
monta tilaajaa.
— Sepä hyvä. Koettakaa siis mikäli mahdollista lähettää toimitukselle luettelo tilaajistanne jo ennen tammikuun 1 p:ää, ettei
toimitus
lähettäisi
Tietäjää
jälkivaatimuksella niille vanhoille tilaajillenne, jotka nyt
teidän kauttanne uudistavat tilauksensa.
— Koetan.
Lisää voimia työhön!
— Tahdotteko
ruveta
Tietäjän
asiamieheksi ja koota sille tilaajia vuodeksi 1909?
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— Olenpahan
sitä
ajatellut.
Tietäjä
on
hyvä olemassa, ja hyvä, jos se leviäisi.
Mitenkä
se
asiamieheksi
rupeaminen
käy
päinsä?
— Hankkikaa
oman
tilauksenne
lisäksi
yksi uusi tilaaja, joka ei ennen ole tilannut,
niin saatte molemmat tilaukset 10 % alennuksella, siis 9 markalla, jonka summan lähetätte toimitukselle. Asiamiehille myönnetään
10 % alennus, siis joka tilauksesta 50 penniä.
Jos hankitte 10 tilaajaa, saatte täten oman
Tietäjänne ilmaiseksi.
Hylkäättekö?
— Onko niitä, jotka eivät tilaa Tietäjää
ensi vuodeksi?
— Saattaa olla joitakuita.
— Kuinka niiden käy, kun heille lähetetään tammikuun numero jälkivaatimuksella?
— Heidän ei käy mitenkään, mutta jos he
tahtovat olla veljellisiä toimitusta kohtaan ja
säästää toimituksen vaivoja ja varoja, nim
he ystävällisesti ennen tammikuun 1 p:ää
ilmottavat toimitukselle, etteivät aio tilata.
Toimituksen silmissä he silloin kaikissa tapauksissa ovat gentlemanneja.
Pekka Ervast. 1908: 353—357,
Tietäjä. Toimitus soisi mielellään, että aikakauskirjamme voisi tyydyttää kaikkia lukijoitaan. Tietäjä on tosin pieni kooltaan eikä sen
paperiseinien väliin mahdu ylen paljon asioita,,
mutta kuitenkin siksi paljon, että sen pitäisi
voida joka kuukausi opettaa lukijoilleen jotakin hyvää, huvittaa johonkin määrin. Jollei se
sitä tee, on vika toimituksen. Hyväntahtoiset
ja tiedonhaluiset lukijat saattaisivat kuitenkin
tulla toimitukselle avuksi tässä kohdassa, jos
he sille kirjottaisivat toivomuksistaan ja haluistaan. Eräs ystävä Amerikasta on lausunut
meille toivomuksen, että ensi vuonna selitettäisiin Tietäjän palstoilla Johanneksen Ilmestyskirjaa. Mitä toiset tästä ajattelevat? Toimitus on kyllä jo kauan hautonut erästä tuumaa: että kohtia evankeliumeista, ja Uudesta
Testamentista yleensä, suomennettaisiin ja selitettäisiin. Olisimme kiitolliset, jos lukijamme
lausuisivat
meille
mielipiteensä
kirjallisesti.
Niin, jos kirjeitä saapuu ajoissa, julkaisemme:
niistä pääkohdat tammikuun tai helmikuun
numerossa. Yhteistyöhön siis, jalot lukijat!
Sanokaa: mistä tahdotte, että Tietäjä erityisesti
puhuisi?
_,Tien varrelta 1908: 382,
Tietäjä 1908. Korukansiin sidottuna Tietäjä,
maksaa Smk. 6:—. Korukannet yksin 1:—,,
postivapaasti 2:15. — —
Lehti leviämään! Tietäjän lukijoista varmaan jokainen tuntee jonkun henkilön, joka
osaa ajatella ja mahdollisesti innostuisi tilaamaan lehden, kun saisi lukea jonkun numeron.
Toimitus
lähettää
mielellään
Tietäjän
vapaakappaleen näytteeksi, jos sille ilmiotetaan tällaisen odottavan sielun osote.
Tien varrelta 1908: 386,
2: Tietäjän ohjelmasta tänä vuonna tulee:
nyt puhua pari sanaa. Koska tämä on teosofisen aikakauskirjamme viides vuosi, siis sen
”manas-” eli älyvuosi ilmiömaailmassa, on:
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sen oleminen nnen kaikkea ”intelligentti” tänä
vuonna ja tekeminen älyllisesti mieltäkiinnittävä vaikutus. Jos siis Tietäjä tahtoo toteuttaa kohtalon suomia mahdollisuuksia, ei se
armon vuonna 1909 saa olla ”kuiva”. Tämä
on kylläkin painava velvollisuus toimittajalle,
mutta ei vähennä lukijain oikeutta ankaraan
arvosteluun se, että siitä ävomielin puhutaan.
Olkaa siis kriitillisiä ja tarkkoja, hyvät lukijat, tänä vuonna! Kirjottakaa minulle, kun
tekee mielenne moittia.
Mitä muuten 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 yrityksestä se etu, että toimittajana olen tilaisuudessa lausumaan mielipiteeni
kaikenlaisista
kysymyksistä
suoraan
sydämestä,
tarvitsematta
pukea
ajatuksiani
ylen ”objektiviseen muotoon.”
Toiseksi olen pyytänyt ”Aatetta” kirjottamaan Tietäjää varten helppotajuisen esityksen
teosofisista opeista. Täten nekin, jotka eivät
vielä ole perehtyneet teosofiseen maailmankatsomukseen,
saattavat
vaikeudetta
lukea
aikakauskirjaamme ja seurata sen muita kirjotuksia. Ensimäinen osa on luettavana tässä
numerossa ja huomannee siitä asiantuntija,
että vanhakin teosofi lukee Aatteen esitystä
mielihyväkseen.
Kolmanneksi tulee jatkuvana kirjotuksena
olemaan Annie Besantin toimittama kertomus
H. P. Blavatskysta ja Viisauden Mestareista,
josta jo mainitsin joulukuun numerossa. En
ollenkaan epäile sen kykyä kiinnittää kaikkien lukijain mieltä.
Neljänneksi jatkuu buddhalaisen pyhän kirjan ”Dhammapadan” suomennos.
Viidenneksi tulee V. H. V. erityisen otsakkeen alla säännöllisesti ja lyhyesti tekemään
selkoa
ulkomaalaisten
aikakauskirjain
huomattavista kirjotuksista.
Voidaanko vielä muunlaisia toiveita toteuttaa jo tänä vuonna, sen aika näyttäköön.
Monen ystävän esitykset Johanneksen evankeliumia tai Ilmestyskirjaa selittävästä sarjasta
ansaitsevat
kaikkea
huomiota.
Ehkä
semmoisillekin tuumille vielä löydämme sijaa.
Muuten ohjelma pysyy entisellään, avustajat samaten. Uusia sitä paitsi tulee lisää. Jos
varat myöntävät, saa Tietäjä joskus ilmestyä
hieman suurempana, joka kuukausi kuitenkin
vähintäin 32-sivuisena. Tekstiin käytetään nyt
vähän pienempiä kirjasimia, että lukemista
mahtuisi enemmän.
Toimittajalta 1909:4—5,
Lähetämme tämän numeron vanhoille amerikkalaisille tilaajillemme, luottaen siihen, että
ne, jotka eivät vielä ole suorittaneet tilausmaksuaan v:lle 1909, tekevät sen palaavassa
postissa. — Se joka hankkii uuden tilaajan
Tietäjälle tekee teosofiselle asialle suuren palveluksen. — Arvoisat tilaajat! Ilmottakaa
heti toimitukselle, jos osotteenne on väärä tai
jos muutatte. Ilmottaessa mainitkaa myös
vanha osote. 1909:40,
moittii ”Tietäjää” — — ”Tietäjän” teh-
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tävä on enemmän rakentavaa kuin repivää
laatua. Mutta toiselta puolen teosofit ja ”Tietäjän” lukijat ovat mielestäni ihmisiä, jotka
ovat tottuneet itsenäiseen ajatteluun eivätkä
säikähdä toisen poikkeavia mielipiteitä, ks
suvaitsevaisuus 1909: 43—44,
ks P. E. XI Dhammapada 1909:70,
Tietäjä ja lapset. — — ”Tietäjä-setä” ks
lapsi 1909:70—71, ja 99—100, ja 132—133,
ja 1910: 47—47, ja 77, ja P. E. VII 1910: 178,
Levittäkää Tietäjää!
Hankkikaa sille tilauksia.
Palvelette sillä teosofian asiaa. 1909: 72,
Tietäjä. Tästä numerosta on tilan puutteen
takia jääneet pois sekä ”Dhammapada” että
”Kysymyksiä ja vastauksia”. Monta hyvää
artikkelia odottaa muuten sopivaa tilaisuutta,
milloin voisivat päästä päivän valoon. Abstraherilta esim. on alku sarjakirjotukseen
raamatun tutkimisesta, joka varmaan suuresti huvittaisi lukijoitamme ja opettaisi heitä
ymmärtämään kristityn maailman pyhää kirjaa.
Tien varrelta 1909: 104,
Tietäjän ensi numero. Koska toimittajan
täytyy lähteä Unkarin matkalle toukokuussa
ja saapuu kotiin arvatenkin vasta kesäkuun
puolivälissä, ilmestyy Tietäjän ensi numero
kaksoisvihkona, johon sisältyy sekä toukoettä kesäkuun numerot. Pyydämme siis, etteivät lukijamme tulisi levottomiksi, jollei Tietäjä näy tavalliseen aikaan. Toukokuun loppupuolella se luultavasti vasta ilmestyy. Sisällöstä mainittakoon m.m. selonteko Mr. Petersin
toisesta istunnosta T. T:ssa viime keväänä.
Tien varrelta 1909: 135,
Lahjoituksia — — Tietäjän tiliin: O. S.
25:—. 1909: 136, ja 336,
Tietäjä. Tietäjän tämä numero on sekä
touko- että kesäkuun numero, jonka tähden
ensi numero on heinäkuun numero. Heinä- ja
elokuun numerot ilmestyvät taas niinkuin viime vuonna kaksoisvihkona luultavasti elokuussa.
Kehotamme
arvoisia
puolenvuodentilaajia uudistamaan tilauksensa ajoissa, s.o.
jos mahdollista jo kesäkuussa, ettei lähetyksessä tapahtuisi keskevtystä.
Tien varrelta 1909:201—202, 204, 262,
Tietäjän
joulujulkaisu.
Tietäjä
julkaisee
pienen
kuvitetun
joululehden
monipuolisine
sisältöineen, joka on omiansa tekemään liikkeemme tunnetuksi ja herättämään lukijain
tiedonhalua. Sen hinta tulee olemaan 25 penniä (30 penniä maaseudulle.) Emme voi
myöntää mitään alennusta, mutta 100 kappaletta saa 20 markalla. Nyt jokainen teosofi
työhön! Kellä ei riittäisi intoa levittämään
100 kappaletta! Tilaukset on tehtävä käteisellä rahalla. Lehti valmistuu joulukuun 1
p:nä.
Tien varrelta 1909: 336, 342,
Annie Besant ja Tietäjä. Teosofisen Seuran
presidentti on meille kirjottanut, että hän
tästä lähtien aikoo lähettää kirjeen Tietäjälle
neljä kertaa vuodessa. Ensimäinen kirje julkaistaan joulukuun numerossa tänä vuonna.
1909: 357,
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Tietäjän joululehti ks joulu 1909:368, ja
370, ja joulu. 1—16,
T: Kiitän kaikkia tietäjän lukijoita, asiamiehiä ja auttajia nyt kuluneesta vuodesta,
toivotan Teille kaikille onnellista, iloista ja
rauhallista joulua ja lausun hartaana toivomuksenani, että ensi vuonna osotatte Tietäjälle yhtä lämmintä ystävyyttä kuin tähänkin
saakka.
Lukijat muistanevat, mitä kirjotin tammikuun numerossa: ”koska vuosi 1909 on Tietäjän älyvuosi ilmiömaailmassa, ei se saa olla
kuiva ja yksitoikkoinen”. Saanko päättää, että
aikakauskirjamme on edes johonkin määrin
toteuttanut
tätä
mieltäkiinnittävyystehtäväänsä? Saanko päättää tämän siitä, että Tietäjän
tilaajamäärä on lisääntynyt 20 % ja että usealta
taholta sen sisältöä on kehuttu? Toimittaja
rakastaa lastaan ja hänen sydämensä on siinäkin suhteessa äidin sydämen kaltainen, että
se suurella mielihyvällä kuulee lastaan kiitettävän — vieläpä uskoo kiitokseen.
Mitä nyt ensivuoden ohjelmaan tulee, puhun
siitä tarkemmin tammikuun numerossa. Se
vain olkoon mainittu, että Mr. Leadbeateriltä
tulee jatkuvana kirjotuksena julaistavaksi eräs
selvänäköisiin tutkimuksiin perustuva, kerrassaan ihmeellinen tulevaisuuden kuvaus. Tämä
artikkelisarja, sen voin vakuuttaa, on jotakin
”noch nie dagewesenes” (ennenkuulumatonta).

*

Tietäjän tilaajat ovat jo tottuneet tapaan,
millä tilaus uudistetaan ilman vähintäkään
vaivaa heidän puoleltaan. Ensi vuoden suhteen menetellään samoin kuin ennen siis:
Tämän vuoden tilaajille lähetetään tammikuun numero v. 1910 viiden markan jälkivaatimuksella.
Ne jotka samalla tahtovat Salaisen Opin,
jolloin jälkivaatimus on kymmenen markkaa,
pyydetään ajoissa ilmottamaan toimitukselle.
Tietysti saattavat tilata Salaista Oppia myöhemminkin 5 markasta.
Ne ystävät, jotka tahtovat säästää toimituksen vaivoja ja varoja, käykööt itse tilaamassa Bulevardin 17:ssä tai lähettäkööt, jos
asuvat maaseudulla, tilausmaksun postitse.
Jokainen voi ruveta asiamieheksi hankkimalla edes yhden uuden tilaajan lisää. Hänelle myönnetään 10 %. Siis 2 Tietäjää v.
1910 yhdeksällä markalla.
Jos joku lukijoista ei halua Tietäjää ensi
vuodeksi,
pyydän
häntä
hyväntahtoisesti
ilmottamaan toimitukselle, ettei turhaan lähetettäisi jälkivaatimusta. Joka vuosi on ollut
muutamia, jotka ovat palauttaneet jälkivaatimuksen selittäen, ettei lunasteta semmoista,
jota ei ole tilattu. Mutta toimituksen kannalta
katsoen he ovat suostuneet tilaamaan, kun
eivät ole ilmottaneet. Ja toimituksen lähettämä jälkivaatimus on suosionosotus vanhoja
tilaajia kohtaan. Sen ovat useimmat ymmärtäneetkin, sillä paljon on kiitetty tätä tapaa,
joka säästää tilaajain vaivat ja rahat.
Tehkäämme
jokainen
tunnollisesti
mitä
osaksemme lankeaa, niin palvelemme veljeyttä
ja edistämme yhteistä onnea.
Toimittajalta 1909:369—370,
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Tietäjä, Tämän vuoden Tietäjä on kuten
näkyy paisunut yli 400 sivua paksuksi, josta
toivomme tilaajain olevan hyvillään. On saapunut joukko kysymyksiä aikuisilta ja lapsilta; niihin vastaamme ensi numerossa. Tämän vuoden Tietäjä myydään sidottuna seitsemästä markasta; meillä on varastossa ainoastaan rajoitettu määrä. Viime vuoden Tietäjä myydään tästä lähtien sidottuna a Smk.
3:50, nid. 2:—.
Tien varrelta 1909: 402,
Tietäjän Joululehti 1909.
[*Sisällysluettelo ja merkinnät niistä artikkeleista,
jotka
ovat
julkaistut
Tietäjän
Aarteistossa ks P. E. X Tietäjän Joululehti}
Se joka haluaa seurata teosofista liikettä
ja perehtyä teosofiseen ajattelutapaan, tilatkoon Tietäjän, ks kirjallisuus 1909 joulul.: 16,
Minun toivomukseni lentää Tietäjän mukana ympäri maailmaa. — — ja Tietäjän
puolestaan tulee pyrkiä herättämään enemmän huomiota ja joutua paremmin tunnetuksi
maailmassa, ks P. E. XII Uuden ajan 1910:
1—2,
T: Entä Tietäjän ohjelma? Niin, minä soisin, että jokainen numero toisi mukanaan
kultaisen ja ruusunhohteisen auran. Soisin,
että lukijan sisäinen silmä aukenisi, niin että
hän näkisi Elämän ihaniin maailmoihin, näkisi
teosofisten oppien totuuden ja salatieteellisten tiedonantojen pätevyyden. Totuus on kuin
auringonvalo: sitä ei voida todistaa, vaan se
täytyy nähdä. Soisin myös, että Tietäjän kaikista kirjotuksista uhkuisi niin lämmin ja
sydämellinen henki, että tuntisimme ja tunnustaisimme veljesrakkauden olevan elämän
sisimmän lain.
Mitä ohjelman muodolliseen puoleen tulee,
näkyy tästä numerosta, että pysytään viime
vuoden traditsioneissa, samalla kun tarjotaan
uusia mieltäkiinnittäviä sarjakirjotuksia lukijoille.
”Toimittajalta”,
”Uusi
ruokajärjestelmä”, ”Mitä muualla tiedetään”, ”Kysymyksiä
ja vastauksia” sekä ”Tien varrelta” jatkuvat
entiseen tapaansa, ”Aate” lähettää säännöllisesti
yhden
kirjotuksen
joka
numeroon.
Uutuuksien
joukossa
ansaitsee ensin tulla
mainituksi Mr. C. W. Leadbeaterin ihmeellinen kirjotus ”Kuudennen juurirodun alkuvaiheet”, jota lukee yhtä suurella mielenkiinnolla
kuin parhainta romaania, vaikka tässä kaikki
näyt
ovat
todellisia
ennustuksia.
Toiseksi
T.S:n presidentti Mrs. Annie Besant lähettää
säännöllisesti kirjeen päämajasta joka neljäs
kuukausi. Kolmanneksi julkaisemme kreivitär
Wachtmeisterin
kertomuksen
yhdessäolostaan
Madame Blavatskyn kanssa, joka sekin on
kuin
mieltäkiinnittävin
romaani.
Kreivitär
Wachtmeister asui Blavatskyn kanssa vuodesta 1886 ja saattoi päivä päivältä seurata
”Salaisen Opin” syntyä ja kasvua sekä niitä
yliaistillisia ilmiöitä, jotka silloin tapahtuivat.
Neljänneksi
julkaistaan
pieniä
kertomuksia
Buddhan elämästä, puhtaalla ja yksinkertaisella suuruudellaan liikuttavia legendoja, joita
poimitaan vanhasta kiinalaisesta kirjasta Fakheu-pi-u,
s.o.
”Dhammapada
kertomuksilla
valaistuna”. Viidenneksi — vaan riittäköön
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nyt jo ansioiden luettelo! Parasta on, että
lukijat itse arvostelevat ja päättävät.
En malta kuitenkaan olla lausumatta sitä
toivomustani, että Tietäjä sangen usein tänä
vuonna ilmestyisi 40-sivuisena. Oletteko samaa mieltä? Toivotaan silloin yhdessä.
Toimittajalta 1910:2—3, 5, 6,
Tietäjä. Tammikuun numero on paisunut
48-sivuiseksi! Tämä on korkein sivumäärä,
mikä vielä on ollut aikakauskirjamme yhdellä
numerolla. Onko se hyvä enne?
Tien varrelta 1910:48,
T: Tahdon samalla myös huomauttaa, että
vanhaa hyvää tapaa noudattaen Tietäjän toukok.—elokuun numerot
ilmestyvät
kahdessa
kaksoisnumerossa (5—6 ja 7—8). Toukokuun—kesäkuun kaksoisvihko ilmestyy luultavasti toukokuun lopulla ja seuraava joko
heinä- tai elokuussa.
Toimittajalta 1910:131—132,
Tietäjän ensi numero ilmestyy luultavasti
heinäkuussa. Ne jotka ovat tilanneet Tietäjän
vain puoleksi vuodeksi ja aikovat uudistaa
tilauksensa, tehkööt tämän ajoissa, ettei keskeytystä tapahdu lähettämisessä.
Annie Besantin presidentinkirje n:o 2 saapui toimitukselle näinä päivinä, mutta liian
myöhään ehtiäkseen tähän Tietäjän numeroon. Se julkaistaan ensi numerossa.
Tietäjän koko. Ensimäinen puolivuosikerta
on nyt paisunut 224 sivun laajuiseksi. Koska
on toivottava, että jälkimäinenkin puoli pysyttelee samalla tasalla, saamme tänä vuonna
Tietäjän,
joka
sisältää
puoliviidettä
sataa
sivua.
Tien varrelta 1910: 223, 274—275,
T: Kuten on säännöllisesti menetelty Tietäjän suhteen, tullaan ensikin vuonna lähettämään Tietäjän tammikuun numero viiden
markan jälkivaatimuksella vanhoille tilaajille.
Niille, jotka ovat tilanneet Salaisen Opin
Tietäjän
yhteydessä,
lähetetään
Tietäjän
tammikuun numero kymmenen markan jälkivaatimuksella. Salaisen Opin toinen nide lähetetään sitten maksutta tilaajille toukokuun
lopulla.
Ne
tilaajat, jotka ystävällisesti
tahtovat
säästää toimituksen vaivoja ja menoja, pyydetään
lähettämään
tilausmaksunsa
ennen
tammikuun 7 päivää, mieluimmin jo tänä
vuonna. Se, jolle 10 markan jälkivaatimus
tammikuussa olisi vaikea lunastaa, voi lähettää 5 mk. nyt ja sitten saada Tietäjän 5 mkn
jälkivaatimuksella. Kuten kaikki ymmärtävät,
ovat Salaisen Opin viimevuotiset tilaajat sidotut lunastamaan teosta edelleen — mikä ei
liene kenellekään vastenmielistä!
Puhun näistä asioista uudestaan joulukuun
numerossa.
Toimittajalta 1910: 370,
Tietäjän joulunumero 1910. On kysytty,
julkaistaanko taksikin jouluksi eri lehti. Ei
julkaista, mutta mahdollisesti lapset tulevat
jotakin saamaan.
Tien varrelta 1910: 393,
ks pätkät 1910: 400—401,
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Tietäjän sivumäärä oli 388 + 2 vuonna 1908,
404 + 4 vuonna 1909 ja tänä vuonna se on
noussut 432 + 4:ään! Tämän vuoden Tietäjä
maksaa nyt ilmestyttyään Smk. 9:—, sidottuna Smk. 10:—.
Tien varrelta 1910: 431,
TIETÄJÄ
Tietäjä on Suomen Teosofisen Seuran äänenkannattaja.
Teosofisen Seuran tehtävät ovat:
1. Muodostaa yleisen veljeyden ydin, katsomatta rotuun, uskontunnustukseen, sukupuoleen, yhteiskunta-asemaan tai väriin.
2. Edistää
vertailevia
uskonnollisia,
filosofisia ja tieteellisiä tutkimuksia.
3. Tutkia tuntemattomia luonnonlakeja ja
ihmisen salaisia voimia.
Teosofinen Seura ei semmoisenaan ole vastuunalainen tässä aikakauskirjassa esitetyistä
mietteistä
ja
mielipiteistä.
Allekirjoitetuista
artikkeleista
vastaa
kukin
kirjoittaja
itse,
muista toimitus.
Tietäjä ilmestyy Helsingissä joka kuukauden 15 p:nä, sisältäen ainakin 32 sivua.
Kaikki toimitukselle tulevat kirjeet ja kirjoitukset, kysymykset, uutiset y.m. ovat lähetettävät
päätoimittajalle,
kirjailija
Pekka
Ervastille, os. Åggelby.
Tietäjän kirjoituksia saa lainata sillä ehdolla, että lähde mainitaan.
Tilaushinta:
Suomessa Amerikassa
1/1 vk. Smk. 5:— Doll. 1:50
½ vk.
„
2:50
„
1:—
Irt. n:o 50 penniä 20 centtiä
Postimaksut on tähän luettu.
Tietäjä tilataan postin kautta, herroilta
kirjakauppiailta ja asiamiehiltä, sekä suoraan toimitukselta, os. Åggelby.
Asiamiehille myönnetään 10 % alennus.
Tietäjän asiamiehiä Suomessa,
jotka ottavat vastaan Tietäjän tilauksia ja
myyvät teosofista kirjallisuutta:
Lahti: Rouva Hanna Ruuskanen.
„
Parturi Henry Parhankangas.
Viipuri: Herra Juho Naukkarinen, K:mäki,
Tasak. 11.
Iisalmi: Rouva Kyllikki Ignatius.
Oulu: Herra Yrjö Kallinen, Oulun asema.
Joensuu: Herra Juho Tukiainen, Joensuun
Kirjapaino.
Teosofinen Kirjasto Helsingissä, Bulevardink. 17:ssä, on auki tiistaisin ja lauantaisin
klo ½7—8 i.p., kesäkuukausina torstaisin klo
7:stä ½ 9:ään i.p. 1911: Kansilehti,
Toivotan siis Tietäjän toimittajana kaikkea
hyvää Tietäjän lukuisille lukijoille! ks vuosi
1911:1,
En laisinkaan epäröi asettaa teosofisia kirjoja ja Tietäjää paraimman tarjona olevan
kirjallisuuden joukkoon ks kirjallisuus 1911:2,
T: Nyt alkava vuosi (1911) on teosofisen
aikakauskirjamme
seitsemäs,
siis
henkisen
tahdon eli puhtaan hengen (aatmaan) vuosi
alhaalta lukien ja samalla valmiiksi luodun
fyysillisen käyttövälineen
(sthuula shariiran)
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vuosi, jos ”prinsiippejä” lukee ylhäältä päin.
Näemme tästä, että Tietäjän tehtävä v. 1911
on mikäli mahdollista antaa lukijoiden aavistaa, mikä henkinen tahto ylläpitää liikettämme, mikä sen sisin tarkotus ja pyrkimys on.
Sanat ovat aina muodollisia ja sanoilla saattaa pettää. En niin paljon ajattele sitä, että
Tietäjä voisi sanamuodoillaan todistaa, mikä
sen olemassaolon motivi on, kuin sitä, että
lukijamme
Tietäjän
fyysillisestä
käyttövälineestä yleensä voisivat luoda itselleen oikean
käsityksen Tietäjän hengestä.
Yhdestä asiasta olen vakuutettu: että me
jotka kirjotamme Tietäjään annamme mitä
parasta sydämessämme liikkuu ja pyrimme
siihen, ettei Tietäjämme sisältäisi mitään turhaa sanahelinää, ei mitään semmoista, josta
kellään ei ole iloa eikä hyötyä. Tietysti maku
on erilainen. Tietysti on niitä, jotka eivät
”pidä” kaikesta, mitä Tietäjä heille luettavaksi tarjoo. Semmoinen mahdollisuus on aina
tarjolla eikä toimitus osaa sitä välttää. Kunpa jokainen lukija jokaisesta numerosta löytäisi edes jonkun mieleisensä murusen! Onhan
minulla silloin tällöin ilo vastaanottaa kirjeitä tutuilta ja tuntemattomilta, joissa kiitetään Tietäjän jotakin artikkelia. Mutta toimittajana tavottelen etupäässä sitä, että aikakauskirjamme tarjooma henkinen ravinto olisi todellista ravintoa, ei kiviä leivän asemesta. Ja
koska Tietäjä on vuosi vuodelta levinnyt, rohkenen uskoa, että se johonkin määrin tyydyttää tätä vaatimusta.
En tahdo tällä kertaa puhua erityisesti
Tietäjän ohjelmasta v. 1911. Olkoon mieluummin jokaisen numeron sisältö yllätys lukijalle.
Yllätyksellä vuosi 1 alotettiin, samaan suuntaan se jatkukoon. ) Koetan parastani, että
yllätys tulisi iloinen.
Vanhaa hyvää tapaa noudattaen lähetämme
tämän numeron kaikille amerikkalaisille tilaajillemme, luottaen siihen, että he rientävät
tilaamaan.
Ja samalla kun vielä kerran toivotan kaikin
puolin onnellista uuden vuoden jatkoa tilaajille ja lukijoille, toivotan myös Tietäjälle
runsaasti uusia tilaajia ja lukijoita. Ehkä
vanhat tässä suhteessa voisivat olla avuksi
hurskaan toivomukseni täyttymisessä?
Toimittajalta 1911:4—5,
Meidän Tietäjämme on se sanantuoja, jonka
pitäisi päästä kolkuttamaan jokaisen kodin
ovelle. Tietäjä olisi saatava levitetyksi tuhansissa ja kymmenissä tuhansissa kappaleissa.
Aika vielä tulee semmoinen Tietäjälle, siitä
olen varma. Mutta se ei tule ilman työtä,
ilman meidän työtämme. Voi jos jokainen
Tietäjän harras lukija ottaisi tehtäväkseen
levittää aikakauskirjaamme, hankkimalla sille
joitakuita uusia tilaajia! Tämä ei ole tapahtuva afärimielessä, vaan asian puolesta, ks
kirjallisuus 1911: 11—12,
Tietäjä. Lakko vielä jatkuu, mutta olemme
kuitenkin onnistuneet saamaan Tietäjän tavallisen kokoiseksi tällä kertaa. Vasta lakon
1

) [*ks kirjallisuus 1911:1—2]
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loputtua korvaamme, mitä tammikuun numerosta
puuttui.
Leadbeaterin
artikkelisarjasta
”Kuudennen rodun alkuvaiheet” on vielä loppu
julkaisematta. Olemme myös vastaanottaneet
eri tahoilta useampia avustuksia, kertomuksia
y.m., joita kyllä sopivassa tilaisuudessa tahdomme painattaa Tietäjään. Kiitämme ystävällisiä avustajiamme!
Tien varrelta 1911: 48,
[*ks lakko 1911: 54—55]
Tietäjällämme on tällä hetkellä vielä paljon
vähemmän tilaajia kuin viime vuoden lopussa.
Tähän lienee vaikuttanut etupäässä kirjaltajain lakko, moni kun varmaan on otaksunut,
ettei Tietäjä säännöllisesti ilmestyisi ennen
kuin lakon päätyttyä. Useat vanhat tilaajat
palauttivat myös postietuannin, vaikka toimitus mielestään kyllin selvästi oli ilmoittanut
asiasta
joulukuun
numerossa
ja
erityisesti
painetuilla ilmoituslapuilla.
Tien varrelta 1911: 82,
Tietäjä. Pyydämme lukijoiltamme anteeksi,
että he niin kauan ovat saaneet odottaa tätä
numeroa ja että se ilmestyy näin paksuna,
edustaen kokonaista kolme vihkoa. Toivomme
vain, että kolminaisnumeromme sisältö olisi
heidän mielestään siksi vaihteleva ja mieltäkiinnittävä, että se korvaa ainakin jossain
määrin heidän odotuksensa. Mainitsemme
myös kiitollisuudella, että joka päivä olemme
saaneet kyselyjä Tietäjän viipymisen johdosta.
Tarkotuksemme oli kyllä julkaista tämä numero toukokuun 15 p:nä, mutta kuusiarkkinen vihko ei niin pian valmistunutkaan. Ensi
numero ilmestyy luultavasti elokuussa. Puolenvuoden tilaajat tekevät hyvin, jos ajoissa
uudistavat tilauksensa.
Tien varrelta 1911: 178,
ks vapaamielisyys 1911:183—184,
Peters, A. V. 1911: 250,
Islami 1911: 290,
T: Koska Tietäjä ensi vuonna alottaa kahdeksatta vuosikertaansa, alkaen samalla uutta
seitsenvuotisjaksoa elämässään, olen uneksinut kaikenmoisista parannuksista ja uutuuksista, joita olisi toteutettava vuoden 1912
alusta. Soisin ensinnäkin, että Tietäjän paperi
olisi hieman paksumpaa ja parempaa, toiseksi,
että paino olisi suurempaa, niin että heikkosilmäisemmätkin lukijat vaivatta voisivat seurata tekstiä, ja kolmanneksi, että sivumäärä
numeroissa nousisi. Olemme päässeet vain 400
sivuun vuodessa. Nyt tahtoisin, että lukumäärä
ensi vuonna kohoaisi 500:een. Kaikki nämä
parannukset koskevat ulkonaisia asioita, mutta
onhan muoto hengen ja elämän ilmennystä,
ja ainahan me ihmiset iloitsemme, kun lapsukainen kasvaa ja varttuu, sillä tiedämme, että
hän silloin sisäisestikin kehittyy itsenäisemmäksi ja viisaammaksi. Tietäjä on meidän
kaikkien yhteinen lapsemme, ja kun hän täyttää seitsemän vuotta, alkaa hänen oman minänsä ääni selvemmin kuulua. Hän on silloin
rakentanut
itselleen
fyysillisen
ruumiin
ja
hänen elinvoimansa pääsee vapaammin vaikuttamaan eetteriruumiissa. Mutta eetteriruumiin ominaisuuksia on kasvaminen, laajene-
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minen, lisääntyminen, ja sentähden Tietäjänkin täytyy alkavan seitsenvuotisjakson kuluessa laajeta ja suureta. Ja minä uneksin,
että tämä pantaisiin alulle jo ensi vuonna.
Kyllä uneksin parannuksista sisällönkin suhteen, mutta niistä asioista on aina hatarampi
kerskata. En sentään malta olla mainitsematta
pari unelmaani: että’ Tietäjä sisältäisi erityisen astrologisen pikkuosaston joka numerossa
ja että läpikäyvänä kirjotuksena julkaistaisiin
kaunokirjallinen teos, mieluimmin suomenkielinen alkuteos.
Jätän nyt nämä kaikki kysymykset lukijain
harkittavaksi ja kerron ratkaisuista tarkemmin ensi numerossa. Tietysti ne edellyttävät,
että lukijammekin kaipaavat parannuksia, ja
että Tietäjän herättämä lukuhalu on kasvamassa. Unelmiini kuuluu myös, että Tietäjän
tilaajamäärä kasvaa kaksinkertaiseksi.
Toimittajalta 1911: 320—321,
TIETÄJÄ 1912
Tietäjä,
teosofinen
aikakauskirja,
ilmotetaan täten tilattavaksi vuodelle 1912. Tämä
on Tietäjän viides ja teosofisen aikakauskirjamme kahdeksas vuosikerta.
Aikamme tarve. [*ks aika]
Tietäjän sisältö.
Tietäjässä julkaistaan kirjotuksia, sekä alkuperäisiä että suomennoksia, sekä tieteellisiä
ja filosofisia että kaunokirjallisia, jotka valaisevat elämän suuria kysymyksiä teosofiselta
kannalta. Suomennetut kirjotukset ovat H. P.
Blavatskystä, Annie Besantilta, C. W. Leadbeater’ilta., Rudolf Steiner’i\tä y.m. tunnetuilta ulkomalaisilta teosofeilta. Suomalaisten
kirjailijain joukossa ovat Tietäjän lukijoille
rakkaiksi tulleet V. H. V. ja Aate, jotka edelleenkin säännöllisesti sitä avustavat; mutta
avustusta on odotettavissa muualtakin, niinpä
esim. Uraniel on luvannut kirjottaa Tietäjään
astrologiasta. Koska eräs toinenkin asianharrastaja on luvannut avustaa, tulee Tietäjä
ensi vuonna säännöllisesti sisältämään astrologiaakin koskevia kirjotuksia. P. Eritä on
odotettavissa
Kalevala-selityksiä.
Jatkuvana
kirjotuksena
julkaistaan
ensi
aluksi
alkuperäinen Tietäjän lukijoille ennestään tutun
nimimerkin —e :n kirjottama novelli ”Suuruudenhullu”. Vanhat tutut otsakkeet ”Toimittajalta”, ”Mitä muualla tiedetään”, ”Kysymyksiä ja vastauksia” ja ”Tien varrelta”
esiintyvät edelleen.
Tietäjän koko.
Tietäjä laajenee ensi vuonna. Tietäjä on
tähän saakka kuukausittain ilmestynyt 32 ä
40 sivuisena, kesäkuukausina kahdella kaksoisnumerolla.
Kesäjärjestelmä
jatkuu
edelleenkin, joten Tietäjä ilmestyy 10 kertaa, numerot 5—6 ja 7—8 yhdessä. Mutta sen sijaan,
että sivumäärä ennen on vaihdellut, tulee se
ensi vuonna pysymään samanlaisena läpi vuoden ja jokainen numero ilmestymään 48 sivuisena.
Vuosikerta tulee täten käsittämään 480
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sivua, toisin sanoen melkein sata sivua enemmän kuin tähän saakka. — —
[*Tilaustiedoituksia.]
Levitköön Tietäjä laajalti!
P. E. 1911: 349—351,
ks lakko 1911: 352,
Tietäjä. Artikkelit ”Uusi ruokajärjestelmä”
ja
”Salaperäiset
heimot
sinisillä
vuorilla”
päättyvät tähän numeroon. Tammikuun numerossa julkaistaan eräs mieltäkiinnittävä ja
innostuttava H. P. Blavatskyn kirjotus. Kysymyksistä ja vastauksista on myös tilan puutteen takia osa täytynyt jättää ensi numeroon.
Tien varrelta 1911: 396,
TIETÄJÄ 1912 [*Sama kuin 1911:349—351]
1912: 1—2,
Huom! Tietäjän tämä numero lähetetään
kaikille vanhoille tilaajille luettavaksi ja katseltavaksi. Pyydämme, että ne, jotka eivät
vielä ole tilaustaan uudistaneet, tekisivät sen
viipymättä joko postin kautta tai lähettämällä
meille 5 mk. tai ilmottamalla meille koska
tahtovat, että makso heiltä peritään. Smk.
5:30 jälkivaatimuksella. Amerikkalaisia tilaajoitamme
pyydämme
ajoissa
uudistamaan
tilauksensa, ettei keskeytystä tapahtuisi lähettämisessä.
Levitköön Tietäjä laajalti! 1912:4,
ks kirjallisuus 1912: 10—11, 104, 193,
TIETÄJÄ 1913
Taival on käyty, uusi alkaa. Tietäjä astuu
yhdeksänteen ikävuoteensa. Taas se katsahtaa
taakseen ja kysyy: ”kaikki te, jotka tänä
vuonna olette kanssani kulkeneet, vieläkö te
seuraatte minua? Olenko saavuttanut teidän
rakkautenne ja luottamuksenne? Olenko osannut teille tietä näyttää? Olenko osannut teitä
murheissanne lohduttaa? Olenko kyennyt luomaan valoa vaikeihin kysymyksiinne? Vieläkö
pidätte minua ystävänänne? Vieläkö tahdotte
minua oppaaksenne? Vieläkö seuraatte minua
rajapyykin ohi?”
”Niin, minä lähden nyt itse rajapyykin ohi
iloisena alkamaan uutta vuositaivalta, ja se
joka rakastaa minua, hän seuraa!”
— — [*Tilaustiedoituksia] 1912:451—452.
T: Tietäjän ystäviä ja lukijoita huvittanee
tietää muutamia numeroita Tietäjän levenemisestä.
Omatunto-vuosina
aikakauskirjaamme
levisi noin 1,000 kappaletta. Ensimäisenä Tietäjä-vuotena (1908) aikakauskirjamme tilaajamäärä nousi 1060 :een. Näistä tilaajista oli 220
Helsingissä, 688 maaseudulla Suomessa ja 152
ulkomailla, etenkin Amerikassa.
Tänä vuonna (1912) on Tietäjä levinnyt
Helsingissä 252 kpl., maaseudulla 888 kpl. ja
Amerikassa 192 kpl. — yhteensä 1332 tilaajaa. Tietäjän tilaajamäärän kasvu on siis
ollut keskimäärin vuodessa: Helsingissä 8 kpl.
eli noin 3% %, maaseudulla 50 kpl. eli noin
7% % ja Amerikassa (ja ulkomailla) 10 kpl.
eli noin 6% %. Yleinen kasvu on ollut 68 kpl.
vuodessa eli noin 6 %.
Tämän tilaston mukaisesti Tietäjän pitäisi
ensi vuonna (1913) saada 1400 tilaajaa, mutta
toivokaamme, että Tietäjä nyt, kun se on niin
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suuresti- laajentunut, leviää suuremmalla vauhdilla kuin tähän saakka. En ole käyttänyt
mitään ”puhvausta” Tietäjän hyväksi. Sangen vähän olen sitä lehdissä ilmotellut. Mielestäni aikakauskirja, jonka ohjelma on siksi
vakava, kuin Tietäjän, puhuu itse puolestaan
ja leviää itsestään sillä tavalla, että se kehottaa lukijoitaan sitä suosittelemaan ja sen puolesta työskentelemään. Vuosi vuodelta olen
odottanut, että tilaajamäärä nousisi edes kahteen tuhanteen, mutta vielä tämä ei ole tapahtunut. Kuitenkin olen aina iloinnut siitä, että
lukijain ja ystäväin luku on kasvanut varmasti, joskin hitaasti.
Toimittajalta 1912:456—457,
T: Kaikille Tietäjän lukijoille toivotan sydämestäni onnellista ja rauhaisaa joulua! Lämmin kiitos tästä vuodesta! Iloisiin näkemiin
tammikuussa 1913!
Toimittajalta 1912:458,
T: Lähetän tämän Tietäjän numeron kaikille vanhoille tilaajille ja toivon, että ne,
jotka eivät vielä ole tilaustaan uudistaneet,
tekevät sen hetimiten.
Toimittajalta 1913: 7,
Tietäjä. Tämä numero on, kuten tammikuun
numero viime vuonna, taas paisunut 56 sivuiseksi. Yhtäkaikki meidän täytyi jättää helmikuun numeroon useita artikkeleita, m.m. astrologinen artikkeli ja osasto ”Kysymyksiä ja
vastauksia”. ”Tien varrelta” osastoon tulemme tänä vuonna panemaan erityistä huomiota
ja seuraamme siinä ulkomaan y.m. tapahtumia huolellisesti ja säännöllisesti; osaston
varsinaisena
toimittajana
tulee
olemaan
V. H. V., joka jo tähän numeroon kirjotti
”Tien
varrelta”
osaston
kolme
ensimäistä
sivua.
Tien varrelta 1913: 56,
Tietäjä. Vaikka tämäkin Tietäjä on paisunut yli äyräittensä, olemme ensi numeroon
pakosta jättäneet useampia mieltäkiinnittäviä
kirjotuksia, esim. pari artikkelia rosenkreutsiläisyydestä ja Christian Rosenkreutsista, kirjotuksen
Janos-sankarista
Kansallisteatterissa
y.m.
Tietäjän ystävät! Uusi vuosi on alkanut.
Älkää laiminlyökö hankkia uusia tilaajia Tietäjälle!
Tien varrelta 1913:108,
Kysymyksiä ja vastauksia, joita taas on iso
joukko, on tilan ahtauden takia täytynyt jättää pois tästä numerosta.
Tietäjän ensi numero, kaksoisvihko 5—6,
ilmestyy toukokuulla ja seuraava kaksoisvihko
7—8 elokuussa. Tammi- ja maaliskuun vihkot
ovat loppumassa, joten uudet tilaajat tästä
lähtien jäävät ilman niitä tai alottavat vuosikertansa
huhtikuusta
(maaliskuuhun
1914).
Varminta siis on aina tilata vuoden alusta.
Tien varrelta 1913: 215,
T: ”Tämän numeron mukana jaetaan Amerikan
tilaajille
Tietäjän tilausilmotus
v:lle
1914, jotta asianharrastajamme ajoissa ryhtyisivät hankkimaan Tietäjälle runsaasti tilaajia.
Töhnittäjalta 1913: 367,
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Tietäjä. Tämä numero julkaistaan 56-sivuisena, joten tämän vuoden Tietäjä tulee sisältämään ainakin 512 sivua ja lisäksi 4 alkusivua. Ensi numeroon tulee m.m. pastori
J. Uotin kirjotus ”Terve mieli, terve ruumis”,
joka saapui toimitukselle liian myöhään saadakseen sijaa tässä numerossa.
Tien varrelta 1913: 415,
T: Pian loppuu vuosi 1913. Pyydän, että
Tietäjän
lukijat
muistaisivat
tänä
vuonna
ajoissa uudistaa tilauksensa vuodelle 1914,
ettei tapahtuisi keskeytystä lähetyksissä ja
etteivät jäisi ilman jotakuta numeroa, kuten
tämän vuoden alussa kävi monien tilaajien,
kun
emme
tietäneet
painattaa
tarpeellista
määrää.
Toimittajalta 1913:425,
TIETÄJÄ 1914
Yhdeksän vuotta on nyt teosofinen aikakauskirjamme elänyt ja vaikuttanut maailmassa, niistä kuusi vuotta Tietäjän nimellä.
Sen sanoma on kuulunut taajoille joukoille
suomen kielellä sekä kotimaassa että muualla.
Ilolla voi Tietäjä todeta, että sen lukijakunta
ja ystäväpiiri on vuosi vuodelta kasvanut.
Viime
joulukuussa
mainittiin,
että
tilaajamäärä v. 1912 oli Helsingissä 252 kpl., maaseudulla 888 kpl. ja Amerikassa 192 kpl. —
yhteensä 1332 tilaajaa. Nyt saattaa Tietäjä
ilmottaa, että viimeksi kuluneena vuonna sen
tilaajamäärä oli Helsingissä 272, maaseudulla
1041 ja Amerikassa 247 eli yhteensä 1560
tilaajaa, joiden lukumäärä siis on kasvanut
17 % :11a. Samaa nopeutta kasvussaan säilyttäen tulisi Tietäjä siis v. 1914 saavuttamaan
ainakin 1830 tilaajaa. Mutta toivokaamme,
että lisääntyminen tapahtuu n.k. geometrisen
progressionin mukaan ja että tilaajamäärä
siten huimaavalla vauhdilla lähenee kolmea
tuhatta!
Mainitsemme näitä ilahduttavia numeroita
rohkaistaksemme
kaikkien
Tietäjän
ystävien
mieltä. Huhuillaan nimittäin, että tänä talvena olisi erittäin huono rahavuosi, työtä
vähän ja työttömiä paljon. Saattaa niin olla.
Sitä suuremmalla syyllä tulee meidän tehdä
työtä Tietäjän levittämiseksi. Kuta vaikeampi
ihmisen elämä on ulkonaisesti tai sisäisesti,
sitä enemmän hän kaipaa ystävää, joka häntä,
voi lohduttaa ja neuvoa. Tietäjä on löytänyt
tiensä kansamme koteihin; se ei tarjoa henkistä hyväänsä ainoastaan rikkaille ja hyvinvoiville; köyhäin ja pientenkin luo sen matka
käy, ja heidän kodeissaan se on ollut ainakin
yhtä tervetullut. Jos nyt näiden elämä on tukalampi, tahtoo Tietäjä koko sydämellään palvella heitä siten, että edes joinakin hetkinä
kuukaudessa nostaa heidän ajatuksensa jokapäiväisten askarten ahtaasta maailmasta siihen aatteiden ja ihanteiden jumalanvaltakuntaan, joka varsinaisena ja ikuisena todellisuutena elää tämän näkyväisen olemismuodon
takana.
Monelta taholta onkin lausuttu toivomus,
että Tietäjä ilmestyisi säännöllisesti joka kuukausi. ”Liian pitkä on odotusaika toukokuun
keskivaiheilta elokuun 15 p:ään! Tietäjä on
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ystävä, jonka käynti on niin rakas, että kun
neljä viikkoa on kulunut, käy mieli apeaksi,
jos ei ystävä näy. Kesällä tuntuu sentähden,
ikäänkuin paras ystävä olisi hylännyt — ja
ainoa lohdutus on tieto, ettei ole ainiaaksi
hylännyt.” Tämmöisistä lausunnoista olemme
yhtä kiitollisia kuin iloisia ja olemmekin aina
vastanneet: kun Tietäjä saa kaksi tuhatta
tilaajaa, silloin se varmasti ilmestyy kaksitoista kertaa vuodessa, sisältäen ainakin 576
sivua tekstiä.
Mutta meillä on toinenkin syy, miksi soisimme, että Tietäjä leviäisi ensi vuonna mahdollisimman laajalle. Olemme näet varustaneet sille vuodeksi 1914 monipuolisemman ohjelman kuin mitä sillä tähän saakka on ollut.
Vaikkeivät lukijat ole moittivia arvosteluita
Tietäjästä lausuneet, on toimitus aina koettanut pitää silmiään auki sen puutteille ja
heikkouksille ja salassa toivonut, että se joskus kykenisi niitä korjaamaan ja parantamaan. Onpa yrityksiä tehtykin: muuan semmoinen on ”Toimittajalta” nimisen osaston
perustaminen, joka säännöllisesti on jatkunut
v:sta 1909 ja nyttemmin tullut aivan olennaiseksi
piirteeksi
Tietäjän
personallisessa
luonteessa. Nyt on taas aikomuksemme ensi
vuonna panna alkuun pari uutta piirrettä,
joista toivomme paljon hyötyä ja iloa koituvan lukijoillemme.
Toinen on se, että koetamme jos mahdollista joka numerossa julkaista lyhyen kirjotuksen, joka selvittää teosofista maailmankatsomusta
vasta-alkajille,
joten
Tietäjästä
samalla tulee aatteen levittäjä, propagandalehti, joka sopii kenen käteen tahansa. Toinen
uusi piirre on se, että melkoisesti tulemme
lisäämään uutisten, katsausten, tiedonantojen,
arvostelujen j.n.e, lukumäärää, seuraten ajan
ilmiöitä ja tapahtumia niin monilta aloilta
kuin mahdollista. Tietäjä tulee täten joka
numerossaan sisältämään muutamia n.s. raskaampia kirjotuksia ja suuren joukon mieltäkiinnittäviä pätkiä eri osastoissa. Koko Tietäjän esiintyminen tulee niin muodoin toivoaksemme koko joukon pirteämmäksi ja elähyttävämmäksi. Tämän kaiken nojalla soisimme sentähden, kuten sanottu, että Tietäjä
löytäisi tiensä ensi vuonna monin verroin
useampiin koteihin kuin tähän saakka. — —
[*Tilaustiedoituksia] 1913: 465—467,
Tietäjän kannet 1913, hinta 1:25. Helsinkiläiset tilaajat, jotka tahtovat tämän vuoden
Tietäjänsä sidotuksi, tuokoot vihkonsa Bulevardin 7: ään ensi vuoden alussa ennen tammikuun 15 p:ää; sidotaan 2 markalla.
Tien varrelta 1913: 516,
TIETÄJÄ 1914
Onnellista uutta vuotta toivoo Tietäjä kaikille ystävilleen, avustajilleen, tilaajilleen ja
lukijoilleen! Vuoden 1914 kabbalistinen merkki
on viisikantainen tähti: näyttäköön tämä toivon taivaallinen tähti meille jokaiselle tien
henkemme
sydämeen,
jossa
vapahtajamme
syntyy, ja samalla luonnon aarreaittaan, jonka runsauden sarvi ei koskaan tyhjenny!
Avautukoot valtakunnan portit niille, jotka
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sen salaisuuksia kaipaavat; saakoot onnen
maljasta juoda ne, jotka onnea janoovat;
olkoon koko kansallemme vuosi 1914 varmaa
kulkua
tähden
ennustamaa
tulevaisuutta
kohti!
Tietäjä jatkaa työtään tänä vuonna iloisena, luottavaisena, toivorikkaana.
Se toivoo voivansa ilmestyä kaksitoista kertaa, siis kesälläkin.
Se luottaa lukuisain uskollisten ystäväinsä
apuun, että he työskentelevät sen levittämiseksi. Se tahtoo puolestaan heitä palvella, tehden sisältönsä niin rikkaaksi ja monipuoliseksi kuin mahdollista. Eri osastoja tänä
vuonna tulevat olemaan Naisten osasto, Nuorille, Kristinopin alalta, Rajan takaa (käsittelee yliaistillisia, psyykkisiä ja salaisia tieteellisiä tutkimuksia), Idän Tähti, Kysymyksiä ja vastauksia, Kirjallisuutta, Alottelijoille^
Kaunokirjallisia helmiä, joista useampia yhtaikaa ovat edustettuina joka numerossa. Sitäpaitsi
esiintyvät
säännöllisesti
Toimittajalta
ja Tien varrelta nimiset osastot.
Se iloitsee kuten tietäjät muinoin katsellessaan tähteä taivaalla ja saadessaan ottaa
osaa teosofiseen valistustyöhön.
Tietäjän tämä numero tulee pyytämättä
kaikkien vanhojen tilaajien luokse. Sylin täydeltä se tuo heille terveisiä. Ottakoot ystävää,
vastaan, älkööt kääntäkö ovelta!
Tehkää niin, että Tietäjä tulee luoksenne
joka kuukausi vuonna 1914. — 1914: 1,
T: Minulle on tätä numeroa varten lähetetty eri tahoilta niin runsaasti kirjotuksia,
että helposti niillä täyttäisi kolme tai neljä
kertaa tavallisen Tietäjän tilan. Tästä suuresta osanotosta lausun vilpittömän iloni ja
kiitokseni. Koska miltei kaikki kirjotukset
ovat mieltäkiinnittäviä ja hyvin kirjotettuja,
koetan niitä käyttää niin pian kuin mahdollista. Olisi todella hauskaa, jos Tietäjä voisi
ilmestyä kaksi tai kolme kertaa paksumpana!
Riittäisi silloin lukemista kuukauden ajaksi.
Toimittajalta 1914:4, 148,
T: Tämä Tietäjän numero myöhästyy vanhan tavan mukaan. Kuten lukijat näkevät,
on kansilehdessä n:o 5—6, eikä seuraavaa
kaksoisnumeroa
ole
odotettavissa
ennenkuin
elokuussa.
Olin
tilausilmotuksessa
luvannut,
että Tietäjä ilmestyy tänä vuonna kesälläkin,
jos se saa 2,000 tilaajaa. Tämä ehto, joka
tietysti oli ylen rohkea, ei vielä toteutunut.
Syy tähän on osaksi se, että noin 500 vanhaa
viime vuoden tilaajaa Suomessa on vielä jättänyt tilauksen uudistamatta ja että viime
vuonna
syntynyt
amerikkalainen
aikakauskirja Teosofian valo on vienyt Tietäjältä joukon vanhoja tilaajia. Saatan kuitenkin Tietäjän ystävien iloksi mainita, että Tietäjällä
nyt jo on 1,641 tilajaa, siis monta kymmentä
enemmän kuin viime vuoden lopussa. Ja onhan vielä suurin osa vuotta edessämme, joten
rakkaan Tietäjän tilaajamäärä ennen joulukuuta melkoisesti ehtii kasvaa. Onhan toivoa,
että se mikä ei tänä kesänä toteudu toteutuu
ensi kesänä. Vahva toivo ei koskaan petä,
vaikka kestää, ennenkuin se toteutuu.
Toimittajalta 1914:201, 250,
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Tietäjän toimituksella on myytävänä vuosien 1905—06, 07 Omantunnon ja 1908 Tietäjän numeroita. Niiden hinta on nyt alennettu
tavattoman helpoksi, jotta jokainen teosofi
voisi käyttää n i i t ä teosofiseen levittäniistyöhön. Niiden hinta on ainoastan 5 p. 1 kpl.,
10 p. 3 kpl., 1:60 50 kpl. ja 100 kpl. 3:—,
siis yhtä huokeat kuin lentolehdet, jotka nyt
ovat loppuunmyydvt. Lähetysmaksu on 1 kpl.
10 p.; 3 kpl. 20 p.; 50 kpl. postitse 1:20, rautateitse = 100 kpl.; 100 kpl. postitse 2:20,
rautateitse joko 60 p., 1:— tai 1:60 (matkan
pituuden
mukaan).
Tilattaessa
ilmottakaa
haluatteko jonkun erityisen vuoden vihkoja.
Ryhtykää
jokainen
kesäksi
levittämään
näitä sisältörikkaita lehtiä!
Tien varrelta 1914: 252,
Tietäjän tämä numero ilmestyy 60-sivuisena. Toimitus pyytää anteeksi, että se jonkun verran on myöhästynyt.
Tien varrelta 1914: 311,
Tietäjö.n tämä numero ilmestyy taas 56sivuisena. Koetamme voimiemme mukaan palvella lukijoittemme etua ja parasta huolimatta nykyisen ajan taloudellisista vaikeuksista ja toivomme, että he puolestansa muistavat Tietäjää vuoden vaihteessa. Tässä numerossa julkaisemme toisen puolen huomattavasta kirjotuksesta ”Kasvatus ja teosofia”
ja kehotamme arkailematta lukijoitamme siihen tutustumaan, vaikka se ”pitkältä” näyttäisikin.
Tien varrelta 1914: 414,
Tämän vihkonsa johdosta saisi Tietäjä viettää pientä muistojuhlaa, sillä se on luvultaan
teosofisen aikakauskirjamme n:o 100. — —
Tietäjä viettää tässä kuussa. Ja hyvä on,
että Tietäjä käy minun edelläni! — — valitse Tietäjä. — — Nyt jokainen ymmärtää,
miksi Omantunnon nimi oli muutettava Tietäjäksi. — — Katsotaan nyt Tietäjän kohtaloa, ensin henkiseltä, sitten aineelliselta kannalta, ks ennustuksia 1914:418—422,
TIETÄJÄ 1915
Huolitko sinä vielä minusta, rakas lukija?
Kelpaanko vielä ystäväksi sinulle vai oletko
tyhjyyteeni ja tyhmyyteeni väsynyt? Sanotko
minulle hyvästi iäksi vai otatko minut vielä
luoksesi ensi vuonna?
Katso, minä olen vasta kymmenvuotias
lapsi, vaikka otsani on rypyssä kuin vanhan
viisaan ja ajatukseni kulkee idästä länteen
kuin pitkäisen salama. Enkä minä tiedä, olenko poika vai tyttö. Lienen molempia enkä
kumpaakaan, niinkuin muinoinen Hermafroditos, sillä olenhan syntynyt Hermeksen jumalallisesta ajatuksesta ja Afroditeen rakkaudesta kauneuteen. En liioin tiedä, mitä kansallisuutta
olen.
Ihmisiksi
kutsuttiin
vanhempiani ja saman perheen lapsiksi olen oppinut ajattelemaan sekä suomalaisia että intialaisia, sekä musta- että valko-ihoisia, sekä
hyviä että pahoja. Anna minulle puutteellisuuteni anteeksi, kun olen niin nuori ja tietämätön!
Aivoni ovat täynnä ajatuksia ja kuitenkin
tuntuvat tyhjiltä joskus. Sydämeni on täynnä
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lempeyttä ja rakkautta ja kuitenkin huokuu
kylmyyttä joskus. Te kaikki, jotka olette tervehtien ottaneet minut vastaan ja hellästi
päätäni silitelleet, te olette sydäntäni lämmittäneet ja aivojani elvyttäneet. Kiitän teitä,
kiitän ja kumarran.
Jos elämä on tanssia, silloin olen kymmenvuotias tyttönen. Tahtoisin keikailla teidän
edessänne ja voittaa teidän suosionne, te harmaapäiset,
te
kultakutriset,
ettette
lähtisi
tanssiin ilman minua.
Jos elämä on taakka, silloin olen reipas
nuorukainen, sillä meidän suvussa kasvamme
hyvin nopeasti. Olen nuori ja reipas eikä minulla muita taakkoja ole kuin oman olemiseni
kevyt kuorma. Antakaa minun siis kulkea
vieressänne ja puhua teille ilon ja lohdutuksen sanoja, te raskautetut, te surumieliset.
Älkää lähtekö taipaleelle ilman minua!
Ja jos elämä on etsimistä, silloin heitän
päältäni nuoruuden hurmaavan harson ja näytän teille tietäjän viisaan hymyn ja läpitunkevan katseen. Olen syntyjä syviä tutkinut, olen
suurien salaisuuksien perille päässyt. Seuratkaa minua, niin ette ainoastaan etsi, vaan
myö3 löydätte, te totuutta janovat. Istun viisauden lähteellä, ken maljasta minun juopi,
hän löytää kaihonsa ihanteen.
Mutta nähkääT: yhtäkaikki olen vain kerjäläinen, joka kuljen ovelta ovelle ja anon rakkautta.
Kolme
kertaa
koputan:
päästätkö,
päästätkö. päästätkö? ja kun avaat ja tupaasi
astun, heitän yltäni kerjäläisen kaapun ja seison edessäsi jumalien lähettiläänä, joka julistan sinulle, mitä jumalat sinulta odottavat.
— — [*Tilaus- ja hintatiedoituksia] — —
Tapamme mukaan vähän tilastoa.
”Ihminen päättää, Jumala säätää.” Tämä
sananlasku johtuu mieleemme, kun vertaamme
Tietäjän leviämistä tänä vuonna viime vuoden
numeroihin ja katselemme niitä uljaita sanoja,
joita viime joulukuussa lausuttiin. Kaukana
siitä, että olisimme päässeet tilaajien lukumäärässä
2000:eenä
kadotimme
päinvastoin
Amerikassa monta kymmentä tilaajaa. Tätä
emme lausu surumielin, sillä syynä tilaajamäärän alenemiseen Amerikassa oli se ilahduttava seikka, että teosofisen harrastuksen
kasvaessa maamiestemme kesken siellä he
olivat saaneet oman äänenkannattajan ”Teosofian Valo”, josta Tietäjässä ennenkin on
puhuttu. Päinvastoin täytyy vielä erityisesti
iloita siitä, että monet monet ystävät Amerikassa
omasta
uudesta
aikakauslehdestään
huolimatta eivät tahtoneet katkaista yhteyttään emämaan teosofisen liikkeen kanssa,
vaan yhä edelleen jäivät kannattamaan meidän pyrkimyksiämme täällä ja tilasivat Tietäjän kuten edellisinäkin vuosina.
Kaiken kaikkiaan Tietäjän tilaajamäärä kuitenkin kasvoi tänä vuonna, vaikka pienellä
prosentilla, kuten näkyy seuraavista numeroista.
Vuonna 1913 levisi Tietäjää Helsingissä
272 kpl., maaseudulle 1041 ja Amerikkaan 247
eli yhteensä 1560 kpl.

Tietäjä-lehti

—427—

Vuonna 1914 oli Tietäjän tilaajien lukumäärä Helsingissä 272 (sama kuin 1913),
maaseudulla 1106 (noussut 6 %), mutta Amerikassa 200 (alentunut 47 kpl. eli noin 20 %),
toisin sanoen yhteensä 1578 kpl. (noussut
lVs %).
Saa nähdä, kuinka ensi vuonna käy. Elämme vaikeuksien ajassa, mutta myöskin yllätyksien. Paljon kyyneliä vuotaa maailmassa,
paljon tuskan huutoja kuuluu, mutta rakkauden ja totuuden valtakunta on myös lähempänä ihmisiä kuin ennen. Jospa meidän pieni
teosofinen joukkomme osaisi koota voimansa,
henkiset ja aineelliset, ja lujana säilyttää
myrskyjen läpi uskonsa Kristushengen lopulliseen voittoon. Jospa meidän Tietäjämme
näkevin mielin osaisi palvella rakkauden ja
totuuden valtakunnan lähestymistä ja ylläpitää ”piskuisessa laumassamme” uskoa hengen voimaan. Rakkauden kaunein kukka on
inhimillinen
luottamus
ja
anteeksiantamus.
Antakaamme Tietäjälle anteeksi sen puutteellisuudet ja luottakaamme horjumatta sen vilpittömään totuuden tahtoon.
Kaikille lukijoille ja ystäville toivoo Tietäjä joulukellojen soidessa kirkkaita ajatuksia
ja lämpimiä tunteita. 1914: 465—467,
Toimitukselle tulleiden kirjeiden joukossa
on toisessa kohdassa tätä numeroa luettava
kirje, joka todella Tietäjän parasta tarkottaen
arvostelee Tietäjän sisältöä viime aikoina, ks
kansa 1914: 500—501,
Toimittaja Pekka Ervast. — — Kirj. Aaro
Hakkarainen 1914: 506—507,
TIETÄJÄ 1915
— — Tietäjän kanta ei muutu, sen ohjelma
ei. Tämän vuoden uutuutena sisältöön nähden
huomautettakoon päätoimittajan teosofisista
muistelmista. — — [*Tilaustiedoituksia] 1915:
1, 4,
T: Vanhan tavan mukaisesti tämä Tietäjän
numero jaetaan kaikille vanhoille tilaajille.
Pyydän, että ne, jotka tahtovat tilauksensa
uudistaa, tekisivät sen mahdollisimman pian,
ettei keskeytystä lehden lähettämisessä tapahtuisi.
Toimittajalta 1915: 4,
Kirjeitä Toimitukselle.
Arv. Tietäjän toimitus! Rakas Ylisihteeri.
— — [*Ote kirjeestä]
Sanalla sanoen: Tietäjä on ollut mielestäni
mahdollisimman hyvä, paljo parempi kuin
monen muun maan teosofinen aikakauslehti
ja paljo parempi kuin me olemme ansainneet.
Ja meidän kunkin vallassamme on saada Tietäjä vieläkin paremmaksi, suuremmaksi, monipuolisemmaksi. — Toivotan sydämestäni Tietäjän toimitukselle yhä edelleen intoa, voimaa, terveyttä ja rauhaa siinä työssä, joka
jo nyt on kantanut kauniin hedelmän, tuottanut siunatun sadon . . .
Parhaimman
kunnioituksen,
kiitollisuuden
ja rakkauden tunteilla
Unto Nevalainen. 1915:35—36,
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[*Samalla kertaa on kaksi muuta kirjettä
jotka
mitä
lämpimimmin
sanoin
kiittävät
Tietäjän Toimittajaa]
ks Teosofian Valo 1915:43—44,
Palomaa, Veikko 1915:54,
T: ”Toivon Tietäjälle monta tuhatta tilaajaa”, kirjotti eräs amerikkalainen ystävä kirjeensä loppuun, ja tämä toivomus oli mielestäni niin originelli uuden vuoden tervehdys,
että päätin painattaa sen tähän.
Toimittajalta 1915:55,
Kirjeitä
Toimitukselle
[*Tietäjän
arvostelua] 1915:89—94, ja 185—186,
Kaikille Tietäjän lukijoille. — — Kirj.
Muutamat Tietäjän lukijat. 1915: 141—142,
Tietäjän ensi numero tulee sisältämään kirjotuksia etupäässä kasvatuksen alalta. 1915:
191,
Tietäjä. Tämä vihko on 64-sivuinen kaksoisnumero. Ensi vihko ilmestyy taas elokuussa
kaksoisnumerona. Vielä eivät Tietäjän tilaajat ole nousseet kahteen tuhanteen — eipä
sitä uskaltanut toivoakaan näin sotaisena aikana!
Onhan
niiden
lukumäärä
kuitenkin
tätä nykyä 1560.
Kun tämä Tietäjän numero sisältää useampia kirjotuksia kasvatuksen alalta, on sisältöä toisissa suhteissa supistettu. Niinpä ei ole
artikkelia Aatteelta, ei jatkoa ”Tositapahtumiin” eikä uutta lukua P. E:n muistelmista.
Viimemainittua
kirjotussarjaa
olikin
tavallista enemmän huhtikuun vihossa ja loppui
siinä kohtaan, jonka jatkoa lukija rauhallisesti saattaa odottaa.
Tien varrelta 1915:254,
Tietäjä. Tämä vihko ilmestyy, kuten viime
numerossa ilmotimme, tavallisuuden mukaan
kaksoisvihkona ja sentähden tavallista vähän
paksumpana. Jotkut lukijat eivät varmaan
huomanneet uutista viime ”Tien varrelta”
osastossa, koska heinäkuussa kirjottivat toimitukselle ja ihmettelivät, missä Tietäjä viipyy. Toimitus on iloinen semmoisista tiedusteluista, koska ne osottavat, että lukijat eivät
ole tunteettomia Tietäjän suhteen, mutta toimitus ei tietysti niihin kaikkiin voi vastata.
Tien varrelta 1915: 310,
Martti Humu — — sai v. 1905 luvan julkaista Omatunto-nimistä teosofista aikakauskirjaa. (Tämän oikeuden hän v. 1908 siirsi
Pekka Ei’vastille, jolloin nimi muutettiin Tietäjäksi.) ks Humu, Martti 1915:318—319,
Tietäjän joulukuun numero tulee sisältämään joitakuita Idän Tähden joululehteä varten
aiottuja
kirjotuksia
ja
jaetaan
Idän
Tähden joululehden maksaneille tilaajille.
Tien varrelta 1915:456,
TIETÄJÄ 1916
Tähän numeroon päättyy Tietäjän kymmenes vuosikerta. Tammikuussa 1916 alkaa yhdestoista. Rientäkää nyt tilaamaan, rakkaat
ystävät ja lukijat, ettei keskeytystä Tietäjän
lähettämisessä syntyisi, sillä tammikuun numeroa emme nyt lähetä muille kuin tilaajille.
Olemme hyvin kiitolliset, jos tilatessamie lä-
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lietätte tilausmaksun, sillä kustannukset, kuten tiedätte, ovat nykyään kaikkialla nousseet. Kuitenkaan emme ole kovasydämisiä:
vanhalle taatulle ystävälle ja tilaajalle annamme kyllä Tietäjän joksikin kuukaudeksi
velaksi, jos paremmin sopii maksaa vähän
myöhemmin. Tietäjän hinta pysyy ennallaan,
sillä te, rakkaat tilaajat, olette yhtä syyttömät kuin mekin siihen, että kaikki nykyhetkenä on kallistunut. Ja sentähden emme
tahdo, että te yksin kärsisitte. Maksakaa te
vain tilausrahanne, niin me puolestamme suoritamme suuremmat kulungit.
Eihän
meidän
tarvitse
kirjottaa
mitään
Tietäjän ohjelmasta? Onhan aikakauskirjamme kanta sen lukijoille tuttu eikä siinä mitään muutosta tapahdu. Tahdomme vain huomauttaa, että P. E:n teosofiset muistelmat
yhä jatkuvat ja että ”Elävän vainajan kirjeet”, joka sarja tässä numerossa alkaa, tulevat olemaan hämmästyttävän mieltäkiinnittäviä. V. H. V:lta toivomme säännöllisesti saavamme kirjotuksia julkaistavaksi ja tietysti
Aatteelta.
Tammikuussa
julkaisemme
käännöksenä ensimäisen osan Mr. Wedgwoodin
erittäin opettavasta artikkelista, joka koskee
mietiskelyä ja sen harjottamista. — —
[*Tilaustiedoituksia] 1915: 457—458,
T: Tietäjää on tänä vuonna levinnyt yhteensä 1549 vuosikertaa. Kasvakoon tämä
lukumäärä
ensi
vuonna
kahdenkertaiseksi,
osotukseksi siitä, että aatteemme tunkeutuvat yhä laajempiin ja laajempiin piireihin!
Olkoon joulu täynnä rauhaa ja uusi vuosi
täynnä iloisia yllätyksiä meille kaikille!
Toimittajalta 1915:499,
Tietäjän tämä numero sisältää joitakuita
kirjotuksia, jotka olivat aiotut Idän Tähden
joululehteä
varten,
ja
lähetetään
kaikille
Idän Tähden joululehden maksaneille tilaajille. Toivomme, ettei heidän pettymyksensä
ole liian suuri, vaan että Tietäjän koruton
kuukausinumero löytäisi tiensä heidän suosioonsa, niin että he päättäisivät jatkaa tuttavuuttaan Tietäjän kanssa pitkin ensi vuotta.
Tietäjän lukijat ja ystävät, tahtoisitteko
tehdä jotakin Tietäjän hyväksi? Hankkikaa
silloin kukin Tietäjälle yksi uusi tilaaja lisää!
Lahjottakaapa vaikka uuden vuoden lahjaksi
ystävällenne! Sanovathan jotkut, että Tietäjä on vaikeatajuinen, — mutta aina uusissa
lukijoissa löytyy niitäkin, jotka hyvin tajuavat Tietäjän sisältöä. Ja omasta mielestämme
Tietäjä
on
varsin
kansantajuinen.
Kallistumme miltei mielessämme niiden puolelle,
jotka soisivat, että Tietäjä olisi enemmän
oppinut ja tieteellinen!
Tammikuun numerossa julkaisemme m.m.
kirjotuksen Cagliostrosta, tuosta ihmemiehestä, joka 18:nnen vuosisadan viime neljänneksenä hämmästytti Europan tiedoillaan ja taidoillaan. Kirjotus on laadittu Pekka Ervastin
erään esitelmän pohjalle, ja tulemme ensi
vuonna silloin tällöin julkaisemaan samanlaatuisia referaatteja P. E:n esitelmistä. Lähinnä seuraava kirjotus on oleva aineesta
”Mysteriot”.
Tien Varrelta 1915:502—503,
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Paras joululahja, minkä teosofian harrastaja voi antaa ystävälleen on teosofinen kirja
ja Tietäjä tilattuna v:ksi 1916! — 1915: 504,
ks optimisti 1916:42—43,
T: Olen muutamana vuotena lähettänyt
Tietäjän tammikuun numeron vapaasti kaikille vanhoille tilaajille. Tätä en nyt tee, ja
jokainen ymmärtää syyn. Saahan sen jokainen nyt, joka on tilauksensa uudistanut, ja
on se saatavissa myöhemminkin, jos ei heti
ole tullut tilanneeksi.
Toimittajalta 1916:43,
Tietäjän ystävät, koettakaa nyt tehdä jotakin
aikakauskirjanne
hyväksi!
Hankkikaa
sille tilauksia! Vähällä vaivalla teette suuren
palveluksen teosofiselle asialle! Ajakaa myös
Sunnuntain asiaa, sillä uuden ajan koittaessa
on tärkeätä, että totuuden, veljeyden, vapaamielisyyden aatteet ovat laajalle levinneet.
Tien varrelta 1916: 48,
Tietäjän
lukijat
ovat
arvatenkin
panneet
merkille, että Tietäjä, joka takavuosina jokseenkin säännöllisesti ilmestyi kuukauden viidentenätoista päivänä, nyttemmin aina saapuu heidän luoksensa vasta kahdenkymmenennen päivän tienoissa tai myöhemmin. Ehkä
he itseltään ovat kysyneet, riippuuko tämä
toimituksen huolimattomuudesta. Heille tahdomme vakuuttaa, että asianhaara ei johdu
toimituksen eikä kirjapainon huolimattomuudesta, vaan siitä, että Tietäjä painetaan Tampereella ja että postikulku on nykyään hitaampi kuin muulloin. Otsikossamme luetaankin vain kuukauden nimi, ei enää päivämäärää. Tietäjällä on siis siveellinen oikeus ilmestyä kuukauden loppupuoliskon minä päivänä
hyvänsä.
‘Tien varrelta 1916:95, 149—150,
Tietäjällä on nyt noin 1660 tilaajaa. Tämä
oli odottamaton saavutus emmekä arvanneet
painattaa
helmija
maaliskuun
numeroa
enemmän kuin viime vuotinen määrä. Uudet
tilaukset lasketaan sentähden huhtikuun alusta. Vuoden loppuun maksaa Tietäjä suoraan
toimitukselta
tilattuna
Smk.
3:75.
Viiden
markan
tilaus
kestää
maaliskuun
loppuun
1917. Kiitämme kaikkia ystäviä, jotka ovat
tehneet työtä Tietäjän hyväksi, ja kehotamme heitä edelleen vain jatkamaan.
Tien varrelta 1916: 191,
Tietäjän tämä vihko on tavallisuuden mukaan kaksoisnumero ja seuraava vihko ilmestyy elokuussa. Tietäjällä on nykyään hieman
yli 1,700 tilaajaa, siis enemmän kuin koskaan
ennen. Lähenemme, hitaasti tosin, mutta ehkä
suomalaisen varmasti, sitä tienpylvästä, jonka
otsikkona on ”2000 tilaajaa.”
Tien varrelta 1916: 240,
J. R. Hannula, väsymätön teosofinen työntekijämme, mainitsee yksityiskirjeessä muutamia numeroita, jotka ansaitsevat tulla Tietäjän lukijoiden tietoon, ks J. R. H. 1916:240,
ks Salo, Olga 1916: 302,
Tietäjän tässä numerossa ei ole läheskään
riittänyt tilaa kaikille kirjotuksille, jotka tähän olivat aiotut. Niinpä ensi numeroa odot-
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tavat V. H. V:n jatkokirjotus ”Kunnallissosialismista”, saman tekijän ”Rajan takaa” ja
.muuan suomennos venäjänkielestä ”Psalttari
opetuslapsen tienä”.
Tien varrelta 1916: 335,
T: Pyytäisin kohteliaimmin, että sekä yksityiset tilaajat että tilausten kerääjät vähitellen ryhtyisivät työhön ja toimeen ensi vuoden puolesta ja mitä pikemmin sitä paremmin lähettäisivät tänne tilauksiaan. Kalliina
aikana ei käy painattaminen liian suurta painosta, ja silloin tapahtuu, kuten tänä vuonna,
että tilaaja tilaajan perästä saa pettymyksekseen kuulla, että ”vuoden alkunumeroita
ei enää ole saatavissa”. Tammikuun numeroa
painatan aina vähän enemmän, mutta jo helmikuun numeroa vähemmin, ellei siihen mennessä tilaajien lukumäärä neuvo toisin.
Mutta jos kalliin ajan takia Tietäjänkin
pitäisi ajatella toimeentuloaan, kuten muut
lehdet tekevät, mikä silloin olisi suotavampi
lukijan mielestä? Hinnan korottaminen kuudeksi markaksi vaiko sivuluvun vähentäminen?
Ehkä
jotkut
lukijat
hyväntahtoisesti
ilmoittaisivat
minulle
mielipiteensä!
Tietäjä
palvelee ystäviään ja luottaa heidän työhönsä
Tietäjän puolesta.
Toimittajalta 1916: 384,
Tietäjän hinta — sen voimme ystävillemme
ilolla mainita — tulee pysymään samana
kuin tähän saakka. Tietäjän ulkoasu tulee
näet
pakosta
hieman
yksinkertaisemmaksi,
paperi
huonommaksi,
kansilehti
toisenmalliseksi, mutta nämä taas vaikuttaa, ettei meidän tarvitse korottaa Tietäjän tilaushintaa.
Tietäjän kustannukset ovat kyllä tänä vuonna olleet ja tulevat ensi vuonna vielä olemaan 25 % suuremmat kuin tavallisissa oloissa, mutta luottaen siihen, että Tietäjän ystävä-, tilaaja- ja kannattajapiiri yhä kasvaa,
emme tahtoisi pienimmälläkään esteellä rajottaa sen elinvoimaista kasvua.
Käytämme muuten tilaisuutta hyväksemme
kiittääksemme kaikkia niitä ystäviä, jotka
yksimielisesti
ovat
vastanneet
kyselyymme,
että markan korotus Tietäjän hinnassa olisi
aivan luonnollinen nykyaikana eikä suinkaan
vaikuttaisi haitallisesti Tietäjän levenemiseen.
”Tarjoutuuhan tässä tilaisuus antaa mammonan palvella henkeä”, kirjotti eräskin tilaaja.
Tien varrelta 1916: 429,
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Ken sen luvun ymmärtää, sanoivat vanhat
kabbalistit, hänellä on hallussaan vallan ja
herrauden avain.
Suomen
T.S:n järjestysluku on 13. Onkohan tämä viittaus siihen,
että meillä teosofinen liike menestyy siinä
määrin kuin me rakastamme toisiamme? Rakkaushan on ainoa, joka kuolemankin voittaa!
Tähän
rakkauteen
ja
ymmärtämykseen
luottaen
Tietäjäkin
alottaa
kolmattatoista
vuosikertaansa. Kuten jo marraskuun vihkossa lausuttiin, Tietäjän koko pysyy entisellään, sen hinta samaten. Ja mitä sanoisimme sen sisällöstä? Ettäkö sekin pysyy
entisellään? Eihän toki? Emme niin vanhoillisia ole, että tarjoaisimme lukijoillemme entisen sisällön uudelleen. Päinvastoin sanomme: kaikki sisällössä muuttuu, kaikki on
uutta, mielenkiintoista ja jännittävää. Sarjakirjotukset kyllä jatkuvat, mutta eihän kukaan arvaa, mitä jatko sisältää . . .
Rientäkäämme
siis
Tietäjää
tilaamaan,
rientäkäämme sille uusia ystäviä ja tilaajia
hankkimaan. Meidän kaikkien rakkaudesta ja
työstä sen menestys riippuu. — — [*Tilaustiedoituksia]
Tietäjä 1916 sidottuna Smk. 20:— (ainoastaan muutamia kappaleita varastossa).
Onnellista joulua kaikille! 1916:433—434,
£: Pyydän huomauttaa, että se hinta, Smk.
5:—, jolla Kalevalan avain tarjotaan Tietäjän tilaajille, on todella ystävyyden osotus.
Kirjan kirjakauppahinta on Smk. 7:—, ja
tämä alennushinta on Tietäjien tilaajille voimassa ainoastaan tammikuun 7 p:ään. Ennen
tammikuun 7 p:ää on siis tilaus tehtävä
käyttämällä viime kuussa lähetettyä postiosotusta. Tietysti asiamiehetkin voivat saada
Kalevalan avaimen viiden markan nettohinnalla Tietäjän yhteydessä ennen tammikuun
7 p:ää.
Tietäjän tilaukset olisi hyvä tehdä ajoissa
senkin takia, ettei silloin keskeytystä tapahdu
lähettämisessä,
sillä
ymmärrettävistä
syistä
en voi jakaa Tietäjän tammikuun numeroa
ilman muuta entisille tilaajille.
Salaista oppia v:lle 1917 (toisen osan kolmatta nidettä) voidaan myös tilata Tietäjän
yhteydessä a Smk. 5:— yksin ä Smk. 6:—.
(Kirjakauppahinta Smk. 7:—). Ilmestyttyään
se lähetetään etuannilla niille vanhoille tilaajille, jotka sitä eivät siihen mennessä ole
maksaneet.

TIETÄJÄ 1917
Tietäjän
kahdestoista
vuosikerta
päättyy
ja kolmastoista alkaa. Yleinen mielipide pelkää lukua 13 ja pitää sitä kuoleman lukuna.
Kolmetoista oli läsnä Viimeisessä Ehtoollisessa, ja vanhat roomalaiset eivät suvainneet
kolmeatoista henkeä samassa huoneessa. Mutta vaikka 13 olisikin kuoleman luku, ei se
voi pelottaa niitä ihmisiä, jotka uskovat jälleensyntymiseen. Kuoleman tuolla puolen odottaa uusi syntymä, entistä ehompi ja voimakkaampi. Kolmetoista kertaa kiertää kuu maata ja silloin on aurinkovuosi kulunut: vanha
kuolee ja uusi syntyy. Kolmetoista on myös
rakkaudessa onnellinen luku ja avioliitossa.

Kiitän taas sydämellisesti Tietäjän ystäviä
ja lukijoita kuluneesta vuodesta ja toivotan
kaikille rauhallista joulua ja onnellista uutta
vuotta!
Samalla toivon, että mieslukuisasti kohtaamme toisiamme jälleen tammikuussa!
Toimittajalta 1916:442, 487,
TIETÄJÄN LUKIJAT, muistakaa, että Tietäjä 1917 ja teosofinen kirja on joululahja,
jonka voitte antaa parhaimmalle ystävällenne !
Kaikille, kaikille joulurauhaa ja uuden vuoden onnea! 1916: 488,

Tietäjä-lehti

—430—

J: Tietäjän tilaajamäärä oli viime vuoden
toisella puoliskolla 1770 (joulukuun numeroa
levisi 1933 kpl.). Koska Tietäjällä v. 1915 oli
1549 tilaajaa, oli siis viime vuoden kasvu
221 tilaajaa, joka aikakauskirjamme historiassa lienee rekordi. Minkähän luvun saamme merkitä muistiin tämän vuoden lopulla?
Tänä vuonna jatkuu vielä muutamia kuukausia Elsa Barkerin ”Elävän vainajan kirjeitä”, mutta uusi jatkokirjotuksemme, joka
keväällä
alkaa,
”Ilmestyskirja
selitettynä”,
tulee
varmaan
herättämään
lukijoissamme
suurta mielenkiintoa.
Toimittajalta 1917: 3,
”Aate” on Tietäjän vanha avustaja ja hän
ansaitsee
kaikkea
kunnioitusta
ja
kiitollisuutta Tietäjän puolelta. — — Mutta Tietäjän tarkotuksena ei ole katsella ihmisiä yhteiskunnan jäseninä, vaan ihmisinä, ks ”kristitty” 1917: G—7,
Tietäjän tämä numero ilmestyy tavallista
myöhemmin, josta pyydämme lukijoiltamme
anteeksi. Mutta onhan ehtinyt kertyä enemmän tilaajia!
Kalevalan avain menee suurella vauhdilla
kaupaksi. Annamme vielä vanhojen Tietäjän
tilaajien käyttää lähettämäämme sinistä postiosotusta, joten he vielä ovat tilaisuudessa
ostamaan kirjan viidellä markalla.
Tien varrelta 1917: 51,
Tietäjän tästä numerosta on täytynyt jättää pois m.m. kirjotus Nikolai II:sen horoskoopista ja pitkä sarja kysymyksiä ja vastauksia. Ensi numerossa loppuvat ”Elävän
vainajan kirjeet”, mutta seuraavassa numerossa alkaa niiden vielä mieltäkiinnittävämpänä jatkona ”Elävän vainajan sotakirjeitä”.
Ensi numerossa myös alkaa toinen sarjakirjotuksemme
Ilmestyskirjasta.
Kaikesta
päättäen ei haittaisi, vaikka Tietäjä ilmestyisi
64-sivuisena ensi vuonna; siitä ja muista
syistä lieneekin paikallaan korottaa tilaushinta tuntuvasti ensi vuodesta lähtien.
Tien varrelta 1917: 196,
Tietäjän tämä numero on tavallisuuden mukaan kaksoisnumero, ja seuraava n:o 7—8
ilmestyy taas elokuussa. Tilauksia otetaan
vastaan
ainoastaan
myöhemmältä
vuosipuoliskolta, sillä kaikkia tämän vuoden numeroita ei ole enää saatavissa. Rientäkää nyt
uudistamaan
puolivuositilauksenne
ajoissa,
lakkaat Tietäjän ystävät!
Tien varrelta 1917: 244,
T: Ajalla, jolloin aineellinen olemassaolo
päivä päivältä käy vaikeammaksi, tulee henkinenkin
sivistys
kalliimmaksi.
Elintarpeita
on vähäsen, ne kallistuvat ja työtä tekevän
ihmiskunnan täytyy saada parempia tuloja:
palkat nousevat. Samassa määrin nousevat
kaikkien työntuotteiden hinnat, siis pakosta
henkistenkin. Tulee kalliiksi sivistyttää sieluaan!
Kirjapainoalalla työskentelijän palkat ovat
suuresti nousseet. Tämä vaikuttaa sekä kirjoihin että aikakautisiin julkaisuihin. Sanomalehtien ja aikakauskirjojen täytyy korottaa hintojaan.
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Puhukaamme Tietäjästä. Viime vuoden aikana nousivat Tietäjän painatuskustannukset
— paperin huonotessa — sadalla markalla
kuukaudessa. En kuitenkaan nostanut Tietäjän tilaushintaa täksi vuodeksi, vaikka siitä
oli kysymys, vaan ajattelin: ”kärsiköön nyt
Tietäjä ensin — ehkä paha aika menee ohi,
— jos ei, niin tulkoon sitten tilaajienkin
vuoro ottaa osaa taakan kantamiseen.” Paha
aika ei ole vielä mennyt ohi, vaan päinvastoin käy yhä ankarammaksi.
Tästä
numerosta
lähtien Tietäjän
painokustannukset taas nousevat vähintäin sadalla
kuudellakymmenellä markalla kuukaudessa ja
tammikuusta
alkaen
on
odotettavissa
uusi
”nousu. Jokainen Tietäjän ystävä ja lukija
ymmärtää nyt, että tilaushinnan nostaminen
käy välttämättömäksi.
Tämän vuoden loppuun saakka menemme
kuitenkin nykyisillä hinnoilla. Painosta päin
ehdotettiin,
että
Tietäjä
ilmestyisi
vuoden
loppuun ainoastaan kahdella arkilla kolmen
sijasta kuukaudessa. Mutta eräs Tietäjän ja
minun jalomielinen ystäväni on ottanut korvatakseen tämän vuoden tappion joten mitään
muutosta Tietäjän koossa ei tarvitse tehdä.
Sitä vastoin ilmotan nyt jo, että Tietäjän
tilaushinta vuoden 1918 alusta on oleva kymmenen markkaa koko vuodelta, viisi markkaa
puoli vuodelta — Amerikassa 2½ dollaria ja
1½ doll. Samalla ilmotan, että hyvä on jo
tämän vuoden aikana tilata Tietäjä vuodeksi
1918 — osaksi minun tähteni, osaksi sitä
varten, että jos hintaa täytyisi vielä sitäkin
suuremmaksi
korottaa,
ainakin
ne
kaikki,
jotka jo jouluun mennessä ovat tilanneet,
saavat Tietäjän 10 markalla.
Vaikka tämä hinnan korotus tuntuu suurelta nyt, ei se ole millään tavalla luonnoton.
Pikemmin voisimme sanoa, että Tietäjä tähän
saakka on ollut tavattoman halpa aikakauskirja, verrattuna toisiin aikakauskirjoihimme,
jotka eivät kooltaan ole paljonkaan mahtavampia, kuten Valvoja, Aika, Finsk Tidskrift y.m. Niiden hinta on ollut noin Smk.
15:— vuodessa. Jos Tietäjän hinta nyt tulee
pysymään Smk. 10:— korvissa ja se ilmestyy ainakin 500 sivuisena, kuten tähänkin
saakka, on se yhä vielä halpa aikakauskirjaSanon siis kaikille teosofisen maailmankatsomuksen, vapaan uskonnollisen tutkimuksen,
salatieteellisen tutkimuksen, veljeysaatteen ja
Tietäjän ystäville: älkäämme masentuko! Aika
näyttää materialistiselta, mutta on pohjaltaan
syvästi spiritualistinen! Se kaipaa totuutta,
vapautta, uudestisyntymistä. Se kaipaa ihanteita. Se kaipaa sitä elämänymmärrystä, jota.
nimitämme teosofiseksi. Vaikean ajan jälkeen
tulee suuren onnen ja ilon aika. Siinä määrin
kuin nyt taakkaa kannamme, siinä määrin
tulemme
sitten
onnesta
osallisiksi.
Toimittajalta 1917: 246—247,
Tietäjä on saanut uuden vakituisen avustajan, josta paljon hyvää toivon, ks Venna,,
Antti 1917: 247—248,
Tietäjän tämä numero on lakon takia myöhästynyt. Toivomme, että ensi numero ilmes-
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tyy syyskuun puolivälissä, joka
tavallinen ilmestymisaika.
Tien varrelta 1917:292, 339, 340,
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T: Tietäjän joulukuun numerosta otetaan
tavallista suurempi painos. Sitä nimitetään
Tietäjän joulunumeroksi 1917 ja se tulee
sisältämään
parhaasta
päästä
kirjotuksia,
jotka sopivat luettaviksi kaikille, semmoisillekin, jotka eivät ole teosofiaan tutustuneet. Se
tulee olemaan teosofinen propagandanumero,
joka lyhyin piirtein tekee selkoa teosofisista
aatteista ja siis myös Tietäjän ohjelmasta.
Se sopii sentähden erittäin hyvin Tietäjän
näytenumeroksi, ja Tietäjän ystävät voivat
käyttää sitä Tietäjää levittäessään. Kun se
leviää
maailmalle
teosofiaan
perehtymättömienkin kesken, on otaksuttava, että ainakin
osa näistä uusista lukijoista tilaa Tietäjän
ensi vuodeksi. Kehotan siis Tietäjän ystäviä
levittämään Tietäjän joulunumeroa!
Tietäjän joulunumero 1917 maksaa postivapaasti Smk. 1:— (25 centtiä). Se on tavallisen Tietäjän kokoinen ja lähetetään ilman
muuta Tietäjän tilaajille, koska se on Tietäjän joulukuun numero. Sitä on jo tilattu
erikseen puolitoista tuhatta kappaletta.
Lähetän tämän mukana tilauslistan. Odotan tilauksia mahdollisimman pian, viimeistään joulukuun 5 päivän tienoissa, että tiedän määrätä painoksen suuruuden. Asiamiespalkkio: viidestä maksetusta tilauksesta saadaan kuudes ja seitsemäs ilmaiseksi, toisin
sanoen: viidellä markalla (doll. 1:25) saa
seitsemän kappaletta Tietäjän joulunumeroa,
10 mk:11a (doll. 2:50) 14 kpl., 20 mk:11a
(doll. 5:—) 28 kpl., 100 mk:11a (doll. 25:—)
140 kpl. j.n.e.
Pyydän samalla huomauttaa Tietäjän tilaamisesta ensi vuodeksi. Joulunumeron mukana lähetetään tilauslista sitä varten. Tilaushinta on kuten tunnettu Smk. 10:— koko
vuodelta, Smk. 5:— puolelta vuodelta, Amerikassa 2½ dollaria ja 1½ doll.
Toimittajalta 1917:390,
T: Jotkut Tietäjän ystävät ovat huolissaan
kysyneet minulta, aionko luovuttaa Tietäjänkin uudelle kustannusosakeyhtiölle ja mahdollisesti poistua sen toimituksesta. Pyydän
rauhottaa heidän mieliään: semmoisia aikeita
minulla ei ole. Tietäjä pysyy edelleen omanani ja minä sen toimittajana.
Päinvastoin olen ajatellut, millä tavalla
voisin Tietäjän sisältöä rikastuttaa ja kohottaa. Olisikohan eduksi, jos koettaisin julkaista enemmän oman kynäni tuotteita? Sensuuntaisia toivomuksia on kyllä eri taholta
lausuttu. Itsekin mielelläni julkaisisin Tietäjässä yleensä kaikki mitä kirjotan, mutta se
edellyttäisi, että Tietäjän ekonomia olisi niin
loistava, että minun kannattaisi niin tehdä.
Tähän saakka olen saanut etsiä suurimman
osan omista tuloistani muualta — luennoistani ja kirjoistani. Saa nyt nähdä, minkälaisiksi olot kääntyvät, kun Tietäjän tilaushinta on korotettu.
Ensi numeroon, Tietäjän joululehteen, jota
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levitetään erikseen, aion
kirjottaa
useampia
Toimittajalta 1917: 394—395,

joka

tapauksessa
kirjotuksia.

TIETÄJÄ 1918
Tietäjä ilmestyy ensi vuonna samalla tavalla kuin tähänkin saakka, siis kerran kuukaudessa,
kesäkuukausina
kahtena
kaksoisnumerona. Tietäjän toimitukseen ottavat varsinaisina avustajina osaa herrat Väinö Vaivanne, Veikko Palomaa, J. R. Hannula ja.
Antti Venna sekä rouva Olga Salo.
Tietäjän ohjelma on sama kuin Teosofisen
Seuran. Ohjelmansa mukaisesti Tietäjä ajaa
veljeyden, uskonnollisen suvaitsevaisuuden ja
vertailevan
uskontotutkimuksen
aatteita,
ottaa puheeksi yliaistillisia kokemuksia sekä
esittää
salatieteellisen
tutkimuksen
saavutuksia.
Uskoessaan
yleisen
veljeyden
aatteeseen
Tietäjä pysyy mahdollisimman puolueettomana, rauhallisena ja kaikkia kohtaan myötätuntoisena, milloin se kajoaa päivän polttaviin kysymyksiin ja lausuu arvostelunsa valtiollisista
tai
yhteiskunnallisista
pulmista.
Tietäjä on rauhan ystävä eikä kannata sotaa, ei sotalaitoksia, ei asevelvollisuutta eikä.
väkivaltaa missään muodossa. Tietäjän palstat ovat avoinna ristiriitaisille mielipiteille
periaatteellisissa kysymyksissä ja yleensä vapaille lausunnoille, kunhan lausuntojen hengessä ja muodossa on noudatettu veljellisen
arvonannon, kunnioituksen ja kohteliaisuuden
vaatimuksia.
Kannattaessaan
uskonnollista
suvaitsevaisuutta ja vertailevaa uskontotutkimusta Tietäjä esittää artikkeleissaan teosofista maailmankatsomusta, sitä vanhaa viisautta, joka
on kaikkien uskontojen yhteinen ydin. Samalla Tietäjä pitää silmällä ihmiskunnan ja.
uskontojen kehitystä ja osottaa, kuinka jumalallinen viisaus ikäänkuin asteettain laskeutuu lähemmäksi ihmiskuntaa ja saavuttaa,
yhä rikkaamman ja monipuolisemman ilmauksen. Samalla kun ihmiskunta pyrkii ylöspäin
jumalan luo, lähestyy jumala rakkaudessaan
ihmiskuntaa, antaen itsestään yhä selvempiä,
ja eittämättömämpiä todistuksia.
Puhuessaan yliaistillisista kokemuksista ja.
salatieteellisen tutkimuksen saavutuksista Tietäjä seuraa elämää ja kehitystä tällä alalla,
sekä ulkomailla että kotimaassa. M.m. Tietäjä ensi vuonna tulee mahdollisimman säännöllisesti julkaisemaan Mrs. Annie Besantin,
Mr. C. W. Leadbeaterin y.m. kuuluisain ulkomaalaisten okkultisten kirjailijain kynän tuotteita, mikäli ne koskevat teosofisia oppeja ja
salatieteellisiä tutkimuksia.
Tietäjän hinta on Suomessa Smk. 10:—
koko vuodelta, Smk. 5:— puolelta vuodelta,
Amerikassa resp. dollaria 2:50, sekä 1:50.
Venäjällä
hinta
vaihtuu
kurssin
mukaan,
ollen tätä nykyä ruplaa 10:— koko ja 5:—
puolelta vuodelta.
Tietäjä
tilataan
asiamiesten
ja
postin
kautta sekä suoraan toimitukselta, os. Äggelby. Missä Tietäjän asiamiehet pitävät luonaan irtonumeroita, käy -tilaushinnan maksu:
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päinsä numeroittain. Helsingissä asujat esim.
voivat ilmottautua tilaajiksi Bulevardin 7:ssä
ja käydä noutamassa numeroita sitä mukaan
kuin ilmestyvät, suorittaen joka kerta irtonumeron hinnan Smk. 1:—.
Postitse lähetetään raha mukavasti postiosotuksena.
Tilauslista seuraa tämän joulunumeron mukana. Jos Tietäjän ystävät, vanhat ja uudet,
tekevät
palveluksen
Tietäjälle
hankkimalla
sille tilaajia, on tämä voittoa sekä teosofialle
että Tietäjän tulevalle sisällölle.
Veljellisellä tervehdyksellä kaikille Tietäjän lukijoille.
Pekka Ervast,
toimittaja. 1917:437—438,
T: Lähetän tämän Tietäjän numeron erittäin myöhään maailmalle, jotta niin monet
kuin mahdollista ennättäisivät uudistaa tilauksensa.
Kuten sisällysluettelosta näkyy, alotan tässä numerossa pari omaa kirjotussarjaa. Olen
muutamilta tahoilta saanut kehotuksen julkaista oman kynäni tuotteita enemmän kuin
ennen, ja koska minulla on mielestäni sanottavia sekä Suomen kansalle että teosofian
harrastajille,
noudatan
kehotusta
ja
annan
siten Tietäjän suuremmassa määrässä kuin
tähän saakka muodostua omaksi äänenkannattajakseni.
Toimittajalta 1918: 1,
T: Tietäjän tammikuun numero oli valmiiksi painettuna ennen vallankumouksen allcua, mutta sitä ei ehditty jakaa tilaajille.
Helmikuun lopulla se jaettiin niille tilaajille,
jotka silloin olivat postiyhteydessä Tampereen kanssa. Aikomukseni oli painattaa 16sivuinen helmi—maaliskuun numero maaliskuussa, mutta juuri siihen aikaan seisautettiin
työt
Tampereen
Sentraalikirjapainossa.
Nyt ilmestyy tämä helmi—kesäkuun numero
48-sivuisena, joten Tietäjän edellinen puolivuosikerta tänä vuonna käsittää kokonaista
96 sivua! Se on vielä tähän saakka saavuttamaton
rekordi
—
negatiiviseen
suuntaan.
Heinäkuusta lähtien toivon, että Tietäjä voi
ilmestyä kookkaampana, joskaan ei entisessä
koossaan. Heinä—elokuun numero tulee siis
sisältämään ainakin 32 sivua. Syy näihin
rajotuksiin lienee jokaiselle selvä. Vallankumouksen alkaessa katkesi tilausten tulva,
pysähtyen
verrattain
pieneen
lukumäärään.
Painokustannukset pysyvät sitä vastoin huimaavan korkeina ja postikulut ovat yhä
nousseet. Jollei tilaajain lukumäärä kohoa
ainakin entiselleen, ei ole toivoa Tietäjänkään ilmestymisestä entisessä koossaan . . .
Sitä
Tietäjän
tuntematonta
ystävää,
joka
lehden avustamiseksi lahjotti keväällä Helsingissä
viisisataa
markkaa,
pyydän
täten
saada sydämestäni kiittää.
Toimittajalta 1918:73, 96,
Tietäjä ei voi olla puoluelehti, koska se on
ihmisten ja totuuden etsijäin lehti, ks rauha
1918:99,
Tietäjä. Ahtaalta tuntuu todella tila nykyään, kun on vain 32 sivua käytettävänä
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entisiin 48 verraten. Ja kuitenkin tila oli
ahdas jo silloinkin. Mitenkähän käynee ensi
vuonna? Ei ole toivoa Tietäjän nykyisen
ko’on laajentumisesta, ellei tilaajien lukumäärä kasva moninkertaisesti. Mutta iloitkaamme jos edes näin monella sivulla saamme kuukausittain kertoa teosofian ihanista
tiedonaarteista. Henkinen leipä on yhtä kallis
kuin aineellinenkin.
Tien varrelta 1918: 192,
ks politiikka ”Tietäjä” poliittisena lehtenä
1918: 222—224,
TIETÄJÄ 1919
Viidestoista vuosikerta! Jos tämmöinen aikakauskirja kasvaa ja kehittyy yhtä nopeasti
tai yhtä hitaasti kuin ihminen, sanoisimme
siis, että lapsuuden aika on nyt loppuun
eletty ja nuoruus alkamassa. Fyysillis-eetterinen ruumis on muodostunut ja astraalista
käyttövälinettä ryhdytään nyt muovailemaan.
Nyt alkaa suurten tunteitten ja haaveilujen
aika. Nyt tapahtuu suloinen heräymys rakkauden
elämään,
jolloin
ihmislapsi
alkaa
aavistaa,
mikä
viehätys
piilee
kauneuden,
totuuden ja hyvän voimassa. Oi kultainen
nuoruus, sinunko portillesi Tietäjämme nyt
olisi ennättänyt? Niin, jos Tietäjää saatamme verrata ihmissieluun, miksikä ei silloin
Tietäjän viidestoista vuosi olisi yhtä runollinen käännekohta sen elämässä kuin on sama
ikä ihmislapsen kehityksessä?
Minusta ainakin Tietäjän isänä ja holhoojana tämä lehteni on kuin elävä olento. Sillä
on tarpeensa, sillä on vaatimuksensa. Sillä
on tehtävänsä, sillä on velvollisuutensa. Sillä
on ilonsa ja sillä on surunsa. Jollei sen tarpeita tyydytetä, ei se kykene tehtäväänsä
suorittamaan. Jollei sillä ole ilon aiheita, menehtyy se suruun ja kyyneliin. ”Rakas Tietäjä”, puhelen sille välistä, ”suo minulle anteeksi, että isänäsi en ole kyllin varakas
pukeakseni sinut niin hienoon ja kauniiseen
asuun kuin soisin; suo niinikään anteeksi,
etten varastostani aina löydä niitä henkisiä
eväitä, joita soisin sinun vievän mukanasi,
kun maailmalle lähdet. Isänäsi sinua rakastan ja soisin sinulle kaikkea hyvää. Soisin,
että olisit niin kaunis, että paljaalla ulkomuodollasi viehättäisit maailman ihmisiä; soisin sinun olevan niin viisaan ja henkisesti
rikkaan, että herättäisit myötätuntoista ihailua niidenkin sydämissä, jotka kerran hämmästyen
kuuntelivat
kaksitoistavuotiaan
pojan sanoja temppelissä. Niin, mitä soisinkaan sinulle, lapseni! ja vaikken tätä kaikkea osaa toteuttaa, vaikken osaa niin tietäsi
tasottaa kuin haluaisin, älä silti sinä kylmene
isällesi, älä lakkaa luottamasta hänen rakkauteensa ja hyvään tahtoonsa!”
Tänä aikana varsinkin saan sillä tavalla
puhella Tietäjälle. Kaikki mitä aineelliseen
olemassaoloon kuuluu on miltei saavuttamattoman korkealla, ja nykyaikaisen isän ainaisena huolena on, millä hän lapsiansa vaatettaa, millä syöttää ja juottaa. On kyllä
totta, että jos hän ensin on etsinyt jumalan
valtakuntaa,
ei
hänen
huolehtimisensa
ole
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niin tuskallista kuin pakanain, mutta tyytyä
hän saa siihen ravintoon ja siihen vaatetukseen, minkä kohtalo hänen lapsilleen tarjoo.
Puhunko liian lapsellisesti ja liian paljon
vertauksissa?
Olkoon siis suoraan ja pelkäämättä sanottu, että Tietäjä kaikista nykyajan vaikeuksista huolimatta iloisena ja reippaana aikoo
ensi vuonna kuten tähänkin saakka käydä
tervehtimässä ystäviään kerran kuukaudessa.
Korvaukseksi näistä vierailuista Tietäjä pyytää Smk. 10:— koko vuodelta ja Smk. 5:—
puolelta (dollaria 2:50 ja 1:50). Eräs ystävä
ehdotti, että Tietäjä korottaisi tämän maksun
25 markaksi, ja hänellä on täysi syy ehdotukseensa, sillä menot ovat täsmälleen viisi
kertaa suuremmat kuin ne olivat pari kolme
vuotta sitten. Mutta Tietäjä ainakin ensi
vuonna vielä yrittää kymmenen markan tilaushinnalla,
ilmestyen
mieluummin
kuten
nytkin
ohuempana
ja
yksinkertaisempana
kuin että liikaa rasittaisi ystäviensä kukkaroita.
Tietäjän ystävät! Rientäkää sentähden tilaamaan Tietäjä vuodeksi 1919! Tilatkaa niin
pian kuin mahdollista ja tilatkaa raha kourassa! Kunnia sille, joka sitäpaitsi hankkii
Tietäjälle uusia tilaajia ja uusia ystäviä!
Hinta Tietäjän on Smk. 10:— koko vuosikerralta ja Smk. 5:— puolelta.
Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta ja ystävällisiin näkemiin tammikuussa!
P. E. 1918: 225—226,
ks pätkät 1918: 227,
TIETÄJÄN TILAAJILLE, ASIAMIEHILLE
JA YSTÄVILLE
Vuosia sitten oli Tietäjän tapana vielä
tammikuussa ilmestyä kutsumattomana edellisen vuoden tilaajien luokse, kehottaen siten
uudistamaan tilauksensa. Tapa hylättiin, koska
se havaittiin kalliiksi.
Nyt, keskellä huimaavien hintojen aikakautta, Tietäjä kuitenkin vielä kerran uudistaa vanhan tapansa. Kumartaen se lähestyy
vanhoja ystäviään, neljäntoista vuotiaan nuoren miehen hymy huulillaan, hieman arkana,
hieman häpeissään, mutta samalla omaakin
arvoaan
aavistamalla
tuntien;
kumartaen
kohteliaasti
ovella
Tietäjä
kysyy:
”häiritsenkö, juoksenko tieheni? vai saanko astua
kynnyksen yli? olenko tervetullut? Jollen ole
tervetullut, lähetä minut takaisin sinne, mistä
olen tullut, — mutta jos olen, ota tämä postiosotus, täytä se ja toimita postikonttoriin,
niin olen sinun omasi koko vuoden ajan!”
Onko niin kylmää sydäntä, että se Tietäjäpojan hymyä vastustaisi? Maailma on kylmä,
elämä usein kolkko, ihmiset tylyjä, — oi, jos
meillä ystäviä on, ei olisi vara niitä kadottaa. Uusia saa tulla ja niitä täytyy tulla,
mutta vanhoja ei saa menettää.
Sentähden Tietäjäkin nyt kääntyy kaikkien viimevuotisten tilaajiensa puoleen pyynnöllä ja toivomuksella, että ne, jotka eivät
vielä ole tilaustaan uudistaneet, tekisivät sen
heti käyttämällä myötäseuraavaa postiosotusta. Postiosotuksessa on myös mainittu joita-
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kin uusia mieltäkiinnittäviä kirjoja, joita samalla sopii tilata. Kellä jo on Tietäjä tilattuna, hän käyttäköön postiosotusta kirjojen
hankkimiseksi.
Paitsi
osotuksessa
mainittuja
kirjoja voi tietysti tilata toisiakin, mikäli kirjotusta kuponkiin mahtuu.
Viime vuonna — suurten häiriöitten vuonna — lienee sattunut useita säännöttömyyksiä Tietäjän jakamisessa. Pyydämme nöyrimmin anteeksi ja pyydämme, että jos vielä
on tilaajia, joilta puuttuu toinen tai toinen
Tietäjän viimevuotinen numero, he ilmottaisivat siitä meille, jolloin koetamme aukon
täyttää. Postittaminen tapahtuisi ja tapahtuu
yhä Jyväskylässä, joten toimitus ei saata sitä
välittömästi valvoa. Uskomme kuitenkin, ettei
tänä vuonna mitään säännöttömyyksiä tapahdu. Jos yhtäkaikki sattuisi, että joku numero
hukkuisi postissa, pyydämme kohteliaimmin,
että asianomainen tilaaja heti siitä meille
Åggelbyhyn ilmottaa. Tietäjä ilmestyy vuodessa kymmenen kertaa, kesällä (toukokuussa
ja elokuussa) kahtena kaksoisnumerona.
Vuonna 1918 oli Tietäjän tilaajia puolentoista tuhatta — viisisataa vähemmän kuin
1917. Toivokaamme, että vuosi 1919 nostaa
tilaajamäärän entiselleen ja nousee siitä yli!
Vilpittömästi Tietäjä muuten kiittää niitä
ystäviään, jotka sydämensä hyvyydestä ovat
Tietäjää lahjoillaan muistaneet. Niinpä monet
ovat tilaushintana lähettäneet Smk. 15:—,
toiset 25:—, eräs 50:— ja muuan tilaaja
100:— yhden vuoden tilauksesta. Toinen ystävä on taas lahjana antanut 100:—, toinen
500:—. Nämä kaikki iloitsevat ja rohkaisevat Tietäjän mieltä ja Tietäjä on niistä sanomattoman kiitollinen. Kukaan yksityinen ei
kuitenkaan jaksa pitää Tietäjää hengissä-—
sillä kymmenenkään tuhatta markkaa ei siihen riitä, vaan siinä Tietäjä niinkuin kaikki
lehdet tarvitsee satojen ja tuhansien auttavia
käsiä, s.o. runsaasti tilaajia.
Sentähden uudistamme kehotuksemme: rientäkää tilaamaan Tietäjä vuodeksi 1919! —
1919: 1—2,
TIETÄJÄN TÄYTTÄESSÄ 14 VUOTTA.
Runo, kirj. Tuovi Tenetti 1919:2—4,
ks Pätkät 1919: 18—22,
Tietäjän tämä numero on kotimainen numero, sisältäen ainoastaan alkuperäisiä suomalaisia kirjotuksia. Ensi numero tulee sitä
vastoin olemaan enemmän ulkomaalainen ja
tarjoomaan lukijoilleen kirjotuksia Annie Besantilta y.m.
Tietäjän sisällöstä lausuu eräs ystävämme
seuraavan toivomuksen: ”Iloitsisin, jos Tietäjä voisi useammin tuoda tullessaan Annie
Besantin ja C. W. L:n ja — miksi ei —
myöskin Steinerin hengen tuotteita. Olletikin
A. B :ta tunnen suorastaan ikävöiväni, kun
ei ole pitkään aikaan ilmestynyt suomeksi
mitään hänen kirjojaan, ja luulisin monen
muun tuntevan samaa. Jos vielä jonkunlaista
uutisosastoa teosofisen maailman tapahtumista sovellutettaisiin Tietäjään, virkistäisi se
monen yksinäisyydessä elävän teosofin mieltä.
Viimeksimainittu
osasto
kiinnittäisi
erityisemmin alottelevia, joiden on vaikeaa aluksi
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syventyä ajatusponnistusta vaativiin artikkeleihin. Uskon sen myös koituvan voitoksi
juuri Tietäjälle itselleen. J. P.”
Toimitus yhtyy täydestä sydämestään edellä lausuttuihin toivomuksiin ja valittaa, ettei
se ole kyennyt semmoista ohjelmaa toteuttamaan. Mitä esim. ulkomaalaisiin uutisiin tulee, ei niitä sodan aikana paljon ollenkaan
ole ollut tarjona. Sangen harvat ulkomaalaiset lehdet löysivät tiensä Tietäjän toimituspöydälle, Indiasta esim. ei mitään. Mitä
uutisia tietoomme tuli, olivat ne enimmäkseen niin sotaisaa ja niin poliittisen arkaa
laatua, että Venäjän vallan aikana niiden
julkaiseminen
olisi
tehnyt
Tietäjän
kovin
puolueelliseksi. Toivomme tietysti nyt, että
ajat alkavat muuttua. Vielä kyllä emme ole
saaneet
montakaan
teosofista
aikakauskirjaa
käsiimme — India pysyy mykkänä, — mutta
kai aika senkin kohdan korjaa, kunhan maailmaan vain rauha tulee.
Samasta syystä on myös ollut vaikea seurata aikaansa julkaisemalla Annie Besantin
y.m. kirjotuksia. Osaksi emme semmoisia kirjotuksia ole nähneet, osaksi ovat ne koskeneet politiikkaa yksin. Tietysti olisimme voineet julkaista vanhoja kirjotuksia — sitä
olemme koettaneet joskus tehdä, — mutta
silläkin on ollut omat vaikeutensa. Toivottavasti sekin korjaantuu. Ainakin ensi numerossa julkaisemme erään Mrs. Besantin esitelmän, jolla epäilemättä on nykyaikainen
mielenkiintoisuutensa.
Teosofisesta
käännöskirjallisuudestakin
saatamme sanoa, että siinäkin aukko kohta peitetään. On näet ennen pitkää odotettavissa
painosta eräs kirjanen Mrs. Annie Besantilta,
joka koskee yhteiskunnallisia kysymyksiä.
Tien varrelta 1919:30—31,
Tietäjän tämä numero on, kuten lukijamme huomaavat, vallan toisenlaatuinen kuin
tammikuun numero. Kirjotuksia on kolmelta
etevältä
ulkomaalaiselta
teosofilta.
Kotimaiset kirjailijat ovat saaneet odottaa vuoroaan.
Toimitukselle on myös saapunut kirjeitä, joiden julkaiseminen on täytynyt jättää ensi
numeroon, koska niiden saapuessa tämä helmikuun numero jo oli ladottavana. Tarkotuksemme ei ole joka numerossa täyttää näin
paljon tilaa suomennoksilla, mutta koetamme
sentään
säännöllisesti
esittää
lukijoillemme
jonkun Mrs. Besantin, Mr. Leadbeaterin tai
tohtori Hartmannin, Mr. Jinarajadasan y.m.
kynän tuotteen. Käsikirjotuksia meillä jo on
varattuna useampia.
Ulkomailta emme tähän mennessä ole saaneet sen enempiä tietoja kuin mitä jo tammikuun Tietäjässä kerroimme. Postikulku on
ylen hidas ja useimmista maista aivan seisahduksissa.
Tien varrelta 1919:63—64,
T: Tietäjä on saanut vastaanottaa joitakuita suuriakin rahalahjoja ilmottamista y.m.
varten,
josta
kaikesta
lausun
sydämelliset
kiitokseni. Monet tilaajat ovat edelleenkin lähettäneet mikä 15:—, mikä 25:— tilausrahana, mikä enemmän, josta niinikään sydämellisesti kiitän. Tilaajamääräkin on pian nous-
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sut puoleentoistatuhanteen, joten on toivoa,
että vielä kasvaa entiselleen ennen vuoden
loppua.
Toimittajalta 1919:91,
Kun kolmetoista vuotta sitten Väinö Vaivanne — kaikille Tietäjän lukijoille rakkaaksi
tullut V. H. V. ja —e — liittyi työtoverikseni, tullen Tietäjän aputoimittajaksi ja toimitussihteeriksi ks V. H. V. 1919:91—92,
Hän
oli
Tietäjän
toimitussihteerinä
vv.
1906—1914, suomentaen sillä aikaa suuren
joukon kirjotuksia Tietäjää varten. Hänen
omat kirjotuksensa ks V. H. V. 1919:101—
102,
Tietäjän seuraava vihko ilmestyy tavan
mukaan
elokuussa.
Tilan puutteen vuoksi
täytyi
osasto
”Kysymyksiä
ja
vastauksia”
jäädä
elokuun
numeroon.
Pyydetään,
että
puolivuoden
tilaajat
uudistavat
tilauksensa
ajoissa. Tilaushinta vuoden loppuun Smk.
5:—.
Tien varrelta 1919: 160,
£: Tietäjän suhteen haaveilen nyt yhtä ja
toista enkä usko rakentavani haaveitani vaan
vierivälle sannalle. Jos ne vähänkään toteutuvat, tulee Tietäjän asiamiehille paljon työtä
— tulee Tietäjälle hankittavaksi paljon uusia
asiamiehiä. Sillä vuodesta 1920 lähtien Tietäjässä silloin tapahtuu muutoksia sekä ulkoasun että sisällön puolesta. Koko tulee ainakin entiselleen, s.o. 48-sivuiseksi, paperi muuttuu hyväksi, kansilehti arvokkaaksi — ja
sisältö tulee entistä enemmän ja uudella tavalla kuvastamaan Suomen kansan sisäisintä
henkistä kulttuuria. Sitäpaitsi Tietäjä tulee
kuvitettavaksi. Hinta tulee luonnollisesti nousemaan, mutta kun Tietäjä uudessa asussaan
astuu paraimpien suomalaisten aikakauskirjojen riviin ja pelotta saattaa kilpailla niiden
kanssa, niin Tietäjä myös on helposti levitettävissä niin laajoihin piireihin, että uusi
yritys kannattaa.
En kerro tämän tarkempaa suunnitelmistani, mutta aikomukseni on joulukuun numerosta tehdä jonkinlainen näytenumero, joka
ilmestyy jo joulukuun alussa ja jota on laajalti
levitettävä.
Näistä
kaikista
enemmän
vasfedes.
Toimittajalta 1919: 164,
T: Tietäjä ensi vuonna! Niin, aika lähenee’
ja
unelmain
toteuttaminen
myös.
Tietäjä
voittaa takaisin entisen kokonsa, se esiintyy
taas siistissä ulkoasussa, sen sisältö tulee
taas
rikkaammaksi
ja
monipuolisemmaksi,
sillä
avustajien
luku
lisääntyy
muutamilla
kuuluisilla nimillä, — mitä muuta voimme
toivoa? Ja jos Tietäjän hinta nousee kaksinkertaiseksi
nykyistä
hintaansa,
ei
kukaan
voine sitä ihmetellä! Onhan se silti alkuperäiseen
hintaan
verraten
vain
nelinkertainen,
jota vastoin yleensä kaikki tässä matoisessa
maailmassa on tullut viisi, jopa kymmenen
ja kaksikymmentä kertaa kalliimmaksi kuin:
ennen. Siis koettakaamme parastamme.
Toimittajalta 1919:232—233,
Tietäjän
Joulu-nimisenä
julkaisuna
ilmestyy tämän vuoden joulukuun numero joulu-
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kuun alkupäivinä. Tietäjän vuosi- ja puolivuositilaajat saavat sen ilman muuta, mutta
tilapäisille tilaajille se maksaa 2:50. Tämän
Tietäjän numeron mukana seuraa tilausilmotus ja -lista. Kehotamme kaikkia Tietäjän
lukijoita omistamaan huomionsa tälle tilausilmotukselle ja hankkimaan tilauksia runsaassa
mitassa
Tietäjän
Joululle.
Tietäjän
Joulu on samalla kokonsa ja ulkoasunsa puolesta ensi vuoden näytenumero.
Olemme varmat siitä, että joulunumero
tulee saavuttamaan lukijainsa suosion ja siten melkoisesti nostamaan Tietäjän tilaajamäärän v. 1920. Tilaushinta tulee ensi vuonna olemaan Smk. 20:— koko vuosikerralta,
mikä
nykyoloissa
on
pidettävä
alhaisena
maksuna.
Tien varrelta 1919: 255,
TIETÄJÄ 1920
Tietäjä ilmotetaan täten tilattavaksi vuodelle 1920.
Vuosi 1920 on Tietäjän kuudestoista ilmestymisvuosi. Monen vaiheen läpi on Tietäjä
lyhyellä eliniällään jo ehtinyt käydä. Nyt
taas alkaa uusi käännekohta Tietäjän elämässä. Kaksi vuotta Tietäjä on ilmestynyt
surullisen pienenä ja ulkoasultaan köyhänä,
vaikkakin se oli pakotettu nostamaan tilaushintansa
kaksinkertaiseksi.
Nyt
sulautuessaan
sisarliikkeeseensä
—
Kustannusosakeyhtiö Tietäjään — ja saaden nauttia sen
apua ja tukea Tietäjä pääsee entistä ehompana ja kaikin puolin uusilla enteillä alkamaan kuudettatoista vuosikertaansa.
Minkälainen ulkoasu Tietäjällä tulee olemaan, se näkyy tästä joulukuun numerosta:
paperi on toinen, koko on toinen — semmoinen kuin se oli menneinä hyvinä vuosina.
Eräs kirjotus on tässä numerossa kuvitettu,
ja niin tulee tarpeen vaatiessa olemaan edelleenkin. Tietäjä ei ole kuvalehti emmekä kuvilla aio houkutella Tietäjälle tilaajia. Mutta
kun sisältö aiheuttaa ja vaatii kuvia, silloin
tulemme niitä tekstiin liittämään.
Minkälainen Tietäjän sisältö on oleva, siitä
antaa myös viittauksen tämä joulunumero.
Tietäjän henki pysyy ennallaan, se on teosofinen aikakauskirja ja se tahtoo palvella
teosofian asiaa, tekemällä tunnetuksi teosofisen elämänymmärryksen ja tekemällä selkoa
teosofisen liikkeen vaiheista meillä ja muualla. Samalla se silloin on puhetorvena niille
totuuden etsijöille, niille kynä- ja runoniekoille, jotka Tietäjän palstoilla ovat tilaisuudessa
esittämään
syvimmät
totuudennäkemyksensä.
Suomen kansa on tietäjien vanha kansa.
Sen hengessä piilee teosofia omaperäisenä
elämänviisautena.
Meidän
kansallishaltiamme
Väinämöinen on ”tietäjä iänikuinen”, jonka
inspiratsioni — silloin kun hän löytää tahdolleen ja ajatukselleen inhimillisen välittäjän — aina käy mystilliseen ja teosofiseen
suuntaan. Eipä ihme, että suurimmat hengenmiehemme, filosofimme, runoilijamme, taiteilijamme, säveltäjämme, kirjailijamme j.n.e,
ovat osottautuneet pohjiltansa mystikoiksi ja

Tietäjä-lehti

näkijöiksi.
Kirjallisuudestamme
voisi
esim.
helposti
poimia
kouriintuntuvia
todistuksia
tästä.
Ei liioin ole ihme, että nykyään elävistä
henkisistä työntekijöistämme useimmat ovat
joutuneet kosketukseen teosofian ja teosofisen liikkeen kanssa sekä vastaanottaneet siltä
vaikutuksia. Eikä ole ihme — vaikka se onkin ilahduttavaa, — että ne runoilijat ja
kirjailijat, joiden .puoleen olemme kääntyneet kysymyksellä, eivätkö tahtoisi liittyä
Tietäjän avustajien joukkoon, kaikki yksimielisesti ovat vastanneet ilomielin siihen
suostuvansa.
Sentähden on meillä nyt ilo ilmottaa, että
Tietäjän
avustajiksi
ensi
vuodesta
lähtien
ovat lupautuneet seuraavat kuuluisain ja tunnettujen nimien kantajat: Eino Leino, L.
Onerva, Larin Kyösti, Aarni Kouta, Kaarlo
Atra, Tuovi Tenetti, Ilma Virtala. Muutamat näistä nimistä näkyvät jo tässä joulunumerossa kirjotusten ja runojen alla. Kun
näiden ohella entisetkin avustajat pysyvät
Tietäjälle uskollisina, on meillä syytä toivoa,
että Tietäjän sisällys tulee olemaan sekä rikasvivahteinen että monipuolinen.
Tänrän lisäksi ilmotamme erityisellä ilolla,
että Tietäjän toimitukseen on vakinaiseksi
aputoimittajaksi
liittynyt
runoilija,
maisteri
Aarni Kouta. Kaitselmus pitää täten huolen
siitä, että Väinö Valvanteen jättämä aukko
vähitellen tulee peitetyksi. Maisteri Kouta
on, kuten tiedämme, maamme etevin Nietzschetuntija — hän se aikoinaan suomennoksillaan
teki
Nietzschen
tunnetuksi
suomenkieliselle
yleisölle, — ja ensi vuonna hän seikkaperäisessä kirjotuksessa tulee Tietäjässä osottamaan, kuinka väärin käsitetty tuo suuri saksalainen profeetta yleensä on ollut ja kuinka
lähellä teosofiaa hänen todellinen oppinsa on.
Muista uutuuksista Tietäjän sisällön suhteen tahdomme mainita, että vastedes julkaistaan
säännöllisesti
suomennoksia
Indian
pyhistä kirjoista, alkaen Upanishadeista ja
Patandshalin /oojra-aforismeista.
Näitä
suomennoksia
toimittaa
parhaimmista
englantilaisista käännöksistä rouva Kyllikki Ignatius,
joka täten myös astuu Tietäjän vakituisten
avustajain riviin.
Kuten tähänkin saakka tulee rouva Olga
Salo katsauksissaan — ”Mitä muualla tiedetään” — seuraamaan teosofisen ja okkultisen
maailman
vaiheita
ulkomaalaisten
lähteiden
mukaan.
Allekirjottanut
taasen
”Toimittajalta” pätkissään edelleen jatkaa vapaita yksinpuhelujaan kaikista maailman asioista ystävälliselle
ja
myötätuntoiselle
kuulijakunnalleen.
Tietäjän tilaushinta vuonna 1920 on Smk.
20:— koko vuosikerralta, Smk. 10:50 puoli
vk:lta ja Smk. 2:50 yksityisnumerolta. Tilaushinta Amerikassa on dollaria 4:— koko vuodelta, doll. 2:10 puolelta vuodelta ja 50 centtiä irtonumerolta. — Tietäjä ilmestyy kerran
kuukaudessa,
paitsi
kesäja
heinäkuussa.
Tilaukset tehdään postin kautta, asiamiehiltä
tai
suoraan
Kustannusosakeyhtiö
Tietäjältä,
osotteella Tampere.
Pekka Ervast. 1919: 289—291,
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2: Viime joulukuussa kirjotin Tietäjästä
sen täyttäessä neljätoista vuotta: ”Jos Tietäjää saatamme verrata ihmissieluun, miksi
ei silloin Tietäjän viidestoista vuosi olisi yhtä
runollinen käännekohta sen elämässä kuin on
sama ikä ihmislapsen kehityksessä?”
Kun nyt Tietäjän viidennentoista ikävuoden
lopulla katsahdan taaksepäin kuluneeseen vuoteen ja eteenpäin tuleviin vuosiin, täytyy minun tunnustaa, että noissa edellä toistamissani sanoissa piili salattu tieto semmoisesta,
jota en aivoissani osannut aavistaa. Tietäjän
viidestoista vuosi muodostui nimittäin todella
runolliseksi käännekohdaksi Tietäjän elämässä. Kohtalo tahtoi, että Kustannusosakeyhtiö
Tietäjä joutui muutamien harvojen käsiin, ja
näin
uudestisyntyneenä
Osakeyhtiö
Tietäjä
tarjosi auttavan kätensä aikakauskirja Tietäjälle. Meidän Tietäjämme ei kättä hylännyt,
vaan otti avun vastaan. Se on nyt Kustannusosakeyhtiö Tietäjän oma, ja minä olen
vain sen henkinen isä, jonka ei enää yksin
tarvitse huolehtia lapsensa ulkonaisesta esiintymisestä ja menestyksestä maailmassa.
Niinkuin Koraanissa sanotaan: ”mitä Jumala otsallesi kirjottaa, se sinulle tapahtuu.”
Toimittajalta 1919:291—292,
T: Soikoot joulukellot tänä vuonna rauhaa
ja sopusointua kaikille Tietäjän lukijoille ja
ystäville!
Toimittajalta 1919:299,
TIETÄJÄ
teosofinen aikakauskirja, toimitetaan teosofisen elämänymmärryksen hengessä ja on teosofisen
maailmankatsomuksen
omaperäinen
äänenkannattaja
Suomessa.
Tämän
maailmankatsomuksen mukaisesti totuus on korkeampi ja kallisarvoisempi kuin uskonnolliset
opinkappaleet,
yhteiskunnalliset
ennakkoluulot ja omakohtaiset mielipiteet; sen mukaan
ihmisten sisäinen, henkinen veljeys on korkeampi ja kallisarvoisempi kuin heidän sielussaan ja ruumiissaan sekä ajallisessa ympäristössään piilevät esteet ja eroavaisuudet,
korkeampi siis kuin rotu ja kansallisuus, uskontunnustus ja poliittinen väri, yhteiskunnallinen asema ja varallisuus, ikä, sukupuoli
j.n.e.
TIETÄJÄ,
jota
elähyttää
teosofinen
maailmankatsomus,
etsii
sentähden
totuutta
kaikkien
suurten
profeettain
ja
vihittyjen
opetuksista,
jokapäiväisen
elämän
yliaistillisista kokemuksista ja jumalallisten haltiohetkien ylevistä näkemyksistä.
TIETÄJÄN kirjoituksilla ei ole oikeauskoisen
auktoriteettiuden
leimaa,
vaan
vastaa
kustakin allekirjoitetusta artikkelista, runosta
j.n.e, asianomainen tekijä itse, allekirjoittamattomista taas toimitus. Teosofinen Seura
ei missään tapauksessa ole vastuunalainen
TIETÄJÄSSÄ esitetyistä mietteistä ja mielipiteistä.
TIETÄJÄ ilmestyy nyttemmin Tampereella
kerran kuukaudessa, paitsi kesä- ja heinäkuussa, sisältäen vuoden aikana 480 sivua.
TIETÄJÄN
toimitukselle
tulevat
kirjoitukset, kysymykset, uutiset y.m. ovat lähetettä-
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vät
toimittajalle,
kirjailija Pekka Ervastille,
os Epilä.
TIETÄJÄN kirjoituksia saa lainata sillä
ehdolla, että lähde tarkasti mainitaan.
Tilaushinta:
Suomessa:
Amerikassa:
1/1
vk. Smk. 20:—
Doll. 4:—
½ „
„ 10:—
„
2:—
Irton.
„
2:50
„ —:50
Postimaksut
on
tähän
luettu.
TIETÄJÄ
tilataan
postin
kautta,
herroilta
kirjakauppiailta ja asiamiehiltä sekä suoraan
Kustannusosakeyhtiö Tietäjältä, os. Tampere.
Asiamiehiä
halutaan.
Asiamiespalkkio
on
20 %, kun tilataan vähintäin 5 koko vuosikertaa; muuten 10 %. Tilaukset tehtävät
käteisellä. 1920: kansilehti,
TIETÄJÄ 1920
— — [*Tilaustiedoituksia] — —
Kiitos ja kunnia kaikille Tietäjän ystäville!
Onnea, onnea! Onnea alkavalle vuodelle!
1920: 1,
Tietäjä. Tietäjällä on yli kaksituhatta tilaajaa ja merkit viittaavat siihen, että tämä luku
ennen pitkää nousee kaksinkertaiseksi. Keholtamme sentähden kaikkia ystäviämme kiirehtimään
tilauksineen,
ennenkuin
ensimäisten
numerojen painokset ehtivät loppua. Tammija helmikuun numeroita on vielä saatavissa.
Tietäjän
tilaajia
pyydetään
ystävällisesti
heti ilmoittamaan Tietäjän konttoriin (Tampere) osoitteen muutoksista ja epäsäännöllisyyksistä lehden lähetyksessä. Jos vika on
meissä, koetamme mikäli mahdollista lähettää
uuden numeron hukkuneen tilalle. — —
Tietäjän palkintokilpailu. Julkaisemme tässä
vieressä ensimäisen palkinnon saajan muotokuvan. Se on herra Jukka Kuusisto Helsingissä, joka, — kuten arvata sopii — asiamiehenä
Suomen
suurimmassa
kaupungissa
vei voiton toisista asiamiehistä. Hän hankki
Tietäjälle 119 koko vuoden tilausta. Toisen
palkinnon sai rouva Emmi Lehtinen Tampereelta, joka hankki 62 tilausta. Kolmannen
palkinnon voittaja on herra J. R. Hannula,
jonka tilausten lukumäärä on 53. Neljättä
palkintoa ei jaeta tällä kertaa, mutta viidennen saajia on kaksi: neiti Fanny Enqvist
Vaasasta ja herra E. Virta Turusta, joilla
molemmilla oli 26% tilausta. Tulos on varmaan ensi kerralla oleva monta vertaa loistavampi! Asiamiehemme ovat toistaiseksi hieman
tottumattomia
hankkimaan
Tietäjälle
uusia tilaajia, sillä se kaipaa erityistä työtä
ja taitoa.
Huomautus asiamiehillemme ja kirjojemme
ostajille. Olemme ennen erehdyksestä ilmoittaneet Ilma Virtalan novellikokoelman (Tuomion jälkeen) hinnaksi Smk. 12:— sidottuna.
Pyydämme kaikkien oikaisemaan muistissaan
tämän virheemme. Kirjan hinta on Smk.
5:— nidottuna. Samoin tahdomme ilmoittaa,
että Jeesuksen salakoulu on saatavissa nidottuna ä Smk. 10:—, myöhemmin myös sidottuna ä Smk. 13:—.
Tietäjän paperi on tällä kertaa poikkeuksellisesti huonoa. Syy ei ole toimituksen eikä
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kirjapainon, sillä useista muistutuksista huolimatta paperitehdas ei vielä ole kyennyt suorittamaan kirjapainon tekemää tilausta.
Tien varrelta 1920: 95—96, 199,
Tietäjän tästä numerosta on m.m. mieltäkiinnittävä osasto ”Mitä muualla tiedetään”
tilan ahtauden takia täytynyt jättää elokuun
numeroon.
Tien varrelta 1920: 240,
Tietäjän lukijat ovat pakotetut tottumaan
siihen ajatukseen-, että Tietäjän tilaushinta
ensi vuonna taas tulee nousemaan. Painatusja
paperikustannukset
ovat
tämän
vuoden
aikana huimaavaa vauhtia kohonneet ja Tietäjä — niinkuin ehkä yleensä muutkin lehdet
— saa tyytyä siihen, että vuoden lopputili
tulee osoittamaan melkoista tappiota. Semmoinen on mikäli mahdollista vältettävä ensi
vuonna, ja sentähden tilaushinta nostetaan, —
jossa toimenpiteessään Tietäjä vain noudattaa toisten lehtien esimerkkiä.
Tien varrelta 1920: 336,
Tietäjän seitsemästoista vuosikerta!
Muutoksia ja uudistuksia sekä nimeen, ulkoasuun että sisältöön nähden. Tietäjä on palvellut aikansa ja syntyy uudestaan toisella
nimellä! ks Ruusu-Risti 1920: 337,
Niinkuin Omatunto aikoinaan muuttui Tietäjäksi, niin Tietäjä nyt muuttuu Ruusu-Ristiksi, ks R-R 1920: 345—348,
TIETÄJÄN LUKIJOILLE
Olisin suonut, että tämä Tietäjän kolmoisnumero olisi ollut 9-arkkinen. Kun ei se ollut
mahdollista, toivoin, että olisi julkaistu loka—
marraskuun numero kolmiarkkisena ja joulukuun numero erikseen kolmiarkkisena. Kustannusosakeyhtiö Tietäjän johtokunta on kuitenkin
tutkimattomassa
viisaudessaan
säätänyt, että vain tämä kolmiarkkinen kolmoisnumero saa ilmestyä.
Minulla ei ole muuta sanottavana kuin
että olen ostanut aikakauskirja Tietäjän takaisin itselleni ja että kun se ensi vuodesta
alkaen ilmestyy Ruusu-Ristin nimellä, tulen
hoitamaan ja valvomaan myöskin sen jakamista tilaajille. Palaamme täten vanhoihin
aikoihin, ja voin vakuuttaa lukijoille ja ystäville, että ne ikävyydet ja epäsäännöllisyydet, mitkä viime aikoina ovat haitanneet Tietäjän ilmestymistä määrääjällään, eivät tule
uusiutumaan Ruusu-Ristin historiassa, mikäli
minusta riippuu. Näkemiin, ystävät!
Pekka Ervast. 1920: 384,
ks R-R Tietäjästä Ruusu-Ristiksi 1921:
1—2,
Z: Lähetän tämän Ruusu-Ristin ensimäisen
numeron kaikille Tietäjän tilaajille ja toivon,
ettei kukaan vanhoista tilaajista jätä uudistamatta tilaustaan — nyt Ruusu-Ristin nimellä.
Toimittajalta 1921: 8,
ks Kouta, Aarni 1921:57—59,
Niin kauan kuin Tietäjä oli yksin, oli sillä
paljon enemmän tilaajia kuin yhdelläkään nykyisistä aikakauskirjoista
[*Teosofi, Yhteis-
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vapaamuurari ja Ruusu-Risti], ks aikakauskirja 1922: 33—36,
1923 on entisen Tietäjämme 19:s ja nykyisen Ruusu-Ristimme 3:s vuosi, ks R-R 1922:
289,
Silloin 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”, ”Antroposofia”, ”Yhteisvapaamuurari” ja ”Ihminen”, ks kristosofia 1923:
323—324,
Tietäjä-Ruusu-Risti tulee siis täysikäiseksi
ensi vuonna, ks R-R 1924: 286—287,
Ensi vuonna tulee Tietäjä-Ruusu-Risti täysiikäiseksi. --------Sydämestäni soisin, että tilaajamäärä kasvaisi kaksinkertaiseksi, s.o. semmoiseksi, kuin se oli ennen Tietäjän aikoina,
ks R-R 1924: 330,
R-R pukeutuen uudestaan vanhan Tietäjän
muotoon, samalla on siirtynyt Tietäjän entiseen kirjapainoon, ks kirjapaino 1925: 9,
Selaillessani Tietäjän vuosikertaa 1914 löysin ks murrosaika 1927:216—218,
Harvinainen tilaisuus. Tämän lehden toimitukselle on jätetty myytäväksi seuraavat
Tietäjän vuosikerrat: 1910, 1912, 1913, 1914,
1915, 1916, 1917 ja 1918, yksi kappale kutakin. Niiden hinta on yhteensä Smk. 3,450:—.
Huom. Vuosikerrat 1910, 1913 ja 1916 ovat
kaikki kerrassaan loppuunmyydyt, ja vuosikerran 1917 hinta (katso kansilehden 2 sivua)
on Smk. 1.000:—.
Tien varrelta 1928: 104,
Tietäjä-Ruusu-Risti
ks
rauha
1928:
373,
Olen jo 27:nnellä ikävuodellani, ja katsellessani taaksepäin, huomaan uskoneeni menestykseen, silloin 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, Teosofin ja Ruusu-Ristin,
silloin
kummankin
tyttären
viehätysvoima
väheni puolella, ks ilo 1931: 6—7,
en tahtonut saattaa silloista Tietäjää vaaraan kirjoittamalla liian suoraan poliittisista
kysymyksistä, ks rauha 1931:210.
Tietämättömyys
ks Yliaistillinen maailma 1905: 170—171,
joku keksi helvetin olevan ikuisesti kestävän ja siitä on johtunut kaikki tietämättömyys. — — tämä oppi levisi salamannopeasti
tietämättömiin joukkoihin, ks karma Mitä on
karma? 1908:336—337,
Sokea tietämättömyys ja raaka itsekkyys
ovat aina häväisseet kaikkea pvhää. ks sairasvuode 1909: 2—3,
Jumaluusoppineiden
suuri
tietämättömyys
jumalallisista totuuksista iski kuitenkin silmiin tuon tuostakin, ks teologia 1909: 308—
309,
Tietämättömyyden pimeys oli suuri, ks
Fransiskus 1909: 335,
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”tietämättömyyskin on parempi kuin pääopetus, jota ei sieluviisaus ole valaisemassa
ja ohjaamassa”, ks Päämajassa 1911: 23—32,
tietämättömyyden Sali ks tunne 1911: 183,
tietämättömyyden
painajaisesta
ks
vapaamielisyys 1911: 184,
tietämättömyyden usvat häipyvät ks Aikamme tarve 1911: 350,
Niin kuin älyn pimeys on tietämättömyyttä,
niin on henkinen pimeys itsekkyys ja synti.
ks Joulusymboliikkaa 1911:360—361,
ks sosialismi 1912: 5—6,
Ken nostaa minut itsekkyyden ja tietämättömyyden kuilusta? ks vapahtaja 1912:452—
453,
teosofista
tietämättömyyttä
ks
mystiikka
1914: 98—100,
Synnin
alkuperä
on
tietämättömvys
ks
synti 1914: 190,
pelastajana tietämättömyydestä — — Ei
kukaan ihminen jää tietämättömäksi, jos hän
rupeaa järkeään käyttämään, ks aika 1914:
368,
Pääni meni sekaisin ja vasta kun oppaalleni
paljastin
tietämättömyyteni
kysymällä
ks Lönnrot, Elias 1915:317—318,
Sillä vaikkei tiedosta muuta hyötyä olisi,
se ainakin vapauttaa sielumme ja henkemme
tietämättömyyden
tuskallisista
kahleista,
ks
teosofia 1916: 300—302,
ks totuus 1919: 195—196,
joulu 1919: 292—294,
ihmisten tietämättömyys luonnon laista se
aiheuttaa kärsimystä ja vaivaa, ks R-R 1920:
348,
Emme katsoneet ihmisen ennakkoluuloisia
uskonmuotoja,
hänen
tietämättömyyttään
ja
sokeuttaan. — — Se oli kuin kirkasta päivänvaloa tietämättömyyden yön jälkeen, ks teosofia 1921:260—262,
Olimme veljiä tietämättömyydessä tai pienessä tietomäärässämme ks T.T:n tehtävä
1921: 328—334,
pelastajamme tietämättömyyden tuskasta —
—
pelastusta
tietämättömyydestä
ks
R-R
1921: 580,
Kirkot ja uskonnot olivat vajonneet sokeaan
tietämättömyyteen — — tahtoo pitää ihmiskuntaa tietämättömänä Kristuksesta ks Kristus ja teos. liike 1922:39—40,
käyttävät
hyväkseen
ihmisten
itsekkyyttä
ja
tietämättömyyttä
eli
”suui’ta
lohikäärmettä” ks Valon ja varjon veljet 1922:
102—105,
ihmiset heikkoudessaan ja tietämättömyydessään luovat itselleen auktoriteetteja, ks
C. W. L. 1923: 46—47,
ks ennustuksia 1923: 328,
He ovat kaikki kuin tietämättömiä lapsia,
jotka leikkivät meren rannalla, ks itsemurha
1924: 209,
hyvä laskeutuisi tänne, mutta ihmiset ovat
tietämättömiä, eivätkä päästä sitä tulemaan,
ks Kohtalo, kaitselmus, vapaus 1924: 264—265,
Koska olemme yhtä tietämättömiä, niin silloinhan olemme kaikki yhdenarvoisia veljiä
suuren
tuntemattoman
elämän
edessä,
ks
totuus 1925: 241—242,
Hänen järkeään ei tyydytä veljeyden tunte-
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minen paljaassa
tietämättömyydessä, ks teosofia 1926: 5—10,
Jos sattuu semmoista, jota en tiedä, tunnustan tietämättömyyteni suoraan, ks horoskooppi 1926: 213—214,
kristillinen kirkko ne kateellisessa tietämättömyydessään
hävitti.
ks
vuorisaarna
1927: 246,
Nämä ihmiskunnan viholliset ovat tietämättömyys, sairaus ja köyhyys. — — Tietämättömyys on ihmisen sielullisessa kolmiossa
siinä, missä on tiedon mahdollisuus, ks jättiläinen 1929: 146—147,
Niinkuin
tietämättömyys
vie
kuolemaan,
niin jumalallisen totuuden tieto vie elämään.
— — hyvyys nukkuu tietämättömyyden unta.
ks H.P.B. 1931: 3—5,
Kaikki ovat täällä [*kristikunnassa] tietämättömiä ks H. P. B:n itämaalaisuus 1931:
128—129,
ks Lapuan liike 1931: 165,
Jeesus Kristus yksin hävittää tietämättömyyden ks R-R 1,931: 334,
tietämättömyyttä
ja
itsekkyyttä.
Nämä
heittivät esteitä tielle ks kuolema 1932: 275—
276,
Älkäämme
jättäkö
lapsiamme
tietämättömyyteen siitä, että Jeesuksen ensimmäinen
käsky on: ”Älä suutu!” ks lapsi 1933: 177,
Tietämättömyydestäkö Kristus vaikeni? ks
Totuus 1934: 285—286.
Tigerstedt, S. A.
Helsingin
Ruusu-Ristin
kokouksessa
marraskuun 26 p:nä vieraili Suomen Teosofisen
Seuran jäsen tohtori S. A. Tigerstedt, kertoen
mieltäkiinnittävässä ja lukuisilla esimerkeillä
höystetyssä esitelmässä siitä omituisesta selvänäköisyydestä,
mikä
hänessä
vuosikausia
sitten pakollisen paaston jälkeen aivankuin
sattumalta heräsi. — — Hänen selvänäköinen
kykynsä on seuraavanlaatuinen: keskittämällä
huomionsa mihin tahansa kysymykseen hän
näkee ilmassa itsestään syntyviä ajatuskuvia,
jotka useimmiten vertausten muodossa lausuvat jotakin kyseessä olevan asian yhteydessä.
— — Eräs kuulija ajatteli hiljaa jotakin.
Tohtori Tigerstedt näki sinisen parvekkeen,
josta oli laaja näköala, ja keskitaivaalla
auringonpimennyksen. Kun saatiin kuulla, että
henkilö
oli
ajatellut
Ruusu-Ristiä,
tulkitsi
toht. Tigerstedt: ”sininen väri on henkevä
väri, parveke osoittaa siis, että Ruusu-Ristin
maailmankatsomus on henkevä, mutta mitä
merkitsee auringonpimennys? Ohimenevää se
kyllä on, mutta minä en tunne Ruusu-Ristiseuranne mahdollisia vaikeuksia, niin että pätevästi osaisin tulkita vertausta.”
Tien varrelta 1923:395—396, 1924:38,
Tohtori S. W. Tigerstedtin selvänäköisyyskokeet. kirj. J.S:n. 1924:155—158,
ks jalokivi 1924: 163,
Kuka on Väinämöinen? kirj. S. W. Tigerstedt 1924: 181—186.
Tiivola, Fanny 1931: 108.
Tilaisuus
Suomelle tarjotaan harvinainen tilaisuus, ks
nainen 1913: 267,

Tilastotiedot

—439—

Mutta nähtävästi en ollut oikein varma,
osaisimmeko
käyttää
hyväksemme
oikealla
tavalla uuden ajan suomia tilaisuuksia, koska
heti lisäsin ks ennustuksia 1914:420—422,
osaatteko ottaa tilaisuudesta vaarin? ks
Suomi 1917: 152—157,
Onneksi tiedämme, ettei hän itse kadottanut tilaisuuksiaan työhön ja henkiseen kehitykseen, ks Punaisen ajan uhrit 1918: 95—96,
saavat
odottaa
uutta
tilaisuutta
uudella
kiertotähdellä, ks aine 1919:214,
kohtalon suomia tilaisuuksia, ks Suomi
1921: 7—8,
emme saaneet tilaisuutta sitä henkeä edustaa T. T:ssa ks salatiede 1921:456,
Älkäämme lyhyessä maallisessa elämässämme laiminlyökö tilaisuutta auttaa ihmiskuntaa, ks kirjallisuus 1925:240,
[*kesäkurssit] ovat työn tilaisuuksia kansamme ja ihmiskunnan hyväksi. Ne tarjoavat
työn tilaisuuden hengen voittoon aineesta,
ikuiseen voittoon ajasta, ks aika 1932: 231,
Meille on vain uskottu tilaisuus näyttää
maailmalle, kuinka rohkein ja iloisin mielin
tappioitakin voidaan kantaa, ks Temppelirahasto 1933: 37—38.
Tilastotiedot
tilastolliset
tiedot
paljastavat
merkillisiä
seikkoja Indian sisäisistä oloista, ks India
1917: 393—394,
[*T.S:n, Adyar] tilastotiedot ks I. T. J.
1926: 246—247.
Tili, -velvollinen
Muutama vuosi vielä, ja tili on tehtävä
Karman herroille. Sen tilin laadusta riippuu
sitten
Suomen
tulevaisuus,
ks
sosialismi
1912: 6,
Tilinteon päivänä — ”viimeisenä tuomiona”
— ei ole hauska, jollei kukin osaa näyttää,
että hän on tehnyt, minkä on voinut, ks kirjallisuus 1912: 11,
Muistakoon jokainen olevansa tilivelvollinen elämälle siitä, missä määrin hän on hengen viljelystä edistänyt, ks henki 1924: 10,
olemme nyt oikeutetut, jopa velvollisetkin,
tekemään tiliä itsemme kanssa ja kysymään
itseltämme, mitä tämä kulunut aika on meille
opettanut ks teosofia 1926: 1—10,
ihmiselle on sangen tärkeätä silloin tällöin
tehdä tiliä itsensä kanssa, ks R-R 1926:
-68—71.
Tiivis, Heikki 1911: 316.
Timantti
Kys. Olen hiljattain lukenut kertomuksen
eräästä n.s. sinisestä timantista, joka niin
paljon tuotti onnettomuutta useimmille omistajilleen. Sen viimeinen omistaja sanotaan
olleen amerikkalainen Mc Lean, joka sai surmansa Titanicin haaksirikossa. Jos nämä kertomukset ovat tosia, niin miten ne olisi ymmärrettävä salatieteen valossa?
Vast.
Olen
lukenut
useista
intialaisista
temppelikalleuksista,
timanteista
y.m.,
jotka
pyhistä
paikoistaan
varastettuina
tai
sotasaaliina
vietyinä
ovat
tuottaneet
onnettomuutta
uusille omistajilleen.
Koska
näissä
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kertomuksissa lienee perää, on otaksuttava
syyksi voimakas loitsu, jolla temppelipapit
ovat kiven tai kalleuden kohtaloon sitoneet
mahtavan elementaalin. Tämä elementaali toimeenpanee sen kirouksen, minkä papit ovat
liittäneet pyhän jalokiven temppelistä riistämiseen. 1912: 496,
ks jalokivi 1924: 163,
säteilevin
timanttikirjaimin
on
kirjoitettu:
Europan Yhdysvallat, ks Europa 1928: 13.
Tingley, Katherine
ks myös Yleinen Veljeys
kun Mrs. Tingley perusti ”Uniyersal Brotherhood” seuran, tuli tohtori Hartmann takaisin Teosofiseen Seuraan, ks Hartmann,
Franz 1912:355—357,
Keskusteltiin suurella innolla siitä, että
pyydettäisiin
Amerikasta
Mrs.
Tingley
ja
hänen seuransa jäseniä tulemaan ks teosofia
art Yleiseuroppalainen 1913: 287—292,
Teosofinen
rauhankongressi
Visinysössä.
Miltei heti Tukholman Europpalaisen Kongressin päätyttyä, pidettiin Ruotsin Vätternissä
olevalla saarella n.k. ”Kansainvälinen Teosofinen Rauhankongressi”. Tämän oli järjestänyt ”Yleisen Veljeyden” johtaja, amerikkalainen rouva K. Tingley, joka itse oli muutamine oppilaineen Ruotsissa sitä järjestämässä.
Samassa tilaisuudessa pidettiin suuria juhlanäytäntöjä ja Point Loman Raadsha Jooga
koulun oppilaat esittivät tanssia, soittoa y.m.
Kongressista oli paljon puhuttu Ruotsin, vieläpä Suomen sanomalehdissä, mutta ne sanomalehtien edustajat, jotka ottivat kokoukseen
osaa, eivät aivan täydellisesti saattaneet hyväksyä kaikkea näkemäänsä. Niinpä ruotsalainen kirjailijatar Anna Maria Roos, joka
kävi saarella, uskalsi hieman arvostella näkemiänsä. Anna Maria Roos tutustui teosofiaan
jo 1890-luvulla ja on teoksissaan kannattanut
jälleensyntymistä,
karmaa,
j.n.e,
liittymättä
kuitenkaan varsinaisesti teosofiseen liikkee[*Ote] Tien varrelta 1913:309—310,
Kun oli Judge’in asiasta puhetta, mainitsin,
että Teosofinen Seura sen johdosta jakautui
kahtia. Judge ja suuri joukko hänen seuraajiaan lähtivät ulos Teosofisesta Seurasta ja
perustivat oman kansallisen seuransa Amerikassa ja samalla tavalla tekivät Judge’in
oppilaat Englannissa, Hollannissa, Ruotsissa
ja muualla. Judge valittiin presidentiksi elinajakseen. Hän ei kuitenkaan kauan elänyt.
1896 hän kuoli ja hänen seuraajakseen tuli
Mrs. Katherine Tingley, jonka nimi lienee
kaikille tuttu. Judge oli ilmottanut ystävilleen, että kun hän kuolee, löydetään hänen
papereistaan, kuka on oleva seuran sisäinen
pää. Ja Mrs. Tingley, joka siihen saakka oli
ollut tuntematon, tuli Judge’in kuoleman jälkeen hänen esoterisen koulunsa johtajaksi.
Vuonna 1898, jolloin Salaisen Opin mukaan
Kali-jugan eli ”pimeän rautakauden ensimäiset 5000 vuotta päättyivät helmikuun 18 p:nä,
Mrs. Tingley teki ehdotuksen, ensin esoterisen koulun oppilaille ja sitten edellämainittuna
päivänä
pidetyssä
teosofisessa vuosi-
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kokouksessa
Chicagossa,
että
perustettaisiin
uusi laajempi seura nimeltä Yleinen Velj’eys,
j’ohon yhtenä osastona sisältyisi teosofinen
seura. Ensimäisen osaston tässä Yleisessä
Velj’eydessä muodostaisivat kaikenlaiset seurat
käytännöllisillä
tarkotuksilla
—
seura
kasvatuksen uudistamista varten, seura soitantoa varten, taidetta varten, veljeyden opettamista varten j.n.e. Toisen osaston muodostaisi itse teosofinen seura jonkinlaisena kirjallisena ja oppineiden yhdistyksenä ja kolmannen muodostaisi esoterinen koulu. Tämä
ehdotus
hyväksyttiin
suurella
myötätunnolla
Chicagon kokouksessa, vaikka olikin vähemmistö, joka ei ollenkaan suostunut uuteen
politiikkaan. Ehdotukseen sisältyi näet, että
Mrs. Tingley valittiin uuden seuran presidentiksi elinajakseen ja vielä että ylin johto
annettiin Mrs. Tingleyn käteen niin täydellisesti, että esim. hänestä yksin riippui kuka
sai tulla seuran jäseneksi, ‘kuka ei. Tunnustaa
täytyy,
että
amerikkalaisten
teosofein
luottamus häneen oli tavattoman suuri. Esimerkkiä noudattivat pian judgeläiset Europassa,
lukuunottamatta
pientä
vähemmistöä,
joka
ylläpiti
alkuperäistä
Judgeen
seuraa,
selittäen, että yksinvaltius ja auktoriteettiusko sotivat koko Judge’in aatetta vastaan.
Kun Yleinen Veljeys perustettiin, syntyi täten
kolme erilaista teosofista seuraa: 1) alkuperäinen T. S., joka perustettiin Amerikassa,
mutta jonka päämaja oli Indiassa, 2) pieni
judgeläinen seura ja 3) Yleinen Veljeys.
Kaikki kolme ovat vielä tänä päivänä olemassa. Yleinen Veljeys on nyt paraiten tunnettu Point Lomassa Kaliforniassa sijaitsevan päämajansa kautta. Point Loma on ihana
ja hedelmällinen niemeke Tyynen meren rannalla, jonka Mrs. Tingley omistaa. Siihen on
rakennettu
paljon
aistikkaita
rakennuksia,
temppeleitä, kouluja, lasten ja perhekoteja.
Päämajasta on muodostunut täydellinen kolonia, joka on hyvin järjestetty ja mallikelpoinen monessa suhteessa. Matkustajat, jotka
siellä ovat käyneet, ovat suuresti ihailleet
sitä. Satoja lapsia siellä kasvatetaan pienestä
saakka Mrs. Tingleyn teosofisten periaatteiden, hänen n.k. radshajooga-menetelmäin mukaan. ”Point Loma” on itsessään mieltäkiinnittävä laitos ja Yleisen Veljeyden toiminta
rajottuu melkein kokonaan siihen. Ruotsissa
vielä elää vanha tohtori Zander ja hän on
ruotsalaisen
Yleisen
Veljeyden
presidentti.
Mitä tulee judgeläisiin seuroihin, en tunne
niiden myöhempiä vaiheita, paitsi että julkaisevat
hyvin
toimitettuja
aikakauskirjoja.
Erittäin hyvä on amerikkalainen The Word,
ja
Ruotsissa
ilmestyy
pieni
aikakauskirja
Aur, joka on vanhojen teosofien toimittama.
Olen ennen maininnut, että Mrs. Besantin
ja Mr. Judge’in välisessä erimielisyydessä
kallistuin tunteissani viimemainitun puoleen.
Tähän oli olemassa ulkonainenkin syy. Olin
alusta saakka ollut läheisessä kirjeenvaihdossa Ruotsin T.S:n silloisen ylisihteerin,
vanhan tohtori Gustaf Zanderin kanssa ja
saanut häneltä monta opettavaista ohjausta
ja neuvoa. Hän oli innokas Judge’in oppilas,
ja kun halusin päästä esoteristiksi, oli luon-
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nollista, että valitsin Judge—Tingleyn koulun
vanhan ystäväni neuvosta. Liittymiseni tapahtui lopullisesti kesällä 1897, jolloin tohtori
Zanderin kutsusta kävin Tukholmassa. — —
Eräänä päivänä sain postissa Amerikasta
painetun kiertokirjeen, jonka Mrs. Tingley
oli lähettänyt kaikille esoteristeille. Juhlallisesti siinä kerrottiin Chicagon kokouksesta ja
Yleisen Veljeyden perustamisesta ja pyydettiin, että heti oli allekirjotettava paperi, jossa
ilmotti liittyvänsä uuteen seuraan. Kaikkien
esoteristien
tuli
ehdottomasti
siirtyä
Mrs.
Tingleyn perustamaan U. B:hen (Universal
Brotherhood), muuten jäsenyys esoteerisessa
koulussa oli ainiaaksi menetetty. Ja vielä
Mrs. Tingley miltei uhkaavalla voitonvarmuudella sanoi, että kaikkien uskollisten nimet oli
jo kirjotettu elämän kultaiseen kirjaan ja
että hän hyvin tiesi, kuka tulisi uskollisena
pysymään,
kuka
ei.
Kiertokirjettä
seurasi
myös valokuvajäljennös, suurehko kuva, joka
esitti Mrs. Tingleyn istumassa ”kabinettinsa”
eli lähimpien auttajiensa ympäröimänä. Tämä
kuva oli sangen omituinen. Siinä kuvatut
henkilöt katselivat kaikki suoraan eteensä ja
kun otin sen käteeni, lähti siitä heti eriskummainen värähtely ja kuva aivan kuin
kuiskasi: ”usko ja luota minuun, niin sinun
on hyvin.” Tämä vaikutti minuun tympäisevästi. Sen sijaan että olisin innostunut, tunsin kylmeneväni, kun kiertokirjettä luin ja
kuvaa katselin. Häpesin. Tuntui aivan kuin
olisin pettänyt jonkun luottamusta, mutta tiesin sisässäni ettei minun nimeni ollut tuossa
”kultaisessa elämänkirjassa”, vaan että minä
tältä kannalta katsottuna olin ”kadotuksen
lapsi”.
Kirjotin heti tri Zanderille, että nyt minun
oli pakko jättää sekä esoterinen koulu että
Yleinen Veljeys, johon en halunnut liittyä.
Ystävyydessään vanha tri Zander koetti saada
minua päätöksessäni horjumaan ja vaihdoimme useita kirjeitä, mutta pysyin kuitenkin
lujana. Kun eroni tuli judgeläisten tietoon,
yritettiin
heidän
taholtaan
värvätä
minua
judgeläiseen seuraan, mutta minä vastasin
kylmästi, että olin päättänyt kulkea aivan
toiseen suuntaan kuin ennen ja että sitä,
varten aioin palata takaisin vanhaan Teosofiseen Seuraan, jossa sittenkin nähtävästi
”totuus oli korkeimpana uskontona”.
Kun tästä varhaisesta esoterisesta kokemuksestani olen näin suoraan puhunut, en
ole sitä tehnyt halventaakseni Mrs. Tingleyä
tai
hänen
Yleistä
Veljeyttään.
Ollessani
Judge—Tingleyn
esoterisessa
koulussa
elin
intensiivistä henkistä elämää, pyrin ja ponnistin niinkuin ihminen nuorena pyrkii —
sieluni ja sydämeni koko voimalla. Paljon
sillä ajalla henkisesti voitin. Jossain suhteessa Judge’in koulu tarkasti seurasi H.P.B:n
traditsionia, ja jos Mrs. Besantin koulu taas
toisessa suhteessa paremmin ylläpiti madame
Blavatskyn henkeä ja kulki hänen jäljissään,
en mitenkään saata katua, että tuon näennäisen epävakaisuuteni kautta olen ollut tilaisuudessa
tutustumaan
molempien
koulujen
menettelytapoihin.
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[*Ote
P.E:n
teosofisista
muistelmista]
1915:410—414,
ks Yleinen Veljeys 1917: 145,
H.P.B. 1917: 145—146,
Ennen on aina muodostunut uusi seura,
kun on ilmaantunut poikkeavia käsityksiä
teosofisesta työstä ja tehtävästä; sillä tavalla syntyi Judgen seura Amerikassa v.
1896, Mrs. Tingleyn ”Yleinen Veljeys” v.
1898 ja Antroposofinen Seura v. 1912. iks
R-R 1920: 243—247,
Mitä taas Mrs. Tingleyn Yleiseen Veljeyteen tulee, vastattiin kyllä siltä taholta heti,
mutta miten? Lähettämällä minulle muutamia painettuja broshyyreja, joissa selvitettiin, minkätähden Yleinen Veljeys ei saata
olla missään tekemisissä Mrs. Besantin Teosofisen Seuran kanssa! Ja vika oli tietenkin
T.S:n! ks T.T:n tehtävä 1921:462—463,
MRS.
TINGLEY
HELSINGISSÄ
Teosofisen
Seuran
johtavat
suuruudet
eivät, kumma kyllä, koskaan ole ulottaneet
matkojaan Suomeen; eversti Olcott ei aikoinaan päässyt tulemaan, Mrs. Besant ei ehtinyt
Tukholmasta
pistäytyä
Helsingissä
v.
1913, vaikka hänen tulonsa kunniaksi oli pystytetty ”temppeli” Tuonenkylässä; Mr. B. P.
Wadian oli samaten pakko viime syksynä
kiirehtiä Tukholmasta suoraa päätä Geneveen.
Sitä vastoin on tohtori Steiner Saksasta,
antroposofein johtaja, kaksi kertaa käynyt
Helsingissä, ja Mrs. eli Madame Katherine
Tingley, Yleisen Veljeyden johtaja, joka v.
1907 vieraili Helsingissä, on äskettäin toistamiseen kunnioittanut pääkaupunkiamme käynnillään.
Tällä kertaa Madame Tingley esiintyi kahtena iltana Ruotsalaisessa Teatterissa, joka
oli ääriään myöten täynnä hartaita kuulijoita. Paitsi hänen englanninkielistä esitelmäänsä, jonka tohtori E. Bogren Helsingborgista tulkitsi ruotsiksi, kuului kummankin
illan ohjelmaan viulu-, harppu-, sello- ja klarinettimusiikkia
pianon
säestyksellä.
Mrs.
Tingley oli näet tuonut mukaansa Amerikasta
neljä
kasvatuslaitoksensa
oppilasta,
jotka
huolehtivat ohjelman soitannollisesta puolesta.
Vaikka monille kuulijoista ruotsinkieli oli
yhtä vieras kuin englanninkieli, herättivät
molemmat tilaisuudet suurta mieltymystä ja
ihastusta.
Mrs. Tingley on jo iäkäs nainen — 70 vuotta vanha, — mutta hänen esiintymisensä on
täynnä eloa ja draamallista voimaa eikä silti
vailla arvokkuutta ja majesteettia. Hän ei
ole puhuja samassa merkityksessä kuin esim.
Mrs. Besant, hän ei saarnaa eikä herätä niin
sanoakseni pyhää kirkkotunnelmaa, eikä hänen esitelmänsä ole kuin suuren taulun maalaamista, joka piirre piirteeltä käy kuulijalle
yhä selvemmäksi, kunnes se lopulta muodostuu ihanaksi maisemaksi; Mrs. Tingley on
enemmän
seurapuhuja,
mutta
semmoisena
loistava. Hän on henkevä, leikillinen, mukaansa tempaava; hänen esityksensä on taiteellista, rytmillistä, soinnukasta. Hän herättää
haaveellisia
ajatuksia
ja
jaloja
tunteita,
mutta aina käytäntöön ja elämään tähtääviä.
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Hänen puheensa on kuin mosaikkikuvion rakentamista. Hän koskettelee joka kerta kaikkia teosofisia aatteita ja oppeja, syventymättä yhteenkään.
Pidin hänestä tällä kertaa paljon, paljon
enemmän kuin v. 1907 ja v. 1899, jolloin näin
hänet ensikerran Tukholmassa. Hän oli mielestäni
suuresti
kehittynyt ja
luonnollistunut. Hän oli yksinkertainen ja rakastettava.
Ehkä itsekin nyt olin vapaampi ennakkoluuloista kuin edellisillä kerroilla.
Mrs. Tingleyn Yleinen Veljeys ei ole samalla tavalla
organisoitu kuin Teosofinen
Seura. Sillä ei ole kuin harvoja loosheja, yksi
Bostonissa, yksi Hollannissa ja yksi Ruotsissa. Mutta sillä kuuluu olevan paljon irtojäseniä yltympäri maita ja kansoja. Nämä
vastaanottavat
ohjauksensa
ja
opetuksensa
suoraan Päämajasta, mikä Mrs. Tingleyn mielestä on paljon edullisempaa, kuin että siellä
täällä olisi loosheja, jotka ”itsenäisyytensä”
ohella samalla saattaisivat olla ilman todellista teosofista selkärankaa.
Mrs. Tingley onkin kohdistanut pääasiallisen huomionsa nuorison kasvatukseen: suurisuuntainen ja laaja ”Raadsha-jooga-koulunsa”
Point Lomassa Kaliforniassa on hänen varsinainen elämäntyönsä. Kun hän 25 vuotta sitten osti tuon maapaikan Tyynen Meren rannalla, oli se hedelmätöntä, karua kallioseutua.
Nyt hänen ja hänen auttajiensa työn kautta
siitä on muodostunut maallinen paratiisi, joka
käytännöllisen amerikkalaisenkin mielestä on
suuriarvoinen
(”kaksi
miljoonaa
dollaria”).
Kauniit puutarhat ja puistot ympäröivät valkoisen hohtavia temppeleitä, opistoja ja muita
rakennuksia. Oppilaita on sadottain, ja heidän kasvatuksensa tapahtuu suureksi osaksi
taivasalla Point Loman satumaisen ihanassa
ilmanalassa. Tuossa ainaisessa kesämaassa he
saavat oppia muovailemaan omaa luonnettaan, voittamaan itsekkäisyytensä ja itsepäisyytensä, kehittämään veljellisiä ihmis- ja
eläinystävällisiä taipumuksiaan; siellä he saavat harjoitella ruumistaan kestäväksi, notkeaksi ja terveeksi; siellä he perehtyvät kaikenlaisiin ammatteihin halunsa ja taipumustensa mukaan, oppien samalla tavallisia kouluaineita ja valmistuen yliopistoihin; siellä
heitä aivan erikoisesti koetetaan kehittää ymmärtämään musiikkia ja harrastamaan tätä
jaloa taidetta; samoin näytelmätaidetta.
Niin, tuolla tavalla kerrotaan Point Loman
ihmemaasta, ja jos todellisuus vastaa kuvauksia, on myönnettävä, että Mrs. Tingley on
pannut alulle suuren ja kauniin työn. Sillä
läpikäyvänä
henkenä
ja
opetuksena
on
Raadsha-jooga-koulussa teosofia. ”Ilman teosofista
elämänymmärrystä,
ilman
teosofista
käytäntöä”, lausui Mrs. Tingley esitelmässään, ”ei ihmiskuntamme enää ole pelastettavissa siitä kuilusta, johon se varsinkin
maailmansodan
jälkeen
on
vajoamaisillaan.
Semmoisia kasvatuslaitoksia kuin Point Loman tarvittaisiin joka maahan”.
Olin tilaisuudessa käydä Mrs. Tingley’ä
puhuttelemassa
hänen
hotellissaan.
Herttaisempaa, vilkkaampaa, humoristisempaa ”vanhaa tätiä” ei saata kuvitella. Hän oli kerras-
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saan lumoava, enkä yhtään ihmettele niitä
ihmisiä, jotka hänen läheisyydessään ollen
ovat pysyneet hänelle uskollisina läpi kaikkien vaiheiden. Häntä on moitittu itsevaltiaaksi despootiksi. Saattaa olla. Mutta eikö
kapteenikin laivassaan ole yksinvaltias?
Sydäntäni lämmitti erikoisesti Mrs. Tingleyn
rauhanrakkaus.
Kun
kyselin
häneltä,
miten hän käsitti Kristuksen käskyn olla pahaa vastustamatta, olla miekkaan tarttumatta
j.n.e., selittäen, että Ruusu-Ristissä käsitimme Kristuksen olevan sotaa vastaan, innostui
hän heti niin, että silmänsä loistivat.
— Sitä juuri teosofiakin opettaa! Mitä veljeyttä se on, jos minä veljeni tapan? Kristuksen käsky on ehdoton, ja Madame Blavatsky oli ehdottomasti sillä kannalla. Me
olemme aina olleet rauhan ystäviä Point
Lomassa. Sodan aikana meitä oli siellä ihmisiä kahtakymmentäkuutta kansallisuutta, eikä
ikinä ollut pienintäkään epäsointua. Me emme
olleet yhdenkään sotivan valtakunnan puolella. Olimme kaiken kansallispolitiikan ulkopuolella siihen määrin, että minua epäiltiin
saksalaisystäväksi. Olivat vähällä vangita minut, mutta minä läksin suoraan Washingtoniin ja sain Yleisen Veljeyden rekisteröidyksi
uskonnollisten yhdyskuntain joukkoon, ja niin
säilyi
puolueettomuutemme,
eikä
yhdenkään
meikäläisen tarvinnut olla sodassa . . .
Ja minä jäin hengessäni ihmettelemään:
onko siis näiden teosofein kesken toteutettu
se ihanne, jonka muut seurat niin uljaasti
hylkäsivät?
Kun kysyin, mitä Mrs. Tingley ajatteli
tuommoisesta
kaikkien
teosofisten
seurain
välisestä liitosta, jommoista Ruusu-Risti viime vuonna ehdoitti, arveli hän, ettei semmoinen ollut mahdollinen. ”Antaa ihmisten asua
eri taloissa, ja pitäköön kukin omaansa paraimpana!”
— Mutta eikö voitaisi lakata riitelemästä?
— Kuinka se olisi mahdollista? nauroi
Mrs. Tingley. — Niin kauan kuin olemme
ihmisiä, täytyy meidän saada riidellä. Ja
mikä henkinen liike se olisi, jonka johtajat
eivät saisi olla marttyyrejä?
Hm.
Pekka Ervast. 1922:123—126,
Point-Loma-filmi oli kahtena päivänä nähtävänä Eldorado-biografissa Helsingissä. Kauniista ‘kuvista sai hyvän käsityksen Mrs.
Tingleyn tai ehkä paremmin sanoen Yleisen
Veljeyden päämajasta Kaliforniassa; se on
epäilemättä
komea.
Raadsha-jooga-koulusta
oli myös joitakuita kuvia, mutta liian vähän.
Koulun toiminnasta olisi kaivannut enemmän
tietoja: opetus-metoodeista, oppilaitten jokapäiväisestä elämästä j.n.e. Mitä nähtiin, teki
enimmäkseen sunnuntai- ja juhlavaikutelman.
Oppilaiden
lukuisat
teatteri-esitykset
olivat
sitäpaitsi hieman pitkäveteiset. Yleisen Veljeyden asialle olisi epäilemättä eduksi, jos
vakavasti otettaisiin varteen tämä huomautus.
Tien varrelta 1922: 128,
Prof.
Liefmann
kirjoittaa
[*Mrs.
Tingleystä ja Yleisestä Veljeydestä] ks R-R 1922:
129—134,

Tingley, K.

i: Mrs. Katherine Tingley, Yleisen Veljeyden johtaja ja presidentti, on taasen vieraillut Helsingissä ja saanut huomiota ja suosiota osakseen.
En ollut tilaisuudessa tällä kertaa häntä
kuulemaan, mutta mikäli kerrottiin, oli esitysten ohjelma sama kuin viime vuonna: musiikkia, skioptikon- ja eläviä kuvia, sekä Mrs.
Tingleyn y.m. puheita. Vaikutus oli kauttaaltaan esteettinen ja hieno, mutta, kuten kertoja sanoi, syvempää henkevyyttä kaipasi ja
odotti.
”Onhan
sitä
tottunut
ajattelemaan,
että teosofiassa on henkeä ja tietoa, on ruokaa sielulle ja mielellekin, — mutta Yleisen
Veljeyden teosofia tuntui tyhjentyvän määrättyyn
siveelliseen
käytäntöön.
Hyvähän
sekin on, mutta miksi se tuntuu pintapuoliselta?”
Joka
tapauksessa
Mrs.
Tingleyn
n.s.
raadshajooga-koulu Point Lomassa on saanut
osakseen paljon huomiota ja kiitosta, ja iloita
voimme teosofeina kaikista hyvistä saavutuksista teosofisella alalla.
Hämmästyttävää oli kuitenkin, että Mrs.
Tingley Helsingin kaikissa lehdissä ilmoitti
itsensä ”teosofisen liikkeen johtajaksi kautta
koko maailman”. Se oli titteli, jonka hän oli
itselleen anastanut, mutta ei rehellisellä tavall cl Seiti nut. Teosofinen liike käsittää monta
seuraa, ennen kaikkea Teosofisen Seuran. Ja
Teosofisen Seuran johtaja ja presidentti on
epäilemättä Mrs. Besant, eikä Mrs. Tingleyllä
ole
pienintäkään
sananvaltaa
T.S:n
asioissa. Jos ei siis Mrs. Tingleyn itsepuhvaus
johtunut — kuten eräs epäili — amerikkalaisesta häikäilemättömyydestä, oli se ainakin
sanomattoman naiivi.
Toimittajalta 1923: 244,
eivät seuranneet Mrs. Tingley’ä ks Temppeliseura 1924:364—367,
Toinen sormus, joka joutui Mr. Judgen käsiin, on nyt Mrs. Tingleyn hallussa, joka peri
sen yhdessä toisten talismanein ja kaiken
muun rihkaman kanssa, mikä seurasi NewYorkin päämajaa, ks H.P.B. 1926:215—216,
Point Loma on, kuten tiedetään, Mrs.
Katherine Tingleyn johtaman Yleisen Veljeyden keskuspäämaja ja kasvatuslaitos Kaliforniassa. Nyt on aikeessa perustaa samanlainen
europpalainen
keskus
kasvatuslaitoksineen ja kouluineen Ruotsiin. Aietta on valmistettu vuosikausia, ja nyt siitä tulee tosi,
kun Yleisen Veljeyden äsken kuollut ruotsalainen jäsen, kauppias C. J. Froyk testamentissaan määräsi tarkoitusta varten 100,000
dollaria (noin neljä miljoonaa markkaa). Laitosta varten on jo ennen ostettu maa-alue
Vetternin kauniilla Visingsö-saarella, ja valmistuttuaan se on oleva avoinna kaikille
maailman teosofeille.
Tien varrelta 1928: 217,
Mrs. Katherine Tingley, ”Yleisen Veljeyden ja Teosofisen Seuran” kuuluisa, Helsingissäkin pari kertaa vieraillut johtaja, paraiten tunnettu Point Loma koulustaan ja siirtolastaan
Kaliforniassa,
joutui
kesän
alussa
auto-onnettomuuden
uhriksi
matkalla
Parisista Berliniin ja kuoli heinäkuussa Ruot-
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sissa. Testamentissaan hän on määrännyt seuraajakseen monivuotisen työtoverinsa ja auttajansa prof. G. de Puruckerin.
Tien varrelta 1929: 273,
Yleisen Veljeyden johtaja Mrs. Katherine
Tingley kuoli viime kesänä, ja seuraajakseen
hän oli nimittänyt tohtori de Puruckerin.
Tämä seuraaja muutti Yleisen Veljeyden nimen taas Teosofiseksi Seuraksi ks T.T:n tehtävä 1930: 183—185,
ks Ljungström, Oscar 1931:40,
Temppeliseura 1931:250,
ristiretki, Teosofinen 1932: 156—ICO.
Tirukkanda Panchanga ks Kalijuga 1913:
S58.
Tischendorf f ks Markus 1907: 140.
Titanic
5: Juhla-aikamme oli juuri päättynyt, kun
tieto levisi ympäri maailmaa kauheasta haaksirikosta Atlantin valtamerellä. Tuskin on sitä
kotia sivistyneessä maailmassa, jossa ei näinä
viikkoina ole puhuttu Titanic-laivan hukkumisesta, joka riisti hengen 1,500 ihmiseltä.
Kuka ei ole mielikuvituksessaan läpikäynyt
noita tuskan hetkiä, kuka ei ole tajunnut,
kuinka
mitättömiksi
kultamiljoonat
hupenevat, kun elämän — ja kuoleman — todellisuus on silmäin edessä! Suuremmoinen on
semmoinen surunäytelmä! Päivänvaloon nousee, mitä ihmisen sielussa piilee. Alhainen
itsekkyys ryntää esille ja pyytää pelastaa
itsensä, vaikka toinen hukkuisi, mutta pinnalle nousee myös rakkauden jumalallinen
voima, tehden muutamista ihmisistä jaloja
sankareita. Kenen silmä jäi kostumatta, kun
hän
luki
noista
kolmesta
englantilaisesta,
jotka kuullessaan, että veneessä oli liiaksi
väkeä, sanoivat ”ali right” ja syöksyivät meren aaltoihin? Kuka ei ymmärtänyt, että itsemurha, jota tavallisesti pidetään häpeällisenä,
vääränä ja heikkouden merkkinä, — että itsemurha eräissä tapauksissa on jaloin siveellinen teko? Todella tuo öinen draama Atlantin
kylmillä aalloilla oli uusi todistus siitä, että
henki on ainetta voimakkaampi, rakkaus itsekkyyttä
ja
velvollisuudentunto
kuolemaa.
Eiköhän myös ole ihmismieliin vaikuttanut
vapauttavasti se totuuden sanoma kuolemasta,
jota spiritistiset ja teosofiset liikkeet ovat
vuosikymmeniä
julistaneet,
—
vapauttavasti
ja rohkaisevasti, niin etteivät pelkää peikkoja, vaan ymmärtävät kuoleman portiksi,
joka vie avarampaan elämään . . .
Teosofeina
saatamme
kysyä,
minkälainen
karma
aiheuttaa
tämmöisiä
onnettomuuksia.
Karma tässä nähtävästi on vaikuttamassa,
kun ihmisiä varta vasten kootaan yhteen
maailman eri ääriltä. Mutta mikä se sitten
vaikuttaa, että toiset hukkuvat, toiset pelastuvat?
Tästä on jossain annettu seuraava selitys.
Ajatelkaamme esim. keskiaikaisen marttyyrin
kuolemaa
polttoriviolla.
Hänen
kuolinkamppailuaan ja tuskiansa on katselemassa suuri
joukko ihmisiä. Useimmille tämä näky on
suurinta nautintoa. Heidän alhaisimmat vaistonsa ovat heränneet. Täynnä nautinnonhi-
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moista julmuutta he laahaavat polttoaineita
roviolle ja äänekkäästi ilkkuen herjaavat kuolevaa sankaria. Heille on ihaninta musiikkia,
jos kuulevat hänen huokaavan tai epätoivoisesti valittavan. Mutta toisia on — he seisovat hiljaa loitommalla, — jotka tuntevat
myötätuntoa marttyyria kohtaan, kiroovat sydämessään hänen kiusaajiaan ja tahtoisivat
ojentaa hänelle pelastavan käden, jos uskaltaisivat. He eivät kuitenkaan mitään tee,
vaan poistuvat häpeissään. Vielä on viranomaisia
—
tuomareita,
oikeudenpalvelijoita,
munkkeja, sotamiehiä, — jotka eivät hyväksy
inkvisitsionin julmaa tuomiota, vaan hengessään kapinoivat sitä vastaan. He ovat voimattomia mitään tekemään, mutta ajattelevat sydämessään, että itse suuremmalla syyllä ansaitsisivat väkivaltaisen kuoleman.
Ja nyt näyttämö muuttuu. Keskiaika on
siirtynyt nykyaikaan. Nuo ihmiset, jotka silloin yhdessä katselivat toisen kuolemaa, kootaan taas yhteen ja heitetään väkivaltaisen
kuoleman jalkoihin, mutta nyt ei toisen vaan
omansa. Mikä näytelmä! Ne jotka nauttivat
marttyyrin tuskista, saavat nyt itse toivottomina huutaa ja valittaa, kun aaltojen kanssa
kamppailevat. Ne jotka olisivat tahtoneet pelastaa
mutteivät
uskaltaneet,
saavat
ottaa
kauhuihin osaa, mutta pelastuvat. Ja viranomaiset, jotka sydämessään kapinoitsivat, —
he saavat kuolla sankareina . . .
Luonnonlaki on järkähtämätön. Se antaa
ihmislapsen maksaa viimeisenkin roponsa velastaan elämälle. Mutta samalla se kasvattaa lapsiaan. Kun ei toisen kärsimys meitä
opeta, saamme kärsiä itse. Ja oma kärsimys
avaa aina silmämme ennemmin tai myöhemmin näkemään, kuinka ainoa pelastuksemme
pahasta on toimintakykyinen
rakkaus toisiamme kohtaan.
Toimittajalta 1912:202—204,
sai surmansa Titanicin haaksirikossa, ks
timantti 1912: 496,
ks ennustuksia 1914:367.
Todellisuus
Meille on näennäisesti vankin todellisuus,
mikä
korkeammalta
kannalta
katsoen
on
harhanäköä. — — henki on yhtä suuri todellisuus kuin aine — — aavistaa Ainoaksi
Todellisuudeksi, ks tahto Mikä on 1907:
195—197,
avaruus on niinikään kaikkiallinen todellisuus ks P. E. XII Enkelein lankeemus 1907:
250,
fyysillinen todellisuus on vain osa Elämän
Todellisuudesta ks looshityö 1909:337—340,
kuolemanjälkeisen
elämän
todellisuudesta,
ks salatiede 1910: 275,
”missä on todellisuus? Onko mitään todellista olemassa? — — elämän suuria todellisuuksia ks epäilys 1910:289—293,
Teosofi, joka tietää, että sisäinen maailma
on tärkein todellisuus, ei anna ”suuren harhan ärjyvän äänen” sielunsa tasapainoa häiritä. Hän arvelee niinkuin vanha kalevalainen: ”ei nyt meitä syyttä syödä, ei luvatta
suuren luojan”. Jos on tauti tullakseen, niin
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tulkoon, eihän se iäksi liene, kerran siitä toipuu niin kansa kuin yksilökin.
Tien varrelta 1910: 323,
Luota
näkymättömän
hengen
todellisuuteen, ks näkijä 1910: 366,
todellisuuksia toisilta aloilta, ks mysteriot
1911: 46,
Mystillinen Kristus on käytännöllinen todellisuus ks opettaja 1912:407—414,
Me elämme ajassa ja riipumme kiinni ajasta, ja aika on meistä ainoa todellisuus. — —
Ja kuitenkin Aika on harhoista suurin. Sillä
missä on aika, missä sen todellisuus? — —
Aika on todellista, sillä me lahjotamme sille
ikuisen elämän, ks aika 1913: 1—2,
V. H. V. Onko Kristus historiallinen todellisuus? ks Kristus 1913:2—6,
aatteiden
ja
ihanteiden
jumalanvaltakuntaan, joka varsinaisena ja ikuisena todellisuutena elää tämän näkyväisen olemismuodon
takana, ks Tietäjä-lehti 1913:466—467,
ks Sal. O:n ”Maailmansynty” 1914:54—59,
Usko
näkymättömän
maailman
elävään
todellisuuteen
vapauttaa
ihmismielen
taloudellisen itsekkyyden painajaisesta, ks vallankumous 1915: 149,
Mutta mikä on realistisempaa kuin todellisuus? Ja mitä siihen voi, että todellisuus on
ihmeellisempi kuin materialistinen mielikuvitus? — — Koskahan tulee aika, jolloin aletaan
hieman
laajentaa
käsityksiä
jumalaisesta todellisuudesta? ks Atra, Kaarlo 1916:
52—53,
näkvmätön todellisuus, ks Marjatan rengas
1916: 91,
[*kansallishaltia] oli elävä todellisuus ks
teosofia 1916: 302,
ks jooga 1916: 436—438,
Jos tähän väitetään, että kaiken todennäköisyyden mukaan meillä ei ole muuta kuin
tämä yksi maallinen elämämme, vastaamme
taas, että mikään todistus ei ole niin pettävä
kuin
todennäköisyyden.
Aurinkokin
kiertää
näennäisesti maapalloa ja hukkuu illalla avaruuden mereen, mutta mene ja väitä astronomille, että niin todellisuudessa tapahtuu! ks
kristitty 1917: 5—7,
näkyväinen maailma on vain todellisuuden
ulkonaisin verho — — sisässä ja takana on
aatevaltojen todellisuus. — — Kalevalakin
näki muodon takana todellisuuden — — todellisuudet näkymättömässä maailmassa — —
Tältä kannalta katsoen kalevalaiset aatteet,
kalevalaiset
sankarikuvat,
Kalevalassa
esiintyvät henkilöt ja jumalat ovat olemassa näkymättömässä
maailmassa
elävinä
todellisuuksina. — — Jeesus Kristus on maan päällä
— — personoinut suuren jumalallisen todellisuuden ks Kalevala, kristinusko ja 1917:
159—163,
Mutta me olemme todellisuuksien kansa, ks
Venäjä 1917: 296,
ks kansallishaltia 1917:338—339,
autuus 1917: 339,
veljeys 1917:342—343,
Kuulkaa te kaikki, jotka ette ole kadottaneet uskoanne hengen todellisuuksiin ks Suomi
1917:446—451,
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Kun
nyt
näkemyksistäni
huolimatta
tapaukset
fyysillisinä
todellisuuksina
vaikuttivat järkyttävästi minuunkin ks rauha 1918:
98—99,
rajotan henkistä todellisuutta. — — ”Maailmanjärki” ei ole abstraktinen käsite. Se on
konkretinen todellisuus, ks Jeesus Oliko Jeesus Jumala? 1918: 232—235,
Vaikkei Jeesusta olisi ollutkaan, on evankeliumin Kristus ikuinen todellisuus, ja ”usko”
on uskoa Kristukseen, ks Jeesus vaiko Kristus? 1919: 16—18,
ks aika 1920: 2—3,
nuhteleminen 1923:5,
Henkinen todellisuus ei ole muodoista riippuvainen eikä sitä voi muotoihin kytkeä, ks
apostolit 1924:245—247,
Olen puhunut aatteista, en tämän maailman
todellisuuksista, ks armeija 1924: 285,
Todellisuus on joka tapauksessa sitä mitä
se on, eikä meidän surumme eikä harmimme
sitä muuta, ks Steiner 1925:155—156,
ks Karjalainen, V. 1925: 251—256,
Suomukset olivat silmiltäni karisseet eikä
todellisuus
enää
peittynyt
ruusunhohteiseen
harsoon, ks Suomi 1927:294—295,
ks maailmanopettaja 1927: 327—329,
Tiedämmehän, että ”ajatukset ovat olioita”, näkymättömän maailman todellisuuksia,,
jotka pyrkivät kiteytymään näkyväiseen maailmaan, ks joulu 1927: 376—379,
Lääkärihän on ennen kaikkea todellisuus
ihminen, empiirikko ks Toll, Hugo 1928:
94—95,
[*ikuinen elämä] on henkinen todellisuus,,
jota voimme kokea ajasta ja paikasta riippumatta, sillä se on näiden rajoitusten yläpuolella, ks kesäkurssit 1928: 232,
iankaikkisen elämän eli todellisuuden kanssa — — jos hän [*Jeesus Natsarealainen]
ei ole elävä todellisuus, kehenkä sitten on’
Juottaminen? — — Jeesus Kristus on henkisesti elävä todellisuus, joka ei suinkaan riipu
fyysillisestä olomuodosta — — He tahtoivat
ennen
kaikkea
painostaa
Kristus-prinsiipin,
s.o. kosmillisen ja mystillisen Jumalan Pojanr
todellisuutta, koska tämä oli kristikunnalta
jäänyt vallan unohduksiin, ks Poika 1929:
410—416,
Meidän järkemme ei uskalla rajoittaa sitä.
jumaluutta, joka on ainoa todellisuus kaikessa, ks kolminaisuus 1930: 40—42,
Jokainen arvostelkoon omien kokemuksiensa valossa ja oman järkensä kannalta, kuinka
paljon todellisuusarvoa hän myöntää selvänäkijäin kertomuksille. — — mielikuvituksen
eli imaginatsioni työtä fyysilliseen todellisuuteen nähden. — — Kuka tahansa voi antaa mielikuvituksensa lentää, mutta sillä ei
ole todellisuusarvoa. Todellisuusarvoa on mielikuvituksella vain siinä tapauksessa, että kuvittelija on todellinen runoilija, täynnä rakkautta kaikkea elämää kohtaan, ks C. W. L.
1932: 73—74,
Täytyy olla uskoa hengen todellisuuteen, ks
aika 1932: 231,
Toivon, että nuorille opetetaan, mitä uskonto todellisuudessa on, mitä elämä todellisuudessa on, nimittäin sitä, että tunnemme Mes-
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tarin ja kuljemme Hänen jäljessään, ks lapsi
1933: 177.
Todistus, todistaminen jne
Todistuksia etsittäessä ks salatiede 1907:
2—5,
Ulkonaisia
jälleensyntymistodistuksia.
ks
jälleensynt 1907:42—44,
Minä en tietysti voi tässä ”todistaa” karmaa oikeaksi. Jokainen todistakoon sen itselleen, ks karma art Mikä on karma? 1908:
335—337,
[*Kalevala] on todistus siitä, että Suomen
kansalla on ollut — — kulttuurikansan menneisyys, ks Kalevala 1909: 76,
Me todistamme, mitä me opetamme, ks veljeys 1909: 208,
”ei mitään ehdottomasti todistavaa okkultista ilmiötä”. — — Puhtaasti salatieteelliset
tutkimukset jäävät sitä vastoin toistaiseksi
maailman silmissä todistusta vaille, ks salatiede 1910: 275,
ks hyöty 1911: 52—54,
Esimerkki on paras todistus, ks päämaja
Pakinaa 1911:151,
he huutavat: ”todistakaa, todistakaa! Me
emme usko muuhun kuin aistiemme todistukseen. Sinun kokemuksesi on vain subjektiivista harhaa, ellet voi sitä todistaa.” — —
ovat tuoneet epäämättömiä todistuskappaleita
— — Tietäjät ja mystikot eivät yritäkään
todistaa. He tietävät, ettei totuutta oikeastaan voi todistaa. Millä esim. auringon valo
todistetaan? Se todistaa itse oman olemassaolonsa, ks mystiikka 1914:99—100,
ks Wetterhof—Asp 1915: 497—498,
Mitenkä yleensä totuutta voi todistaa? —
— mikään todistus ei ole niin pettävä kuin
todennäköisyyden, ks kristitty 1917: 4—7,
Samalla kun ihmiskunta pyrkii ylöspäin
jumalan luo, lähestyy jumala rakkaudessaan
ihmiskuntaa, antaen itsestään yhä selvempiä
ja eittämättömämpiä todistuksia, ks Tietäjälehti 1917: 437—438,
muinaissuomalaiset tietäjät ovat itse minulle sen todistaneet toisessa maailmassa. —
— ja kun sen perästä otin Lönnrotin Kalevalan käteeni, näin ja tunsin, että siihen oli
kätkettv todistuksia vanhasta viisaudesta, ks
P. E. XH Kalevalan Avain 1919:87—88,
Sinä elät. Sentähden kuolema on aivan uusi
todistus elämälle. Se on todistus siitä, että
kuolemaa ei ole ks V. H. V:n haudalla 1919:
105—106,
jos minulle voidaan todistaa, että olen väärässä. — — voin todistaa, että oma näkemykseni sittenkin on oikea, ks sota 1920: 194—199,
Oli mielestäni köyhyyden todistus, ettei
T.S:n seinien sisälle mahtunut erilaisia näkökantoja ja erilaisia opettajia seuraajineen
— — Tosin samalla tulee todistetuksi, että
ks R-R 1920:241—247,
Sainhan silloin tällöin suullisia ja kirjallisia todistuksia siitä, että pätkäni olivat mieluista sielunravintoa, ks R-R 1920:338—348,
Kirjeiden sisäinen todistusvoima on siinä,
että ne silminnähtävästi ovat elävien ihmisten kirjoittamia, ks Mestarikirjeet 1924: 45,
selvä
todistus
siitä, että nuoremmat T.S:n
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jäsenet eivät enää tunne — — alkuperäistä
teosofiaa, ks Mestarikirjeet 1925: 98—101,
elävä todistus Hannulan heränneestä henkisilmästä ks J. R. H: Isä Aabraham 1925:255,
ks looshityö 1925:262—265,
Ankaruuteni on hyvän tahtoni todistus, ks
joulu 1927: 377—379,
historiallisia todistuksia [*Jeesus Natsarealaisesta] — — Tahdon tässä mainita profaanisen historian todistukset — — Täten saanemme pitää historiallisesti todistettuna, että
Jeesus Kristus todella on ollut olemassa. Samalla on myös tullut todistetuksi, että hän eli
ajanlaskumme alussa ks Poika 1929: 411—416,
antaa todistusta elävästä Kristuksesta, ks
Jokipii 1932:38—39.
Tohtori
”filosofian tohtoreita” ja ”maistereita” on
liikaakin ks Palomaa, Veikko 1913: 61,
kunniatohtorin arvonimen — — Mrs. Annie
Besantille — — Mrs. Besant on siis nyt tohtori Annie Besant, ks A. B. 1922:37.
Toimeenpaneva Komitea ks Kannatusliitto
Toimeenpanija, toimenpide
karman toimeenpanevana voimana on erehtymätön viisaus, jota ”karman herrat” edustavat ja personoivat, ks karma 1908: 91, ja
331—337,
ensimäinen
teosofinen
toimenpiteeni
ks
maanomistus 1910: 49—52,
Tietysti hyvä karmakin on voimaton, jos ei
sillä ole toimeenpanijoita, ks R-R 1924: 287.
Toimeentulo
ks Päämajassa 1911: 28—32,
Yhteiskunnan tulisi pitää huolta kaikkien
jäsentensä toimeentulosta, mutta samalla olla
sortamatta yhdenkään yksilön vapautta, ks
lakko 1911: 55,
työtä ”toimeentulon puolesta”. — — Helppoa on ”harrastaa” jotakin aatetta, kun aineellinen toimeentulo on taattu, ks nuoriso
1912: 454—456,
Miksi ei kansa huolehdi kirjailijoiden ja taiteilijoiden toimeentulosta? — — n.k. virkamiesten toimeentulo ks kulttuurityö 1914:
151—152,
Aleksis Kivi kuului niiden suurten joukkoon, jotka pitkin elämäänsä ovat saaneet
taistella
aineellisen
toimeentulon
vaikeuksia
vastaan, vaikka heidän työnsä on ollut perin
toisella alalla, ks Kivi, Aleksis 1916: 148—149,
kyllä filosofikin, jonka on vaikea ”tulla toimeen” taloudellisesti, on yhtä ”käytännöllinen” ihminen kuin etevin ”käytännön mies”
ks käytännöllisyys 1917: 99,
työtä kaikille ja riittävä toimeentulo! ks
teknokratia 1933: 72.
Toiminta, toimia jne
ks Sukupuoliasia teosofian valossa 1906:
14—17,
Usko ja teot 1908:133—135,
Karma merkitsee ”toimintaa”. Minkälaista
toimintaa? — Toimintaa kolminaismaailmassa
ks karma 1908: 331—337,
ks päämaja, Pakinaa 1911:89,
kirjallisuus 1912: 11,
jooga 1912: 120,
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ainoa pelastuksemme pahasta on toimintakykvinen
rakkaus
toisiamme
kohtaan,
ks
Titanic 1912:204,
karmajoogi, s.o. toiminnan tietä kulkija ks
A. B. 1913: 218—219,
Toiminnan päivät — manvantarat ks Sai.
0:n Maailmansynty 1914: 58—59,
toimintaliitto ks Marjatan rengas 1914: 310
—311,
Karma ei määrää toimintaamme. Toimintamme on vapaa, ks itsekasvatus 1917: 146,
ks opetuslapsi 1918: 256,
Ja jos ne, joiden mielestä viime aikoina
olen
poikennut
alkuperäisistä
ihanteistani,
seuraavat vuosi vuodelta julkista toimintaani,
uskon heidän piankin huomaavan, että sama
toimintaohje, joka elähytti minua kaksikymmentä vuotta sitten, on pitkin matkaa ollut
johtotähtenäni
puheissani
ja
kirjotuksissani.
— — Ulkonainen toiminta heijastaa sisäisen
tilan — joko paljastamalla tai salaamalla.
Mutta ihminen ei saa tyhjentyä toimintaansa,
ks yhteiskunta 1919:229—230,
Lokakuussa 1896 tuli minulle se tärisyttävä
henkinen kokemus, joka laski pohjan koko
myöhemmälle elämälleni ja toiminnalleni, ks
sota 1920: 102—105,
mies on aktiivisen voiman ja toiminnan
edustaja, ks sukupuolielämä 1920: 154,
Näyttäköön se [:’R-R-seura] toiminnallaan,
että joku Veljistä on sen takana! ks R-R
1921:21—22,
[*P. E.] alotti julkisen toimintansa teosofian hyväksi vuonna 1897 ja vuonna 1907 perustettiin S. T. S. ks T.T:n tehtävä 1921:329
muist,
Ihmistä odottavat hänen elämänsä ja toimintansa hedelmät; ne ovat hänen omia lapsiaan, joista hän on vastuullinen ja joita hänen tulee kasvattaa, ks anteeksianto 1923:
84—86,
ks teosofia 1926: 5—10,
Jokipii 1932: 38—39,
Niin paljon kuin personallisessa rakkaudessa on toisen hyväksi toimimishalua, niin
paljon siinä on Kristuksen rakkautta, ks
buddhi 1933: 173.
Toimittaja, pää-, toimitus, -sihteeri jne
Lue Tietäjän Aarteiston esipuhe
Ks myös Johtajan osasto: ”Pätkät”
[*P. E:n
”Toimittajalta”
artikkeleita
on
vuosina 1909—1934 kaikkiaan 226 art. sivuja yhteensä noin 1250. Nämä artikkelit
kaikki
sisältyvät
Tietäjän
Aarteistoon
lukuunottamatta vv.
1933 lopulla ja
1934
alkupuolella
kirjoitettuja
ns
matkakirjeitä,
joista ainoastaan otteita.]
Varsinaisina avustajina ovat suosiollisesti
luvanneet toimia kirjailijat Pekka Ervast toimitussihteerinä ja V. Palomaa aputoimittajana, ks Omatunto-lehti 1905:2, ja 220,
Tietäjä — — Sen päätoimittajana tulee
olemaan kirjailija Pekka Ervast (os. Äggelby) joka tähänkin saakka on Omantunnon
toimitussihteerinä lehteä toimittanut, ks Tietäjä 1907: 254—255,
Samat
henkilöt,
jotka
ovat
kirjottaneet
Omaantuntoon,
tulevat
edelleen
avustamaan
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Tietäjääkin.
Paitsi
päätoimittajalta,
kirjailija
Pekka Ervastilta., tulee siis olemaan kirjotuksia ks Tietäjä 1908: 1—2,
Miksi ei nimi miellytä? kysyi toimittaja,
ks Tietäjä 1908: 3—9,
Komitea on valinnut toimitusjohtajaksi ylisihteerin [*P. E:n] joka siis nyt myös —
ainakin toistaiseksi — hoitaa kustannusliikkeen asiat, ks kustannustyö 1908: 313,
TOIMITTAJALTA
[»artikkelit
alkavat]
1909: 1,
Mitä muuten ohjelmaan tulee, olen ensiksikin aikonut joka numeron alkuun panna
tämänlaatuisen ”johtavan artikkelin”. — —
että
toimittajana
olen
tilaisuudessa
lausumaan mielipiteeni kaikenlaisista kysymyksistä
suoraan sydämestä ks Tietäjä 1909: 5,
Toimittaja
rakastaa
lastaan
ks
Tietäjä
1909: 369—370,
ks vuosi 1911: 1,
Tietäjä 1911: 4—5,
T: — Mitä toimittaja ajattelee Suomen
kansan
tulevaisuudesta?
Minkälaiseksi
se
tulee?
— Uskon varmasti, että siitä tulee semmoinen, jommoiseksi itse sen muodostamme.
Toimittajalta 1912: 312,
Molemmat [*kirjeet] ovat aiheutuneet toimittajan lausunnoista äskeisissä Tietäjän numeroissa, mutta kuinka erilaisen vaikutelman
kirjeiden kirjottajat ovat sanoistani saaneet!
ks opettaja 1912:403—414,
Vaikkeivät lukijat ole moittivia arvosteluita Tietäjästä lausuneet, on toimitus aina
koettanut pitää silmiään auki sen puutteille
ja heikkouksille ja salassa toivonut, että se
joskus kykenisi niitä korjaamaan ja parantamaan.
Onpa
yrityksiä
tehtykin:
muuan
semmoinen on ”Toimittajalta” nimisen osaston
perustaminen, joka säännöllisesti on jatkunut
v:sta 1909 ja nyttemmin tullut aivan olennaiseksi
piirteeksi
Tietäjän
personallisessa
luonteessa, ks Tietäjä 1913:466—467,
Vasta ensi kuussa saisin siis minä viettää
satanumeroista toimittajajubileumiani. ks ennustuksia 1914:418—422,
uskollinen
ystäväni,
Tietäjän
toimitussihteeri ks V. H. V. 1915:54—55,
Tässä kysymyksessä en toimittajana voi
muuta kuin kohteliaimmin pyytää anteeksi,
että Tietäjä on loukannut ”kristityn” pyhimpiä tunteita, ks kristitty 1917: 6—7,
Mielestäni oli hankala järjestys, että toimittajan tai toimittajien ohella oli toimituskomitea, joka valvoi aikakauskirjan sisältöä.
— — Näkökantani voitti kyllä hyväksymistä,
ja Teosofisk Tidskrift tarjottiin minulle: T. S.
olisi kustantajana, P. E. hyvin palkattuna toimittajana, ks Teosofisk Tidskrift 1917: 346,
Tietäjä pysyy edelleen omanani ja minä sen
toimittajana, ks Tietäjä 1917: 394—395,
Sitten hallitus keskuudestaan valitsi Pekka
Ervastin
osakeyhtiön
toimitusjohtajaksi,
ks
kustannustyö 1918: 48,
Jos minun kirjotukseni tuntuivat ristiriitaisilta, johtui tämä siitä, että pidin rehellisenä
toimittajana
omantunnonmukaisena
julkaista ajatukseni niinkuin olin ne kirjottanut.
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sekä kapinan edellä että sen kestäessä ja sen
jälkeen, ks rauha 1918:98—99,
monenkirjavia tunnelmapätkiä, joita ”Toimittajalta” otsikon alla julkaisen — — Sillä
olkoon kerta kaikkiaan sanottu: ”Toimittajalta” otsikon alla olen kirjottanut kaikenlaisia päähänpistojani ja mietelmiäni — —
onko tarpeellista jatkaa ”Toimittajan” pätkiä
ollenkaan, ks politiikka 1918:223—224,
ks Tietäjä 1919: 30—31,
V. H. V. — — Tietäjän aputoimittajaksi ja
toimitussihteeriksi, ks V. H. V. 1919:91—92,
ja 101—102,
Tietäjän toimitukseen on vakinaiseksi aputoimittajaksi liittynyt runoilija, maisteri Aarni
Kouta. — — Allekirjottanut taasen ”Toimittajalta” pätkissään edelleen jatkaa vapaita
yksinpuhelujaan ks Tietäjä 1919:291,
Toimittaja oli kahden vaiheilla ks sota
1920: 144, ‘
Uskoin, että lukijani mielihyvällä kerran
kuukaudessa kuuntelivat, mitä ”toimittajalla”
oli sanomista — — tietysti ”Toimittajalta”
pätkät — — tulevat edelleen jatkumaan. —
— runoilija Aarni Kouta toimitussihteerinä
ks E-R 1920: 338—348,
Mutta koska Ruusu-Ristin vastaava julkaisija ja toimittaja, joka monivuotisten uhrausten jälkeen vihdoin oli saanut aikakauskirjansa (silloisen Tietäjän) kannattavaksi, vieläpä siihen kuntoon, että hänellä siitä oli
säännöllinen vuositulo ks R-R 1921:449—451,
ks itsepuolustus 1921:513,
Kirjoita muutakin kuin Toimittajalta! ks
R-R 1922: 2,
T: Kun nyt toivotan kaikille Ruusu-Ristin
lukijoille rauhaisaa joulua ja onnellista uutta
vuotta, kysyy sydämeni arkaillen ja epäröiden: oletteko pitäneet Ruusu-Rististä tänä
vuonna? Onko se ollut mielestänne lukemisen
arvoinen? Soisitteko sen yhä elävän ja jatkuvan? Rakastatteko sitä niin paljon, että
vielä edelleen sitä tilaatte, niin, että yhä vielä
tahdotte sitä tukea, auttaa ja tehdä jotakin
hyvää sen puolesta?
Sydämeni kysyy tätä arkaillen, sillä onhan
tämä vuosi 1922 ollut koettelemuksen ja koetuksen vuosi. Heti alussa väheni lehden koko
puolella. Viime vuonna Ruusu-Risti ulkoasultaan oli arvokkaan näköinen, olihan jokainen
numero kuin pieni kirja ainakin. Tänä vuonna
monet ovat huomauttaneet, että se on ollut
koko lailla mitättömän näköinen — niin
”kummallisen ohut”. Viime vuonna sisältökin
oli vaihteleva; useat kynämiehet kirjoittivat
siihen, käännöksiäkin oli monenlaisia. Tänä
vuonna sisältö on ollut jokseenkin samanlaista
joka numerossa, ja toimittaja on omilla kirjoituksillaan täyttänyt enemmän kuin puolet
säännöllisesti. Lukijain into ja harrastus on
täten pantu ankaralle koetukselle. On aivankuin Ruusu-Risti pitkin vuotta olisi kysynyt:
rakkaat lukijat, saatteko kylliksi oppia ja
tyydytystä, kylliksi henkistä ravintoa toimittajani kyhäyksistä ja kirjoituksista?
Tietysti olkoon sanottu, että olen usealta
taholta
vastaanottanut
kiittäviä
arvosteluja;
monet ystävät ovat lämpimästi vakuuttaneet,

Toimittaja

että Ruusu-Risti on ollut heistä kodikas, miellyttävä, ehyttunnelmallinen ja riittävästi isokin! Tuskin muuten olisin uskaltanut pitää
kiinni ohjelmastani läpi koko vuoden. Mutta
näin vuoden vaihteessa tuntuu sittenkin arveluttavalta . . .
En tahdo vaivata lukijoitani pyynnöllä, että
he kirjoittaisivat minulle mielipiteensä ja arvostelunsa, mutta luonnollisesti olen semmoisesta
ystävyyden
osoituksesta
kiitollinen.
Näenhän joka tapauksessa ensi vuoden tilaustulvasta, missä arvossa tämän vuoden tilaajat
ja lukijat ovat pitäneet totuuden etsijä- ja
julista jalehteänsä.
Toimittajalta 1922:290—291,
kun Ruusu-Ristin toimittajana tähtään katseeni eteenpäin, kysyen itseltäni, mitä menestymisen
mahdollisuuksia
on
aikakauslehdellämme ja seurallamme ks kristosofia 1923:
323—324,
[*R-R] on vanhin Suomen teosofisista lehdistä, samoinkuin sen toimittaja on vanhin
Suomen suomalaisista teosofeista. — — Ei
minun siis tarvitse esittää itseänikään RuusuRistin toimittajana ks P. E. XII 1923:363—
364,
Kirjoittakaa toimitukselle kirjeitä — tästä,
asiasta ja toisista, ks kultainen 1924: 51,
Tavallisen
aikakauskirjan
toimittajan
olisi
hullua ja turhaa puhua tämmöisistä personallisista asioista ks P. E. II käännekohtia 1924:
125,
Toimitus
luottaa
lukijain
arvostelukykyyn
ks kärpänen 1924:155,
jos rakastatte tätä lehteä, jonka heikkouksia ei kukaan tunne paremmin kuin toimittaja, silloin tilatkaa sitä ks R-R 1924:330,
Koska Joulukalenterissa [*1925] ei tule olemaan
tavanomaista
”Toimittajalta”
osastoa
ks R-R 1925: 342—343,
Luonnollisesti lehden toimittaja kysyy itseltään huolestuneena: — — Niin, nämä ovat
toimittajan tuumailuja, toimittajan, joka koko
sydämestään soisi, että hänen lehtensä leviäisi
ja yhä leviäisi, ks R-R 1926:218—219,
i: Ulkomaanmatkamme ei kestänyt täysin
niin kauvan kuin olimme laskeneet, koska
minun ehdotuksestani suuntasimme kulkumme
kotia päin Parisista käymättä Italiassa ja
Itävallassa.
Ainoastaan
yksi
joukostamme:
läksi Itävaltaan.
Sentähden olen nyt tilaisuudessa lähettämään tämän lokakuun Ruusu-Ristin jokseenkin säännölliseen aikaan tilaajille. Tämä ei
siis ole mikään kaksoisnumero, vaan ilmestyy
marraskuun vihko aikoinaan ja sitten taas
joulukuun Ruusu-Risti.
Toimitukselle
saapuneiden
kirjeiden
joukossa julkaisen tässä numerossa E. P:n kirjeen ”Materialismi vai teosofiako?” Jos ken
haluaisi siihen vastata — mieluimmin lyhyesti. — ovat lehtemme palstat avoinna.
Toimittajalta 1927:295,
T: Viikot vierivät, kuut kurovat ja kohta
taas on edessä uusi vuosi. Aikakauskirjamme
aloittaa
neljättäkolmatta
vuosikertaansa
ja.
vuosi 1928 on Ruusu-Ristimme kahdeksas.
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Lähetän tämän numeron mukana tavanomaisen ilmoituslehden.
Mitä nyt Ruusu-Ristiin tulee, on sen ulkomuoto ensi vuonna oleva samanlainen kuin
nytkin, ja monet tilaajat ovatkin ilmaisseet
tyytyväisyytensä nykyiseen ulkoasuun nähden.
Mutta sisältö tulee rikkaammaksi sen kautta,
että,
— kuten jo syyskuun numerossa viittasin1) — Ruusu-Risti aikoo vastedes puhua
myöskin vapaamuurariudesta ja sen yhteydessä olevista kysymyksistä. Kohotetaan vähän sitä esirippua, joka peittää tätä salaperäistä liikettä maailman silmiltä, emmekä
tule
käyttämään
mitään
kolmipistekirjoitustapaa. Asiat, joita voidaan sanoa, sanotaan
suoraan, — ja muita asioita ei sanota. Tätä
lehtemme osastoa tulee yhteistoiminnassa toimituksen
kanssa
hoitamaan
korkea-asteinen
vapaamuurari.
Sitäpaitsi aion tammikuusta lähtien julkaista oman sarjani sanojen, kuvien ja lukujen symboliikasta ja magiasta. 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.
Lopettaakseni nyt asiaan kuuluvaan sanomalehtimiestyyliin sanon vielä, että kaikista
näistä parannuksista huolimatta Ruusu-Ristilehden hinta pysyy ennallaan! Se muutos
vain astuu voimaan, ettei enää oteta vastaan
puolivuoden tilauksia, vaan ainoastaan koko
vuoden. Tämä seikka ei estä tilaajia maksamasta koko vuoden tilaustaan kahdessa erässä, jos se heille niin on mukavampi, heidän
tulee silloin vain tilata heti suoraan toimitukselta taikka tutulta Ruusu-Ristin asiamieheltä, joka myöntää heille luottoa.
Kiitollinen toimitus on niille tilaajille, jotka
kuten viime vuonna tilaavat kaksi lehteä,
toisen itselleen, toisen jollekulle ystävälleen,
jolla ei ennestään ole Ruusu-Ristiä. Siten
saadaan aikakauskirjamme leviämään ja sen
mukana
teosofian
alkuperäinen
ihmeellinen
sanoma.
Tomnttajalta 1927: 331—332,
Aikakauskirjasta puheen ollessa, mainittiin
myös, että kaivattiin jälleen noita niin välittömiä
”Toimittajalta”-kirjoituksia.
ks
R-R
1928: 212,
Tämä on outo toivomus toimittajan puolelta
ks R-R 1929: 1,
Toimittajana kyllä haluaisin vastata myöntävästi, mutta mikä arvostelija toimittaja on?
ks R-R 1929: 319,
Sentähden uskon minäkin Ruusu-Ristin toimittajana
siihen
rakkauden
inspiratsioniin,
joka panee lehden lukijat ja ystävät koettamaan parastaan lehden puolesta, ks R-R 1929:
367—368,
”Mitä toimittaja ajattelee nykyajan tapahtumista meillä Suomessa ks Lapualaisliike
1930: 226—227,
nyt olen umpeen 26 vuotta sitä [*aikakauskirjaa]
toimittanut. — — Mutta toimitus1

) [*ks Suunnitelmia 1927:248—251]

”Toinen tuleminen”

kunta olisi saatava, joka ottaisi huolen ja
vastuun päällensä, toimitussihteeri, joka suorittaisi käytännöllisen toimitustyön, ja taloudenhoitaja, joka huolehtisi tilauksista, ilmoituksista, kirjanpidosta ja rahoista, ks R-R
1931:73—74,
Aikakauskirjan johtaja toivoi tulevan yhä
rikkaammaksi ja monipuolisemmaksi. Ja siksi
hän halusi saada sille uutta toimituskuntaa,
sillä tehtyään lähes 40 v. teosofista työtä, hän
ilmaisi tahtovansa vapautua vähemmän henkisestä työskentelystä — — Mille kannalle toimitus tulisi, jäisi johtajan valitseman toimituskunnan tehtäväksi, ks näytelmä 1931: 110—
111,
toimittaja lähtee ulkomaille joksikin aikaa.
— — toimittaja tulee saamaan apua tehtävissään ensi vuoden alusta, ks R-R 1932: 240,
Pysyn tietysti päätoimittajana, mutta saan
apua itse toimitustyössä taholta, joka mieleeni kuvastuu päteväksi ja taitavaksi, ks
R-R 1932: 276—277,
Toimitussihteeriltä. 1933: 4—7,
Kuten tammikuun numerosta näkyi, on aikakauskirjamme
nyt
saanut
toimitussihteerin. — — Minä hoidan toimitusta kuten ennen ks R-R 1933: 38,
” — — jumaloivia lausuntoja P. E:stä — —
päätoimittajana”. — — Mitä siihen tule, että
Ruusu-Risti joskus julkaisee kiittäviä sanoja
omasta toimittajastaan, en voi olla hymyilemättä, ks kiitos 1933: 72,
Lehden toimituksen jätän uskottuihin käsiin, ks P. E. VI Amerikka 1933:201,
Ruusu-Ristiä hoitaa nyt toimituskunta —
— Toimitussihteerin
kirjoitukset
ja
”Mitä
muualla tiedetään” tulevat säännöllisesti jatkumaan, samaten J. R. Hannulan artikkelit
ja muut hyvät. Toimittajana tulen nyt aluksi
kirjoittamaan matkakirjeitä, ks R-R 1933:
244,
Tekeillä on myöskin kokoelma tämän lehden
Toimittajalta
kirjoituksia
järjestettyinä
ryhmiin ja osastoihin sisältönsä mukaan. Kokoelma on tietysti valikoima, sillä vuosien
aikana on Pekka Ervast kirjoittanut tuhansia
sivuja näitä Toimittajalta-pakinoita, ks P. E.
XII Neljä kättä 1934: 72.
”Toinen tuleminen”, toinen persona
”Kristuksen toisesta tulemisesta” ks maailmanloppu 1907:182—183, ja 1910:132—133,
ks Kristus 1911:285—289,
”toinen persoona kolmiyhteydessä” — —
puhutaan Kristuksen toisesta tulemisesta ks
Kristus 1917: 440-442,
nimitän teologein tavalla Kristukseksi sitä
logoksen toista personaa, joka Jeesuksessa
ilmeni ks Jeesus vaiko Kristus? 1919: 17—18,
Odotettiin siis Kristuksen toista tulemista,
ks LT. J. 1923: 7—8,
puhuin Kristuksen toisesta tulemisesta ks
Kristus 1925: 49,
Kristuksen toinen tuleminen, kirj P. E.
1925: 96,
Kristuksen toinen tuleminen, kirj H. P. B.
suom. P. E. 1925:374—378,
Idän Tähden julistukset Kristuksen toisesta
tulemisesta ks I. T. J. 1926:241—247,
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Pelastaako
Kristus
toisella
tulemisellaan
maailman?
julk.
”Ihmisyyden
uskonto”-kirjassa 1930: 123—129.
Toivioretki ks myös Pyhiinvaellus
olemusyhtyyksinä, jotka ovat valmiit toivioretkeen ihmiskunnan läpi. ks Salaisen 0:n
Maailmansynty 1914 : 58—59,
ihmissielu toivioretkellään on voittanut jotakin, mikä hänellä ei ollut taipaleelle lähtiessään ks kehitys 1920:98—101.
Toivo, -mus, toivottomuus jne
ks Jälleensyntymismuisti 1905: 144,
Kun perustimme tämän lehden, oli meidän
harras toivomuksemme, että se kykenisi täyttämään kaksi tehtävää, ks Omatunto 1905:
177—178,
Uskomme ja toivomme ks Omatunto 1906:
5—6,
Kyllä välistä toivoimme enemmän kuin toteuttaa osasimme, mutta ”toivoen hyvät tulevat, pahat kulkevat peläten”, ks Omatunto
1906: 272—273,
personallisen minämme toivo ks tahto Mitä
on ”vapaa tahto” 1907: 193—194,
ks opettaja 1909: 109,
usko, toivo ja rakkaus ks Tietäjät itäiseltä
maalta 1909 joulul: 4—6,
Saavuttakoon jokainen mitä hän sydämensä
sisimmässä on toivonut — — Minun toivomukseni ks P. E. XII Uuden ajan 1910: 1—2,
ks Tietäjä 1910: 3,
tieto 1910: 52—53,
”Usko on toivottujen asiain aineellinen perusta”, ks usko 1910: 76,
Ei ole aivan tuulesta temmattu vanha tapa
toivottaa onnea uuden vuoden alkaessa. Kun
maaemo alkaa herätä fyysillisesti katsoen, on
toivomusten aika todella tullut. Joka aika on
toivolle vapaa, mutta niinkuin vanhat sanovat on aika joulusta pääsiäiseen suotuisin
toivomusten täyttymiselle. Silloin luonto auttaa meitä — — täyttyköön jokaisen hartain
toivomus, mikäli se ei toisen onnea loukkaa!
ks vuosi 1911: 1,
ks Tietäjä 1911: 5,
Koska nyt olette valinneet minut vasten
tahtoani [«ylisihteeriksi] myöntänette minulle
vakavan toivomuksen, ks P. E. VII 1911:
86—88,
tulee ihmisen sielussaan toivoa ja ikävöidä
Kristusta, ks Joulusymboliikkaa 1911:360—
361,
ihmiskunnan toivo ks V. H. V. 1912:6—7,
”Mitä sinä nyt vuoden alkaessa toivoisit
Suomen teosofeille?” kysyi minulta muuan
ääni. ”Jos saan lausua julki sydämeni ajatuksen”, vastasin, ”toivoisin heille suurta uskoa teosofiseen asiaamme, ja paljon intoa
toimimaan
sen
hyväksi!”
ks
kirjallisuus
1912: 11,
Toivon, että olemme viisastuneet. Toivon,
että ymmärrämme paremmin kuin ennen —
— Toivon, että tämän paremman ymmärryksemme ks opettaja 1912:308—311,
”mutta usko on toivottavien asiain aineellinen perusta” ks esoterismi 1912:311—312,
harras toivoni ks Steiner 1913:171,
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Siihen toivomukseen yhdyn koko sydämelläni, ks Mikkeli 1913: 364,
toivon taivaallinen tähti — — Tietäjä jatkaa työtään tänä vuonna iloisena, luottavaisena, toivorikkaana, ks Tietäjä 1914: 1,
usko, toivo, rakkaus ks onni 1914: 3,
Onhan toivoa, että se mikä ei tänä kesänä
toteudu toteutuu ensi kesänä. Vahva toivo ei
koskaan petä, vaikka kestää, ennenkuin se
toteutuu, ks Tietäjä 1914:201,
on kuitenkin toivon tähti taas syttynyt teosofisella taivaalla tuikkimaan, ks kustannustyö 1914: 368—369,
kuinka monen toivon ja epäilyksen synnyttämä se [*Omatunto-lehti] oli. — — painui
synkkyytemme melkein toivottomaksi. — —
tämä ennustus esti meitä uudelleen Jankeemasta epätoivoon. [*Suurlakko] antoi toiveille siivet, ks ennustuksia 1914: 418—422,
toivon, että moni muukin lukija lausuisi
mielipiteitään
ja
mahdollisia
toivomuksiaan.
— — ymmärrän kuitenkin hänen toivomuksensa ja yhdyn siihen, ks kansa 1914: 500—
501,
toivottomuuden
ks
autobiografia
1915:
3—4,
Toivotan ks veljeys 1915:4,
tässä nyt toteutuu monivuotinen teosofinen
toivomuksemme, ks Leino, Eino 1915:498,
Tahtoisitteko tietää, mitä hyvää teille toivotan? Oi, se ei ole vaikea sanoa. Toivotan
teille sitä hyvää, mitä itse kaipaatte. — —
Ja toivomukseni lähtee sydämestä. Toivon ks
optimisti 1916: 42—43,
toivon sen ajan pian tulevan. — — sitä
toivon sydämestäni, ks P. E. VII 1916:242—
243,
Jos edes pieni ryhmä sitä [«suvaitsevaisuutta] toteuttaisi, ei maailman tila olisi toivoton, ks teosofia art T. S. ja veljeysaate
1916: 318,
En voi muuta kuin toivoa, että hän [*J. K.
H.] rohkeasti ja horjumatta kulkee eteenpäin
alottamallaan tiellä, ks J. R. H.: Sisäisen
1916: 383,
tekijän salainen toivomus, ks P. E. XII Kalevalan Avain 1916:388,
Toivoisin todella, että — — muodostaisimme ystäväpiirin ks vstävyys 1917: 2—3,
ks veljeys 1917: 343,
sota 1917: 346—347,
olisi vielä toivoa Suomen suuresta tulevaisuudesta, ks Suomi 1918: 128,
Kun tässä toiveessani Suomen kansan suhteen julmasti petyin ks Suomi 1918: 162—163,
Uskon ja toivon, että he laativat uuden
”asevelvollisuuslain” kansamme onni silmämääränään, ks aseet 1918: 164—165,
Opetuslapsen toivomus kohdata mestariaan
kasvoista kasvoihin ei riitä; mestarinkin täytyy jostain syystä sitä tahtoa, ennenkuin hän
opetuslapselle näyttäytyy, ks opetuslapsi 1918:
256,
toivon tähti meni pilveen ks rauha 1919:
4—5,
ks Paavali 1919: 215,
joulu 1919: 292—294,
marttyyrit 1920: 6,
sukupuolielämä 1920: 154,
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itse en milloinkaan unohda sitä näkyä,
joka silloinkin vastatessani niin elävänä ja
toivottomana kuvastui silmiini, ks sota 1920:
196—199,
harras toivoni ks R-R 1922:66—67,
toivon ks Uusi vuosi 1923: 1,
ks anteeksianto 1923:84—86,
kansanopisto 1924:203—205,
minun toivomukseni ei täyttynyt, ks P. E.
VII Muutamia tietoja 1924:230,
toivomukset ja intohimot ks Uni ja unennäkö 1924: 296—301,
toivomukseni ks R-R 1924:330, ja 1925:
1—2, ja 1926: 70—71,
mikä ei ole ollut, toivokaamme sen tulevan,
ks H. P. B. 1926: 101,
yhdyn arkailematta siihen yleiseen toivomukseen, että tämmöisiä tilaisuuksia jatkuvasti ja säännöllisesti uudistuisi, ks kesäkurssit 1926: 170,
poistyönnetyt halut ja toivomukset ks Sairas sielu 1926:226—232,
Toivoimme nimittäin, että Suomen T. S.
todella suvaitsevaisena seurana olisi antanut
meidän yhtä suurella ponnella ja auktoriteetilla «sittää oman teosofisen elämänymmärryksemme kuin se vaati ulkomaalaisten johtajien teosofialle, — toivoimme, että Suomen
T. T:ssa olisi ollut sijaa kahdelle autonomiselle osastolle, jotka kumpikin vapaasti olisivat saaneet työskennellä oman arvokkuutensa
puolesta; tämä meiltä kiellettiin, ks I. T. J.
1926: 245—247,
Nyt minulla on hyviä toiveita Krishnamurtista. — — heikossa toivossa, että joku
T.S:n jäsen heräisi näkemään ks Krishnamurti 1926: 273—276,
toivokaamme, että ajat ovat vähän parantuneet, ks ihmisenpoika 1926: 303,
Harras toivoni ks joulu 1926: 313,
Kuinka profeettain kohtalo on toivoton niin
kauvan kuin ihmisten sydän on kova! ks joulu
1927: 377—379,
toivotukseni Europan kansoille ja valtioille.
ks Europa 1928: 10—13,
onnen toivotuksia — — Tämä on outo toivomus ks R-R 1929: 1, ja 367—368,
toivon tähti ks Tie 1929:365—366,
T: Uusi vuosi on alkanut, aurinko on vuotuisella
kiertomatkallaan
käynyt
manalassa
ja alkanut taas nousta maan pinnalle kohotakseen lopulta taivaan korkeuksiin — kuten
vanhan ajan kansat tällä puolen päiväntasaajaa kuvasivat tapahtumia luonnossa. Onnentoivotuksia on risteillyt kaikkiin ilmansuuntiin ja ihmiset ovat reipastunein mielin astuneet uuden vuoden kynnyksen yli toivoen
kukin tavallaan parempaa ja kultaisempaa
aikaa. Mitä elämä olisikaan ilman vaihtelua
ja odottamattomia sattumia? Täytyyhän ihmissydämen olla tilaisuudessa aina toivoa parempaa — kunnes se löytää jumalallisen rauhan, joka on kaiken vaihtelun yläpuolella!
Niin Ruusu-Ristikin nyt toivottaa ystävilleen ja lukijoilleen onnellista uutta vuotta:
tuokoon v. 1930 jokaiselle mitä hänen sydämensä hartaimmin toivoo. Ruusu-Ristin onnentoivotus on mahdollisimman
monipuolinen.
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Ihmiset ovat erilaisia. Kaikki ajattelevat ihmiset käyvät kiusausten koulua. Toinen on
keskellä maakoetta, toinen on tulikokeen kimpussa, kolmas purjehtii vesikokeen ulapalla
sataman haussa ja neljäs etsii tukikohtaa
ilmakokeessaan. Saakoon jokainen mitä hän
kaipaa
ja
tarvitsee.
Ruusu-Risti
toivottaa
maakokeen suorittajalle rikkautta, menestystä
ja sitä jaloa, auttavaista sydäntä, jota ilman
hän ei kykene koettaan suorittamaan. Tulikokeen taistelijalle Ruusu-Risti toivottaa sitä
sankarimieltä, sitä puhtautta ja uskollisuutta,
joka tunteiden tuskissa on ainoana auttajana.
Ken taas vesikokeen aallokoissa uiskentelee,
hänelle
Ruusu-Risti
toivottaa
sitä
sisäistä
näkemystä, joka auttaa häntä löytämään totuuden uskonnollisten ja filosofisten aateskelujen yläpuolelta. Entä mitä Ruusu-Risti toivottaa rohkealle ilmapurjehtijalle elämän kiusauksissa? Hänelle se kuiskaa: kun maa vajoo
jalkojesi alta, kun avaruuden pimeys sulkee
sinut syliinsä, kun tunnet olevasi yksin, hyljätty ja turvaton, muista, oi veli, että luopuessasi itsestäsi ja elämästäsi, saavutat Elämän ja Itsesi kaikkialla.
Ja voisimmehan yhdessäkin toivoa jotain!
Voisimme toivoa, että Europan kansat heräisivät unestaan ja näkisivät liittoutuneen, yksimielisen, yhdistyneen Europan päivän koittavan. Voisimme toivoa, että kristikunta lakkaisi pitämästä omaa vapahtajaansa epäkäytännöllisenä haaveilijana, jonka käskyjä on
mahdoton toteuttaa; voisimme toivoa, että
kristikunta
alkaisi
toden
teolla
ymmärtää,
että elämä rakkaudessa, totuudessa ja veljeydessä on kaikista käytännöllisin ratkaisu,
mitä on tarjottu olemassaolon tuhansille ongelmoille. Jollei kristikunta sitä tee, ennättää ”pakanallinen” India edelle. Voisimme
myös toivoa, että ihmiskunta kokonaisuudessaan entistä selvemmin oivaltaisi, mikä jumalallinen seikkailu elämä tällä tähdellä on ja
kuinka tärkeätä sentähden olisi, että jokainen
ihmisyksilö pysähtyisi ajattelemaan ja kysymään, minkä osan elämä on hänelle uskonut
suurenmoisessa näytelmässään.
Vieläkin voisimme toivoa, että oma Suomen
kansamme vilpittömästi ja rehellisesti tunnustaisi totuuden yhteiskunnallisen elämänsä
joka käänteessä eikä antaisi väärän ylpeyden
tai itsepetoksen estää itseään toimeenpanemasta niitä muutoksia laeissa ja olosuhteissa,
joita elämä siltä odottaa. Jokainen kansa seisoo historian tuomioistuimen edessä. Historian tuomarin silmä näkee vain totuuden.
Huudot ja saarnat, vakuutukset ja valat eivät
merkitse mitään. Ei kelpaa muu kuin yksinkertainen ja tosi vastaus kysymykseen: mitä
olit ja mitä teit? Voisimme sentähden toivoa,,
että Suomen kansa vastaisi historian kysymykseen: laadin lakeja ja noudatin niitä; en
laatinut lakeja, joita en aikonut noudattaa.
Toimittajalta 1930: 1—2,
toivomukseni ks joulu 1930: 326,
Nyt saattaa varmasti toivoa ja uskoa, että
teosofinen liike vielä tulee yhtenäiseksi ks
H. P. B. 1931: 38—40,
ks haaveilu 1931: 73,
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toivomukseni ks Rahasto 1931: 181,
ks R-R 1931: 334,
kieltolaki 1932: 1—2,
Sitä muuten koko sydämestäni toivoisin, ks
Jokipii 1932: 39,
aina saamme toivoa mitä onnellisinta, mitä
kauneinta, mitä ihmeellisintä, ks manas 1932:
112,
Olemassaolon
ja
kauneuden
korkeampiin
toivomuksiin, ks Vesimies 1932: 169—172,
Hänen [*P. E:n] katseessaan ja hymyssään
olimme huomaavinamme kaihoa ja toivoa, ks
Sodoma 1932: 231,
Onko sitten toivoa ollenkaan? ks täydellisyys 1932: 242—243,
toivoni ks P. E. VI Amerikka 1932:247,
Sydämestäni toivon ks R-R 1932:276—277,
ks kansallishaltia 1933: 1,
Tunnen itseni koko lailla reippaaksi ja toivorikkaaksi, ks Temppelirahasto 1933:38,
Toivon, että meille tämän vuosikokouksen
aikana
monissa
yksityiskohdissa
selvenee
kuinka meidän tulee rakastaa, ks buddhi
1933: 172—173,
Toivon, että tulee aika, jolloin lapsille ei
opeteta mitään pahasta ja julmasta — —
Toivon, että nuorille opetetaan — — Toivon,
että uskonnon opetuksessa ks lapsi 1933: 177,
T: Lopuksi toivon taas kaikkea hyvää ystävilleni ja lukijoilleni.
Näkemiin ensi kirjeessä!
Toimittajalta 1933:247,
Salainen toivoni ks Jouluna 1933:267—268,
Toivon ks Paavali 1934: 182.
Toivonen, Valdemar
Päämajaja
siirtolakysymyksestä
keskusteltiin erittäin vilkkaasti. Veli Toivosen unelmat ja suunnitelmat herättivät eloisaa myötätuntoa, ja keskustelua jatketaan ensi tulevassa jäsenkokouksessa.
[*Ote] Tien varrelta 1931:332,
ks päämaja 1932: 103, 199, 1934: 108, 191.
Tola, Akseli
Ruusu-Ristin vuosikokouksessa, joka kuten
tunnettu tänä vuonna pidetään helluntaina,
tulee m.m. esitettäväksi kotimainen näytelmäuutuus, R.R. -jäsenen Akseli Tolan legenda
”Pyhän miehen kukka”. 1925: 143, 242,
Akseli
Tolan
kaunissanaisesti,
sisältörikkaasti
kirjoittama
runopukuinen
”Pythagooralaisten aamuhartaus” 1930: 207,
1934: 47, 106, 108, 144, 180.
Toldoth Jeshu ks Poika 1929:416.
Toll, Hugo
T: Eräs ruotsinmaalainen etevä lääkäri,
Hugo Toll, on kirjoittanut kirjan, joka on
herättänyt
tavatonta
huomiota
kotimaassaan
ja jota meillä ainakin Helsingin lehdet ovat
mielenkiinnolla arvostelleet. Kirjan nimenä on
Dog Jesus pä korset? ja sen aiheena on teoria, jota muutamat teologitkin ennen ovat
esittäneet ja jonka mukaan Jeesus ei kuollutkaan ristinpuulla, vaan valekuolleena vietiin hautaholviin ja siellä yksin jätettynä virkosi eloon.
Tohtori Toliin kirjan viehätys on siinä, että
teoria Jeesuksen valekuolemasta ei esitetä
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filosofiselta tai teologiselta kannalta, vaan
yksinomaan
lääkärin
silmällä
katsottuna.
Lääkärihän on ennen kaikkea todellisuuden
ihminen, empiirikko, ja Hugo Toll lukee
evankeliumein loppulukuja puhtaasti realistin
kannalta, tarkasti punniten joka sanaa ja
käyttäen hyväkseen kreikkalaista alkutekstiä.
Askel askeleelta hän näyttää ja todistaa, että
evankeliumein kertomus on täysin totuudenmukainen
kuvaus
voimakkaasta
ihmisestä,
joka
kestettyään
vuorokauden
sielullis-ruumiillista jännitystä ja tuskaa vielä läpikäy
kuoleman kaikki kauhut sortumatta lopullisesti, vaan herätäkseen omaksi ihmeekseen
kuolleista kolmantena päivänä.
Tekijän mielestä Jeesuksen ylösnousemus
oli hänelle itselleen yhtä odottamaton kuin
toisille. Mutta todellinen tapahtuma se oli ja
uuden uskonnon kulmakiveksi se tuli, kun
opetuslasten mielikuvitus oli tehnyt siitä ihmetapahtuman toisessa merkityksessä ja muuttanut sen yliluonnolliseksi legendaksi.
Tämän kuun 3 p:n kysymysillassa kysyttiin, mitä ajattelin Toliin kirjasta ja olinko
henkisesti
tullut
samoihin
johtopäätöksiin
kuin Toll lääkeopillisesti. Vastasin: kyllä,
Toll on käsittänyt kuoleman oikein, mutta
ylösnousemusta hän ei ole ymmärtänyt.
Jo vuonna 1897, kun tammikuussa avasimme Helsingissä Teosofisen Kirjaston, tutustuin tuohon teoriaan, sillä Kirjastoon joku
lahjoitti vanhan, harvinaisen, pienen broshyyrin nimeltä Jesu verkliga dödsätt. Kirja oli
saksasta ruotsinnettu, perustui vapaamuuraritraditsioniin ja kertoi, kuinka Jeesus, joka
oli essealainen, otettiin ristinpuulta alas, kätkettiin hautaan ja herätettiin eloon näiden
veljien hyvällä avulla. Ne valkoiset miehet
tai enkelit, jotka näkyivät haudalla, ylösnousemuksessa y.m., olivat essealaisia veljiä,
jotka käyttivät valkoista viittaa pukunaan.
Sama
kirja
ilmestyi
parikymmentä
vuotta
sitten r suomeksikin
nimellä
Miten
Jeesus
kuoli? )
Tuommoisenaan teoria tympäisi minua ja
oli tarpeeton, sillä Jeesuksen ylösnousemus
oli mielestäni siinä, että hän vapaasta tahdostaan
ja
itsetietoisesti
saattoi
ilmestyä
astraaliruumiissaan opetuslapsilleen, kun taas
tavallisten vainajien vain silloin tällöin onnistui — enemmän tai vähemmän kömpelösti —
kummitella. Vasta kun myöhemmin aloin jonkun verran ymmärtää ylösnousemuksen mysterioita,
selvisi
minulle
välttämättömyytenä,
että Jeesus tosiaan ei kuollut vielä ristinpuulla, vaan useamman vuoden aikana saattoi käyttää fyysillistä ruumistaan näennäisen kuolemansa jälkeen.
Kun
Ruusu-Risti-seura
perustettiin
1920,
pidin
luentosarjan
Jeesuksesta
Kristuksesta,
hänen elämästään, työstään ja kuolemastaan.
Tästä sarjasta ei ole pikakirjoitettua jäljennöstä, enkä — ruumiillisen heikkouteni takia
kesällä 1921 — ollut tilaisuudessa kirjoittamaan samasta aiheesta kirjaa Kuka Jeesus
oli?,
vaikka
kirjaa
ennakolta
ilmoitettiin.
Joka tapauksessa
kuvasin noissa
luennois1

) [*ks Miten Jeesus kuoli? 1908: 180—181]
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sani Jeesuksen kuolemaa uudelta kannalta.
Hän ei kuollut, vaikka hän kuoli. Hänen
kuolemansa ei ollut tavallinen valekuolema.
Ruumis ei heittänyt henkeä ulos. Jeesus säilytti tietoisuutensa viimeiseen saakka, sillä
hän voitti hengessään kuolemisen prosessin.
Vasta kun hän tunsi, että kaikki oli lopussa
(consummatum est, ”se on täytetty”), ettei
ruumis sinään enää jaksanut elää, hän poistui 36 tunniksi ja palasi siihen uudestaan
haudassa. ”Hopealanka” ei tietenkään katkennut.
Tämä
kuolemisprosessin
voittaminen
oli
episoodi Jeesuksen suuressa okkultisessa työssä, nim. ylösnousemusruumiin luomisessa. Se
työ olisi jäänyt kesken, jos Jeesus todella
olisi fyysillisesti kuollut. Silloin hän taas olisi
saanut syntyä jälleen uudestaan yrittääkseen.
Sentähden hänen tuskansa oli suuri Getsemanessa, kun hän hetkeksi epäili omia voimiaan, omaa kestävyyttään: ”jaksanko kuolemassakin elää vai meneekö työni tällä kertaa
vielä hukkaan?” Eikä hänen työnsä ollut
häntä itseään varten, vaan sen ihmiskunnan
hyväksi, jota hän rakasti.
Kuten kysymysillassa sanoin, en ole ylösnousemuksen mysteriosta vielä kertonut edes
sitä vähäistä, mitä siitä tajuan.
Toimittajalta 1928:94—95,
ks Söderberg’, Hjalmar: Jeesus Barrabas
1929: 18.
Tolstoi, Leo
Leo Tolstoy: Järki art. suom. P. E. 1905:
132—133,
tolstoilaisen
maailmankäsityksen
edustaja
ks Järnefelt, Arvid 1905: 178,
tolstoilaiset mielipiteet ks Uuden ajan oireet 1906: 63,
ks Puhtauden ihanne 1906: 224—228,
Lähde, Vihtori 1907: 80,
maailmanloppu 1907: 182—183,
maanomistus 1910: 50—52,
viisi leipää 1910: 173,
Leo
Tolstoi
poistunut
kodistaan.
Tästä
asiasta ovat sanomalehdet sisältäneet paljon
uutisia ja tietoja viime päivinä. Mutta mitä
ihmeellistä siinä on? Me elämme tosiaan
mammonan hallitsemassa Europassa. Ei itämailla kukaan hämmästy, kun vanhus vetäytyy
metsän
yksinäisyyteen
mietiskelemään.
Vanhassa
Indiassa
jokainen
brahmini
sen
teki ikänsä loppupuolella. Toivomme vain, että
Venäjän suuri mystikko nyt jätettäisiin rauhaan. Kuolema ei enää voi olla hänestä kaukana.
Tien varrelta 1910: 394,
T: Leo Tolstoi-vainajasta ja hänen viime
hetkistään ovat kaikki maailman lehdet ja
aikakauskirjat nykyään katsoneet velvollisuudekseen puhua niin kauniisti ja niin laajasti,
että todella ovat vapauttaneet ”Tietäjän” siitä
tehtävästä. Emme tahdo lisätä tätä sanatulvaa yhä uusilla korusanoilla. Jos pidettäisiin
yhtä paljon melua Tolstoin opista kuin hänen
personastaan, jos yhtä suurella uteliaisuudella pohdittaisiin ja tutkittaisiin sitä kuin
nyt häntä itseään arvostellaan ja kiitellään,
silloin varmaan Tolstoi enemmän iloitsisi
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tuonpuoleisessa maailmassa ja ihmiskunnalle
koituisi siitä enemmän hyötyä.
Tahdon viivähtää vain yhdessä asiassa.
Tolstoita on nimitetty milloin pakanaksi, milloin kristityksi. Kirkko julisti hänet pannaan,
itse hän piti itseään todellisena kristittynä,
ihmisenä,
joka
ymmärsi
Kristuksen
opin.
Kumpi on nyt oikeassa? Kirkko, joka opettaa kaikenlaisia vaikeatajuisia ja salaperäisiä
opinkappaleita, vaiko Tolstoi, jonka mukaan
kristinoppi vain on uusi siveysoppi?
Emme osaa lainkaan ratkaista tätä kysymystä, ellemme ymmärrä, että Kristuksesta
itsestään, hänen personastaan ja hänen työstään, on lähtenyt erilaisia henkisiä virtauksia.
Tai ehkä paremmin sanoen: että henkinen
virtaus, joka hänestä lähti, on pukeutunut eri
muotoihin, riippuen siitä, millä tasolla virtauksen painopiste on. Ja koska alempi maailma on kolminainen — fyysillis-astraalis-mentalinen, — voimme huomata kolme eri suuntaa Kristuksen inspiratsionissa. Nämä suunnat eivät ole vain kuviteltuja, vaan vankkoja
historiallisia tosiasioita.
Ensimäinen — fyysillinen — virtaus ilmenee vanhimmassa Jerusalemin seurakunnassa,
toinen — astralinen — Paavalin toiminnassa
ja kirkossa yleensä, kolmas — mentalinen
gnostilaisuudessa.
Ensimäisen tunnusmerkki oli ankara siveellinen elämä: Jesus oli näyttänyt ja opettanut, millä tavalla ihmisten tulisi elää. Jerusalemilaisen seurakunnan toivo oli, että Kristus pian tulisi takaisin.
Toisen, paavalilaisen seurakunnan tunnusmerkki oli voimakas usko: usko Kristus-ihanteeseen, mystilliseen Kristukseen, joka ihmisessä syntyen nostaa ihmisen synnistä ja pahasta. Tästä muodostui myöhemmin kirkon
usko ulkonaiseen vapahtajaan.
Kolmannen, gnostilaisen kristikunnan, tunnusmerkki oli tieto ja rakkaus; he pyrkivät
Kristuksen välittömiksi opetuslapsiksi ja totuuden yksilökohtaiseen tietoon ja ymmärsivät, että rakkaus on tie, joka tietoon vie.
Apostoleista
Pietari
edustaa
ensimäistä,
Paavali toista ja Johannes kolmatta suuntaa.
Kaikki ovat kristityitä, kaikki ovat ”oikeassa”, ihminen voi alottaa joko teolla, uskolla
tai rakkaudella — kaikki kolme vievät hengen
elämään. Ja tietysti toinen ei ole ilman toista.
Johonkin määrin kaikki sekottuvat toisiinsa,
vaikka yksi aina on etualalla.
Jos nyt ajattelemme Leo Tolstoita, voiko
sanoa, ettei hän olisi ollut kristitty? Eikö
päinvastoin Tolstoi aivan selvästi edusta pietarilaista
Kristus-inspiratsionia?
Epäilemättä.
Tekisipä mieli lisätä, että Tolstoi oli varmaan
itse kotoisin Jerusalemin seurakunnasta, joka
eli siirtolan tapaan, omaisuus yhteisenä, käsillä työtä tehden. Niin vakavasti ja lujastihan hän on uskonut juuri tähän kristinuskon
muotoon!
Nykyajan kirkot ja lahkot edustavat paavalilaista
Kristus-inspiratsionia.
Ei
niitäkään
voi tuomita epäkristillisiksi. Ne edustavat vain
huonosti omaa virtaustaan, mikäli uskovat
ulkonaiseen
vapahtajaan
sisällisen
asemesta.
Mutta
kun
julistavat
Tolstoin
antikristilli-
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seksi, erehtyvät suuresti. Samaten iskevät kiveen, kun kutsuvat teosofista liikettä antikristuksen liikkeeksi, sillä teosofinen liike
edustaa meidän päivinämme gnostilaista Kristus-inspiratsionia.
Toimittajalta 1910: 399—400,
TOLSTOIN OPPI JA TEOSOFIA
1. Yhteiskunnallinen kysymys
Leo Tolstoin kuoltua olemme nyt saaneet
nähdä, mitä ihmiset sydämessään ovat hänestä ajatelleet. Me olemme nähneet, kuinka
he ovat kunnioittaneet ja rakastaneet tuota
Jasnaja
Poljanan
vanhusta,
vaikka
hänen
eläessään moni saattoikin häntä moittia hänen
maailmankatsomuksensa takia. Nyt on huomattu, ettei häntä ole rakastettu ja kunnioitettu ainoastaan sentähden, että hän oli suuri
kirjailija, vaan etupäässä sentähden, että hän
niinkuin muuankin kirjailija äsken lausui, oli
— ei ainoastaan suuren Venäjän valtakunnan — vaan koko ihmiskunnan omanatuntona: niin syvästi hän osasi katsoa elämää,
niin syvään hän oli tunkeutunut ihmissielun
salaisuuksiin,
ihmissydämen
salakammioihin.
Hänen suuruutensa oli siinä, että hän oli
rehellinen ja sanoi totuuden suoraan. Hän ei
mitään salannut, ei itseltään eikä muilta veljiltään, ei peittänyt, mitä hän huomasi sydämensä sopukassa ja mitä hän huomasi toisten sydämessä liikkuvan. Sentähden ihmiset
ovat häntä kunnioittaneet ja rakastaneet, ja
se tuli ilmi hänen kuoltuaan. Ei ainoastaan
rikkaat ja ylhäiset, vaan myös köyhät ja
yksinkertaiset — kaikki ihmiset, jotka olivat
oppineet häntä tuntemaan, häntä rakastivat.
Leo Tolstoi oli todella aivan kuin nykyisten
ihmisten omatunto.
Meidän
tarkotuksemme
näissä
luennoissa
ei ole arvostella Tolstoita kirjailijana tai runoilijana — se jätettäköön toisille asiantuntijoille — vaan tarkotuksemme on ainoastaan
luoda silmäys hänen oppiinsa ja maailmankatsomukseensa. Eikä tämä ole oikeastaan
”ainoastaan”, sillä hänestä itsestäänkin oli
tärkeätä, ei hänen kirjallinen kykynsä ja
maineensa, vaan se että hän oli nähnyt totuuden ja sanoi totuuden. Tarkotuksemme on
katsella, mitä me teosofian valossa voimme
Toistoilta oppia, ja missä suhteessa hänen
oppinsa käy yhteen teosofisen maailmankatsomuksen kanssa.
Se kysymys, josta Leo Tolstoi on lausunut
kaikkein terävimmät arvostelunsa, on epäilemättä yhteiskunnallinen kysymys. Hän on
paljastanut koko meidän nykyisen elämämme,
kaikki meidän nykyiset tapamme, hän on kertonut niistä suoraan, hän on kuvaillut meille,
kuinka onttoa ja tyhjää suurimmaksi osaksi
se elämä on, jota me vietämme. Hän on paljastanut meille minkälaiset meidän yhteiskuntamme ovat, ja hän on tehnyt tästä kysymyksestä — ei ainoastaan ulkonaista, teoretisia eli tietopuolista kysymystä, jonka me
voimme lykätä syrjään tai jättää harkittavaksi siksi kuin meillä on aikaa, — vaan
jokaiselle ihmiselle yksityisen ja yksilökoh-
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taisen kysymyksen, jota hänen on ratkaiseminen, jos hän tahtoo olla onnellinen, niin
jos hän tahtoo olla ihminen.
Mitä sitten Leo Tolstoi on sanonut meidän
yhteiskunnistamme? Se on meille jokaiselle
tuttua, mikäli olemme lukeneet hänen kirjotuksiansa ja kirjojansa, ja jos me lyhyesti
toistaisimme, minkä arvostelun hän on yhteiskunnistamme
lausunut,
voisimme
sanoa,
että hän ennen kaikkea on kääntänyt huomiomme samaan merkilliseen tosiasiaan kuin
työväenliike ja koko nykyaikainen herätys
yleensä nim. siihen, että on olemassa ylellisyyttä ja kurjuutta vierekkäin, että toinen
ihminen saattaa kärsiä nälkää ja toinen ei
tiedä, mitä hän rahoillaan tekisi. Ja kun silloin vastataan: ”kulttuuri vaatii tätä kaikkea”, niin Tolstoi sanoo: ”mikä kulttuuri?
Onko se kulttuuri, joka tulee kaikkein ihmisten osaksi? Ei suinkaan, sillä koko teidän
sivistyksenne ja kulttuurinne on ainoastaan
noiden parempiosaisten hyväksi. Ne, jotka
elävät kurjuudessa ja köyhyydessä, ne jotka
elävät kaukana maaseudulla, eivät voi olla
osallisia teidän kulttuuristanne. Niille lankee
ainoastaan murut siitä. Kaupungeissa teillä
on kaikki nuo ihmeelliset sivistyskeinot, taidekokoelmat, kirjastot, luennot, teatterit ja huvitukset. Kaupungeissa yksin, ja kaupungeissa asuu ainoastaan pieni osa ihmiskunnasta.
Siis vain ne, jotka kaupunkeihin tulvaavat,
saavat kulttuurista nauttia, eivätkä edes niistä kaikki, sillä kaupunkeiden asukkaista on
suuri osa ryysyköyhälistöä, joka ei ole tilaisuudessa
ottamaan
kulttuurielämään
osaa.
Muutamien etuoikeutettujen osaksi jää koko
teidän sivistyksenne!”
Näin on Tolstoi sanonut ja hän on lisännyt: ”te kehutte yhteiskuntienne hyvää järjestystä. No niin, katsokaa minkälaiset ovat
olot viralliselta, järjestyksen kannalta katsottuina. Te olette järjestäneet ”oikeudenkäytön”, te vedätte toisianne oikeuden eteen, te
tuomitsette toisianne, te vangitsette toisianne.
Millä oikeudella kukaan teistä on tuomari?
Kuka on hänet tehnyt toisten ihmisten tuomariksi? Kysykää niiltä, jotka istuvat tuomareina ja syyttävät ja rankaisevat toisia,
ovatko he ilman syntiä, että voisivat toisia
tuomita, niin heidän täytyy vastata: me olojen pakosta istumme täällä. Jos he tutkivat
sydäntään, täytyy heidän myöntää, ettei Jumala ole asettanut heitä tuomareiksi, sillä
huonoiksi he tuntevat itsensä, viheliäisiksi ja
rikkirevityiksi, jopa usein huonommiksi kuin
ne, joita he tuomitsevat. Ja katsokaa, sanoo
Tolstoi,
pappejanne
ja
opettajianne,
niitä,
jotka ovat asetetut johtamaan teitä siveellisesti, katsokaa, minkälaisia he ovat, mitä he
opettavat! Valheita he opettavat, nenästä he
vetävät toisia, pimeyteen he houkuttelevat,
väärin he lapsia kasvattavat. Ylpeyttä ja tietämättömyyttä
ylläpidetään
ihmiskunnassa
juuri oppilaitosten, kirkkojen ja yliopistojen
avulla. Teidän pappinne ja opettajanne ovat
palkatuita ihmisiä, jotka levittävät tietämättömyyttä. Eivät he levitä tietoa Jumalasta,
eivät he tiedä, mitä Jumala on, eivät osaa
elää, niinkuin jumalallisen ihmisen tulee elää,
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vaan vaeltavat samanlaisessa pimeydessä kuin
te kaikki. Sokea taluttaa sokeita! Ja katsokaa virkamiehiänne ylipäänsä, te sanotte että
he puuhaavat yhteistä parasta, että he ovat
välttämättömiä olemassa, ettei muuten olisi
mitään järjestystä, sillä ihmiset olisivat yhtämittaa toistensa niskassa, yhtämittaa tappelussa ja riidassa. Niinkö? Mutta ajattelevatko sitten virkamiehenne muuta kuin omaa
etuaan? Kansaa ja kansan parastako he ajattelevat, ihmiskunnan hyväksikö he työskentelevät? Mutta kuinka se olisi mahdollistakaan? Jokainen katsoo omaa etuaan, kaikki
ovat yksityisiä ihmisiä, yksilöitä, joilla on
omat
personalliset
harrastuksensa
elämässä.
Te olette vain järjestäneet olosuhteenne niin,
että asetatte toisen valtaan ja mahtavuuteen,
toisen
käskyläiseksi
ja
alhaiseksi.
Nekin,
jotka ovat vallassa ja mahtavuudessa, ajattelevat vain personallista onnea ja etua, pyrkivät rikkauteen, valtaan, pyrkivät suurempaan
onnellisuuteen ulkonaisesti. Ei niitä ole, jotka
toisten parasta puuhaisivat. Ja minkätähden
nämä muutamat sitten pysyvät vallassa, minkätähden te annatte heidän käskeä teitä?
Sentähden että heillä on takanaan sotajoukkoja, joita te pelkäätte, että he voivat kääntää kanuunoiden suut teitä vastaan ja ampua
teidät kuoliaiksi. Näin he voivat tehdä ja
sentähden ovat teidän valtionne, teidän olonne
ja
yhteiskuntanne
vääryyttä,
valhetta,
onnettomuutta ja kärsimystä täynnä.”
Tällaisen kuvan antaa meille kaikissa kirjotuksissaan Leo Tolstoi, eikä hän sitä esitä
teoretisesti, ei tuollaisena yleisenä asiana ainoastaan, vaan hän antaa sen näkyä elävänä
todellisuutena,
kuvaillessaan
kertomuksissaan
ihmisten yksityistä elämää, kuinka kaikki ihmiset, jotka tässä yhteiskunnassa elävät, sitä
enemmän kuta korkeammalla he ovat yhteiskunta-asteikolla,
ovat
raadeltuja
sisässään,
kuinka epätoivoisesti he etsivät rauhaa ja
onnea ja vaikkapa unohdusta sielulleen. Hän
tekee yhteiskunnallisesta kysymyksestä yksilöllisen ja asettaa sen jokaisen ihmisen
eteen: kuinka sinä ratkaiset käytännöllisen,
jokapäiväisen elämänkysymyksen?
Moni väittää, että Tolstoin antama kuva on
liian räikeä, että se on liioteltu, etteivät olot
ole semmoisia eivätkä ihmisetkään. Ei yhteiskunnissamme
harjoteta ainoastaan vääryyttä,
ei rikkaus aina ole ansiotonta eikä köyhyys
syytöntä, eivät virkamiehet yksinomaan ajattele omaa etuaan, eivät koulut ja yliopistot
ole tietämättömyyden levittäjiä j.n.e, j.n.e. —
Tolstoin kuvaus on liian venäläinen sopiakseen yleismaailmalliseksi, Tolstoi iskee kiveen.
No niin, tämä väite pitää paikkansa, kun
arvostelemme
elämää
ulkoapäin.
Objektivisesti katsoen Tolstoin kuvaus on liioteltu.
Mutta sen tarkotuksena ei olekaan olla mikään objektivisesti pätevä kuvaus ymmärryksen kannalta katsoen. Sen näkökohta on syvempi. Se arvostelee asioita ”puhtaan järjen”,
toisin sanoin ihmisrakkauden kannalta. Se on
psykologinen ja subjektivinen kuvaus. Sentähden kaikki eivät voi myöntää sitä todeksi.
Ainoastaan ne myöntävät, jotka näkevät niinkuin Tolstoi.
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Ja me tiedämme, että ne ihmiset, joissa on
herännyt tämä näky, jotka ovat käyneet läpi
sen heräymyksen, josta Tolstoi alati puhuu,
ne ovat huomanneet, että me kaikki oikeastaan olemme veljiä, että me elämme vihassa
ja epäluulossa ja vääryydessä, sen sijaan
että rakkauden pitäisi vallita meidän elämässämme. Me tiedämme myös että kun ihmiset
läpikäyvät tämän kokemuksen, silloin todella
he joutuvat ristiriitaan. Jos sellainen ihminen
esim. on tekemisissä vankien kanssa, hän
huomaa olevansa huonompi kuin ne, joita on
käsketty vartioimaan tai tuomitsemaan. ”Tuo
rikoksellinen on itse asiassa puhtaampi ja
rehellisempi kuin minä, joka istun häntä tuomitsemassa, sillä vaikken ole tehnyt semmoista kuin hän, olen ajatellut pahaa, olen tahtonut pahaa, olen tuntenut pahaa. Ja niinkauan
kuin ajattelen ja voin tuntea pahaa, en ole
puhdas. Olisin puhtaampi, jos olisin rehellinen kuin tuo rikoksentekijä, jos tekisin jotakin pahaa ja joutuisin kiinni. Nyt olen saastainen, nyt en ole täydellinen, en elä niinkuin
veli, en ole hyvä ihminen.” Ihminen, jossa
omatunto on herännyt, jossa rakkaus on herännyt, hänessä on myös tuska herännyt.
Tuska raatelee häntä sisäisesti, hän tuntee
elävänsä valheessa. Hän tuntee ja näkee, että
koko hänen elämänsä on valhetta ja vääryyttä, hän tahtoisi siitä pois, ja Tolstoin
kuvaus on semmoiselle ihmiselle pätevä ja
totuuden mukainen.
Nyt me tiedämme, että samalla kuin Leo
Tolstoi on paljastanut heränneille ja ajatteleville tämän totuuden, samalla hän on myös
paraimman
ymmärryksensä,
paraimman
kokemuksensa mukaan koettanut näyttää heille
tien pois tästä ristiriidasta. Hän on sanonut:
”kun katsot elämääsi ja huomaat sen huonoksi, täytyy sinun se parantaa, ja kun näet,
että koko elämä on ristiriitaista ja tuskallista ja väärää ja syntistä, niin sinun tehtäväsi on siitä luopua”. Tolstoi on kaikella voimallaan, koko sielunsa tarmolla julistanut ja
saarnannut: ”meidän täytyy luopua, meidän
täytyy
luopua
epäveljellisestä
elämästämme!
Jos olet rikas, luovu rikkaudestasi, jos olet
ylhäisessä asemassa, luovu siitä. Jos teet
huonoa työtä, jos sinulla on esim. paloviinatehdas, lakkauta se. Jos sinä olet opettaja tai
pappi ja saarnaat valhetta, luovu toimestasi.
Jos olet sotamies tai kenraali tai sotajoukon
johtaja, luovu siitä; jos olet kuningas tai
keisari, luovu siitä.”
”Mitä sitten pitää tehdä?” kysyy ihminen,
jonka omatunto on saatu väreilemään. ”Mene
kansan keskuuteen”, sanoo Tolstoi, ”äläkä
ajattele, että se on alaspäin menemistä, vaan
ymmärrä että se on ylöspäin nousemista!
Nouse ylös kansan luo, niiden yksinkertaisten ja rehellisten ihmisten luo, jotka tekevät
todellista työtä, jotka käsillään tekevät sitä
työtä, jota ilman ihmiskunta ei tule toimeen.
Teillä on rautateitä ja höyrylaivoja ja kaikenlaisia
sivistyskeinoja,
mutta
ensimäinen
on kuitenkin, että maasta saatte ruokaa. Ruvetkaa siis viljelemään maata, ruvetkaa käsillänne tekemään työtä.” Näin tiedämme,
että Venäjän suuri profetta on saarnannut,
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ja hänen sanansa on epäilemättä paljon hyvää
vaikuttanut, sillä se koskee asiain ytimeen.
Hän on saanut monen ihmisen muuttamaan
elämänsä,
monen
tuhannen
ymmärtämään,
miten on elämää arvosteltava, mitenkä työtä
arvosteltava. Ja meidän täytyy teosofeina kysyä: onko Tolstoi tässä sanonut totuuden ja
ratkaissut kysymyksen ainoalla mahdollisella
tavalla? Mitenkä on sen asian laita teosofian
kannalta? Teosofia on aikakausien kokemus.
Se on Viisaitten ihmisten kokemus juuri näissä asioissa, Viisaitten ihmisten vastaus näihin
samoihin kysymyksiin. Mikä jumalallinen viisaus se muuten olisikaan?
Millä tavalla sitten teosofia ratkaisee tämän
kysymyksen? Mitä se sanoo, kun Tolstoi rehellisesti ja suoraan julistaa oppiansa yhteiskunnasta,
oppiansa
ihmiskunnan
tehtävästä?
Mitä sanoo teosofia? Se sanoo: Tolstoi puhuu
oikein ja tähtää oikeaan, kun hän opettaa,
että ihmisten elämä ei ole veljellistä ja että
sen on tultava veljelliseksi. Mutta jos hän
tekee siitä enemmän kuin ihanteen, kuin sellaisen ihanteen, jota kohti meidän on kuljettava, silloin hän erehtyy. Sillä nyt ei voi
veljeyttä täydellisesti toteuttaa. Näin sanoo
aikain viisaus, ja kuinka on elävien ihmisten
laita? Mikä on Tolstoin oma kokemus? Hänen
katkera kokemuksensa oli se, ettei hän voinut
elää niinkuin olisi tahtonut. Vielä viimeisinä
päivinään hän pakeni kotoaan, niin kauan se
oli ollut hänen omallatunnollaan tuo tieto,
että hän yhä eli ristiriidassa, vaikka oli koettanut irtautua, ettei hän vielä ollut saavuttanut sitä lopullista rauhaa, joka häämötti
hänen silmissään. Ja sentähden haudan partaalla seisova jalo vanhus ajatteli: ”nyt minä
pakenen pois, ehkä silloin pääsen rauhaan.
Ehkä silloin saan vapaasti tuntea olevani,
unohdettu, näkymätön Jumalan lapsi, kaikkien olentojen veli, joka en ole kenenkään
yläpuolella enkä palveltavana”. Tämä oli hänen sielunsa tuskanhuuto, sillä maine ja kunnia ja siitä johtuvat velvollisuudet lepäsivät
raskaasti hänen hartioillaan. Kuinka on käsitetty väärin tätä tekoa, kun on arveltu, että
Tolstoi sillä vielä kuolinhetkellään tahtoi herättää maailman huomiota. Mutta ken niin
on arvellut, hän ei ole Tolstoita ymmärtänyt;
ei ole samanlainen sydän asunut arvostelijassa kuin Toistoissa. Tolstoin elämäntragedia oli se, ettei hän voinut elää niinkuin olisi
tahtonut, ja sen kokemuksen voi jokainen
ihminen tehdä, joka herää ja tahtoisi todella
luopua. Hän huomaa, ettei hän osaa. Ja miksikä ei? Onko se hänen itsekkäisyytensä
takia? Ei se ole ainoastaan sen takia, tahi
jos on, niin vasta viimeisessä sijassa. Mutta
se on hänelle mahdotonta, ja miksikä? Juuri
veljesrakkauden takia. Miksikä nim. hänen
pitäisi luopua, miksikä muuttaa elämänsä?
Rakkauden takia ja rakkauden nimessä, ja
nyt hän huomaa, kun hän tahtoisi muuttaa
elämänsä, että hän rakkauden nimessä ja
rakkauden edessä ei sitä voi, sillä hän tuntee sydämessään: mitä rakkautta se olisi, jos
minä panisin suremaan ja kärsimään niitä
ihmisiä, jotka ovat minua lähinnä ja jotka
eivät minua ymmärrä? Mitä rakkautta se
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olisi, jos äkkiä väkivaltaisesti katkaisisin ne
siteet, jotka sitovat minut siihen tilaan, missä
olen? Mitä rakkautta se olisi, jos äkkiä yhdellä iskulla muuttaisin elämäni ja repisin
rikki ne velvollisuuden siteet, mitkä olen päälleni ottanut? Tässä on ristiriita, tässä on
”des Pudels Kern”. Me ihmiset olemme joutuneet tai joudumme elämän pyörteeseen, me
saamme ja otamme päällemme velvollisuuksia
ja huomaamme, että olisi väärin äkkiä lyödä
elämämme rikki, äkkiä katkaista siteet. Tuossa mies herää, ja hänellä on vaimo ja lapsia,
ne eivät ymmärrä mitään. Pitääkö sen miehen
silloin lähteä pois, niinkuin kerrotaan Jeesuksen sanoneen: ”Joka rakastaa isäänsä tai
äitiänsä enempi kuin minua, ei hän ole minulle sovelias.” Pitääkö hänen jättää omaisensa, jotka häneen katsovat ylös ja häntä
kunnioittavat ja joiden apu ja tuki- hän on?
Pitääkö hänen mennä kulkemaan suurta veljeysihannetta kohti, samalla sulkien pois veljeydestä ne, jotka ovat häntä lähinnä? Tai
jos hän on sanokaamme vanginvartija, pitääkö hänen silloin astua pois siitä paikasta samalla tietäen, että toinen asetetaan hänen
sijalleen, kun hän juuri voisi osottaa rakkautta niitä ihmisiä kohtaan, jotka vankilaan
joutuvat, kun hän juuri heitä kohtaan yksilökohtaisesti voisi olla hyvä, käydä heidän luonaan, opettaa heitä, puhua heidän kanssaan,
kertoa, mitä hänen sydämessään liikkuu? Pitäisikö hänen mennä pois johonkin metsään,
yksinäiseen mökkiin asumaan, kukaties puutarhaa viljelemään? Toinen paha vartija voisi
tulla hänen sijalleen, sellainen, joka ei ollenkaan ymmärtäisi vankeja, vaan kohtelisi heitä
pahasti. Tuossa on ristiriita, ja pulmallinen.
Kuinka nyt teosofia, jumalallinen viisaus selvittää ja ratkaisee tämän pulman? Se näyttää meille, että ainoastaan rakkaudella kaikki voitetaan, ainoastaan hyvällä. Me emme
ole kutsutut yhtäkkiä tulemaan täydellisiksi,
vaan me olemme kutsutut kulkemaan sitä
tietä, joka vie veljeyteen. Teosofia näyttää
meille, että meidän täytyy alottaa siitä kohdasta, missä olemme, se on jokapäiväisestä
elämästämme; se tekee meidät nöyriksi ja
pieniksi, se näyttää meille, että tie kulkee
sisässä eikä ulkona. Aikain viisaus opettaa
meille, että elämämme ei ole sattuma, vaan
että meillä todella on siteitä ja velvollisuuksia, menneisyydessä luotuja. Koko nykyinen
yhteiskuntamme on historiallisen kehityksen
tulos eikä sitä voi kieltää. Jos yksi siitä luopuu, se kuitenkin pysyy, se ei äkkiä muutu,
tämä elämä on sellainen kuin se on, ja siinä
ei vallitse sattuma, vaan syyn ja seurauksen
laki. Kaikki tapahtumat johtuvat edellä käyneistä
syistä;
seuraukset
ovat
voitettavat,
mutta niitä ei voi voittaa pakenemalla: ne
voitetaan ainoastaan siten, että velvollisuudet
täytetään. Tämä on karman oppi ja jälleensyntymisen oppi. Meidän tulee ymmärtää, että
tie veljeyteen käy meidän sisästämme, se alkaa meidän sisässämme, rakkauden pitää kasvaa meidän sisässämme. Meidän ei tarvitse
ajatella, että koettaisimme muuttaa ulkonaista elämää, niinkauan kuin sisäinen minämme
vielä on valmistumaton. Silloin joudumme
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ojasta allikkoon. Meidän täytyy muuttaa sisäinen minä, meidän tulee sisässämme muuttua ja kasvaa toisenlaisiksi ja sillä aikaa
kuin kasvamme, meidän täytyy viimeiseen ropoon saakka täyttää ne velvollisuudet, mitkä
olemme päällemme ottaneet. Ja silloin me
huomaamme, että velvollisuutemme muuttuvat, ympäristömme muuttuu, asemamme muuttuu, ulkonainen elämä tottelee sisäisen elämän

ääntä.

Näin todistaa aikojen viisaus, näin todistaa ihmisten kokemus, näin todistaa Toistoinkin oma kokemus. Jos joku nuoruudesta
saakka on valmis sisäisesti, että hän voi elää
puhdasta veljeyselämää, silloin tietysti hän ei
takerrukaan
sellaisiin
velvollisuuksiin,
jotka
häntä siitä estäisivät, mutta jos hän ei sitä
ole, niin hän joutuu elämän pyörteeseen. Elämä kietoo hänet, hänen täytyy käydä elämän
koulua. Ja kun hän herää, hänen pitää aukaista rauhallisesti kaikki solmut, irrottautua
rakkaudessa ja rauhassa, muuttaa itsensä sisäisesti. Silloin ulkonainenkin muuttuu.
Yhden suuren totuuden painaa teosofia meidän mieleemme: elämä ei ole vain fyysillistä
laatua, vaan elämä on todellinen myös näkymättömässä. Meidän tunteemme ja ajatuksemme ovat yhtä todellisia kuin tekomme.
Jos ihminen, jonka sielu on ristiriidassa, kysyy itseltään, jos hän on esim. kuningaT:
”täytyisikö minun luopua tästä, jos olisin todellinen kuningas, jos olisin alamaisteni isä,
jos tahtoisin heidän parastaan, jos tuntisin,
kuinka kannan heitä sydämessäni, kuinka tahdon elää heidän puolestaan ja heidän parasta
ajatellen, jos kaikki voisivat minun puoleeni
kääntyä, silloin kun heillä on kärsimyksiä,
täytyisikö minun silloin luopua?” Mitä me
sanoisimme: tarvitsisiko sellaisen kuninkaan
veljeyden nimessä luopua? Ei, sillä hän ei
tuntisi ja me emme näkisi mitään ristiriitaa.
Tai jos hän tuomarina ollen tuntisi, että
hän tietää totuuden ja oikeuden, että hän todella näkee, missä on vääryys, ja todella on
viisas tuomari, joka itse on puhdas ja jonka
oma sydän ei kätke yhtään alhaista tekoa, jos
hän sen tuntisi ja tietäisi, täytyisikö hänen
silloin luopua asemastaan? Ei! hän tuntisi:
minä olen oikeuden palvelija, minun puoleeni
voivat ihmiset kääntyä silloin kun ovat ahdingossa.
Ja jos te väitätte: niitä kuninkaita ei ole,
niitä tuomareita ei ole, niitä ihmisiä ei ole,
niin aikain viisaus vastaa: mutta ihanne on!
Ja kun on ihanne, niin voi todellisuus kasvaa
ihanteen kaltaiseksi. Jos ei semmoisia ihmisiä
ole, on meidän tehtävämme niitä luoda. Me
olemme ihmisinä sitä varten olemassa, että
toteuttaisimme ja vetäisimme päivän valoon
sen ihanteen, joka sisässämme piilee.
Aikain viisaus näyttää meille, että tunne ja
ajatus on yhtä todellinen kuin teko. Näkymätön maailma on yhtä todellinen kuin näkyväinen. Kun näkymättömässä puhdistumme, kun
näkymättömässä
tulemme
ihanteen
kaltaisiksi, kun ajatuksemme tulevat rehellisiksi ja
totuudenmukaisiksi, silloin ulkonaiset tekomme myös sellaisiksi muuttuvat. Teosofia viittaa siihen suureen hengen lakiin, että ulko-
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nainen elämä ei saa ihmissielua kietoa, sillä
ihmissielu on luotu sen herraksi. 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 kansalaisiksi. Jumalan valtakunta astuu alas maan
päälle silloin, kun se ensin on astunut alas
ihmisten sydämiin, kun he ovat puhdistuneet
tunteissaan ja ajatuksissaan, niin että tahtovat ainoastaan hyvää, ainoastaan rakkautta,
ja ajattelevat ainoastaan totuutta ja järkeä,
sitä, mikä on kaikille yhteistä. Tämä on viisauden ikuinen keino. Me joudumme ristiriitaan, me lankeamme epäilykseen ja epätoivoon, jos uskomme, että ainoa todellisuus on
tämä näkyväisyys, mutta kun me uskomme,
että näkymättömyys on yhtä suuri todellisuus,
että itse asiassa olemme näkymättömiä olentoja, henkisiä voimapattereita, silloin ymmärrämme, että elämän muutos on alkava sisästä
päin. Ja eikö totta? Me tiedämme toisistamme vain sen kautta että elämme toistemme
sisällä. Emme tietäisi toisistamme mitään,
jollei tajuntaamme aistimien ja aivojen kautta
heijastuisi kuva toisistamme. Me elämme toistemme sisällä, ulkonainen elämä on harhaa,
sillä oikeastaan kaikki on vain voimaa ja tajuntaa. Aine on ainoastaan tapa, millä tajunta
ilmoittaa itsensä toiselle tajunnalle. Olemme
näkymättömiä, henkisiä olentoja, elämme henkisessä maailmankaikkeudessa, koko elämämme on tajuntaa ja henkeä. Ja kun heräämme
henkisesti,
muistakaamme,
muistakaamme,
että jumalat ensi kädessä kysyvät, mitä me
ajattelemme ja mitä me tunnemme, sillä he
tietävät, että niinkuin me ajattelemme ja tunnemme, niin me myös teemme. Sen jumalat
tietävät, ja sen mukaan he meitä tuomitsevat.
Sen Tolstoikin tiesi. En tällä ollenkaan ole
tahtonut häntä moittia. Hän tiesi, että rakkaus sydämessä on ensimäinen asia. Rakkaus
asui hänen sisässään; ken hänet tapasi näkyväisessä tai näkymättömässä maailmassa, senäki, kuinka hän todella uhkui rakkautta,
kuinka ihana hän oli ihmisenä, kuinka tulvillaan hänen sydämensä oli lempeyttä, ymmärtämystä ja myötätuntoa. Ei ristiriita Tolstoin
elämässä rikkonut hänen sisällistä rauhaansa,
ei se hänen onneaan särkenyt. Hän oli ymmärtänyt, että rakkaus on a ja o, ja hän kirjotti kerran muutamalle ystävälleen Englantiin: ”jos tuo ruumiillinen työ ja kaikki mitä
siihen kuuluu millään tavalla estäisi teitä rakastamasta ja elämästä rakkaudessa, silloin
olkoon se kirottu, silloin älkää puhuko edes
siitä, sillä eihän ruumiillinen työ ole ensimäinen, vaan ensimäinen on rakkaus.” Kun rakkaus on sielussa, silloin muu tulee itsestään,
silloin elämä järjestyy niin, että se tyydyttää
omaatuntoamme.
Pekka Ervast. 1910:403—411,
Eräs kreivi Tolstoin
art 1911: 140—143,

ihmeellinen kokemus-

ks V. H. V. 1912: 7,
Kys. Onko Leo
syntymisopin?
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Vast. Ei hänen maailmankatsomuksensa sitä
nimenomaan
sisällä.
Yksityiskeskusteluissa
hän ei sitä kieltänyt. Kirjassaan ”Kristillinen Oppi” Tolstoi m.m. lausuu seuraavan
ajatuksen: ”Voi ajatella, että se, mikä muodostaa ruumiimme esiintyen eri olemuksena,
jota me nyt rakastamme enemmän kuin mitään muita olentoja, on joskus entisessä alhaisemmassa elämässä ollut ainoastaan rakastettujen esineiden yhtymys, jonka rakkaus on
yhdistänyt niin, että me tunnemme sen tässä
elämässä omaksi minuudeksemme; ja että aivan samalla tavalla rakkautemme nyt siihen,
mikä rakkautemme esineenä olla voi, on tulevassa elämässä luova yhtenäisen olennon,
joka on oleva yhtä läheinen meille kuin nyt
ruumiimme (‘Teidän Isällänne on monta asuinsijaa’).” 1912: 498,
Profetallinen näky. Kreivi Tolstoi, jolle keisari oli lähettänyt suullisen sanoman, lähetti
keisarille vähää ennen kuolemaansa vastaukseksi valtiollisen ennustuksen, jonka sisältö
tässä seuraa. Tsaari lähetti sen Saksan keisarille ja Englannin kuninkaalle. Teosofeille,
jotka ovat saaneet nähdä välähdyksiä siitä,
mitä on tulevaisuuden esiripun takana, se
saattaa olla mieltäkiinnittävä.
”Tapahtumat, jotka tässä paljastan, ovat
yleismaailmallista laatua ja tulevat välttämättä ennen pitkää tapahtumaan. Näen naisen hahmon liukuvan ihmiskohtaloiden merellä. Kansakunnat syöksyvät hullaantuneina
hänen jäljessään, mutta hän pitää niitä kutakin vain leikkikalunaan. Hänen pukunsa timantit ja rubiinit muodostavat hänen nimekseen ”Keinottelu”. Viettelevältä ja lumoavalta
hän näyttää, mutta tuho ja tuska seuraa hänen vanavedessään. Hänen henkensä löyhkää
saastaisista liikesuunnitelmista, hänen äänensä
helisee vaskelta ja hänen ahne katseensa on
paljasta myrkkyä niille kansoille, jotka lankeavat hänen lumojensa uhriksi. Korkealle
hän kohottaa kolme yleisen turmeluksen soihtua: yksi kuvaa sotaa, toinen tekopyhyyttä ja
teeskentelyä ja kolmas lakia, kaikkien perättömien
traditsionien
vaarallista
perustusta.
Suuri sodanpalo alkaa noin v. 1912 ensimäisen soihdun virittämänä kaakkoisen Europan
maissa. Se kehittyy tuhoisaksi onnettomuudeksi v. 1913. Näen Europan liekissä ja vertavuotavana ja kuulen voihkinat suurilta taistelukentiltä. Mutta noin v. 1915 merkillinen
henkilö astuu veriselle näyttämölle. Hän on
mies, joka ei ole saanut paljon sotilaallista
kasvatusta, on vain kirjailija, mutta pitää
suurimman osan Europpaa ohjissa vuoteen
1925. Hän vaeltaa jo maan päällä liikemiehenä. Korkeammat vallat ovat antaneet hänelle tehtävän suoritettavaksi.
”Vanhassa maailmassa on määrätty alkavaksi uusi valtiollinen aika: ei ole keisarikuntia eikä kuningasvaltoja, vaan koko maailma muodostuu yhdistyneiden kansojen valtioliitoksi.
”Vuoden 1925 jälkeen näen uskonnollisten
tunteiden muuttuvan: kirkko kaatuu ja vallassaolevat
siveysaatteet
menettävät
kannatuksensa. Sitten alkaa suuri uudistustyö. Las-
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ketaan panteismin temppelin peruskivi. Jumala, sielu, henki ja kuolemattomuus sulatetaan uudessa valinuunissa, ja siten valmistuu
tie uudelle rauhallisesti alkavalle siveelliselleajalle. Valtiolliset ja uskonnolliset häiriöt ovat
järkyttäneet kaikkien kansojen henkistä perustusta, mutta näen niiden jokaisen tulleen
viisaammaksi. Näen maailmannäytelmän päättyvän näytöksen haihtuvan kuin iltarusko vuorien yläpuolella, ja ”Keinottelun” viitatessa
kädellään alkaa uusi historia.”
Tien varrelta 1913:260—261.
Tolstoin profetallinen näky ks ennustuksia
1914: 364—367,
ks teosofia 1914: 511—512,
Moni ihminen jää epäilijäksi ainiaaksi. — —
Etten minä tuohon kohtaan pysähtynyt, siitä
saan kiittää hyvää karmaani. Ja tämä hyvä
karmani pukeutui aluksi Leo Tolstoin muotoon. Tutustuin hänen kirjoihinsa ja maailmankatsomukseensa.
Luin
hänen
taisteluistaan ja epäilyksistään ja huomasin ihmeekseni ja sisäiseksi riemukseni, että hän oli läpikäynyt saman sieluntuskan, jota minä paraikaa kärsin. Tuossa oli siis toinen ihminen,
vieläpä suuri ja kuuluisa ihminen, joka ymmärsi minua ja ajatteli niinkuin minä. Mikä
merkillinen lohdutus, mikä hurmaava tuki ja
turva! Ei hän mitään positivista tietoa minulle antanut eikä hän minua sillä tavalla
lohduttanut, että tuskani olisi haihtunut. Päinvastoin. Mutta hän antoi minulle tukea salaisessa uskossani, että rehellinen ja ehdoton
totuuden etsintä oli inhimillisesti oikeutettu
ja että se ei ollut toivoton. Totuuden piti jossain löytyä ja olla saavutettavissa. [*Ote
P.E:n teos. muistelmista] 1915:157,
Heräymyksen! vei minut Uuden Testamentin ja Jeesuksen luo, ja koska Tolstoi vakuuttavammin, suuremmalla innolla ja uskolla
kuin kukaan muu puhui Jeesuksen ja hänen
oppinsa puolesta, oli luonnollista, että koska,
mielestäni nyt olin tehnyt samanlaisen henkisen kokemuksen ja löytänyt saman totuudenkuin Tolstoi, minä muutenkin elämänymmärryksessä^ alussa seurasin kokonaan Tolstoita,
hyväksyen
hänen
katsantokantansa
yksityiskohtia myöten. [*Ote P. E :nteos. muistelmista]
1915: 160,
Luonnollista on, että kun ihminen tekeetällaisen kokemuksen, hän kysyy itseltään:
onko toisia ihmisiä, jotka ovat samaa kokeneet ja missä niitä on? Ja kun en lähimmässä
ympäristössäni
huomannut
sellaisia
ihmisiä,
turvauduin
mielessäni
Toistoihin,
joka minulle auktoritetiksi oli muodostunut..
”Kai hän on tätä kokenut”, ajattelin. Samaan
aikaan Suomessa alkoi saada mainetta tolstoilainen Arvid Järnefelt, joka oli julkaissut
kirjan ”Heräämiseni”. Sen luin ja päätin
siitä, että tekijä oli käynyt läpi heräämisen
ja nähnyt valon, vaikka kirjassa muuten oli
sellaista, jota minä en täysin ymmärtänyt.
Erityisesti vaikutti minuun Järnefeltin vilpitön kertomus siitä, kuinka hän luopui yläluokkalaisasemastaan, lyöttäytyi suutarien ja.
työmiesten pariin ja rupesi itse tekemään
ruumiillista työtä.
”Häntä minun täytyy saa-
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da tavata”, ajattelin, ”niinhän minäkin tahdon pois valheellisesta asemastani.” Mutta en
tiennyt hänen osotettaan.
Silloin luin erään Järnefeltin artikkelin
aikakauskirjassa Humanitas ja päätin siitä,
että Jean Boldt — Humanitaksen toimittaja
— tiesi J:n osotteen. — — Järnefelt asui
maalla Lohjalla. — — Järnefelt teki minuun
unohtumattoman
vaikutuksen.
[*Ote
P.E:n
teos. muistelmista] 1915:263—264,
Syvän vaikutuksen teki minuun nuorena,
kun Tolstoi ja Järnefeltkin kertoivat kokemuksestaan, kuinka mahdotonta oli noudattaa
hyviä päätöksiä ja lupauksia, kun ei enää
ollut kannustamassa se huumaava mielentila,
jossa päätös tehtiin, ks panettelu 1916: 382,
Leo Tolstoi, joka oli henkisenä oppaanani,
vei minut evankeliumein Kristuksen yhteyteen, ks P. E. XII Teosofia hengen uskontona
1917: 102—103,
Tolstoin lailla Suomen kansa uskoo sotalaitoksen olevan suurimpana syynä kansojen
onnettomuuteen. Ja minkätähden semmoinen
rauhan profeta kuin Leo Tolstoi olisi syntynyt Venäjällä, ellei Venäjän kansan hengessä
piile sama rakkaus rauhalliseen elämään ja
rauhalliseen työhön? ks Suomi 1917: 153—157,
Leo Tolstoin mestarillisen raamatunselityksen Evankeliumi Arvid Järnefeltin suomentamana ks Järnefelt, Arvid 1917: 249,
ks vallankumous 1917: 250,
Leo Tolstoi, Evankeliumi ks kirjallisuus
1917:482,
ks rauha 1919: 5, marttyyrit 1920: 5—6,
Ihanteellinen avioliitto tässä todella henkisessä merkityksessä on juuri semmoinen, jommoiseksi esim. Tolstoi ja meillä Järnefelt
ovat sitä kuvitelleet, ks sukupuolielämä 1920:
151—154,
Leo Tolstoi taas toi eteeni Kristuksen. Hänkin oli etsinyt totuutta kaikkialta, mutta askel
askeleelta hän osoitti ja todisti, kuinka kaiken etsimisen täytyi lopulta johdattaa evankeliumein Jeesuksen luo. Jeesus Kristus oli
ainoa, joka täydellisen selvästi ja yksinkertaisesti, vaikka samalla alemmalle, itsekkäälle
järjellemme
käsittämättömästi,
ratkaisi
käytännössä kaikki tuskalliset ja ahdistavat tiedustelumme ja kysymyksemme elämän tarkoituksesta. ”Seuraa minua”, sanoi Jeesus
”Tee niinkuin minä käsken; ja sinä olet huomaava, etten minä puhu itsestäni; sinä olet
huomaava, että puheeni todella on jumalasta,
Isästä, ja totuus on vapauttava sinut”. Leo
Tolstoin kehoituksesta syvennyin täten uuteen
testamenttiin, ja silmäni aukenivat näkemään
evankeliumein ihanuuksia.
Lokakuussa 1896 tapahtui käännekohta henkisessä elämässäni, kuten Tietäjässä 1915 olen
kertonut; valtava kokemus synnytti minut
uudestaan sisäisesti, pyyhkäisi sielustani viimeisenkin
epätietoisuuden
ja
epävarmuuden
ihmiselämän
henkisestä
merkityksestä
päämaalista, ja saattoi minut niin sanoakseni
Kristuksen jalkain juureen. Jos madame Blavatsky oli tehnyt minusta yleismaailmallisen
teosofin, kaikkien uskontojen rakastajan, teki
tämä henkinen kokemukseni, johon Leo Tol-
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stoin neuvomana evankeliumein tutkiminen oli
johdattanut,
minusta
”ruusu-ristiläisen”
eli
rosenkreutsiläisen sanan kristillisessä merkityksessä.
Mutta eräs asia muodostui minulle heti
välttämättömyydeksi. Minun piti päästä selvyyteen madame Blavatskystä. Hänen henkensä oli ollut minua niin lähellä, — olinko
minä hänestä etääntynyt? Hänen tutut, rakkaiksi
käyneet
kasvonpiirteensä
seurasivat
minua ajatuksissani ja hänen suuret silmänsä
kysyivät tutkien, joskin täysin rauhallisesti:
”joko minut hylkäsit?” ”En, en”, huudahdin
sielussani, ”mutta sano sinä minulle, ymmärrätkö kokemukseni? Oletko sinä kokenut Kristuksen tavalla Isän läsnäoloa? Oletko sinä
syntynyt uudestaan? Ymmärrätkö sinä Leo
Tolstoin?”
Ja silloin oli minusta, kuin madame Blavatsky olisi hymyillyt. ”Tutki”, hän sanoi,
”kirjoituksistani ja sanoistani voit huomata,
olenko kokenut enemmän vai vähemmän kuin
Tolstoi ja sinä”.
Ja minä tutkin.
Kauan ei kestänytkään, ennen kuin tiesin,
mille kannalle madame Blavatsky oli asettunut suuren maamiehensä suhteen, sillä näin
hän kirjoitti Tolstoista: ” — —
Lukiessani sitä artikkelia, josta yllä olen
toistanut muutamia lauseita, täytyin suurella
sisäisellä riemulla. Tolstoi puhui luennossaan
”valosta”, joka ihmisessä loistaa, ja samaa
valoa olin kokenut henkisessä uudestisyntymisessäni. Kun nyt madame Blavatsky täydellisellä ymmärtämyksellä ja kunnioituksella
puhui sekä Tolstoista että mystillisestä valosta, osoitti ja todisti hän tietävänsä asiasta
ainakin yhtä paljon kuin Tolstoi, mutta luultavasti enemmän.
Eikä uusi testamentti ollut madame Blavatskylle tuntematon kirja; ei hän ollut ”pakana”, joka ”pelkäsi kristinuskon suuria totuuksia”; ei hän ”kieltänyt Kristusta” eikä
karttanut Jeesuksen sanoja. Päinvastoin hän
samalla tavalla kuin Tolstoi teki jyrkän eron
”kristinuskon” ja Jeesuksen todellisen opin
välillä.
[*Otteet art. Madame H. P. Blavatsky sarja
Muistoja menneiltä vuosilta] 1922: 304—308,
ks duhoboorit 1923: 11,
Leo Tolstoi meidän aikanamme oli tunkenut
syvemmälle evankeliumein ja Kristuksen opin
henkeen kuin yksikään piispa tai pastori, joka
kirkollisen vihkimyksen on vastaanottanut, —
eikä hän ollut edes yliopistossa suorittanut
mitään teologisia tutkintoja, ks apostolit 1924:
245—247,
vuorisaarnan viiteen käskyyn, jotka Leo
Tolstoi kirjoissaan oli paljastanut ja tulkinnut. Madame Blavatsky, joka piti suurta
maanmiestään ja aikalaistaan Tolstoita ”miltei
kaikkitietävänä” ks Ouroussow, L. 1926:67,
ks Kristus 1927:42,
Kun tarkasti tutkii vuorisaarnaa, tulee samaan käsitykseen kuin Leo Tolstoi, että Jeesus Kristus nimenomaan kieltää tappamisen
ja sodan, ks Kristinusko ja maailmanrauha
1927: 390—394,
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”Älä tapa”, kirjoittanut Teo Tolstoi, on
.Suomen Rauhanliiton julkaiseman kirjasarjan
ensimäisenä numerona.
Tien varrelta 1927: 420,
Leo Tolstoin syntymästä oli viime elokuun
28 p:nä kulunut 100 vuotta. Hänen muistokseen meidänkin sanomalehtemme julkaisivat
mietelmiään ja arvostelujaan, ja ainakin se
kirjoitus, joka sattui toimituksen käsiin, oli
kuvaava nykyhetken psykologiselle asenteelle.
Leo Tolstoi tunnustetaan empimättä suureksi
kirjailijaksi,
mutta
uskonnollisena
totuuden
etsijänä
ja
löytäjänä
hänen
pätevyyttään
epäillään. Tahdotaan mielellään kaikenlaisiin
tosiseikkoihin nojautumalla paljastaa, kuinka
rauhaton ja rikkirevitty hänen oma sielunsa
oli, kuinka täynnä ristiriitaa hänen oma personallinen elämänsä. Tämä on todella ikäänkuin pitäisi kiinnittää huomio tummiin pilkkuihin auringosta puhuttaessa. Omassa sisässään Tolstoi eli rikkomattomassa rauhassa ja
näkemyksessä ja hänen henkensä kirkas valo
levisi ja leviää yhä hänen kirjojensa ja kirjoitustensa kautta. Tietysti hän esittäessään
kirjassa
jotain
kysymystä
periaatteellisesti
puhui jyrkemmin kuin hän itsekään jossain
yksityistapauksessa
olisi
käytännössä
menetellyt. Esimerkkinä siitä on hänen oppinsa
ruumiillisesta työstä. Kirjoissaan hän tuntuu
pitävän
sitä
jotakuinkin
ainoana
pelastuskeinona aikansa kulttuuri-ihmisille. Mutta yksityiskirjeessä eräälle ystävälleen hän nimenomaan kerran sanoi: ”Ja piru vieköön koko
ruumiillisen työn, jos se vieroittaa sydämemme ihmisistä, sen sijaan että se lähentäisi
meitä heihin; parempi silloin olisi buddhalaisen tavalla kulkea ympäri kerjäämässä,
kuppi kädessä”. Tolstoi tiesi selvästi, että
rakkaus, todellinen jumalallis-inhimillinen, sydämellinen rakkaus oli elämän sisin laki. Hän
yritti muodollisesti näyttää, millä tavalla rakkaus olisi toteutettavissa elämässä, mutta ei
hän
käytännössä
koskaan
unohtanut,
että
muoto sittenkin saattoi kuollettaa ja että
henki oli ainoa, joka eläväksi teki. Hän oli
löytänyt ”keskipisteen” ja eli niin ollen rauhassa.
Tien varrelta 1928:252—253,
ks armeija 1930:51—52,
Tuhatvuotinen 1930: 138,
H.P.B. 1931: 38—40,
Tolstoilaisia Venäjällä. Kansainvälinen Rauhantietotoimisto ilmoittaa, että Venäjän hallituksen ja Tolstoin ja Tshertkoffin ystävien
välillä on saatu aikaan sopimus, jonka mukaan asevelvollisuudesta kieltäytyville tolstoilaisille luvultaan n. 1000 annetaan 4000 ha
viljelysmaata Siperiassa Kusnetsin alueella ja
maanviljelystyökaluja. He tulevat siellä elämään riippumattomina ja olemaan vapautettuina veroista ja sotapalveluksesta, kertoo
”Rauhaa kohti”. Tällä toimenpiteellään Venäjän hallitus on osoittanut suurempaa suvaitsevaisuutta ja myötätuntoa aatteen ihmisiä kohtaan kuin yksikään muu hallitus Europassa.
Tien varrelta 1931: 205,
Leo Tolstoi julistaa alkuperäisen kristin-
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uskon oikeata siveysoppia, ks ristiretki Teosofinen 1932: 154—160,
Venäjän suuri kristitty, Leo Tolstoi, syntyperältään kreivi, ja miljoonamies, elää yksinkertaisena talonpoikana uhraten kaiken aikansa
Kristuksen
rakkaudenopin
levittämiseen, ks Teosofia ja sosialismi 1934: 249—257,
TOLSTOIN OPIN TEOSOFIA
Kaukana
mittaamattoman
Venäjän
sydämessä elää ja 1 vaikuttaa muuan aikamme
suurimpia neroja. ) Enemmän kuin neljännesvuosisadan hänen tähtensä on tuikkinut maineen
taivaalla
ja
lähettänyt
valonsäteitään
maailmaan.
Kuka on Leo Tolstoi? Maailmankuulu novelli- ja romaanikirjailija, voittamaton vavahduttavan
todellisissa
kuvauksissaan
elämästä
ja ihmisistä pyhässä tsaarin valtakunnassa;
kirkkojen väärän kristinuskon peloton vastustaja,
kreikkalais-oikeauskoisen
kirkon
kiroama; ihmisten sosiaalisten käsitteiden valtava uudistaja, selvänäköinen ja terävä paljastaessaan yhteiskunnan nurjat puolet.
Arvostelut hänestä ja hänen uudesta alkukristillisestä uskostaan ovat kuitenkin hyvin
vaihtelevat, vaikka kaikki tunnustavatkin hänen nerokkuutensa.
”Sellaista
romaania
kuin
‘Ylösnousemus’
ei ole kirjoitettu toista Kristuksen syntymän
jälkeen!” huudahti muuan Tolstoin kirjallisen
kyvyn ihailija ajatellen erityisesti niitä leimuavia totuuksia, jotka tekijä lausuu tässä
teoksessaan.
”Vastustan ehdottomasti Tolstoin reformatoorisia utopioja”, sanoi toinen; ”niin pintapuolista käsitystä työstä ja yhteiskuntajärjestyksestä ja ihmisten tasa-arvoisuudesta ja
sellaista
aitovenäläistä
tietämättömyyttä
valtion käsitteestä on suorastaan vahingollista
levittää
painettuna
maailman
kaikille
kulmille.”
Ja kaikki tietävät, mitä puhdasoppiset kristityt
ajattelevat
venäläisen
uskonfanaatikon
kerettiläisistä
uskonnollisista
tuumailuista.
Kaikkialla ottavat virallisen uskonnon edustajat vaieten vastaan Tolstoin itsepintaisen
pysyttäytymisen siveyssäännöissä, jotka evankeliumit ovat esittäneet Jeesuksen sanomia
ja juutalaisten kymmenen käskyn vastakohtana, mutta he kääntyvät sen sijaan syvällä
suuttumuksella
pois
sellaisesta
epäkristillisyydestä kuin esim. saastattoman sikiämisen
kieltämisestä.
Valistunut yleisö ei enää kiinnitä mitään
huomiota näihin vastaväitteisiin, joita kirkolliselta taholta esitetään Tolstoin käsityksiä
vastaan. Dogmien varustus on luonnontieteiden, historian ja vertailevan uskontotieteen
miinoittama, ja räjähdysaineina ovat realistiset tosiasiat, ei yksistään inhimillinen järki.
Sitävastoin täytyy Tolstoin seuraajien, jotka
eivät ehkä ole niinkään lukuisat, mutta sitä
innokkaammat,
ottaa
vakavasti
tutkittavakseen se suuttumus, jota Tolstoin sosiaalinen
ja
eetillinen
ajatustapa
herättää
epäitsekkäissä ja eteenpäin pyrkivissä ihmisissä.
1

) Kirjoitettu v. 1902.
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Yleensä voidaan sanoa, että hänen tuotannossaan samoin kuin maailmankin silmissä
kaunokirjailija on siirtynyt taka-alalle jättääkseen sijan profeetalle; Tolstoita arvostetaankin tältä eräissä suhteissa uuden elämänkatsomuksen julistajan kannalta; samalta
näkökannalta mekin nyt käsittelemme häntä
ja hänen oppiaan. Kun hänen nimensä mainitaan, kuvittelevat useimmat, jotka tuntevat
hänen kirjoituksensa, yhteiskunnallista uudistajaa, joka tahtoo toimittaa pois tuomioistuimet ja vankilat, hallitukset ja kirkot, ja joka
yksityiselle yksilölle saarnaa paluuta ruumiilliseen työhön.
Ei olekaan vaikeata hyljätä hänen ajatuksensa sikäli kuin niitä pitää fantastisina, sillä
on helppo arvostella, kun saa kuulla niin kaihtamatta ja selvästi esitetyn mielipiteen.
Pelkään sitävastoin, että niitä on varsin
vähän, jotka, vaikkakaan eivät hyväksy hänen
elämänkatsomustaan
kaikissa
yksityiskohdissaan,
kuitenkin
ymmärtävät
häntä
täysin.
Nämä ovat niitä, jotka osaavat tuntea hänen
laillaan, vaikka he eivät joka kohdassa ajattele hänen ajatuksiaan. He eivät niinkään näe
miestä, jolla on yhteiskuntaa kumoavia ajatuksia kuin pikemminkin ja ensi sijassa miehen, jolla on suuri sydän, joka rakastaa totuutta koko olemuksellaan, joka on tehnyt
erään suurelle enemmistölle vielä tuntemattoman sielullisen kokemuksen. He ymmärtävät
häntä siksi, etteivät he ensin kysy, mitä hän
sanoo, vaan miksi hän sanoo sitä mitä sanoo.
Ja he ymmärtävät hänet oikein siksi, että
heidän ymmärtämyksensä ei perustu rajoitettuun sielulliseen kokemukseen, vaan saa
ravintonsa runsaasti pulppuavasta henkisestä
elämänlähteestä,
heidän
omasta
heränneestä
korkeammasta tajunnastaan. Siten todellakin
Tolstoita on ymmärrettävä hänen oman oppinsa nojalla.
Se, että luullaan Tolstoin opin, jolla on
yleinen
veljeys
lähtökohtanaan,
saarnaavan
paluuta ”luonnolliseen” ruumiilliseen työhön
kaikille ylisivistyneille nykyaikaisille laiskureille, osoittaa hänen oppinsa hengen täydellistä väärinkäsittämistä. Samaten, jos uskotaan tämän opin haluavan poistaa kaikki vankilat, tuomioistuimet j.n.e, yhtäkkiä kristillisestä maailmasta. Tolstoin oppi on puhjennut
hänen henkisestä tajunnastaan, ja muoto, jossa
se esiintyy, on tulos ulkonaisista kokemuksista, jotka Toistoilla on ollut elämässään. On
hyvin mahdollista, että jos yksityinen henkilö
kokee saman henkisen heräämyksen kuin Tolstoi, hän tuntee kutsumusta omaksumaan hänen käsityksensä ruumiillisesta työstä ja yhteiskuntakysymyksistä. Mutta jos esimerkiksi
kokonainen yhteiskunta päättäisi äkkiä poistaa kaikki tuomioistuimet, kaiken lainsäädännän, kaiken rikollisten rankaisun, ei tällä olisi
mitään yhteistä Tolstoin opin kanssa, elleivät
kaikki yhteiskunnan jäsenet olisi henkisesti
heränneitä
ja
täysin
tietoisia
astumastaan
askeleesta. Oppi — niinkuin aina uskonnon
henki — vetoaa yksilöihin ja kutsuu heitä
parannukseen ja uudestisyntymiseen.
En suinkaan halua kieltää, että Tolstoi ehkä
itse luulee useimpien kristittyjen olevan kyp-
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siä hänen ilmestyksilleen, ja että heidän ajatustensa täytyy välttämättömästi kulkea samaan suuntaan kuin hänenkin. Sen verran
dogmaattista optimismia voidaan toki suoda
anteeksi suurelle opettajalle! Ja voihan tapahtua, että Venäjän maaperä on erityisesti vastaanottavainen siemenille, joita hän kylvää.
Ken tietää, ehkäpä Tolstoi ilmaisee Venäjän.
kansan kaipauksen, ehkäpä hän ruumiillistuttaa sen hengen ja sinkoaa ilmoille sen yhteiskunnallisen elämän ihanteen, jota tämä nuori,
ylöspäin pyrkivä kansa on kutsuttu toteuttamaan aikana, jolloin se kirjoittaa historiaansa.
Olen suorastaan tehnyt sen kokemuksen, että
oma kansani, jonka kansallisen karman laki
on sitonut Venäjän kansaan, erittäinkin ruumiillista työtä tekevät luokat, ei ole aivan
kykenemätön
vastaanottamaan
tolstoilaista
kristinuskoa.
Kuitenkin uskon, ettei tässä suhteessa suinkaan saa olla liian toivehikas. Opin oma henki
on sellainen, että se vaatii yksilöllistä uudestisyntymistä, ennen kuin sen mukaan voidaan
elää oikeassa hengessä, ja milloin sellaisia sielunliikkeitä on aikaisemmin historian kuluessa
esiintynyt en masse ovat ne ajan mittaan
osoittautuneet riittämättömiksi ja useimmiten
johtaneet erehdyksiin ja kiihkoiluun.
Koetan nyt esittää Tolstoin kristinuskon
systemaattisesti,
lähtien
mielestäni
oikeasta
psykologisesta näkökannasta ja esittäen inhimillisen
yhteiselämän
velvollisuuksiin
liittyvien käskyjen luonnollisen järjestyksen. Tässä
minun ei suinkaan tarvitse menetellä omavaltaisesti, vaan voin käyttää hyväkseni suuren
uudistajan omia sanoja. Leo Toistoilta on vähän tunnettu teos, jonka nimi on ”Kristillinen
oppi” (ainakin on englantilaisella käännöksellä, jonka sain julkaisijalta, Vladimir Tchertkoffilta, nimenä ”The Christian Teaching”),
missä tekijä lyhyin, systemaattisesti järjestetyin lausein esittää uskonnollisen uskonsa.
Tahdon tässä toistaa tämän kirjan sisällön
varmana siitä, että se herättää teosofisessa
lukijapiirissä mielenkiintoa.
Kirjan ensimmäisessä osassa, jonka nimenä
on ”muinaiset opit ja uusi elämänkäsitys”,
Tolstoi antaa yhteenvedon oppinsa metafyysillisestä perustasta. Hän aloittaa tämän osan
seuraavilla
sanoilla:
”Varhaisimmista
ajoista
alkaen ihmisillä on ollut tunne kurjuudesta,
kestämättömyydestä
ja
tarkoituksettomuudesta
olemassaolossaan, ja he ovat odottaneet pelastusta tästä kurjuudesta, tästä kestämättömyydestä ja tästä tarkoituksettomuudesta jumalalta tai jumalilta, joiden piti vapauttaa heidät erityisistä onnettomuuksista tässä elämässä ja suoda heille tulevassa elämässä se onni,
jota he olivat havitelleet, mutta jota he eivät
olleet saavuttaneet. Siksi on kaukaisista muinaisajoista asti ollut eri kansojen keskuudessa
opettajia, jotka ovat antaneet ihmisille opetusta sen jumalan tai niiden jumalien luonnosta, jotka tulevat heidän vapahtajakseen;
samaten niistä sovituskeinoista, joita piti käyttää, jotta ihmiset saisivat palkintonsa tässä
tai tulevassa elämässä.”
Mainittuaan tämän jälkeen joitakin eri uskontojen pääpiirteitä tekijä esittää, kuinka
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nämä opit eivät ajan mittaan voineet tyydyttää inhimillisen sielun vaatimusta, osittain
siksi, etteivät ihmiset saavuttaneet kaipaamaansa onnea tässä elämässä, osittain siksi,
että he kehittyvän valistuksen lisääntyessä
huomasivat, että useat opeista olivat epätosia,
ja osittain sen tähden, että he kansojen keskinäisen
kanssakäymisen ansiosta
huomasivat,
että jokaisella kansalla oli jumalallinen ilmestyksensä, joka oli olevinaan ainoa oikea. Ja
hän lisää: ”Jos vanhimpina aikoina vain parhaimmat henget, kuten Salomo, Buddha, Sokrates, Lao-Tse y.m., saavuttivat tietoisuuden
vastakohdista, joka on toisaalta inhimillisen
elämän onnenvaatimuksen ja jatkuvaisuuden
ja toisaalta kuoleman ja kärsimyksen väistämättömyyden välillä, tuli siitä myöhempinä
aikoina totuus, joka oli kaikille selvä, ja enemmän kuin koskaan ennen kaivattiin tähän ristiriitaan ratkaisua.”
”Tämä ratkaisu”, sanoo Tolstoi, ”tuli alkuperäisen kristinuskon keralla”. Hän kuvailee
asiaa tarkemmin seuraavasti:
”Ensimmäisenä
elämänkautenaan
ihminen
elää ilman tietoisuutta siitä, että elää; siis ei
hän itse elä, vaan hänessä ja hänen kauttaan
elää se elinvoima, joka elää kaikessa, mitä
tunnemme. Ihminen alkaa itse elää vasta silloin, kun hän tulee elämisestään tietoiseksi.
Tästä hän tulee tietoiseksi silloin kun tietää
kaipaavansa onnea omalle osalleen ja näkee
muiden kaipaavan samaa. Tämän tiedon antaa
ihmiselle järjen herääminen.
”Kun ihminen huomaa elävänsä ja kaipaavansa onnea, ja että muilla olennoilla on sama
kaipuu, huomaa hän myös ehdottomasti, että
se onni, jota hän janoaa itselleen, on saavuttamaton, ja että menestyksen sijasta häntä
odottaakin väistämätön kärsimys ja kuolema.
Samat vastoinkäymiset odottavat kaikkia olentoja. Tässä tulee nyt näkyviin ristiriita, ja
ihminen etsii siihen ratkaisua — ratkaisua,
jonka tulee antaa hänen elämälleen sellaisenaan järjellinen sisältö. Hän toivoo, että hänen elämänsä olisi joko sellainen kuin se oli
ennen järjen heräämistä, s.o. puhtaasti eläimellinen, tai että siitä tulee puhtaasti henkinen. Ihminen tahtoo olla eläin tai enkeli, mutta
hän ei osaa olla kumpaistakaan. Ja tässä tulemme siihen ristiriidan ratkaisuun, jonka
kristinusko antaa. Se julistaa ihmiselle, että
hän ei ole eläin eikä enkeli, vaan enkeli, joka
on eläimestä syntymässä — henkinen olemassaolo, joka kehittyy eläimellisestä, ja että
meidän koko elämämme tässä maailmassa ei
ole muuta kuin tuota syntymisprosessia.”
En malta olla huomauttamatta, että tämä
vapauttava oppi, jota Tolstoi nimittää kristilliseksi, ei ole muuta kuin kaikkien uskontojen
esoteerinen
sisältö,
ensimmäinen
salaisuus,
joka paljastuu ihmiselle, kun hän etsii oikeata
tietä pelastukseen. Tolstoi on löytänyt tien
kristillisestä uskonnosta, mutta buddhalainen,
joka seuraa vanhojen jälkiä, voi yhtä hyvin
löytää sen uskonnostaan ja hindu omastaan.
Tämän olemme teosofian ansiosta täydellisesti
ymmärtäneet.
Tolstoi jatkaa: ”Niin pian kuin ihminen on
herännyt
järjelliseen
tietoisuuteen,
hänelle
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tämä tietoisuus sanoo, että hän kaipaa onnea;
ja koska hänen järjellinen tajuntansa on herännyt hänen omassa erityisessä olemuksessaan, hänestä näyttää siltä, että tämä onnen
kaipaus
liittyy
tähän
erityiseen
olentoon.
Mutta sama järkitietoisuus, joka osoitti hänelle, että hän on erityinen olento, joka kaipasi onnea itseään varten, osoittaa hänelle
myös, että tämä hänen erillinen olentonsa ei
sovellu siihen elämän ja onnen kaipuuseen,
johon hän sen liittää. Hän huomaa, että tämä
erityinen olento ei voi omata elämää eikä
autuutta.
”Mitä sitten on todellinen elämä?” hän kysyy itseltään ja hän huomaa, että todellista
elämää ei ole hänessä itsessään eikä niissä
olennoissa, jotka häntä ympäröivät, vaan ainoastaan siinä, joka aiheuttaa autuutta. Tämän keksinnön tehtyään ihminen lakkaa pitämästä omaa erillistä ruumiillista ja kuolevaista olentoaan itsenään, ja pitää itsenään
sitä olemusta, jonka hänen järjellinen tietoisuutensa hänelle paljastaa, ja joka on muista
erottamaton, henkinen ja siksi kuolemasta
vapaa. Tämä on uuden henkisen olemuksen
syntyminen ihmisessä.
Tämä olemus, jonka ihmiselle paljastaa hänen järjellinen tajuntansa, on onnen kaipuu,
sama onnen kaipuu, joka aikaisemmin oli hänen elämänsä päämäärä, mutta sillä erotuksella, että aikaisemman olennon onnen kaipuu
liittyi erityiseen ruumiilliseen olentoon eikä
ollut itsestään tietoinen, kun sitävastoin nykyinen onnen kaipuu on itsestään tietoinen eikä
liity mihinkään erilliseen, vaan kaikkeen, mikä
on olemassa.
Järjen
heräämisen
ensimmäisenä
kautena
ihmisestä tuntuu, että se onnen jano, jonka
hän tuntee todelliseksi itsekseen, liittyy ainoastaan ruumiiseen, johon se on suljettu.
Mutta kuta selvemmäksi ja voimakkaammaksi
järki tulee, sitä selvemmin ihminen ymmärtää, niin pian kuin hän on tietoinen itsestään,
että hänen todellinen itsenaä ei ole hänen ruumiinsa (joka on vailla kaikkea todellista elämää), vaan juuri tämä onnen kaipuu, onnen
kaipuu, joka liittyy kaikkeen olevaiseen, s.o.
universaalisen onnen kaipuu.
Universaalisen onnen kaipuu antaa elämän
kaikelle olevaiselle; se on se, jota me nimitämme Jumalaksi. Niinpä se olento, joka ihmiselle paljastuu tajunnassaan, olemus, joka
syntyy, ja joka antaa elämän kaikelle, mitä
on olemassa, tämä olemus on Jumala. Ihminen tuntee Jumalan omassa itsessään suoranaisesti oman tajuntansa välityksellä.
Tajunta ilmaisee ihmiselle, että hänen elämänsä perusta on universaalisen onnen kaipuu, jotakin käsittämätöntä ja selittämätöntä,
mutta samalla ihmistä lähimpänä ja käsitettävimpänä. Esiintyen ihmisessä ensin hänen
eläimellisen olemuksensa elämänä, sitten niiden olentojen elämänä, joita hän rakastaa,
autuudenjanon prinsiippi ilmenee järjen herättyä universaalisen onnen kaipuuna. Tämä
kaipuu on kaiken elämän lähde, se on Jumala
niinkuin evankeliumissakin sanotaan: ”Jumala
on rakkaus.”
1934: 293—299,
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TOLSTOIN OPIN TEOSOFIA
IT.
Määriteltyään näin kauniisti Jumalan tai
ehkä oikeammin sanoen Logoksen, Tolstoi
esittää itselleen, aivan kuin olisi hindufilosofi,
kysymyksen,
joka
muistuttaa
vedantistista
ajattelua, vaikka Tolstoi vastaakin siihen kuin
käytännöllinen
länsimaalainen:
”Tietoisena
Jumalan henkisestä ja jakamattomasta olemuksesta erillisessä ruumiissaan, ja nähdessään, että sama Jumala on läsnä kaikessa
mikä elää, ihmisen on pakko kysyä itseltään,
miksi Jumala, henkinen Olemus, yksi ja jakamaton, on sulkenut itsensä toisistaan erotettuihin ruumiisiin ja ihmisen itsensä omaan
erilliseen ruumiiseen. Miksi on henkinen ja
absoluuttinen (?) Olemus jaotellut itsensä,
jos niin voi sanoa? Miksi on Jumalallinen
Olemassaolo tullut yksilöllisyyden ja aineen
rajoittamaksi? Miksi on kuolematon suljettu
kuolevaiseen ja yhdistetty siihen? Voidaan
vastata vain yhdellä tavalla. On korkeampi
Tahto, jonka perustelut ovat ihmiselle käsittämättömät. Ja tämä korkeampi Tahto on
asettanut ihmisen ja kaiken olemassaolevan
paikalle, missä se on. Tämä sama Tahto, yleisen onnen, rakkauden kaipuu, joka jostakin
ihmiselle käsittämättömästä syystä on sulkeutunut olentoihin, jotka ovat erillään muusta
maailmankaikkeudesta, on sama Jumala, jonka
ihminen tuntee sisässään, ja jonka hän näkee
ulkopuolellaan. Niin on siis Jumala kristillisen opin mukaan se elämän henki, jonka ihminen tuntee itsessään ja koko maailmankaikkeudessa onnen kaipuuna; tämä kaipuu on
samalla syynä siihen, että tämä Olemus on
suljettu yksilölliseen ja ruumiilliseen elämään
ja on sen edellyttämä. Kristillisen opin mukaan on Jumala se Isä, joka evankeliumin
mukaan lähetti maailmaan poikansa, itsensä
kaltaisen, täyttämään siinä Hänen Tahtonsa,
joka on autuutta kaikelle, mikä elää.
Järjellisessä ihmisessä Jumala ilmenee kaikkien
hyvinvointia
tavoittelevana
pyrkimyksenä; ulkomaailmassa Jumala ilmenee toisistaan erillisissä olennoissa, joista jokainen tavoittelee omaa onneansa. Vaikka ihminen ei
tiedä eikä voi tietää, miksi ainoan henkisen
Olemuksen, Jumalan, oli pakko ilmentää itsensä järjellisessä ihmisessä kaipauksena yleiseen onneen ja yksityisissä ihmisissä kaipauksena, jota kukin tuntee omaa onneansa
kohtaan, ei ihminen kuitenkaan voi olla näkemättä,
että
nämä
molemmat
(kaipaukset)
suuntautuvat
määrättyyn
päämäärään,
joka
on täynnä riemua ja ihmiselle saavuttamaton.
Tämän päämäärän paljastaa ihmiselle havainto, historia ja järkevä ajattelu. Havainto
osoittaa hänelle, että kaikki edistyminen inhimillisessä elämässä (sikäli kuin sitä tunnemme) on ollut vain sitä, että ihmiset ja muut
elävät olennot, jotka ennen ovat olleet erillään
toisistaan
ja
keskenään
vihamielisiä,
ovat yhä enemmän liittyneet ja liittoutuneet
toisiinsa sopimuksin ja keskinäisellä vuorovaikutuksella. Historia osoittaa hänelle kaikkien ihmissuvun viisaiden opettaneen, että
ihmissuvun on
käytävä eristyneisyydestä yh-
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teyteen, että niinkuin profeetat sanoivat, Jumalan täytyy opettaa ihmisiä, ja keihäät ja
miekat on muutettava auroiksi ja viikatteiksi;
että, niinkuin Kristus sanoi, kaikkien on tultava yhdeksi, niinkuin hän on yhtä Isän kanssa. Järki osoittaa hänelle, että ihmisen korkein menestys, jota kaikki tavoittelevat, voidaan saavuttaa vain täydellisellä yhdistymisellä ja yksimielisyydellä ihmisten kesken.
Siksi — vaikka maailman olemassaolon lopullinen päämäärä onkin ihmiseltä salassa —
hän yhtäkaikki tietää, mitä on se lähin työ
maailman kehittämiseksi, johon hänet on kutsuttu
osallistumaan,
nimittäin
hajaannuksen
ja erimielisyyden korvaaminen yhteen liittymisellä ja sopusoinnulla.
Niin siis osoittavat havainto, historia ja
järki, että työ, johon ihminen on kutsuttu
ottamaan osaa, on Jumalan työtä. Ja henkisen olemuksen sisäinen yllyke, rakkaus, joka
hänessä on syntymässä, kehoittaa häntä kulkemaan samaan suuntaan. Ihmisessä syntyneen henkisen olemuksen yllyke tähtää vain
rakkauden kasvuun hänessä. Tämä rakkauden
kasvu, ja vain se, käy täysin yksiin sen työn
kanssa, jota maailmassa suoritetaan — hajaannuksen
ja
erimielisyyden
korvaamiseen
ykseydellä ja sopusoinnulla — ja jota kristinuskossa nimitetään Jumalan valtakunnan perustamiseksi. Jos siis ihminen epäilisi opin
totuutta, tämä yhtäpitäväisyys ihmisen sisäisen toivon ja koko maailman elämässä olevan
pyrkimyksen välinen yhtäpitäväisyys vahvistaisi kristillistä määrittelyä elämästä ja sen
tarkoituksesta.
Kun ihminen syntyy uuteen elämään, on
hän tietoinen siitä, että hänen eristetyssä
yksilöllisyydessään, jossa rakkaus on, tämä
kaipaus autuuteen ja onneen ei koske ainoastaan häntä itseään, vaan kaikkea, mikä elää.
Ellei tämä yleisen autuuden toivo, tämä rakkaus olisi suljettu yksilölliseen olentoon, pysyisi
se
tietämättömänä
omasta
olemassaolostaan ja olisi aina kaltaisensa; mutta kun
se on suljettu erillisen olennon rajoihin —
ihmiseen — tulee se tietoiseksi itsestään ja
rajoituksestaan ja yrittää murtaa vankilansa
muurit. Oman luontonsa mukaisesti rakkaus
pyrkii käsittämään kaiken olevaisen. Se levittää rajojaan luonnonmukaisesti, ensin rakkaudella omaan perheeseen — vaimoon ja
lapsiin — sitten rakkautena ystäviin ja omiin
kansalaisiin; mutta rakkaus ei tyydy tähän,
vaan pyrkii syleilemään kaikkea.
Se, mikä ihmisen todellisessa elämässä tässä
maailmassa on oleellista on juuri tässä rakkauden ihmisessä syntyneen elämän rajojen
laajentumisessa. Hänen elämänsä tässä maailmassa syntymästä kuolemaan ei ole muuta
kuin henkisen olemuksen syntymistä hänessä,
ja tämä jatkuva syntyminen on sitä todellista
elämää, josta kristinopissa puhutaan.
Personallisen elämän ja todellisen elämän
välinen ero on tämä: personallisen elämän
tarkoituksena
on
lisätä
ulkonaisen
elämän
nauttimista ja pitkittää sitä, mutta ihmisten
kaikista pyrkimyksistä huolimatta ei tätä päämäärää milloinkaan saavuteta, koska hänellä
ei ole valtaa ulkonaisiin olosuhteisiin nähden,
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jotka estävät nauttimista, eikä myöskään niihin erilaisiin vastoinkäymisiin nähden, jotka
milloin hyvänsä saattavat hänet kohdata. Todellisen elämän päämääränä on sitävastoin
rakkauden
laajentuminen
ja
syventyminen,
eikä tätä voi mikään estää, sillä kaikki ulkonaiset olosuhteet (sellaiset kuin väkivalta,
sairaus, kärsimys, jotka estävät personallisen elämän päämäärän toteuttamista) auttavat henkisen päämäärän toteuttamistyössä.”
Tällä esityksellään Tolstoi antaa meille tarkan ja oikean käsityksen oppinsa metafyysillisistä perusteista. Se riittääkin osoittamaan
kuinka lähellä teosofista elämänkäsitystä Tolstoi on, voidaanpa suorastaan sanoa, että hänen käsityksensä on sama kuin teosofian. Hyvällä syyllä sanoikin madame Blavatsky maalaisestaan : ”Hän on niitä harvoja valittuja,
jotka alkavat intuitiolla ja päättävät quasikaikkitietäväisyydellä.
Tolstoi
on
suorittanut halvempien metallien — eläimellisen massan — muuttumisen kullaksi ja hopeaksi eli
viisasten kiveksi, ihmisen korkeamman minän
kehittämisen ja ilmentämisen.” (Valittuja pienempiä kirjoitelmia, s. 145).
Tolstoin metafysiikka ilmentää itse asiassa
erään uskonnon perustotuuden, opin inhimillisen hengen jumalallisesta synnystä ja kaikkien ihmisten yhteydestä Jumalassa, tämän
opin, jota nykyaikainen teosofia painostaa
niin voimakkaasti, ja jota Tolstoi julistaa
oman
personallisen
kokemuksensa
nojalla.
Joka hetki odottaa, että hän astuu askeleen
seuraavaan perustotuuteen ja julistaa oppia
ihmishengen
aikakautisesta
ruumistumisesta,
oppia
jälleensyntymisestä
eli
reinkarnatsionista. Tässä odotuksessa saa kuitenkin pettyä,
sillä Tolstoi, joka on todellinen henkinen opettaja ja saarnaa vain sitä, minkä hän itse
tietää tosiasiaksi, ei ole vielä saavuttanut
sitä kohtaa kehityksessään, missä oman menneisyyden muisto herää. Hän kysyy tosin kirjan lopussa, elääkö ihmisen jumalallinen olemus, joka on ja on siis aina ollut ja aina
tulee olemaan, mahdollisesti kuoleman jälkeen
erityisessä muodossa, ja synnyttääkö lisääntynyt rakkaus uuden aineellisten osien kokoomuksen, mutta toistaiseksi hän on varma vain
yhdestä asiasta, siitä, että ihminen kuolemassa
palaa sinne, mistä hän on tullut; ja koska
tämä alku tiettävästi on järkeä ja rakkautta,
voi hän iloisella luottamuksella kulkea kohti
sitä siirtymystä, joka häntä odottaa.
Kuitenkin näyttää aavistus oikeasta asianlaidasta,
intuitiivinen
valonvälähdys
valaisseen suuren ajattelijan tajuntaa. Hän sanoo
toisessa kohtaa kirjaansa:
”Voi kuvitella, että se, joka nyt on ruumiimme, tämä ilmeisesti erillinen olento, jota
rakastamme yli kaiken, jossakin menneen
alemman elämämme vaiheessa oli vain rakastettujen esineiden kokoomus, jota rakkaus
liitti yhteen, niin että me tässä elämässä tunnemme sen omaksi itseksemme, ja että samalla tavalla nykyinen rakkautemme siihen,
mikä on saatavissamme, jossakin tulevassa
elämässä kenties liittää kaikki nämä esineet
yhdeksi ainoaksi olennoksi, joka on meitä yhtä
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lähellä kuin nyt ruumiimme.
(Minun Isäni
kotona on monta asuinsijaa).”
Tämä kirkas ajatus on itse asiassa toinen
muoto
jälleensyntymiskäsitteestä
sellaisena
kuin esoteerinen oppi sen esittää. Ei ole ihmeteltävä, jos Tolstoi pitää kansanomaista käsitystä
jälleensyntymisestä
eli
”sielunvaelluksesta” tosin ”vähemmän karkeana” kuin kirkon käsitystä taivaista ja helveteistä, mutta
kuitenkin sellaisena, joka säilyttää käsityksen
personallisesta, erillisestä jatkumisesta, koska
hän arvattavastikaan ei ole saanut tietoa kuolemattomuuden salaisuuden esoteerisesta selityksestä. Mutta jos hän ajattelisi loppuun
saakka
yllämainitun
nerokkaan
ajatuksen,
pääsisi hän hyvin lähelle esoteerista oppia.
Esoteerinen oppi on nimittäin seuraava:
Ihmiselle ei ole mitään muuta olemassa
kuin se, mikä ajatusten, tunteiden ja havaintojen muodossa on tunkeutunut hänen tajuntaansa. Näistä ajatuksista j.n.e, säilyvät hänen tajunnassaan ne, joihin hän tuntee vetäymystä, joita hän rakastaa. Ihmisen todellinen
koti on se maailma, missä ne ajatukset j.n.e.,
joita hän rakastaa, ovat eläviä todellisuuksia.
Hän itse tajuntakeskuksena ei kuole milloinkaan, mutta se maailma, missä hän elää, kuolee pois hänestä, laajentuu ja häviää. Kun
ihminen,
henkinen
tajuntakeskus,
ruumistuu,
tapahtuu juuri sellainen rakastettujen esineiden keräys, jota Tolstoi kuvailee s.o. kaikki
ne ajatukset, tunteet, y.m.s., joihin henki sisäisessä maailmassaan tuntee vetäymystä, etsivät ilmaisun itselleen maallisesta personallisuudesta, samalla kuin tämä vaikuttaa puolestaan henkeen suomalla sille tilaisuuksia tietoisuuden eli olevaiseen kohdistuvan rakkauden laajentamiseen.
Jälleensyntyminen ei siis ole personallisuuden eristyneisyyden säilyttämistä, sielunvaellusta Profaanissa merkityksessä, sillä personallisuus on toinen jokaisessa ruumistumassa;
sitävastoin se henkinen olemus, jonka jatkumisesta ja kuolemattomuudesta Tolstoi itse
on varma, pukeutuu uudelleen ja uudelleen
lihan verhoon valmistaakseen itselleen tilaisuuden siihen itsekehitykseen, jota Tolstoi sanoo rakkauden kasvuksi. Kun ihminen on saavuttanut sen kehitysasteen, että hän Tolstoin
lailla tulee tietoiseksi universaalisesta onnenkaipuusta todellisena itsenään, silloin hän on
astunut sille tielle, millä hänen tajuntansa
vähitellen avartuu alati yhä laajempia piirejä,
käsittäväksi, kunnes hän lopulta — todellisena Mestarina — kantaa sydämessään koko
elävää luontoa ja ajatuksessaan koko ihmiskunnan tietoisuutta.
Siirrymme nyt opin eetillisten sisällykseen,
jolle Tolstoi omistaa kirjansa kuusi seuraavaa osastoa, ja saamme tällöin huomata, että
hänen kantansa on teoreettisesti sama kuin
teosofiankin.
Etiikka on Tolstoin opissa, samoinkuin teosofiassakin,
metafysiikasta
erottamaton
sillä
se ei ole, niinkuin on esim. kirkollisen dogmatiikan laita, kokoelma positiivisia ja negatiivisia
käyttäytymissääntöjä,
joukko
käskyjä,,
jotka alkavat sanoilla
”sinun tulee”, ilman
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muuta perustelua kuin tämä ”sinun tulee”,
vaan se on käytäntöön sovellettu esitys metafyysillisestä totuudesta. Koska nyt ihmisen
todellinen elämä on hänessä olevan henkisen
olemuksen syntymisessä, ja tämä prosessi on
kaiken elävän tajuamisen ja siihen kohdistuvan rakkauden loputonta laajentumista, täydellistymistä henkisessä elämässä, ei myöskään etiikalla eli opilla oikeasta elämästä voi
olla muuta kuin yksi positiivinen käsky: elä
niin, että sinussa oleva henkisyys kehittyy.
Tämä on kaikkien siveyssääntöjen peruskäsky.
Muistamme Tolstoin sanat, että ihminen on
•enkeli, joka syntyy eläimestä. Hänen henkinen elämänsä on alituista kehittymistä, ei
paikallaan pysymistä. Se ei ole milloinkaan
kaikkien hengen mahdollisuuksien täydellistä
toteuttamista, vaan aina lisääntyvää toteuttamista. Ja miksi? Siksi, että eläin estää enkelin ilmentymistä, ja eläin täytyy voittaa.
”Ihmisen todellisen elämän perusta on yleisen onnen kaipuu”, sanoo Tolstoi. ”Koska
rakkaus on ihmisessä suljettu muista erillisen
olennon rajoihin, koettaa se luonnollisesti
avartaa näitä rajoja. Ihmiselle ei siis suinkaan ole tarpeellista tehdä jotakin saadakseen aikaan rakkauden ilmenemisen, sillä tämä
pyrkii oman luontonsa nojalla ilmentymään,
vaan ihmisen tarvitsee vain raivata tieltä ne
esteet, jotka ovat sen tiellä” — nämä esteet,
joiden juuret ovat ihmisessä olevassa eläimessä, ja jotka saavat elämänsä hänen aineellisesta ruumiistaan, joka erottaa hänet
muista olennoista.
Mitkä sitten ovat nämä esteet? Ja kuinka
ne ovat voitettava? Huomaamme, että etiikka
Jakautuu johdonmukaisesti kahteen osastoon:
ensimmäinen on oppi henkisen kehityksen
esteistä, toinen on oppi niiden poistamisesta.
Esteet, Tolstoi opettaa, ovat kolmenlaisia:
syntejä, ansoja ja uskonnollista petosta; synnit houkuttelevat eläintä meissä, ansat kietovat pauloihinsa ymmärryksemme, ja uskonnollinen petos vaimentaa järjen äänen.
Vaikka ihminen onkin herännyt henkiseen
elämään — ja meidän on pidettävä tämä
kohta mielessämme, sillä muita henkisen elämän etiikka ei velvoita —, voi hän eläimellisen
luontonsa
pakottamana
tehdä
tekoja,
jotka ovat ristiriidassa hänen henkisen luontonsa kanssa, ja näitä tekoja sanotaan synneiksi. Tolstoi antaa tässä saman määrittelyn
synnistä kuin teosofiakin. Ei ole mitään itsessään pahaa, ihmisen kehitysasteesta riippuu, tekeekö hän syntiä tai toimiiko hän
vain sisimmän luontonsa mukaisesti. Niin
kauan kuin ihminen uskoo, sanoo Tolstoi, että
hänen elämänsä päämäärä on hänen oma personallinen onnensa (ja näin tekevät kaikki
lapsuudessaan),
niin kauan hän noudattaa
sitä ainoata Jumalan tahtoa, joka on hänen
tiedossaan.
Mutta ihminen ei joudu taistelemaan yksinomaan syntejä vastaan. Synnilliset taipumukset menevät perintönä, ja koko ihmiskunnan alempi luonto palvoo kultaista vasikkaa.
Onko siis hämmästyttävää, jos ymmärrys on
hyväksynyt niin yleisen tosiasian, ja jos tämä
ymmärrys, joka niin mielellään palvelee it-
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sekkäitä
tarkoitusperiä,
on
keksinyt
koko
joukon älyllisiä ansoja, jotka pyhittävät huonot taipumukset, niin, vieläpä ovat systematisoineet nämä ansat ja tehneet niistä uskonnon, jota opetetaan kasvavalle sukupolvelle,
ja joka sumentaa sen alkuperäistä ymmärrystä sielläkin, missä korkeampi järki voisi
sitä valaista?
”Uskonnollinen petos on niin ollen kaikkien
ihmiskunnan syntien ja onnettomuuksien perusta”, sanoo Tolstoi, ”sillä ainoakaan ihminen, jonka ymmärrys ei ole siten vääristelty,
ei voi olla sokea älyllisten ansojen valheellisuudelle.” Tällä hän omaksuu saman asenteen
kuin teosofiakin, jonka tunnettu motto kuuluu: ei ole uskontoa totuutta korkeampaa, ja
joka teloittaa oppilaittensa mieliin, että inhimillinen järki ei ole pimitettäväksi vaan valaistavaksi, ettei ihmistä voi milloinkaan pelastaa sokea usko, vaan ainoastaan tieto.
Käymme nyt tarkemmin selostamaan niitä
pahan kolmea lajia, jotka estävät ihmishengen vapaata kehittymistä, ja alamme esittämällä Tolstoin tekemän syntien jaon.
”On kuusi syntiä eli estettä rakkauden ilmenemiselle ihmisessä:
a) Aistillisuuden synti, joka on siinä, että
ihminen
tekee
tarpeittensa
tyydyttämisestä
nautinnon (syö ja juo nauttiakseen, pukeutuu näyttääkseen kauniilta ja asuu suurellisesti voidakseen ympäröidä itsensä ylellisyydellä ja mukavuudella).
b) Laiskuuden synti, joka on siinä, että
ihminen tekee itsensä vapaaksi työstä, joka
on välttämätön hänen tarpeittensa tyydyttämiseen.
c) Ahneuden synti, joka on siinä, että ihminen hankkii itselleen valtaa voidakseen tyydyttää tarpeitaan tulevaisuudessa (luulee olevansa
yksinoikeutettu
hallitsemaan
keräämäänsä varallisuutta, niin että antaa kanssaihmistensä kärsiä puutetta).
d) Kunnianhimon synti, joka on siinä, että
ihminen
pakottaa
kanssaihmisensä
tahtonsa
alaisuuteen
(säilyttää
valtansa
itsekkäissä
tarkoituksissa tai pyrkii valtaan — taistelua
käyden).
e) Sukupuolisuuden synti, joka on siinä,
että ihminen hankkii itselleen nautintoa sukupuolivaiston avulla.
f) Huumauksen synti, joka on siinä, että
ihminen
keinotekoisesti
kiihdyttää
ruumiillisia ja sielullisia kykyjään.
Koska tämä jako on kyllin selvä, tahdon
ottaa puheeksi vain toisen synnin laiskuuden
synnin. Siitä sanotaan:
”Eläinten lailla ihmisten täytyy käyttää
voimaansa, ja tämä voima suunnataan luonnollisesti niiden asioiden hankkimiseen, jotka
ovat hänen tarpeittensa tyydyttämiseen välttämättömät.
Siten
suoritetun
työn
jälkeen
täytyy ihmisen samoinkuin eläimenkin levätä ... ja tämä luonnollinen lepo miellyttää
häntä. Mutta kun hänen järkensä on herännyt, erottaa hän työn levosta, ja huomatessaan levon työtä miellyttävämmäksi hän koettaa pitkittää edellistä ja vähentää jälkimäistä, siten että hän älynsä voimalla pakottaa
huolehtimaan hänen tarpeistaan.”
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Ihminen tekee itsensä vapaaksi ruumiillisesta työstä ja siirtää sen toisten hartioille
nauttien toimeentulokseen heidän työnsä hedelmät. Täten hän asettaa esteitä oman todellisen menestyksensä ja henkisen luontonsa
ilmenemisen tielle, sillä se vaatii, että hänen
on palveltava muita, ja jos hän jatkaa sitä
henkiseen tietoisuuteen herättyään, tekee hän
laiskuuden synnin.
Olemme nyt tässä Tolstoin etiikan arassa
kohdassa: ruumiillinen työ, jonka syrjäyttäminen on yksi kuudesta synnistä. Sen, joka
on tunkeutunut Tolstoin opin ytimeen, täytyy
tässä, hieman hämmästyen ja eräänlaisella
mielenkiinnolla, kysyä itseltään, kuinka Tolstoi, joka muutoin sellaisella selvyydellä ja
tiedolla piirtää henkisen elämän ääriviivat,
tekee tässä niin silmiinpistävän epäjohdonmukaisuuden.
”Jos olisitte sokeita, ei teillä olisi syntiä;
nyt sanotte: ‘Me näemme’; sentähden syntinne jää olemaan”, sanoi Jeesus (Joh. IT:
41). Samalla tavalla myöntää Tolstoi, että
”synti” esiintyy vasta henkisen tietoisuuden
keralla, kun ihminen jo älyssään näkee, että
jokin on väärin, mutta yhtäkaikki antaa myöten lihan houkutuksille. Hänen oma oppinsa
ei siis tuomitse tekoa sellaisenaan, vaan inhimillisen motiivin. Tuskin kukaan esimerkiksi
kieltää, että se yhteiskunnan jäsen on sosiaalisesti katsoen loinen, joka itse tekemättä
hyvää toisessa tai toisessa suhteessa elää
esim. elettyjen pääomien turvin ja siten nauttii muiden työn hedelmistä, ehkä sen lisäksi
palkiten
kanssaihmisensä
ylpeyden
järjettömällä tunteettomuudella; uskonnolliselta näkökannalta ei kukaan voi häntä tuomita, ellei
hän itse tuomitse itseänsä sillä, että huomaa
tekevänsä syntiä. Vain tässä, jälkimäisessä
tapauksessa hänet tuomitsee myös Tolstoin
oppi, silloin on hänelle ainoa tie pelastukseen,
että hän muuttaa elämänsä j”a alkaa tehdä
jotakin kanssaihmistensä hyväksi. Pitemmälle
eivät opin vaatimukset ulotu. Se huutaa ihmiselle: ”Herää henkiseen elämään. Anna elämäsi vaikuttimien muuttua itsekkäistä epäitsekkäiksi. Tähän saakka olet elänyt oman
personasi ja perheesi onnen hyväksi, elä tästä
lähtien kaikkien hyväksi.” Enempää oppi ei
voi sanoa. Sen täytyy jättää jokaiselle yksityiselle ratkaistavaksi, kuinka hän hoipertelee
eteenpäin elämässä. Ja ihmeellistä on, kuinka
hyvä johtotähti ihmisellä tässä tapauksessa
on omassa heränneessä henkisessä tajunnassaan, sydämen ja järjen kaksoisvalossa!
En usko edes Tolstoin itsensä kieltävän,
että ihmisellä on kyky hyödyttää ympäristöään muutoinkin kuin yksinomaan ruumiillisella työllä. Kulttuuri ei voi sittenkään olla
aivan merkityksetön kaikkein piintyneimmällekään
”tolstoilaiselle”.
Minun
ei
tarvitse
toistaa vanhaa väitettä, että suuret taideteoksemme, maailman nerojen luomukset, eivät olisi milloinkaan nähneet päivänvaloa, jos
kaikki ihmiset olisivat ajatelleet vain ruumiillisia tarpeitaan. Eikä kulttuuri suinkaan ole
syntynyt laiskurien toimesta. Tolstoi erehtyy
pahoin, jos hän antaa ymmärtää jotakin sen
kaltaista. Riittää, kun muistamme yhden ai-
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noan musertavan tosiasian, sen, että ruumiillinen työ ei milloinkaan vaadi sitä huomiota,
sitä keskittyneisyyttä, sitä sielullista ponnistusta, sitä henkistä voimaa, kuin tuottava
henkinen työ. Toisin sanoin: ruumiillista työtä
tekevä ihminen ei milloinkaan voi kuluttaa
niin paljon elinvoimaa, olla niin ahkera, kuin
kulttuurityöntekijä.
Mutta miksi Tolstoi sitten on asettanut
ruumiillisen työn henkisen ihmisen elämän
ihanteeksi, miksi hän on tehnyt tämän, ilman
että hänen oppinsa olisi johdonmukaisesti sitä
vaatinut? Ah, minusta tuntuu kuin vastaus
tähän ei ole niin kaukana, ettei sitä voisi
saavuttaa.
1934: 327—336,
TOLSTOIN OPIN TEOSOFIA
III.
Ensiksikin Tolstoi on itse suuri ja sentähden nöyrä nero. Hänen loistavat lahjansa
eivät heikennä hänen henkisen näkönsä terävyyttä, ne lisäävät sitä. Hänessä on ylivoimaisena vallalla tunne, että ihmiset, nämä
ihmiset, jotka kärsivät ja riemuitsevat hänen
ympärillään, ovat hänen veljiään, saman Isän
lapsia, Isän, jonka hän tuntee sisimmässään,
ja joka on lähettänyt hänet maailmaan heitä
palvelemaan. Ja hän kysyy itseltään: Mitä
olen tehnyt näiden veljieni hyväksi? Niin
paljon kuin olenkin tehnyt työtä eläessäni,
mitä olen tehnyt veljieni hyväksi? Enkö ole
aina ajatellut itseäni, onneani, kunniaani, menestystäni? Ja tämä ensimäinen tunne käy
hänessä niin voimakkaaksi, niin raskaaksi,
ettei hän koskaan voi sitä unohtaa: elämäni
on hukkaan eletty. Kuinka paljon parempi
olisikaan ollut, jos minä — vaikka en olisi
tehnyt mitään hyvääkään — en myöskään
olisi tehnyt mitään pahaa, en milloinkaan huvitusteni ja ilojeni takia olisi käyttänyt hyväkseni toisten vaivojen ja kyynelten hedelmiä, vaan itse rehellisen miehen tavoin voimakkaine ja suonikkaine käsineni hankkinut
elatuksen itselleni ja perheelleni sillä tavalla
kuin luonto on ihmiselle neuvonut?
Tämä tunne on värittänyt Tolstoin koko
näkemyksen.
Tähän liittyi huomio ympäröivistä olosuhteista.
Ruumiillista työtä tekevän luokan rinnalla,
joka raatoi päivät päästään, joka teki välttämätöntä työtä ja epäilemättä oli hyödyksi
maailmassa, hän näki erikoisoikeuksia nauttivan herrasluokan, joka ulkoapäin katsoen eli
toisen kustannuksella sen työstä. Mutta tällä
herrasluokallahan oli toki oma työnsä, sehän
palveli kulttuuria? Tietysti, mutta millä tavalla? Siten, että nämä kulttuurin vartijat
kuluttavat aikansa yltäkylläisyydessä, iloissa
ja nautinnoissa — usein mitä eläimellisimmässä —, siten, että nämä tuomarit ja asianajajat epäsivät raatavilta veljiltään kaikkein
yksinkertaisimmankin
oikeuden,
siten,
että
nämä virkamiehet ja byrokraatit ajattelivat
vain omaa etuaan eivätkä milloinkaan yhteiskunnan parasta, siten että nämä kenraalit ja
sotaherrat
erottivat
työläiset
vaimoista
ja
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lapsista ajaakseen heidät toisia samalla tavalla eristettyjä ihmisiä vastaan ja pakottaen
heidät surmaamaan toisiaan, siten, että nämä
palkatut papit Jumalan ja uskonnon nimessä
opettivat veljilleen ja pienille lapsille mitä
karkeimpia uskomuksia, j.n.e.
Tolstoi näki nämä olosuhteet ympärillään,
hänen mielikuvituksensa asetti ne omalaatuiseen räikeään valaistukseensa, ja hän menetti
uskonsa nykyaikaiseen yhteiskuntaan ja nykyaikaiseen kulttuuriin. Kaikkia johtaa itsekkyys, ja älykkyys on tullut apuun. Toinen
tekee itsensä toisen herraksi suuremmalla
oveluudellaan. Tämä on luonnotonta, tämä on
epäoikeudenmukaista. Olkoot kaikki ennemmin toistensa vertaisia ja viljelkööt maata.
Tämä oli jalon sydämen luonnollinen kapina. Näkemänsä pahan takia se unohti kaiken
hyvän, mitä sivistys on saanut aikaan. Emmekä milloinkaan unohda, että sydän sykki
erään venäläisen rinnassa. Hän näki enemmän pahaa kuin me muut näemme.
Mutta me, jotka uskomme sivistyksen voimaan, me, jotka emme ole sokeita sille tosiasialle, että sivistyksen ansiosta jo ulkonainen elämä on meidän päivinämme rikkaampaa, kauniimpaa, jalompaa kuin se oli ihmisten eläessä eläinten tapaan — puhumattakaan taiteesta, tieteestä, kirjallisuudesta, s.o.
henkisestä elämästä, meidän pitää yhtäkaikki
kuunnella tämän venäläisen ajattelijan paradokseja ja oppia myös ajattelemaan sosiaalista
asemaamme,
puhdistamaan
omaatuntoamme ja olemaan aina unohtamatta, että
elämällä on vakava tehtävänsä.
Maailmassa on kurjuutta, vieläpä kauhistuttavan paljon kurjuutta. On ilmeistä että
suurin osa tästä kurjuudesta johtuu yhteiskuntamme nykyisestä järjestyksestä. Ei ole
ihme, että sosialistit, kommunistit ja anarkistit valittavat ja kiroavat vallitsevaa systeemiä.
Vika ei kuitenkaan ole siinä, niinkuin
Tolstoi uskoo, että osa ihmisiä viljelee maata
toisen osan suorittaessa älyllistä ja henkistä
työtä ja pitäessä valtaa käsissään; vika on
siinä, että valta voi joutua niiden käsiin
jotka eivät kykene käyttämään sitä oikein,
sekä siinä, että n.s. yläluokka ei aina käsitä
omaa asemaansa kansaan nähden, etuoikeuksiaan,
velvollisuuksiaan
ja
vastuutaan.
Me
olemme päässeet kriitilliseen kohtaan, kun se
vanha - arvojen mitta, joka antoi vallan ja
oikeuden voimakkaiden ja ovelien käsiin, ei
enää
pidä paikkaansa
moraalisen
tajumme
mukaan; me olemme ymmärtäneet, että uuden
arvojen arvioinnin on päästävä voimaan: vallan ja oikeuden on jouduttava älykkäiden ja
hyvien, viisaiden käsiin, niiden, jotka osaavat
kasvattaa ja johtaa nuorempia veljiään. Se,
mikä tekee ihmisten erilaisen aseman oikeutetuksi on, että toiset voivat, ja heidän tulisi
olla toisten kasvattajia. Eivätkö nerot ole
maailmassa
viedäkseen
sivistystä
eteenpäin,
s.o. kasvattaakseen ihmiskuntaa?
Uusi yhteiskunta on rakennettava tämän
ajatuksen perustalle.
Ah, missä ovat nämä ihmiset? Missä ovat
nämä henkisesti kehittyneet opettajat, nämä
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valistuneet valtiomiehet, nämä viisaat hallitsijat? Missä on tämä rehellinen, velvollisuudentuntoinen
virkamieskunta?
Opeta
kansaa
kaipaamaan heitä, ja he tulevat näkyviin!
Ihmiskunta ei ole niin huono kuin miltä se
näyttää. Sen sydämessä on paljon kultaa.
Tämä on probleemin ratkaisu. Tai niinkuin
Tolstoi itsekin sanoo: kun vain palvelemme
toisiamme, emme tee laiskuuden syntiä.
Se toinen pahan lajissa, joka estää ihmishengen vapaata kehittymistä, ja joka viivästyttää ihmisen taistelua kuutta syntiä vastaan, ovat älylliset ansat, jotka järki on keksinyt, ja joita Tolstoi luettelee viisi.
Ensimmäinen näistä on persoonallinen eli
valmistautumisen ansa, joka houkuttelee ihmistä, kun hän on saavuttanut henkisen itsetietoisuuden, kaikenlaisten syiden nojalla lykkäämään tulevaisuuteen henkisen elämän viettämisen,
kun
sitävastoin
omatunto
sanoo:
nyt on otollinen aika, nyt, kun näen totuuden, kun näen, miksi olen olemassa, nyt minun
on
rehellisellä
päätöksellä
ryhdyttävä
taistelemaan syntejä vastaan.
Toinen on perheansa, joka houkuttelee ihmistä, erittäinkin naisia, omaisiin kohdistuvan
rakkauden
nimessä
vapautumaan
oikeuden
vaatimuksista vieraita kohtaan, vieläpä suorastaan tekemään itsensä syypäiksi mitä suurimpiin
julmuuksiin
muita
kohtaan
omien
lastensa menestyksen tähden. Kaikki ihmiset
ovat veljiä, sanoo omatunto, eikä ketään kohtaan saa tehdä vääryyttä.
Kolmas on työn ansa, joka houkuttelee
ihmistä oman etunsa vuoksi jatkamaan hyödyttömän, vieläpä vahingollisen työn tekoa,
kuten väkijuomien valmistusta, kun sen sijaan
omatunto
vaatii
häntä
harjoittamaan
hyvää ja hyödyllistä ammattia.
Neljäs on toveruuden ansa, ja se on siinä,,
että ihmisiä, jotka ovat liittyneet yhdistykseksi
kuten
oppilasyhdistyksiksi
koululaitoksissa, työläisten, sotilaiden, tiedemiesten, pappien,
kuninkaiden,
kansojen
yhdistyksiksi,,
houkutellaan uskomaan, että uskollisuus sellaisten yhdistysten ja liittojen sääntöjä kohtaan on sitovampi kuin uskollisuus omantunnon käskyjä kohtaan, kun on kysymyksessä
niiden suhde ulkopuolisiin ihmisiin.
Viides ja viimeinen on valtion ansa, joka
houkuttelee ihmisiä uskomaan, että heidän
on kaikin voimin tuettava sitä sosiaalista organisatiota, jossa he elävät, ja joka muuttuu,,
niinkuin kaikki muukin tämän maan päällä,,
rinnan
ihmiskunnan
tajunnan
kehittymisen
kanssa. Valtion nimessä tehdään mitä suurinta vääryyttä suuressa mittakaavassa, kuten teloituksia ja sotia, ja mitä julmimpia
rikoksia
alempia
kansankerroksia
kohtaan,,
jollaista oli orjuus eilen ja maan riistäminen
työläisiltä tänään. Ihmisten olisi mahdotonta,
tehdä näitä vääryyksiä, elleivät he olisi keksineet eräitä yhdistelmiä — valtiokoneiston
— joka jakaa vastuun niin, ettei kukaan
tunne sen painoa.
Seurauksena
siitä,
että
ihminen
suostuu
näihin älyllisiin ansoihin, on, että hänen moraalinen voimansa heikkenee ja hänen kykynsä vastustaa syntiä huomattavasti pienentyy-
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”Yhdessä hetkessä hän omistautuu palvelemaan Jumalaa ja löytää siinä onnensa, ja
kääntyy seuraavassa taas personalliseen elämään, etsii oman erillisen olemuksensa hyvin
vointia ja tekee syntiä.”
Kolmas laji pahaa on uskonnollinen petos.
Tästä Tolstoi sanoo — ja todellakin tuntuu
kuin kuulisimme H. P. Blavatskyn kaltaisen
teosofin puhuvan:
”Uskonnollinen petos on sitä, että yhden
sukupolven
ihmiset
teroittavat
seuraavalle
sukupolvelle erityisillä keinotekoisilla tavoilla
sellaista käsitystä elämän tarkoituksesta, joka
ei perustu järkeen, vaan sokeaan uskoon. Uskonnollisen petoksen ytimenä on uskon ja
herkkäuskoisuuden
tarkoituksellinen
sekoittaminen ja edellisen korvaaminen jälkimäisellä.
Väitetään, että ihminen ei voi elää ja ajatella ilman uskoa — mikä onkin aivan totta,
mutta sen sijaan että saarnattaisiin uskoa —
s.o. sen tunnustamista, että on olemassa jotakin, mistä voi olla tietoinen ilman että kykenee määrittelemään sen järjellisesti, niinkuin
Jumala henki, hyvyys — saarnataankin uskoa
määrätynlaisessa
muodossa,
kolmessa
persoonassa olevaan Jumalaan, joka määrätyllä ajankohdalla loi maailman, ja joka määrättyinä
aikoina
ja
määrätyissä
paikoissa
on erityisten profeettojen välityksellä ilmaissut määrättyjä asioita”.
”Uskonnollinen petos syntyy siitä, että niiden ihmisten rinnalla, jotka esittävät kehittyneimpiä totuuden ilmauksia ja koettavat elää
niiden mukaan, aina on myös ihmisiä maailmassa, jotka pitävät voimassa aikansa elänyttä ja tarpeettomaksi käynyttä totuuskäsitystä ja sille perustuvaa elämänjärjestystä.”
”Totuus ei kaipaa mitään ulkonaista vahvistusta, koska sen ottavat vapaasti vastaan
ne, joille se välitetään, mutta valhe vaatii
erityisiä menettelytapoja, joiden avulla se
voidaan ilmoittaa ihmisille heidän omaksuttavakseen;
tämän
saavuttamista
tarkoittavat
keinot ovat aina olleet samat”.
”Ensimmäinen eli totuuden väärintulkitseminen on sitä, ettei ainoastaan sananmukaisesti
tunnusteta
sen
ilmoituksen
totuutta,
jonka viimeiset opettajat ovat antaneet ihmiskunnalle, vaan opettaja itsekin tunnustetaan
pyhäksi, yliluonnolliseksi henkilöksi — tehden hänet jumalalliseksi ja liittäen häneen
erityisten ihmetekojen suorittamisen —, samalla kuin itse ilmoitetun totuuden ydin
salataan, niin että se, sensijaan että tuomitsisi aikaisemman elämänkäsityksen ja elämistavan, päinvastoin tukee sitä.”
”Tällaista totuuden vääristelyä ja sen julistajan jumalointia on harjoitettu kaikissa
kansoissa, milloin uusi uskonnollinen oppi on
nähnyt päivänvalon. Tällä tavalla vääristettiin Mooseksen ja juutalaisten profeettojen
oppi. Ja tästä samasta väärintulkitsemisesta
Kristus nuhteli fariseuksia sanoessaan, että
he istuivat Mooseksen istuimella ja itse astumatta
Jumalan
valtakuntaan
estivät
niitä,
jotka olivat siihen valmiit. Buddhan, Laotsen
ja Zoroasterin opit tulkittiin samalla tavalla
väärin; saman kohtalon alaiseksi joutui kristinusko Konstantinuksen aikana, jolloin paka-
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nalliset temppelit ja jumaluudet muutettiin
kristillisiksi, ja muhamettilaisuus nousi vastustamaan
valekristillistä
monijumalaisuutta
langetakseen itse lyhyen ajan kuluttua saman
väärän tulkinnan uhriksi.”
”Toinen menettelytapa eli usko yliluonnolliseen on sitä, että ihmisille vakuutetaan olevan
synnillistä
ylpeyttä
käyttää
totuuden
etsinnässä sitä järkeä, jonka Jumala heille
on antanut, ja että on toinen ja varmempi
tie totuuteen; tämä on ilmestyksissä, jotka
Jumala on suonut valituille ihmisille, ja joiden
luotettavaisuuden
todistuksena
pidetään
eräitä niitä seuraavia merkkejä ja ihmeitä.
Ihmisiä ei opeteta uskomaan järkeen, vaan
ihmetekoihin, s.o. siihen, joka on järjen vastaista”.
Saanen
esittää
pienen
välihuomautuksen.
Tolstoi on aivan oikeassa tehdessään tässä
yhteydessä n.s. ihmeet täysin merkityksettömiksi. Kaikki henkiset opettajat ovat yhtä
mieltä siitä, ettei ihmisen pidä uskoa muutakuin mitä hän ymmärtää. On sitävastoin
aivan toinen asia, että on luonnonlakeja ja
voimia, jotka vielä ovat vähän tunnettuja,
mutta
jotka
kerran
tutkittuina
ratkaisevat
kaikki näennäiset ihmeet varsin luonnollisissa ”okkultisissa ilmiöissä”. Meidän on sentähden varottava lankeamasta toiseen äärimmäisyyteen, s.o. epätieteelliseen epäuskoon.
”Kolmas menettelytapa eli välittäjän sijoittaminen Jumalan ja ihmisten välille on sitä,
että ihmisille vakuutetaan heidän olevan kykenemättömiä
saavuttamaan
suoranaista
yhteyttä Jumalaan, jonka jokainen ihminen tuntee (ja jonka Kristus teki erityisen selväksi,
kun hän julisti ihmisen olevan Jumalan,
pojan), vaan että ihmisen ja Jumalan kanssakäymisessä
tarvitaan
yksi
tai
useampia
välittäjiä. Tähän välittävään asemaan sijoitetaan profeetat, pyhimykset, kirkko, pyhä
kirjoitus, erakot, dervishit, laamat, Buddhat
(Kristukset) ja kaikenlaiset papistot... vain
näihin välittäjiin uskomalla ihminen voi saavuttaa totuuden.”
”Neljäs
menettelytapa
eli
(hypnootinen)
ihmisten aisteihin vaikuttaminen on sitä, että
kutsutaan koolle joukko ihmisiä sillä verukkeella, että on suoritettava eräitä Jumalan
vaatimia toimituksia — kuten rukouksia, sakramentteja, uhreja — ja että näille ihmisille, kun heidät on saatu määrätyllä tavalla
tylsistetyiksi,
opetetaan
valheita
totuuden
valepuvussa. Kaikki mikä temppeleissä on
kaunista ja suurenmoista hypnotisoi ihmisiä,,
koristeiden, astioiden ja pukujen komeus,,
keinotekoisen valon säteilevä loisto, laulun
ja urkujen äänet, suitsutukset, messut, juhlakulkueet; ja heidän ollessaan näiden taikakeinojen lumouksessa, heidän sieluihinsa yritetään painaa valhetta, joka esitetään totuutena.”
”Viides menettelytapa on julmin kaikista:
se on lasten kasvattaminen väärässä uskossa.
Se sisältyy vastauksiin, joita lapselle annetaan sen kysymyksiin tästä maailmasta ja
sen omasta minästä ja näiden keskinäisestä
suhteesta. Lapsi esittää kysymyksiä vanhemmille ihmisille, jotka ovat eläneet kauemmin
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ja olleet tilaisuudessa omaksumaan aikaisempien sukupolvien tiedon, mutta se saa vastaukseksi ei sitä mitä nämä vanhemmat ihmiset itse ajattelevat, ja tietävät, vaan sellaista, mitä ihmiset opettivat tuhansia vuosia
sitten, ja jota kukaan täysikasvuinen ei enää
usko tai voi uskoa. Sen välttämättömän henkisen ravinnon sijasta, jota lapsi pyytää, se
saa myrkkyä, joka turmelee sen henkisen terveyden, ja jonka vaikutuksista pääseminen
vaatii siltä mitä suurinta ponnistusta ja kipeintä kärsimystä.”
”Lapsi herää tietoiseen elämään selvällä,
turmeltumattomalla
käsityskyvyllä,
tietoisena
sielunsa syvimmässä — vaikkakin epämääräisesti — elämän totuudesta, s.o. sen omasta
asemasta ja velvollisuudesta ja valmiina hyväksymään sen. (Ihmisen sielu on luonnostaan kristitty vanhan kirkkoisän Tertullianuksen mukaan.) Tämä lapsi kysyy kokeneemmilta vanhemmiltaan tai opettajiltaan: mitä
on elämä? mikä on suhteeni maailmaan ja
sen alkuun? Eikä isä tai opettaja anna lapselle sitä pientä mutta varmaa tietoa elämän
tarkoituksesta, jonka hän itse on hankkinut,
vaan vakuuttaa vakaumuksella lapselle sellaista, jota hän sielussaan pitää valheena.
Jos hän on juutalainen, hän kertoo, että Jumala loi maailman kuudessa päivässä ja ilmoitti koko totuuden Mooseksen välityksellä
kirjoittamalla sormellaan kivelle, että valat
täytyy pitää, että sapatti on pidettävä pyhänä, että ympärileikkaus on välttämätön j.n.e.
Jos hän on kreikkalaiskatolinen, roomalaiskatolinen tai protestantti kristitty, niin hän
sanoo, että Kristus, toinen persoona, loi
maailman ja astui alas maan päälle sovittamaan Aatamin synnin omalla verellään j.n.e.;
jos hän on muhamettilainen, hän vakuuttaa,
että Mohammed kävi seitsemännessä taivaassa ja oppi siellä lain, jonka mukaan viisinkertainen rukous ja pyhiinvaellusmatka Mekkaan hankkivat ihmiselle paratiisin tulevassa
elämässä . . .”
”Tällä tavalla kohdellaan viattomia, luottavaisia lapsia iässä, jolloin vaikutukset tulevat niin syviksi, ettei niitä koskaan myöhemmin voida täydellisesti hävittää.”
Olemme nyt käyneet lävitse sen etiikan
osaston, joka käsittelee henkisen kehityksen
esteitä, ja meidän on vielä kuultava, mitä
Tolstoi julistaa niiden voittamistavasta. Hän
puhuu laveasti niiden voittamisesta. Hän puhuu laveasti uskonnollisesta petoksesta, välttymisestä,
ansoista
vapautumisesta,
taistelusta syntejä vastaan; tahdon kuitenkin rajoittua vain lyhyesti esittämään hänen näkökantansa.
Niinkuin
jo
aikaisemmin
mainittiin,
on
Tolstoi
täydellisesti
yhtä
mieltä
teosofian
kanssa siitä, että se, mitä ihminen lähinnä
tarvitsee, on valistusta uskonnollisissa kysymyksissä. Ennen kuin hän voi ryhtyä taistelemaan ansoja ja syntejä vastaan, hänen
täytyy ymmärtää ja muistaa, että ainoa väline, mikä hänellä on tiedon saavuttamista
varten, on järki, että hän vain järkensä
välityksellä voi saada valaistusta totuudesta,
ettei ainoakaan
ihminen tosiasiallisesti voi
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uskoa muuhun kuin omaan järkeensä. Ja
tämä järki sanoo hänelle aina ja kaikkialla
kun hän kysyy: onko oikein rakastaa ihmisiä, antaa heille anteeksi vääryydet ja olla
armelias? — kyllä, se on oikein.
Ja kun hän on vapautunut uskonnollisesta
petoksesta, on hänen ansoja väistääkseen ennen kaikkea oltava valehtelematta, varsinkaan itselleen; hän ei saa salata itseltään
tekojensa vaikuttimia, eikä hän saa pyhittää syntejään itsensä edessä. Hänen täytyy
oppia tuntemaan oman minänsä, eikä hän
saa pelätä katsoa puutteitaan suoraan silmiin.
Vapauduttuaan
sitten
järjen
asettamista
ansoista hänen on, voidakseen menestyksellä
ponnistella synnillisiä tapojaan ja luonnossaan olevaa pahaa vastaan, tehtävä itselleen
selväksi
ja
käsitettävä
syntien
seuraukset,
etteivät ne täytä tarkoitusta, joiden takia ne
tehdään, ja että ne lisäämättä ihmisen persoonallista
onnea
suorastaan
kalvavat
sen
perustuksia. Edelleen hänen täytyy ymmärtää ja tietää, missä järjestyksessä hänen on
taisteltava syntejään vastaan, tai pikemminkin mille synnille hän ensin omistaa erityistä
huomiota, sillä taistelu syntiä vastaan on samalla taistelua kaikkia syntejä vastaan. Siten
on huumauksen synti ensimmäinen, josta hänen on vapauduttava, sen jälkeen tulee laiskuus, sitten aistillisuus, ahneus ja lopulta
kunnian- ja vallanhimo; näitä vastaan taisteleminen auttaa häntä koko ajan vastustamaan sukupuolisuuden syntiä.
Mutta on vielä yksi keino, kaikkein tärkein,
joka auttaa ihmistä hänen pelastustyössään,
ja Tolstoi omistaa tälle erityiselle keinolle
kirjasensa viimeiset sivut.
Tämä keino on rukous.
Aivan kuin tahtoisi apoteoosissa osoittaa
kuinka hän on lähellä teosofiaa s.o. aikakausien kokemusta henkisen elämän salaisuuksista, Tolstoi sanoo rukouksesta:
”Ihmisellä on tehokas keino millä oppia
tuntemaan itsensä yhä selvemmin ja muistamaan kuka hän on. Tämä keino on rukous.”
Rukous on kahdenlaatuista, tilapäistä ja
alituista.
”Tilapäisellä rukouksella ihminen irroittautuu parhaimpina hetkinään kaikesta maailmallisesta vaikutuksesta ja luo itsessään mitä
selvimmän tietoisuuden Jumalasta ja suhteestaan Jumalaan . . .”
”Tällaiset hetket, joita kaikki kokevat, syntyvät toisinaan kärsimyksestä tai kuoleman
lähestyessä ja tulevat joskus ilman ulkonaista ainetta. Ihmisen on pidettävä niitä kalleimpina aarteinaan ja käytettävä niitä tajuntansa
lisääntyväksi
valaistukseksi,
sillä
vain näinä hetkinä toteutuu edistymisemme
ja lähestymisemme Jumalaan.”
”Sellainen rukous ei vaadi kokouksia eikä
ulkonaisia vaikutuksia, vaan ainoastaan täydellistä
yksinäisyyttä
ja
vapautta
kaikista
häiriöistä.”
”Tämä rukous nostaa ihmisen alemmalta
elämistasolta
korkeammalle
—
eläimelliseltä
inhimilliselle ja inhimilliseltä jumalalliselle . . .
Vain tällaisen
rukouksen ansiosta
ihminen

Tolstoin opin teosofia

— 469 —

oppii tuntemaan todellisen itsensä, jumalallisen luontonsa — ja samalla sen rajoitukset.”
Eikö tämä ole sitä, mitä me teosofit sanomme kontemplatioksi? Ja kuulkaa, mitä
Tolstoi sanoo alituisesta rukouksesta.
”Alituinen rukous on sitä, että ihminen
elämänsä jokaisena hetkenä, kaikissa teoissaan muistaa sen, mikä on hänen todellinen
elämänsä ja onnensa . . . että hän alituisesti
on tietoinen Jumalan läsnäolosta.” Mitä muuta tämä on kuin sitä keskitystä, joka, kun
sitä ensin on harjoitettu määrättynä hetkenä
päivästä,
lopulta
muuttuu
alituiseksi
mietiskelytilaksi, missä ihminen on tietoinen
henkisestä luonnostaan, ja missä kaikki alhainen on kadottanut viehätyskykynsä häneen
nähden? — —”
Olemme kuulleet riittävästi ymmärtääksemme, että Leo Tolstoi on ihmiskuntamme suuria opettajia ”Jumalan armosta”. — Toivon,
että jos joku keskuudessamme ei ole ennen
ymmärtänyt Tolstoita niin kuin hänet oikeastaan pitäisi ymmärtää, hän nyt siinä valossa,
johon Tolstoin oma oppi saattaa koko hänen
vaikutuksensa
uudistajana,
käsittäisi,
että
Tolstoi oikein ymmärrettynä on yksi niitä
usein
huomaamatta
jääneitä
ystäviä,
joita
teosofialla on meidän aikanamme. Hän ei ole
mikään
yhteiskunnallinen
uudistaja
jokapäiväisessä merkityksessä; hän ei ole keksinyt
mitään uusia, ihmeellisiä totuuksia. Hänen
teoriansa ruumiillisesta työstä on merkitykseltään toisarvoinen ja kuuluu siihen, mikä
hänen opissaan on häviävää ja persoonallista — niin, sitä voidaan suorastaan pitää
hänen erehdyksenään. Mutta mitä erehdyksiä
hän tehneekin — ja missä on se, joka ei
koskaan erehtyisi? — hän kuuluu kuitenkin
niihin, jotka ovat nostaneet totuuden verhon
lievettä ja jotka voivat muille osoittaa tien,
jota ovat itse kulkeneet. Hän on saanut luoda
silmäyksen henkisen elämän kuningaskuntaan,
ja hän julistaa samaa totuutta, joka on ollut
kaikkien uskontojen ytimenä, ikivanhan viisauden oppia ihmisen kehityksestä kohti jumalallista
täydellisyyttä.
Täynnä
ihastusta
ja vakavuutta hän huutaa maailmalle, joka
on erehdyksen pauloissa: pysähdy ja kuuntele! etkö näe, mikä olemassaolossa on jumalallista?
Niin, juuri hänen vakavuutensa viehättää.
Kaukana siitä, että valittaisin, ettei hän enää
ole ainoastaan maailmankuulu romaanikirjailija Tolstoi, huudahdan: millainen voitto aikamme horjuvalle uskolle onkaan tämä venäläinen nero! Hän on profeetta ilman petosta
ja kerskailua, filosofi, jonka vaikutus on niin
laaja, että yleinen mielipide saa vaikutusta
hänen
ajatustavastaan,
suurten
Mestarien
oppilas, niin täynnä vilpittömyyttä, paatosta
ja pyrkimystä totuuteen, että sielut kaikissa
maissa notkistavat polvensa hänen edessään
ihailusta ja kunnioituksesta.
Jälkikirjoitus
Että edellisessä kirjoituksessani olen oikein
tulkinnut Tolstoin henkisen kannan ja hänen
oman suhteensa oppeihin, joita hän julistaa
puheillaan,
kirjoituksillaan
ja
elämällään,
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käynee parhaiten ilmi seuraavasta otteesta
kahdesta ”kirjeestä ystävälle”, jotka tapasin
pienestä
englantilaisesta
kirjasesta
”Letters
to friends on the personal christian life by
Leo Tolstoy. The free age press, Maidon,
Essex, 1900”.
Ensimmäisestä kirjeestä:
”Mitä hyvänsä tehdäänkin ja miten tahansa toimitaankin, yksi asia on välttämätön
Jumalalle, ihmiselle ja itselle — ja se on,
että sydän on vapaa tuomitsemisesta, halveksunnasta, suuttumuksesta, ivasta ja katkeruudesta ihmisiä kohtaan. Ja piru periköön
koko tämän ruumiillisen työn, jos se etäännyttää sydämen ihmisistä sen sijaan että se
saattaisi sen lähemmäksi; parempi olisi silloin buddhalaisen lailla kulkea ympäriinsä
kerjuulla malja mukanaan.”
Toinen kirje:
”— — Voidakseen elää on ehdottomasti
välttämätöntä edistyä työssä, jossa ei ole päätöstä, ja jonka suorittamiselle ei ole esteitä.
Ja on vain yksi sellainen työ: rakkaudessa
täydellistyminen.
Ruumiillinen
työ
määrätyissä olosuhteissa on vain joissakin tapauksissa rakkauden seuraamus. Sellainen työ ja
rajoittavat taloudelliset olosuhteet ovat tuloksina ja sen tähden todistuksina todellisesta
elämästä; työn puuttuminen ja korkea, taloudellisesti turvattu asema korostavat ihmisen
rehellisyyden
ja
totuudenmukaisuuden
puutetta samoin kuin hänen heikkouttaan.
Vastakohdalla on sen tähden negatiivinen,
muttei mitään positiivista merkitystä.
”Työn palvonta on vaarallinen eksytys ja
hyvin tavallinen.
”Rukous
seurauksena
ihmisen
kaipuusta
Jumalaan on mitä laillisin teko, mutta kun
se tulee omaksi tarkoituksekseen, synnyttää
se ritualismin, joka, kuten tunnettua, tappaa
siveellisen elämän.
”Laupeus, apu, jota ihminen antaa naapurilleen
seurauksena
rakkaudesta
Jumalaan,
on mitä laillisin teko, mutta kun laupeus
tulee omaksi tarkoituksekseen, on se ihmisystävyyden alku.
”Puute, köyhyys, omaisuuden puuttuminen,
on kaikkein laillisin tila, kun ne johtuvat
siitä,
että
ihminen
pidättyy
vastustamasta
pahaa väkivallalla, samoin kuin siitä, että
ihminen
luopuu
riippumattomista
elatuskeinoista, mutta kun ne määrätään välttämättömäksi ehdoksi, omaksi päämääräkseen, synnyttävät ne buddhalaisten ja munkkien muodollisen köyhyyden.
”Samoin on ruumiillisen työn laita. Sellainen työ on laillinen asia, kun se on seurauksena siitä, että ihminen luopuu riippumattomista elatuskeinoista ja haluaa palvella
muita, mutta jos siitä tulee oma tarkoituksensa, johtaa se väistämättömästi pahaan.
”Mutta ennen kaikkea, rakas ystävä, sanon
teille sielustani sielullenne, että pääasiallinen
tarkoitus, se, joka on ääretön, riemullinen,
alati saavuttamaton ja niiden voimien arvoinen, jotka meille on annettu, on rakkauden
kasvu.
”Ja rakkauden kasvu voidaan saavuttaa
yhdellä määrätyllä pyrkimyksellä:
sielun puh-
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distamisella kaikesta, mikä on persoonallista,
aistillista, rakkaudetonta. ”Ihmissielu on kristitty”, on sanottu; s.o. rakkaus ei ainoastaan
ole sielulle luonnollista, se on pikemminkin
sielun todellinen olemus; ja voidaksemme
vahvistaa ja lisätä rakkautta tarvitsee siis
vain puhdistaa sielua, kirkastaa se kuin
linssi, johon on kerättävä säteitä. Kuta kirkkaampi ja puhtaampi se on, sitä voimakkaammin se tuo ja kerää yhteen polttopisteeseen rakkauden valon ja lämmön.
”Eikä tällä, työllä ole loppua eikä esteitä,
sen riemu on rajaton, eikä ole mitään hyvää,
mitään, jota ihmisen pitäisi tehdä, joka ei
kuulu osana tähän työhön — sielumme puhdistamiseen ja rakkauden kartuttamiseen.
”Te tiedätte tämän, rakas ystävä, te tunnette tämän ilon, sillä te olette kulkeneet
eteenpäin tällä tiellä ja uskottavasti teette
vieläkin niin tajuntanne sisimmässä. Kuta
lähemmäksi itse puolestani tulen ruumiillista
kuolemaa,
sitä
kirkkaammin
näen
kaiken
ja ymmärrän sen — en vain ajatellessani,
vaan
jokapäiväisissä
kokemuksissani.
Minä
opin pidättämään jokaisen halveksunnan, ivan
ja suuttumuksen varjon, puhumattakaan kiivaudesta, en vain eläviä ihmisiä kohtaan ja
eläimiä kohtaan ja kuolleita kohtaan; ja on
ihmeellistä, kuinka ihminen palkitaan samassa määrässä kuin tämän saavuttaa ajatuksen
selvyydellä, elämän ilolla, kyvyllä tehdä työtä
ja olla hyödyksi — —.”
Pekka Ervast.
Teosofisk Tidskrift 1902.
Suom. J. Ptn. [*Jorma Partanen]
1935: 17—28.
Tolvanen, Tyyra 1932:166, 328, 1933:266.
Tompuri, Elli ks P. E. VIII 1916:428—429.
Tomumaja ym
ks ylösnousemus 1905: 215,
Aineellista
tomumajaamme
pidetään
vankilana, mutta joskin se jossain määrin on
vankila, on se merkillinen suoja ihmiselle ja
oppimisen paikka, ks Mysteriot II 1916:
112—115,
joka tomuhiukkasessa on Hänen elämäänsä
ks Jeesus art Oliko Jeesus Jumala? 1918:
232—235,
ettemme ole ainoastaan tomua ja tuhkaa
ks Iltapuhteella 1929: 16—17.
Tonacatecutli
Olemisen herra, Tonacatecutli, oli ilmestynyt neitsyt Chimalmalle ja hengittänyt hänen
päälleen, josta tämä oli käynyt äidiksi ja
synnyttänyt vapahtajan. Chimalma oli poikansa syntyessä kuollut ja nostettu taivaaseen; häntä kunnioitettiin sen jälkeen nimellä
”uhrin jalokivi”, ks Joulu 1906: 274—275.
Tonttu ks suggestioni 1916:286.
Tonttula
ks Päämajassa 1911:22—32,
P. E. VII 1911: 87—88,
kesäkurssit 1911: 90, 252,
Tuonenkylä 1913: 425,
päämaja 1921:396—397,
P. E. II Käännekohtia 1924: 124—125.
siirtola 1928: 214, 218.
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Topelius, Zacharias
ks runoilija 1913:317,
Marjatan rengas 1916: 91,
Runollisessa intuitsionissaan Topelius aavisti
oikein: sininen on Suomen väri. ks Suomi
1917: 156—157,
Poikasena näin kerran teatterissa Topeliuksen pienen näytelmän ”Seikkailu saaristossa”.
— — Topeliuksen viehättävä mielikuvitus
taikavoimallaan avasi silmäni näkemään syvemmän todellisuuden ks Suomi 1918: 162—
163,
V. H. V. — — sukua suurella runoilijallemme Z. Topeliukselle, ks V. H. V 1919:
99—102,
£: ”Yhdestä en saa vaieta, nimittäin siitä,
että kristinusko mielestäni sisimmältä olemukseltaan on elämää, ei oppia. Kirjojen opinkappaleet ovat syntyneet uskon sisällön selventämiseksi ja rajoittamiseksi, mutta ovat
vain puutteellisia inhimillisiä yrityksiä määritellä kirjaimella sitä, jota ainoastaan hengessä voi elää. Mitä hajaantumisia, mitä
sietämättömiä katkeria riitoja onkaan tämä
kirjain kristittyjen kesken aiheuttanut! Mielestäni kristinuskon koko olennainen sisältö
voidaan
yhdistää
muutamiin
yksinkertaisiin
sanoihin: Uskon Jumalaan Kaikkivaltiaaseen,
Isääni, taivaan ja maan Luojaan. Uskon
Jeesus Kristukseen, Jumalan Poikaan, Ihmisen Poikaan, minun ja maailman Vapahtajaan. Uskon Jumalan pyhään Henkeen ja
iankaikkiseen elämään.
”Ei ainoata kirjainta lisää, mutta ei pilkkuakaan vähemmän. Yhdistä kaikki hajaantuneet kirkot, lahkot ja mielipiteet tähän
tunnustukseen,
joka
periaatteena
sisältyy
kaikkien
kristittyjen
uskoon;
tartu
lujasti
tähän yhdyssiteeseen, pidä vähänarvoisina sen
rinnalla kaikkia sivuseikkoja, ja kaikki liittyvät yhteen Kristuksen ristin ympärille, mutta
paljon rauhattomuutta ja paljon pahennusta
katoaa maan päältä.
”En
ymmärrä
sitä
suvaitsevuutta,
joka
pitää jokaista uskoa yhtä hyvänä, kunhan se
vain on vilpitön. Raja täytyy olla totuuden
ja harhan välillä. En tunnusta mitään kristinuskoa ilman raamatun Kristusta. Tuomitsen harhaopin, en harhaan joutunutta ihmistä. En osaa nähdä kanssaihmisen sisimpään.
En tunne niitä teitä, joilla Jumalan Henki
voi johdattaa meitä kaikkia pimeydestä valoon; tiedän vain, että niitä on monta. Miksi
minun tieni olisi ainoa oikea, ainoa mahdollinen?
”Kristinusko on mysterio, jonka voi todistaa ainoastaan sisäinen kokemus. Ilman kokemusta on tuomiomme niinkuin sokean väristä;
kun kokemus meillä on, täytyy meidän lapsina alistua Jumalan ja raamatun auktoriteetille. Mutta tämä ei estä meitä ajattelemasta, tutkimasta ja kysymystä, kuitenkin
aina nöyrinä.”
Niin kirjoitti Zacharias Topelius v. 1895.
Topelius
oli
lapsuuteni
sadunkertoja
ja
nuoruuteni runoilija. Yhä vielä hänen runonsa liikuttavat minua kyyneliin, yhä vielä
olen hänen tyylinsä sulon, hänen kielensä
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viehkeyden lumoissa. Hän on kirjailijana silmissäni sankari, joka loppuun saakka uskollisesti ja horjumatta taisteli oikean ja hyvän
puolesta, ja hänen elämänviisautensa oli niin
suuri, ettei siitä puuttunut kuin jälleensyntymisnäkemys, jotta hän olisi ollut aikansa
suurimpia rosenkreutsiläisiä; sillä vaikka luterilainen kirkonuskomme ei tahdo tietää mitään
katolilaisten
kiirastulesta,
pyhimyksistä
ja henkiolennoista, oli Topelius pitkin elämäänsä toisella kannalla: hän uskoi sekä henkimaailmaan ja enkeleihin että näiden läheiseen yhteyteen fyysillisesti elävän ihmismaailman kanssa.
Topelius oli mystikko, sen todistavat hänen
lastensatunsa yhtä hyvin kuin hänen kertomuksensa aikuisille. Hän oli ajatellut alkemistein kullantekoa ja rosenkreutsiläisten elonnestettä, ja vaikkei hän suorastaan uskonut
metallien muunnokseen enemmän kuin terveyttä ja pitkää ikää antavaan eliksiiriinkään,
ei hän liioin saattanut niitä kokonaan kieltää.
Ne kummittelivat hänen aivoissaan ja tulivat
ilmi hänen runoilussaan. Kuinka lähelle hän
pääsi oikeata kuvaa salatieteilijästä ja adeptista, sen hän osoittaa verrattomassa pienessä
kertomuksessaan ”Ikuinen ylioppilas” (Talviiltain tarinoissa). Topelius tosin kuvaa Peregrinus
Mullerin
kirouksen
alaiseksi
oppineeksi, joka 240 vuotta vanhana yhä etsii
hukkunutta evankeliumein alkutekstiä voidakseen todistaa vääriksi omat ennen tekemänsä
tekstiväärennykset,
mutta
samalla
hän
on
käsitellyt outoa aihettaan siksi suurella mielenkiinnolla ja sanoisinko asiantuntemuksella,
että omasta puolestani aina olen uskonut, joko
että Topelius itse nuorena ohimennen tapasi
adeptin tai että hän tunsi jonkun, joka oli
adeptin tavannut.
Jollain tavalla hän varmasti oli joutunut
kosketukseen salaisen maailman kanssa, sen
osoittaa edellä oleva otekin hänen ”Mietekirjastaan”. Siitä puhuu salaisen veljeskunnan
suvaitsevainen henki: miksi minun tieni olisi
ainoa oikea? Mutta se ei ole sitä itsekylläistä
omahyväisyyttä, joka välittämättä veljen harhaaskeleista leimaa kaikki uskot yhtä hyväksi.
Ei, Topeliuksen hengestä puhuu samalla tuo
horjumaton totuuden rakkaus, joka tahtoo
toisia auttaa ja valaista senkin uhalla, että
itse näyttäisi suvaitsemattomalta, — tuo totuuden rakkaus, joka syntyy hengen tiedosta
ja sydämen uskosta.
Kuinka paljon meillä yhä on oppimista suurelta runoilijaltamme!
Toimittajalta 1926: 310—312,
[”Zachris Topelius] Hän oli kerrassaan taiteellinen olento: hän kirjoitti sekä romaaneja
että näytelmiä, mutta oli ennenkaikkea runoilija, vieläpä hän välistä sävelsi itse musiikin runoilleen. Hän oli ihminen, joka tunsi
sympatiaa ihmisiä kohtaan ja jota kohtaan
täytyi tuntea rakkautta. En häntä personallisesti tuntenut, olin vielä nuori, vähän yli
20 v., kun hän kuoli, eikä hän asunut Helsingissä, vaan maalla. Olin aina ihaillut hänen
runouttaan,
lasten
kirjojaan,
kertomuksiaan
ja romaanejaan, ne olivat minulle ihaninta,
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mitä saattoi ajatella; koko hänen fantasiansa
oli semmoinen, johon saatoin uppoutua.
Kerran
kulkiessani
Mikonkadulla
Eautatietorin varrella huomasin, että kaukaa minua
vastaan tuli vanha herrasmies. Mutta hän ei
ollut mikään tavallinen vanha herra, sillä
hän oli silmissäni suuren valon ympäröimä.
Olin nuori enkä paljon okkultisia asioita
ymmärtänyt, mutta olinhan lukenut auroista
ja joskus nähnyt yliluonnollisia asioita. Tuota
vanhaa herraa ympäröivä valo oli niin puoleensa vetävä, niin siunaava, niin pehmeä ja
suloinen, kuin olisi se sanonut kaikille lapsille ja nuorille: ”tulkaa minun luo, minä
voin teitä neuvoa!” Ja kun tulin lähemmäksi,
tunsin heti Topeliuksen, vaikka en ollut häntä
nähnyt muuta kuin kuvasta. Silloin ymmärsin, että hän oli sitä, mitä olin kuvitellut:
suuri, ihana sielu. Muuta kertaa en häntä
nähnyt, mutta siitä ihanasta aurasta tuntee
hänet toisellakin puolella. — — Hänen kaikki
kirjansa uhkuvat kauneutta, rakkautta, hyvyyttä, tosinerona hän ei houkuttele ketään
pahaan. [*Ote art. Nimien taikaa I] 1928:
313—314,
Kys. Olen kuullut moitittavan Z. Topeliusta
siitä, että hän ihannoi sotaa teoksissaan. Olen
itse tullut päinvastoin käsitykseen, että hän
oli rauhanaatteen palvelija. Mitenkä todellisuudessa on?
Vant. Kyllä minäkin sanoisin, niinkuin tämä
kysyjä, että Topelius todellisuudessa oli rauhanaatteen palvelija. Hän uskoi rauhaan ja
ajatteli, että se on ihmiskunnan onnellinen
tila. Mutta hän oli myöskin sillä kannalla,
että rauha on mahdoton vielä, että ihmiset
ja kansat ovat vielä niin alhaisella kehitysasteella, etteivät kykene elämään rauhassa.
Topelius oli nähnyt historiasta, että sotia on
aina ollut ja uskoi, että niitä ehkä aina tulee
olemaan. Hän uskoi sodassa olevan paljon
kaunistakin: kuinka miehet ovatkaan saaneet
kunnostautua sodissa! Hänen aikanansa saattoi vielä ajatella sellaista, mutta ei nyt enää
saata sellaista kuvitellakaan. Jos kuuntelee,
mitä nykyaikaiset sotamiehet sanovat, niin
ymmärtää, että sota ei ole enää sellaista, jollaiseksi runoilija sitä kuvitteli. Sodassa tullaan vain hulluiksi. Sota on pelkkää järjettömyyttä, eikä mikään kunnian kenttä enää
meidän aikanamme. Eikä nyt enää voi sillä
tavalla ihailla sotaa.
Tämä ei merkitse, etteikö sotia vielä voisi
tulla. Sotia voi syttyä ja niihin aina tarvitaan suurta ponnistusta ihmisten puolelta.
Sota on säälimätön ja hirveä kurittaja.
Topelius oli niin herttainen ja sydämellinen
ihminen, ettei hän olisi tahtonut tehdä pahaa
kenellekään. Hän on yksi niistä voimista toisella puolella, jotka tekevät työtä rauhanaatteen edestä maailmassa. 1930: 42—43.
Toppelius, kenraali 1915: 323.
Toppila, Heikki
Tuonpuoleinen elämä.
Kuoleman Siiveri on nimeltään Heikki Toppilan viime jouluksi
ilmestynyt novellikokoelma, josta nyt jo parin kuukauden kuluttua
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on otettu toinen painos. Tässäkin kirjassa puhutaan asioista, jotka ovat salatieteellisiä tutkijoita lähellä. Novelli, josta kirja on saanut
nimensä, kertoo murhaajan tuskallisista elämyksistä kuoleman jälkeen; kuinka hänen
yhtämittaa täytyy uudistaa muistissaan oma
rikoksensa ja kuulla omantuntonsa tuomitseva ääni; kuinka hänen itse täytyy kuolla yhä
uudestaan ja yhä joutua uhrinsa ahdistamaksi
ja
seuraamaksi
tuonelassa;
kuinka
vihdoin hänen kuollut äitinsä saapuu tuonelaan hänen luoksensa hellästi nuhtelemaan,
mutta samalla lohduttamaan poikaansa. Tämä
kertomus on ymmärtämyksellä ja intuitsionilla kirjoitettu. Vielä syvemmin ja inhimillisemmin vaikuttaa viisiosainen novelli ”Raippatanhut”, joka mestarillisen elävästi ja psykologisesti kuvaa menneen ajan hirmuja taikauskon
ja
mielivaltaisen
oikeudenkäynnin
aloilla.
Samansuuntainen
verraton
kuvaus
mestauspaikalta on ”Nassi-Eero”.
P.E.
Uusia kirjoja 1929: 81—82.
To Rhama ks telepatia 1923:37.
Torre de! Greco ks H.P.B. 1925:194—203,
Torppari-kysymys
ks P. E. XII Haaveilija 1907: 50,
maanomistus 1910:49—52.
Tosi, totta
Koko olemukseni soi kuin yhdellä äänellä:
tämä on totta, tämä on totta! ks Jumala
1909: 107—108,
omasta
kokemuksestaan
tietää
teosofisten
oppien olevan tosia ks salatiede 1910:274—
275,
kaikkien tosi teosofien täytyy miettiä tätä
asiaa, ks kesäkurssit 1912: 252,
Te nuoret, tiedättekö, mikä tosi teosofinen
henki on — tosi Kristushenki, totuuden pyhä
henki? ks nuoriso 1912:454—456,
ks nainen 1913:265—267,
mitä suomalaisuudessa on totta, se ei häviä
eikä mistään kärsi, ks runoilija 1913: 317,
jokainen
yksityiskohta
on
tosi
[*P.E:n
teosofisissa
muistelmissa]
ks
autobiografia
1915: 3—4,
tosi kristityn tulee seurata Jeesuksen käskyjä sotakysymyksessäkin ks sota 1922: 164—
165,
tosi ja rehellinen kirja ks Anker-Larsen
1923:365—368,
ks jättiläinen 1929: 146—147,
kiitos 1933: 71—72.
Tosiasia, -seikka
luonnon tosiasiain mukaan ks salatiede
1910:274—275,
Kristityllä ei ole mitään sanottavana näiden tosiasioiden edessä, ks Joulusymboliikkaa
1911: 357—361,
Kun Kristus sanoi: ”älkää olko pahaa vastaan”, tarkotti hän juuri sitä tosiseikkaa, että
karmaa vastaan ei voi taistella ks karma
1912: 111,
ks ylösnousemus 1914: 191,
Tosiseikat
psyykillisessä
maailmassa
ks
salatiede 1914: 199,
ks panettelu 1916: 382,

Tosiasia

[*tiedemiehet] keräilevät ja kokoilevat tosiseikkoja. Kyllä sitten tulevat ne, jotka tosiseikkoja oikealla tavalla osaavat selittää ks
Holmberg, Uno 1916:440,
jälleensyntyminen on luonnon tosiasia KS
”kristitty” 1917: 4—7,
Mutta käännän katseeni pois näistä kouraantuntuvista,
haihtuvista
ja
lyhytikäisistä
tosiseikoista suuriin ja pysyviin henkisiin todellisuuksiin, jotka häämöttävät tosiseikkojen
takana, ks Suomi 1918:70—72,
merkilliselle tosiseikalle, että nimet Jeesus
ja Kristus merkitsevät eri asioita ks Jeesus
vaiko Kristus? 1919:16—18,
Tämmöisellä lauseella evankeliumi siis painostaa sekä sitä tosiseikkaa, että Jumala tuli
lihaksi Jeesuksessa Kristuksessa, että myös
siitä johtuvaa toista tosiseikkaa, että Jumala
nyt asui meissäkin ks Kristus ja Logos 1919:
150—151,
veljeys, tämä henkinen ja luonnollinen tosiasia ks yhteiskunta 1919:227—230,
tutkija, joka ei välitä muodoista ja puitteista, vaan kysyy itse tosiasioita ks Konttinen, Helena 1919: 231—232,
yliaistillisiin tosiseikkoihin ks H.P.B.: Okkultisia ilmiöitä 1919: 310,
ks kehitys 1920: 98—101,
luonnon tosiseikkojen mukainen, ks sota
1920: 196—199,
kielitieteellinen tosiseikka — — henkinen
tosiseikka ks Jeesus 1921:65—67,
Voinko minä tosiseikkoja muuttaa? ks itsepuolustus 1921: 513,
Kehityksen suhteen on nyt otettava huomioon tärkeä tosiseikka, ks Valon ja varjon
veljet 1922: 103—105,
Jumalan ”armo” on tosiasia ks Joulun
sanoma 1922: 297—298,
entisten tosiseikkojen perusteella ks kristosofia 1923: 323—324,
ks itsemurha 1924: 209,
ajattelu notkisti polvensa elämän totuuden
ja tosiseikkojen edessä eikä pyrkinyt niitä
yksipuolisesti rajoittamaan tai esim. materialistisesti määrittelemään, ks H. P. B. Salainen Oppi 1924: 363,
Ei ole tämä mikään rohkea ennustus, vaan
se on lausuttu tosiasioiden tiedon perusteella.
ks H.P.B. 1925: 4—8,
ks Ossendowsky 1925: 54,
Tämä ajatukseni — — perustuu kahteen
tunnettuun
tosiseikkaan.
Ensimäinen
tosiseikka on, että H. P. B. — — Toinen tarkoittamani tosiseikka ks P. E. XII Kadonnut Sana
1925: 337—342,
[*teosofia] kumosi uskonnollisen dogmatismin huomauttamalla siitä tosiseikasta, että
ks Teosofian Joulusanoma 1925: 369—374,
Ehkä tämä henkinen tosiseikka on sisäisenä vaistona vaikuttanut Mrs. Besantiin ks
I. T. J. 1926: 35—37,
olen tuonut tosiseikat esille ks R-R1926: 71,
historiallisten
tosiseikkojen
ks
teosofia
1926: 167—169,
H. P. B. painosti aina sitä tärkeätä tosiseikkaa ks Kristus 1927:42,
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Syynä tietysti on tosiasioiden kaunistelu ja
vääristely, ks Kristinusko ja maailmanrauha
1927:388—394,
Omasta puolestani haluaisin vain huomauttaa muutamista tosiseikoista, joita emme saa
jättää
huomioonottamatta,
jos
tahdomme
luoda itsellemme käsityksen Suomen tulevaisuudesta. — — tämän näkyväisen elämän
arvoihin ja tosiseikkoihin — — historiallinen
tosiseikka on, [*että Väinämöinen on] antautunut Kristuksen palvelukseen, ks Suomen
tulevaisuus 1928:202—208,
Taikausko ei kiellä tosiasioita — — Materialismi — — kieltää samalla tosiasiatkin, ks
Iltapuhteella 1929: 16—17,
psykologisia tosiseikkoja, ks Poika 1929:
411—416,
ne tosiasiat, jotka voivat näyttää salaperäisiltä, ehkä käsittämättömiltä, on juuri annettu meille sitä varten, että niitä tyystin harkittuamme,
tutkittuamme
ja
punnittuamme
pääsemme selvään käsitykseen H. P. B:n suuresta työstä ja teosofian todellisesta sisällöstä, ks H. P. B:n itämaalaisuus 1931:120—
129,
realistisina tosiasioina, ks aika 1932: 231,
ikävä tosiseikka ks R-R 1933:109.
Tosiajattelija, -olot jne
kansan tulisi ottaa vaari omista tosiajattelijoistaan ks Palomaa, Veikko 1913: 61,
tositieteellinen — — tositaiteellinen ks R-R
1921: 578—580,
rakentaa onnea tosiolojen pohjalle — —
aatepolitiikka, joka perustuu tosioloihin, ks
politiikka 1929: 50—53.
Toteutuminen, -ttaminen
ks veljeys art Onko veljeysaate toteutettavissa? 1907: 95—99,
toteutukoon tämä ennustus! ks P. E. VII
1907: 235,
ks usko 1910: 76,
siellä toteutetaan veljeyttä [*perhe-elämää]
ks Päämajassa 1911:28—32,
Veljeys ei voi toteutua ks hyöty 1911:
52—54,
toteuttaa veljesrakkautta ks Rakkauden salaisuus 1911: 211—219,
Suomen kansallisen kulttuurin täysin toteutettuna, ks Suomi 1914: 98,
Tosiaan toteutuu, mitä viime vuonna lausuin puhuessani Suomen deevasta ks ennustuksia 1914: 366—367 ja 419—422,
Miten ihminen voisi toteuttaa inhimillistä
personallisuuttaan?
ks
Mysteriot
I
1916:
65—67,
Jos edes pieni ryhmä sitä [*suvaitsevaisuutta] toteuttaisi ei maailman tila olisi toivoton, ks teosofia art T. S. ja veljeysaate
1916: 318,
ks teosofia art Veljeyden toteuttaminen ja
T.S. 1916: 388—391,
ks veljeys 1916:435—436,
rauha 1919: 5,
meidän T. S :mme pienoiskoossa edeltäkäsin
toteuttaa, mitä koko maallemme sitten tapahtuu ks ennustuksia 1920:54,
ks sukupuolielämä 1920: ]51—154,

Totuus

Suomen kansa on kutsuttu toteuttamaan
aseettomuuden ihannetta ks sota 1920: 199,
tulen aina puolustamaan ja käytännössä
toteuttamaan teosofin luonnollista oikeutta ja
velvollisuutta asialliseen arvosteluun ja kritiikkiin, kohdatkoon se ketä ”auktoriteettia”
tahansa, ks R-R 1921: 394—396,
Paljon voisi todella toteutua tässä fyysillisessä maailmassa, jos olisi varoja, ks P. E.
XII 1923: 167,
eksoteerista työtä ohjelman toteuttamiseksi
— — esoteerinen niiden toteuttamista — hiljaisuudessa, vaatimattomuudessa, ks politiikka
1929: 95,
onnen tuhatvuotinen valtakunta on toteutettavissa ks armeija 1930:49—52,
[*siirtoloiden
toteuttaminen]
ks
Vesimies
1932:171—172,
Suomessa T. S. ja R. R. jälleen yhtyisivät.
— — esteet sen toteutumiselle ks R-R
1933: 39.
Totteleminen, -mattomuus
totteleminen on täysin vapaata [*hierarkiassa]. ks Suomi 1918:162—163,
ks Valon ja varjon veljet 1922: 101—105,
totella Mestariaan, ks aseet 1923: 157,
tuhmasta tottelemattomuusaikeestaan. ks
Mäntsälä 1932:105—106.
Totuus, totuudenetsijä jne
[*Koska P. E:n opetukset kauttaaltaan
ovat totuutta ja sen julistusta niin esiintyy melkein jokaisessa artikkelissa totuussana eri yhteyksissä. Siksi on tämän hakusanan kohdalla täytynyt yleensä jättää otteet pois ja tyytyä vain viitesanaan, ettei
teos ylenmäärin laajenisi.]
ks Omatunto-lehti 1905:2,
Sokea usko ja rehellisyys 1905: 16,
Yliaistillinen maailma 1905: 110—111,
MIKÄ ON TOTUUS?
Kun ajattelen totuuden tietäjää, kuvastuu
mieleeni ihminen, joka ei mitään kiellä, sentähden että hän tietää syyt kaikkeen ja ymmärtää kaikki; ihminen, joka ei vaadi meiltä,
että me olisimme täydellisiä, jotta hän voisi
meitä rakastaa, vaan joka rakastaa meitä
semmoisina kuin me olemme, tietäen, että me
kaikki kärsimme täydellisen ihmisyyden synnytystuskia; ihminen, joka aina on valmis
auttamaan ja opastamaan meitä näissä tuskissamme, joita hän itse ennen on kärsinyt,
ja joka iloitsee nähdessään, että hänen voittonsa on voitto meillekin, ja riemuitsee siitä
tiedosta, että hänen onnensa on ennustus onnesta, minkä mekin kerran saavutamme.
P. E. 1905: 125,
ks Materialismi ja humpuuki 1905: 146,
Yliaistillinen maailma 1905: 169—171,
Omatunto-lehti 1905: 177—178.
Järnefelt, Arvid 1905: 178,
nuoriso 1905:244—245,
juhlamenot 1905: 246,
Totuus, art ks Omatunto-lehti 1906: 4—6,
vapaus 1906: 60—61,
Palomaa, Veikko 1906: 61—62,

Totuus

— 474 —

teosofia art Mitä T. S. 1906: 147—152,
siveys 1906: 181,
heikkous 1906: 204,
Nuorison elämänilo 1906: 243,
P. E. VII 1906: 251—255,
Joulu 1906: 275,
Olcott 1906: 283,
salatiede art Todistuksia 1907: 4—5,
Barley, A. H. 1907: 45—46,
Kaita tie 1907: 55—61,
Kristitty pappi arvostelee 1907: 77,
Lähde, Vihtori 1907: 80,
kustannustyö 1907: 83,
veljeys art Onko 1907: 96—99,
Bölsche, W. 1907: 112—113,
Omatunto-lehti 1907: 118,
Kys. Mitä on totuus?
Vast. P. E. Jos teidän kysymyksenne olisi
tehty ajatusurheilijan hengessä, voisin helposti näyttää, että siihen on mahdoton vastata. Vaikenihan Mestari Jeesuskin, kun Pilatus teki hänelle saman kysymyksen. Sillä jos
”totuus” sana otetaan absolutisessa merkityksessä ja kirjotetaan isolla alkukirjaimella,
silloin emme voi sitä määritellä, koska kukaan
meistä ei koko totuutta tunne.
Mutta koska uskon, että kysymyksenne on
tehty
paljon vaatimattomammassa
hengessä,
saatan siihen vastata yhtä vaatimattomasti,
yksinkertaisesti ja käytännöllisesti. Ja silloin
vastaan: totuus on minulle se, että ihminen
on henkiolento, joka syntyy tähän maailmaan
uudestaan ja uudestaan, kunnes Kristushenki
kasvaa hänessä niin eläväksi, että hän itsetietoisena jumalan poikana kuvastaa täydellisyyden ihanteen. 1907: 165,
”Suuri on totuus ja voittaa”. Ihmeellinen
ajan merkki. Englannin tunnetuimpia spiritistejä on arkkirovasti (archdeacon) T. Colley. — — Rovasti Colleyn puolustukseksi
esiintyi oikeudessa vanha tohtori A. R. Wallace, Danvinin kuuluisa työtoveri, ja teki
kaikkiin läsnäolijoihin syvän vaikutuksen kertoessaan
omista
samankaltaisista
(spiritistisistä) kokemuksistaan.
[*Ote] Tien varrelta 1907: 168,
ks Palomaa, Veikko 1907:204,
Tietäjä-lehti Ensi vuonna 1907:254,
Kehityksen kulku 1907:270—271,
apostolit 1907: 273,
Tietäjä-lehti 1908:8—9,
Kys. Mieheni ei sallisi minun tutkia teosofiaa; mitä tässä asemassa paraiten tekisin?
Jättäisinkö nyt pyrkimykseni sikseen säilyttääkseni kotoisen rauhan hänen puoleltaan?
Vast.
Kykenisittekö
jättämään?
Totuuden
etsimishalumme on oleva niin suuri, että se
voittaa muut halut. Ei ihminen saa sitoa
ihmisen henkeä. Jos vakavasti tutkitte teosofiaa, sanotte miehellenne suoraan, ettette
voi olla sitä tekemättä, ja näytätte jokapäiväisessä elämässänne, että sekä teille että
hänelle on siitä hyötyä. 1908: 30,
ks Ensio: Universaali-symboliikka 1908: 90,
henki 1908: 91,
Kielletty hedelmä 1908:98—99,

Totuus

Totuus on sitä laatua, että se ei mitään
pakene; se kaiken paljastaa ja kaikkea jalostaa. Niin on myös laita sen, joka totuudesta
syntynyt on. ks huvit 1908: 123,
ks Usko ja teot 1908: 129—135,
karma Mitä on karma 1908: 335—337,
Kys. Onko totuuden tieto henkimaailman
asioissa ihmiskunnalle hyödyksi vai vahingoksi?
Vast. Hyödyksi.
Kys. Kumpi on parempi: jos henkilö päästyään totuuteen salaa sen ja pelastaa itsensä
tai julkaisee sen ja saa siten itse vainotun
osan joka puolelta?
Vast. Totuuteen päässyt henkilö ei ajattele
itseään. Jos hän salaa, salaa hän muiden
takia. Jos hän julkaisee, julkaisee hän muiden tähden. 1908: 346,
ks Tietäjä 1908:354—357,
Levitköön totuuden puolueeton valo Suomemme joka kolkkaan! 1908: 386,
ks uskonto 1909: 74—75,
Lasten osasto 1909: 99,
astraali 1909: 134,
usko 1909: 138,
H. P. B.: 1909: 141—152,
veljeys 1909: 206—208,
[*A. B.] kerran itse lausui, että hänen
hautakivelleen ei tarvittaisi muuta kirjotusta
kuin: ”hän koetti seurata totuutta”, ks A. B.
1909: 305—307,
ks rakkaus 1909: 308,
teologia 1909: 309,
Fransiskus 1909: 335,
looshityö 1909: 339—340,
Tietäjät itäiseltä 1909 joulul: 5—6,
kirjallisuus 1909 joulul: 16,
P. E. XII Uuden ajan 1910: 1—2,
Totuus on kuin auringonvalo: sitä ei voida
todistaa, se täytyy nähdä, ks Tietäjä 1910:
2—3,
ks tieto 1910: 52—53,
jumala 1910: 82—83,
itsehillintä 1910:130—131,
uskonto 1910: 180—181,
henki 1910: 228,
salatiede 1910: 274—275,
epäilys 1910: 289—293,
rauha 1910: 328,
Suomi 1910: 365,
joulu 1910: 398—399,
Tolstoin oppi ia teosofia 1910: 403—411,
itsetunto 1911: 3—4,
hyöty 1911: 52—54,
P. E. VII 1911: 88,
Aikamme tarve 1911: 350,
kiitos 1912: 4—5,
kirjallisuus 1912:11,
maailmanuskonto 1912: 30—31,
Vitus 1912: 105—106,
Totuus se on, joka voittaa sekä helvetit
että taivaat ja käyttää kummankin mielikuvitukset omaksi edukseen, s.o. totuuden
hyväksi, kaikkien hyväksi, ihmiskunnan hyväksi, ks helvetti 1912: 163,
Totuus yksin elää läpi aikojen, eikä se
ihminen pety joka Jumalasta etsii turvansa.
ks Steiner 1912: 202,
ks opettaja 1912:406—414,
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Elämme semmoisessa ajassa, että totuuden
etsintä on ilmassa, ks nuoriso 1912: 453—456,
”Ihminen voi päästä totuuden tietoon ks
Isä 1912: 494—495,
ks ajattelu 1912: 498,
lohduttaja 1913: 100,
Steiner 1913: 171,
”Jos tahdotte oppia totuutta tietämään,
kätkekää sanani ja tehkää mitä teille käsken.” ks Mikkeli 1913: 364,
Totuus on yksi ja ehdoton. — — Totuus
on tietoa — — Totuus on valtaa. Totuus ja
rakkaus — — ”minä olen tie, totuus ja elämä” ks Viisaus 1913: 468—471,
ks H.P.B.: Sai. O. suomeksi 1914:51,
mystiikka 1914:98—100,
heraldiikka 1914: 150,
Tietäjä 1914: 466—467,
autobiografia 1915:4,
veljeys 1915: 4,
Sentähden mielestäni suuren henkisen totuuden
silmänräpäyksellinen
omaksuminen
osottaa, että ihminen ennen on samasta totuudesta tiennyt, ja tarjoo täten Platonin
opin
mukaisentodistuksen
jälleensyntymisestä. [*Ote P. E :n teos. muist.] 1915:10,
ks romaani 1915 :’99,
vallankumous 1915: 148—149,
Koetin esittää totuutta semmoisena kuin
sen olen nähnyt, ja totuus on kaksiteräinen
miekka, ks
P. E.
VII
1915:261,
ks Humu, Martti 1915: 315—316,
Eräänä tammikuun iltana 1898 mietiskelin
kuoleman kysymystä ja sanoin sisäiselle jumalalleni: ”Sinä olet sielulleni antanut iankaikkisen rauhan, mutta et ole vielä minulle
näyttänyt läheskään koko totuutta.
Kuoleman
salaisuutta, mestarein olemassaoloa et ole
minulle ratkaissut, ja kuitenkin ymmärrät,
että jos ihminen tahtoo olla rehellinen totuuden etsijä ja totuuden tietäjä, ei hän saa
koskaan tyytyä siihen, mitä hänelle on annettu, vaan hänen täytyy aina pyytää enemmän. En siis voi tyytyä siihen, minkä jo olet
minulle ilmottanut, vaan
sinun täytyy antaa
minun nähdä enemmän . . .” [*Ote P.E:n teos.
muistelmista] 1915: 368,
ks optimisti 1916 : 42—43,
Atra, Kaarlo 1916:53,
teosofia 1916:300—302,
teosofia art T.S. ja veljeysaate 1916:
318,
teosofia art T.S:n työ ja tarkotus 1916:
345—348,
Nämä [*sanani] ovat ikuisia totuuksia, ks
ajatus 1916:386—387,
ks teosofia art Veljeyden toteuttaminen ja
T.S. 1916: 389—391,
jooga 1916: 436—438,
Holmberg, Uno 1916:440,
”kristitty” 1917: 4—7,
käytännöllisyys 1917: 99,
pistis 1917: 240,
”elävä sana” 1917: 241,
eläinkunta 1917: 242,
Kristus 1917: 440—442,
teosofia Mitä on teosofia? 1917: 444—
446,

Totuus
Leino, Eino 1917:452,
autuus 1918: 1,
Suomi 1918: 69—72,
J. R. H.: Ilmestyskirja 1918:74,
rauha 1918: 99,
tunnustus 1918: 166—167,
fyysillinen 1918: 192,
Jeesus Oliko Jeesus Jumala? 1918: 232—
235,
Jeesus vaiko Kristus? 1919: 16—18,
Halonen, Emil 1919:64,
Jinarajadasa 1919: 154—158,

T: Satjaan naasti paroo dharmah on Teosofisen Seuran tunnuslause ja se kuuluu sanasta sanaan suomeksi ”totuutta parempaa
dharmaa eli uskontoa ei ole” tahi niinkuin
olemme tottuneet sanomaan suomeksi: ”totuus on korkein uskonto.”
Tällä lauseella on tietysti tahdottu ilmaista
se vakaumus, että totuuden tieto lopullisesti
ratkaisee kaikki kysymykset. Uskontoja eli
mielipiteitä saattaa olla monta; mutta niillä
on kaikilla vain ohimenevä ja suhteellinen
arvo. Totuuden tiedolla yksin on auktoriteetti,
ja meidän tulee aina muistaa, että sillä on
auktoriteetti. Niin pian kuin tieto astuu katsantokantojen ja uskonmuotojen keskelle, on
näiden aika ohi. Sillä tiedolla yksin on hallitsijan valtikka kädessään. Tieto on syntynyt hallitsijaksi.
Jos seitsemän ihmistä on koolla ja päättää,
että lasten koulu on perustettava heidän kyläänsä, ja yksi heistä tietää, miten siinä
asiassa on lainmukaisesti meneteltävä, niin
toiset heti taipuvat kuulemaan hänen neuvojansa ja toimintaohjelmaansa. Ei yksikään
asetu vastarintaan eikä koeta tyrkyttää omia
käytännöllisiä neuvojaan, vaan kaikki iloitsevat siitä, että yhteinen asia saadaan oikealla
tavalla perille ajetuksi. Tämä yksimielisyys
johtuu siitä, että kaikkien järki myöntää ja
ymmärtää, että tieto yksin on oikeutettu johtamaan asioita. Ihmiset ovat luonnostaan riidanhaluisia ja itsenäisiä, rikkiviisaita ja itserakkaita, mutta päivänselvän ja ymmärrettävän asian edessä heidän ylpeä ja itsepintainen järkensä nöyrtyy ja he tunnustavat
totuuden voiman.
Kuinka toista taas, jos on kysymyksessä
asia, jota ei ole yhtä helppo järjellä ratkaista!
Jos nuo seitsemän ihmistä yhdessä keskustelevat tähtitieteellisistä asioista esimerkiksi, ja
ainoastaan yksi heistä tietää, että maapallo
y.m. kiertotähdet kulkevat säännöllisiä ratojaan auringon ympäri, ei ole mitään takeita
siitä, että toiset alistuvat uskomaan tämmöistä jokapäiväiselle järjelle käsittämätöntä
asiaa. Päinvastoin on luultavaa, että toiset
vetoavat raamatun luomiskertomukseen y.m.
sanoihin, toiset silmien pettämättömään todistukseen tai järjen kylmiin vaatimuksiin j.n.e,
osottaakseen, kuinka mahdotonta on sokeasti
uskoa maan pallona pyörivän ja kierivän
auringon ympäri.
Ja jos ainoastaan yksi noista seitsemästä
ihmisestä omasta kokemuksestaan ja tiedostaan tietää, mitä esim. on ihmisen iankaikkinen elämä ja autuus ja mitä ehtoja ihmisen
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tulee täyttää päästäkseen ikuiseen autuuteen
eli Jumalan valtakuntaan, niin kuinka monen
väärinkäsityksen ja vastustuksen alaiseksi hän
joutuu, koettaessaan selittää toisille autuuden
tietä! Vaikka hän epäilemättä objektiivisesti
katsoen on auktoriteetti heidän joukossaan,
koska hänellä on kädessään tiedon valtikka,
eivät toiset sitä ymmärrä eivätkä tunnusta.
Jos he tulisivatkin vakuutetuiksi siitä, että
tieto autuuden asioissa on mahdollinen, eivät
he silti vielä sulattaisi sitä, että heille lapsuudesta pitäen tuttu toveri olisi mikään auktoriteetti heille. ”Ei kukaan ole profeetta
omalla maallaan”. Vaikka heidän joukkonsa
kasvaisikin, kun jokainen heistä uskoisi ja
puhuisi tiedon mahdollisuudesta, ja he perustaisivat seurankin oman uskonsa tueksi ja
levittäjäksi, niin eivät he sittenkään huomaisi,
mikä autoriteetti totuuden tiedolla on ja aina
on oleva. Vailla omaa tietoa kuin ovat, he
voisivat vielä julistaa, että auktoriteettivalta
on nyt poistettu ja tästä lähtien kaikki uskonasiat veljeyden ja kansanvallan nimessä ratkaistaan äänestyksellä. Sillä niin tosiaan kävi
kuusitoista vuosisataa sitten, kun kristillinen
kirkko tuli valtiokirkoksi ja oikeauskoista
oppijärjestelmää ryhdyttiin laatimaan. Totuuden tieto sai vaieta ja pyrkiä piiloon, kun
rehentelevä ja suuriääninen luulottelu pääsi
valtaan.
Totuus ei ole koskaan ”kansanvaltainen”.
Se vetäytyy äänettömään ylevyyteensä, ellei
kukaan siitä välitä. Mutta jos korva kallistetaan sen äänelle, on se heti tunnustettava
yksinvaltiaaksi. Ei ole mitään keskitietä. Ei
voi totuutta palvella ja samalla sitä kieltää.
Ken totuuden tietää, hän toimii totuuden mukaan. Sillä totuus pysyy, vaikkei sitä kukaan
tietäisi. Suorakulmaisen kolmion kulmien summa on 180°, vaikka koko maailma sen kieltäisi. Eikä mikään ihmisveljien kokous minkäänlaisilla päätöksillä saata totuutta muuttaa.
Teosofisen Seuran perustajat ovat tämän
ymmärtäneet. Tunnustaessaan totuuden Seuran korkeimmaksi ohjesäännöksi he samalla
ovat tunnustaneet totuuden auktoriteetin. Totuus on korkein ja ainoa auktoriteetti. Totuuden tieto on inhimillisen pyrkimyksen päämäärä, ja yksin totuuden tiedossa on valta.
Mistään kansanvallasta ei saata olla puhettakaan, sillä totuus yksin on valtias. Teosofinen
Seura on siis ytimeltään niin aristokraattinen eli ylimysvaltainen seura kuin suinkin
on mahdollista.
Paljon kuitenkin puhutaan, varsinkin nykyään,
Teosofisen
Seuran
demokraattisuudesta. Onhan Teosofinen Seura veljesliitto,
joka ei katso rjtuun, väriin, uskontunnustukseen j.n.e., vaan tunnustaa kaikki ihmiset
veljikseen. Kaikki ovat Elämän edessä yhdenvertaiset eikä kenenkään tarvitse tunnustaa
toista auktoriteetikseen. Käytännöllisessä kokoonpanossaan Seura täten kieltää auktoriteettiuden. Mistä tämä ristiriita johtuu? Onko
se todellinen vai onko se näennäinen?
Se on molempia, sillä sitä ristiriitaa on
elämässä olemassa. Totuuden auktoriteetti on
ehdoton, mutta auktoriteettiutta on aina pe-

Totuus

lättävä. Miksi? Sentähden, että on olemassa
suunnaton ero totuuden ja totuuden tietäjien
välillä. Totuus on aina ja kaikkialla ratkaiseva auktoriteetti, mutta kuka tietää totuuden aina ja kaikkialla? Jokainen tietäjä tietää jotakin, mutta kukaan ei tiedä koko totuutta. Omalla kohdallaan tietäjän tieto on
auktoritatiivinen mutta sama tietäjä on toisessa kohdassa tietämätön. Kuinka hän siis
voisi olla auktoriteetti tässä toisessa kohdassa? Hän semmoisenaan ei ole missään
kohdassa auktoriteetti, vaan hänen tietonsa
on. Tietäjä ei ole auktoriteetti, vaan tieto.
Kas siinä koko pulma ja ristiriita — ja samalla päivänselvä aksioomi.
Teosofisen Seuran veljespykälä on siis totuuden kannalta olemassa sitä varten, että
oppisimme tekemään eroa totuuden tiedon ja
totuuden tietäjien välillä.
Totuuden tieto on ehdoton auktoriteetti aina
ja kaikkialla, mutta totuuden tietäjä on ihminen, joka yhden asian voi tietää, toisesta olla
tietämätön. Hän on auktoriteetti siinä asiassa,
jonka hän tietää, mutta toisessa ei. Hän ei
siis ihmisenä yleensä ole auktoriteetti, ennenkuin hän kaikki tietää.
Ihmiset ovat luonnostaan taikauskoisia. Jos
he huomaavat jonkun ihmisen tietävän jotakin
asioista, joista yleensä ihmisillä ei ole tietoa,
otaksuvat he heti, että hän tietää kaikki ja
tekevät hänestä auktoriteetin joka asiassa.
Jos heille tästä huomautetaan, he hämmästyvät ja loukkaantuvat ”pyhimmissä tunteissaan”. Mutta jos he itse luulevat huomaavansa
jotakin
virhettä
tai
puutteellisuutta
jumaloimassaan auktoriteetissa, he pian kääntävät hänelle kokonaan selkänsä ja ryhtyvät
häntä nyt yhtä sokeasti ja innokkaasti epäilemään, kieltämään ja vastustamaan.
Kaikesta tästä Teosofinen Seura tahtoo
meitä varjella ja säästää. Se opettaa meitä
tekemään eron tiedon ja tietäjän välillä. Se
opettaa meitä pitämään tietäjää arvossa ja
kunniassa hänen tietonsa nojalla, mutta ei
halveksimaan häntä hänen tietämättömyytensä
takia. Se opettaa meitä ymmärtämään ja näkemään, että jokaisessa tietäjässä on tietoa
ja tietämättömyyttä rinnatusten ja ettei tietäjä muuten ihminen olisikaan. Se antaa
meille aavistuksen siitä suvaitsevaisuuden suloisesta hymystä, jolla jumalat katselevat ihmislasten ylevimpiä yrityksiä.
Toimittajalta 1919: 193—196,
olimme totuudenetsijöitä. (Jos olemme tulleet teosofeiksi olematta totuuden etsijöitä,
täytyy teosofian kasvattaa meistä totuuden
etsijöitä,
ennenkuin
pääsemme
henkisesti
eteenpäin.) ks yhteiskunta 1919:227—230,
ks jälleensyntyminen 1919: 294—296,
H. P. B. 1919: 297—298,
marttyyrit 1920: 3—6,
että Suomen johtotähtenä olisi Totuus! ks
ennustuksia 1920: 53—54,
ks kehitys 1920: 98—101,
sota 1920: 102—105,
sota 1920: 193—199,
R-R 1920:241—247, ja 340—348, ja
382—383, ja 1921: 1—2,
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yhteiskunta 1920: 365,
joulu 1921: 3,
Lehmann, E. 1921:60—61,
Jeesus 1921: 67,
Walléen, C. A. 1921: 130,
Lévi, Eliphas 1921:193—195,
teosofia 1921: 258—262,
salatiede 1921:323—324,
ennustus 1921:326—327,
Uskoimme päässeemme totuudenetsijäin veljeskuntaan — — ”ehdottomasti lahkolaisuudesta vapaan totuudenetsijäin yhtymän” — —
Totuus on aina epäkäytännöllinen, ennenkuin
se pannaan käytäntöön. Jos siis suunnitelma
sisältää totuutta, niin on se toteutettava, ks
teosofia T. S :n tehtävä 1921:328—334,
Totuuden etsijähän aina seisoo kuin kuoleman kynnyksellä! ks R-R 1921:387—393,
olen yksinkertainen totuudenetsijä, joka uskon rakastavani totuutta enemmän kuin kuolevaista ja personallista itseäni ks salatiede
1921: 453—456,
”— — totuus kuristetaan kuoliaaksi syntymähetkenään.” ks teosofia T.S:n tehtävä
1921: 463,
Mikä on henkinen totuus? ks R-R 1921:
578—580,
[*maailma oli] totuuden tiedon pyhä paratiisi, ks Joulun Ruusu-Risti 1921: 582—83,
ks Kristus ja teos. liike 1922:39—40,
teleplasma 1922: 72,
Valon ja varjon veljet 1922: 100—105,
R-R 1922: 133—134,
sota 1922: 162—165,
Meistä täytyy tulla — ei totuuden ajattelijoita eikä uskojia ainoastaan, vaan totuuden
tietäjiä — — kaipaamme henkilöistä ja seuroista riippumatonta totuutta ks Mea culpa
1922: 260—264,
ks Joulun sanoma 1922: 296—298,
nuhteleminen 1923: 5,
totuudenetsijän asema ja suhde vanhaan
kirkkoon miltei velvoittaa häntä kaikessa
ystävyydessä siitä eroamaan ks seurakunta
1923: 36, ja 48—49,
ks anteeksianto 1923:85—86,
Cheiro 1923: 111,
aseet 1923: 157,
Cronvall, Erik 1923: 164,
mestari 1923:205—208,
A. B. 1923: 286—287.
kristosofia 1923: 323,
kuvaten totuuden etsijän taisteluita ks
Anker-Larsen 1923:358, ja 365—368,
ks R-R 1924:1,
siitä saakka kun totuus minulle kirkastui,
on sielussani asunut rauha ks sota 1924: 4,
ks Gandhi 1924:49—50,
[*S\vedenborg] on totuutta etsinyt ja totuuden Jumalaa ks Lagerborg, Rolf 1924: 76,
ks aseet 1924: 81—82,
Wrede, Mathilda 1924:88—89,
totuus ei onnu ks apostolit 1924: 244—247,
ks Kohtalo, kaitselmus 1924:262—265,
R-R 1924:326—328, ja 330,
H. P. B.: Sai. Oppi 1924: 363,
joulu 1924: 363—364,
H.P. B. 1925: 4—8,
veri 1925: 50—52,
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Eihän totuus ole kuin yksi, vaikka sitä eri
sanoilla ja nimillä esitettäisiinkin. ks Mestarikirjeet 1925: 99—101,
totuudenetsijän elämänohjeena — — Kummallakin pallonpuoliskolla on siis oma kallis
totuudenhelmensä. — —- Totuuden etsintä on
heränneen ihmisen tunnusmerkki, ks auktoriteetti 1925: 146—151,
ks Steiner 1925: 156,
totuudenetsijän seurassa ks J. R. H.: Isä
Abraham 1925: 192,
H. P. B., joka oli Totuuden Mestarein — —
Sanansaattaja ks H.P.B. 1925:194—203,
mieleni ja henkeni mukainen totuudenetsijä ks Uuskallio, Toivo 1925:206,
Kieltänsä on ihmisen käytettävä totuuden
palvelukseen ks kirjallisuus 1925:240,
Suurella mielenkiinnolla seurattiin RuusuRistin
johtajan
juhlaesitelmää.
Hän selitti
teosofista liikettä, teosofista työtä ja totuudenetsijän tunnusmerkkejä.
Koetan selostaa tätä esitelmää seuraavassa:
Totuudenetsijä
aloittaa
etsintänsä
siitä,
että hän huomaa seisovansa suuren elämän
edessä tyhjänä, pienenä, alastomana olentona.
Hän tuntee olevansa pimeydessä vaeltava ihminen ja paljon samanlaisia hän näkee ympärillään. Koska olemme yhtä tietämättömiä,
niin silloinhan olemme kaikki yhdenarvoisia
veljiä suuren tuntemattoman elämän edessä.
Totuudenetsijä kyselee levottomana: löydänkö
tietä totuuteen? Teosofinen liike vastaa totuudenetsijälle: Ihminen voi löytää. Silloin
talloinhan on ilmestynyt täydellisyyden saavuttaneita, jotka ovat sanoneet: ”Joka etsii,
hän löytää.” Mitä meidän sitten on etsittävä?
Ihminen on samalla kuolevainen, personallinen, ja kuolematon, ikuinen olento. Sitä
ikuista on ihmisen etsittävä itsessään, Jumalallista meissä. — Mikä johtaa meidät Jumalan löytämiseen? — Kehityksen, itsekasvatuksen, kieltäytymisen ja uhrautumisen tie
on tie Jumalan luo. Luopukaa maailmasta,
kehittäkää itsessänne kaikkea hyvää, yrittäkää rehellisesti, ja totuus on tekevä teidät
vapaiksi ja te saatte rauhan ja tulette löytämään etsintänne maalin. Näin neuvoo teosofia. Kulkekaa suurten Viisaitten jälkiä kukin uskonnossanne.
Silloin kun me kristittyinä tahdomme kulkea Jeesus Kristuksen jälkiä, niin me kolkutamme
taivasten
valtakunnan
portteja,
ne
meille avataan ja me saamme astua siihen
veljeskuntaan, jonka veljet ovat suurten Viisaitten jälkiä ennen meitä kulkeneet. Meille
paljastuu salainen valkoinen veljeskunta, johon kuuluvat suuret vihityt.
Elämänkoulu se on, joka opettaa ihmisen
totuudenetsijäksi, pakottaa hänet kyselemään:
miksi on tässä elämässä niin ja niin ja mistä
ihminen tulee ja minne hän menee? Elämänkoulu se sitten opettaa hänet myös totuuden
löytäjäksi. Teosofinen liike on ilmennyt avuksi
totuudenetsijöille. Se liike on hengenvuodatusta salaisen veljeskunnan puolesta, siksi
siihen liikkeeseen kannattaa tutustua jokaisen totuudenetsijän.
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[*Ote
art.
”Vuosijuhlavaikutelmia”
kirj.
L. S.] 1925:241—242,
ks Teosofian joulusanoma 192ö: 372—374,
totuudenetsijöinä kaipasimme tietoa. — —
totuus kaikkien uskontojen veljeydestä. — —
totuus on kaikkialla, siis minussakin. — —
totuus on omaan olemukseeni salattu. — —
elävät totuudenetsijät kaipaavat eläviä totuuden tietäjiä, ks teosofia 1926: 1—10,
ks P. E. III syntymäpäiviä 1926:10,
totuuden sana on mielestäni aina paikallaan, ks kiitos 1926: 38,
ks Messias 1926:73—74,
H.P.B. 1926: 99—101,
vpm 1926: 105—107,
teosofia 1926: 162—169,
seurakunta 1926:210—213,
R-R 1926: 218—219,
Olen tässä teosofisessa liikkeessä kuin mikäkin totuuden vartija ks I. T. J. 1926:241—
247,
totuudenetsijät sinua odottavat, minä niiden joukossa, ks Krishnamurti 1926: 273—276,
ks R-R 1926: 305—306,
Topelius,
Z.
1926:
312,
ehdoton totuus — —- totuus pysyy salassa,
sillä ihmiset eivät yleensä välitä totuudesta.
Jos totuus paljastuisi, silloin loppuisi riita.
— — Totuus on yksi eikä muutu. — — Totuus ei voi olla muuta kuin yksi. Sama asia
ei voi olla kahdella tai kolmella tavalla.
Totuuden löydämme, kun emme pelkää etsimistä ja tutkimista. — — ”totuus vapauttaa
meidät”
ks
Kristus
1927:1—4,
ks R-R 1927: 6—7,
selvänäköisyys 1927: 39,
Panacea 1927: 77—78,
Vuorisaarna 1927: 85—88, ja 245—246,
R-R 1927: 175,
Temppelirahasto 1927:176—177,
Suomi 1927: 294—295,
materialismi 1927: 325—327,
samalla katselin 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 — — Totuus oli päinvastainen, ks
maailmanopettaja 1927: 327—329,
Mutta totuutta etsimme ja totuuden puolesta tahdomme elää. Ken totuutta rakastaa,
kuinka hän voisi olla meille kylmä? ks R-R
1927: 374,
ks Joulu 1927:378—379,
Europa 1928: 10—13,
vakaville totuudenetsijöille tuttu kokemus,
ks Krishnamurti 1928:22,
ks R-R vapaamuurarius 1928: 23,
kirkko 1928: 36,
Ja jos totuus on sydämessä, tulee se ilmi
elämässä, elävässä hyvässä eli hyveessä, ks
Tao-Te-King 1928: 82,
ks J. R. H.: Tulijani 1928: 143,
Kuka tuo totuuden ks Krishnamurti 1928:
253—254,
ks salatiede 1928:308—309,
R-R 1929:1,
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A. B. 1929: 20,
Reijonen, Annikki 1929: 25,
Ruusu-Risti auttaa jokaista ihmistä hänen.
totuuden etsimisessään, ks R-R 1929:48,
Me lankeamme ja erehdymme, mutta totuus
Pysyy, ks politiikka 1929: 95,
Miten luulette, että voisimme palvella ihmiskunnan ja totuuden asiaa, jos aloittaisimme työmme kieltämällä totuuden? — —
Totuus on valo. ks Kristus 1929: 137—141,
ks raha 1929: 145, ja 318—319,
jättiläinen 1929: 146—147,
R-R 1929: 367—368, ja 409,
Poika 1929: 411—416,
käänny ttämistyö 1929:439,
Paavali 1929: 440,
toivo 1930: 1—2,
kolminaisuus 1930:40—42,
armeija 1930: 49—52,
moraali 1930: 93—95,
tuhatvuotinen 1930:137—138,
kesäkurssit 1930: 265,
suunta 1930: 324,
älykkyys 1930:328—329,
synti 1930: 379,
olin totuudenetsijä. — — Hän [*H. P. B.]
sanoi tietävänsä totuuden, ja minä etsin totuutta, ks H. P. B. 1931: 2—5,
ks ilo 1931: 7,
R-R 1931: 36,
Teosofinen totuudenetsimisen; vei myöskin
minut — — lähelle Jeesuksen personallisuutta
ks H. P. B. 1931: 38—40,
Totuus kallistuu vaikenemisen puolelle, rakkaus puhumisen. Kultainen keskitie löytyy,
kun rakkaus ojentaa kätensä totuudelle, ks
haaveilu 1931: 73,
Totuus kulkee kultaista keskitietä. Totuus
kulkee käsi kädessä rakkauden kanssa, ks
kieltolaki 1931 : 77,
H. P. B. — — jo lapsena oli todellinen totuudenetsijä, ks H. P. B:n itämaalaisuus 1931:
122—129,
Merkurius — totuuden helmi ks P. E. XII
Tähtikoulut 1931: 165,
ks Temppeliseura 1931:249—250,
Doyle, Conan 1931:289—290,
R-R 1931:334,
Jouluyö 1931: 337—339,
Totuuden etsiminen on terveen järjen tunnusmerkki, ks Jokipii 1932:38—39,
ks ristiretki art Teosofinen 1932: 154—160,
Paavali 1932: 203—207,
aika 1932: 231,
panettelu 1932: 232,
täydellisyys 1932:241—243,
”kuolleista totuus” ks kiitos 1933:71—72,
ks R-R 1933: 107—109,
Pietari 1933: 145,
buddhi 1933: 172—173,
lapsi 1933: 177, ja 1934: 183,
Teosofia ja sosialismi 1934:253—257,
TOTUUS
Mikä on totuus? kysyi enemmän kuin kahdeksantoista sataa vuotta sitten sivistynyt ja.
korkeassa asemassa oleva roomalainen yksinkertaisen galilealaisen puusepän pojalta. Mi-
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ten paljon sisältyikään näihin muutamiin sanoihin, miten paljon sisältyikään siihen välinpitämättömään ja väsyneeseen sävyyn, jolla
ne lausuttiin! Intohimoinen sielu, joka oli
koettanut
kaikkea,
mikä
elämässä
näytti
kauniilta, ajatteleva sielu, joka oli katsonut
elämän turhuutta silmiin, mutta ei ollut vielä
milloinkaan
saanut
tyydyttävää
vastausta
niiltä monilta, jotka sanovat ratkaisseensa
elämän arvoituksen — ihminen, joka oli kahden rinnassaan asuvan minänsä repimä, joka
oli kykenemätön löytämään sitä lohdutusta,
joka antaa lr.poa, sitä tietoa, joka lohduttaa.
Ja Pilatuksen kysymys on kulkenut kautta
aikojen. Sillä Galilei n profeetta vaikeni, vaitiolo oli ainoa, joka antoi syvän vastauksensa. Eikä tähän kysymykseen ole vieläkään
vastattu, missä paljon ihmisiä on ollut koolla, eivätkä ne tuhannet yritykset vastata
siihen sanoin ole olleet muuta kuin loistavia
meteoreja, jotka ovat hetken loistaneet hävitäkseen
seuraavassa
hetkessä
äärettömyyden
pimeyteen.
Mutta eikö sitten voida antaa vastausta
tähän kysymykseen? Eikö valo milloinkaan
valkene ihmiselle, onko hänen aina hapuiltava pimeässä, eikö hän milloinkaan saa selvästi nähdä tietä, jota hänen on kulkeminen?
Tietämättömyydestäkö Kristus vaikeni?
Ei suinkaan. Ei ole ainoatakaan ihmistä,
joka ei olisi, vaikkapa vain kerran elämässään, tuntenut sanomatonta riemua olemassaolosta, kaiken ylittävää rauhaa sielussaan,
ja joka ei sellaisina hetkinä olisi tahtonut
antaa tämän tunteensa koko maailmalle; on
tuhansia, jotka ovat osanneet tämän ilmaista
— vaikkakin epätäydellisesti — lauluin, sanoin, värein; ja on eräitä harvoja, jotka ovat
läpi koko elämänsä kulkeneet tässä autuaallisessa valossa, ja jotka sentähden ovat voineet sanoa: minä olen totuus, tie ja elämä.
Systeemit eivät voi milloinkaan ratkaista
tätä polttavaa kysymystä, sanat eivät voi
milloinkaan selittää, mitä totuus on sille,
joka ei tunne totuutta sydämessään. Kuinka
Jeesus vastaisi Pilatuksen kysymykseen? Mitä
vastaa jumalallinen totuus epäilevän ja väsyneen sielun vetoomukseen? . . . ”Minä seison
edessäsi. Etkö näe minua? Etkö omasta sisimmästäsi löydä minun heijastustani? . . .”
Eikö Kristus ollut koko elämänsä aamusta
iltaan saakka vastannut ja jälleen vastannut
tähän samaan kysymykseen? Eikö meitä aina
ympäröi, meitä kaikkia, iloisia ja surullisia,
totuuden läsnäolo, jumalallinen valo? Eikö
vain meidän omasta heikkoudestamme johdu,
että aina peitämme silmämme päästäksemme
näkemästä säteilevää aurinkoa?
Aivan varmasti se johtuu heikkoudestamme. Tiedämmehän liiankin hyvin, että sokaistuisimme
ylenmääräisestä
kirkkaudesta.
Totuus on ikuisuutta, äärettömyyttä, muuttumatonta elämää. Kuinka voisimmekaan muuta, me ajalliset ihmisparat, kuin tuntea heikkouden
pelkoa
ajatellessamme
pohjattomien
syvyyksien
syliin
heittäytymistä?
Mutta
houkka on hän, joka pelätessään sokaistavansa auringon valosta sulkee silmänsä sen
lempeältä hohteelta, ja houkka hän, joka
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ikuisuuden kylmää syleilyä pelätessään takertuu ohimenevään ja äärelliseen sen sijaan,
että
astuisi
siihen
lämmittävään
elämään,
joka virtaa avaruuksien syvyyksistä . . . Mitä
on
totuus?
Tähän kysymykseen vastataan
joka päivä ja joka hetki — emmekä me sitä
huomaa. Tähän kysymykseen vastataan joka
kerta, kun avulias käsi ojennetaan kärsivälle
veljelle, joka kerta, kun ihminen äärettömässä
säälissä unohtaa itsensä toisten tähden. Tähän
kysymykseen vastataan joka kerta, kun tuulahdus ikuisesta rauhasta tunkeutuu ihmissieluun.
Pekka Ervast.
”Teosofisk Tidskrift”, 1—2, 1901. [*Suomennos] 1934:285—286,
ks Kivi, Aleksis 1934:287—288,
Tolstoin opin teosofia 1935:21—28.
Totuus on korkein uskonto
ks myös Sat jaan naasti paroo dharman
ks Omatunto-lehti 1905:2, ja 1906:4—6,
Teosofisella Seuralla on näin kuuluva vaalilause: ei ole uskontoa totuutta korkeampaa
eli totuus on uskontoja korkeampi eli totuus
on korkein uskonto, ks teosofia Mitä T. S..
meille opettaa 1906: 147—152,
ks Omatunto-lehti 1906:271—273,
veljeys 1909: 206—208,
[*T.S:n] mottona on: totuus on korkein
uskonto, ei ole mitään oppia, uskoa, dogmia
tai ajatuskantaa, joka olisi totuutta korkeampi, ks teosofia T.S. ja veljeysaate 1916:
317—318,
ks teosofia T.T:n työ ja tarkotus 1916:
315—348,
teosofia Mitä on teosofia? 1917: 444—
446,
Totuus on kalliimpi ja korkeampi kuin mikään uskonto, ks Jeesus Oliko Jeesus Jumala?
1918: 232—235,
ks totuus 1919:193—196,
pitävät totuutta korkeampana kaikkia uskontoja ks R-R-seura 1922: 319—320,
Totuus on kaikkia lempiteorioja ja uskontoja korkeampi! ks R-R 1924: 1,
ei ole uskontoa totuutta korkeampaa, toisin sanoen: totuus on korkein uskonto, ks
auktoriteetti 1925:146—151,
ks teosofia 1926: 2—10,
R-R 1929: 1,
H. P. Blavatsky teroitti aina, että totuus
on korkeampi kaikkia uskontoja, s.o. kaikkia
joukkouskomuksia
ja
personallisia
näkökantoja, joskin totuus sinään piili maailman suurten uskontojen alkuperäisissä opeissa, jotka
aina
myöhemmin
olivat
n.s.
tunnustajilta
unohtuneet, ks H. P. B. 1931: 40,
ks ristiretki art Teosofinen 1932: 154—160,
Meidän on aina pidettävä mielessämme:
ei ole uskontoa totuutta korkeampaa, ks Teosofia ja sosialismi 1934: 256—257.
Tours
Toursin piispa Martinus ks manikealaisuus
1921: 209 muist.
Toveri
erään ylioppilastoverini kanssa tuli puhe
uskonnollisista asioista. — — Mestari lähetti
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tuon toverini luokseni puhumaan ks jumala
1909: 106—108,
Toveruushenkeä työhön! ks Pogosky, A. L.
1914:5,
Älyolemuksessaan
nainen
kaipaa
miestä
toverina ks Marjatan rengas 1914:411—412,
osaisimmeko me häntä toverina tervehtiä?
ks Kivi, Aleksis 1916: 149,
Helsingissä joulukuun 16 p:nä 1917. — —
toverini ja minä jäimme ihmetellen katselemaan outoa luonnonilmiötä. — — en voinut
olla
ilmaisematta
tunteitani
toverilleni
ks
Punainen aika 1918: 130—131,
silloin hänestä helposti tulee vahingollinen
toveri toisille etsijöille. — — tapaa veljiä ja
tovereita ks teosofia 1926: 5—10,
itsetietoiselta ja viisaalta näyttävä toveri
hänelle vakuutti ks Kristus 1927: 1—4,
meistä löysit ystävät ja toverit! — Työhön
siis, toverit, työhön tämän maan ja kansan
puolesta, vaikkei kukaan meistä välittäisi! —
— Ja maailmasta päin [*voitettava] uusia
tovereita työhömme! ks Suomi 1927:295,
ks kieltolaki 1931: 76—77,
Oma kaipuuni on sanomaton, sillä toveri
ja työntekijä semmoinen kuin Aino Ristonmaa on korvaamaton, ks Ristonmaa, Aino
1932:34,
Kvsyin silloisilta tovereiltani ks Vesimies
1932: 171—172,
toveruuden ansa ks Tolstoin opin teosofia
1935: 20—28.
Traagillinen, tragedia
Elämässä on sentähden traagillisiakin kohtauksia, joissa äkkiä katkaistaan luonnollisen
kehityksen lanka ja aletaan kulku uuteen
suuntaan, ks Naisen kannalta 1906: 244,
haaveilija-ihminen, joka ajaen takaa olematonta ihannetta kärsi traagillisen kuoleman.
ks Kristus 1917:439—442,
Samalla hänen oma kohtalonsa on traagillinen, ks sukupuolielämä 1920: 154,
Oliko tässä siis kysymys traagillisesta ihmiskohtalosta? ks Holm, Knut 1927:331,
Cronstedt — — oli traagillinen henkilö,
oman sisäisen vakaumuksensa ja näkemyksensä marttyyri. ks Janson, Ture 1929:
19—20,
”Elämä
tuntuu
inhimilliseltä
tragedialta
sentähden, ettemme tiedä, että se on jumalallinen komedia.
Pekka Ervast. 1934: 27.
Traditsioni
Kaikki
muinaisajan
traditsionit
puhuvat
neljästä
aikakaudesta.
Vrt.
Salatieteilijän
sanakirja. 1907: 33 muist,
Kaikilla kansoilla on vanhat traditsionina,
joissa
kerrotaan
kultaisesta
ajasta,
jolloin
jumalallisia sankareita vaelsi maan päällä.
Nämä traditsionit ovat yhteistä alkuperää,
mutta kukin kansa kertoo omalla tavallaan
ihmiskunnan onnellisesta aamuajasta. ks Tietäjä 1908: 6—9,
katkelmat — — vanhoista taruista ja traditsioneista. ks teosofia 1926:166—169,
Noudatamme teosofisen liikkeen alkuperäistä traditsionia ks politiikka 1929: 49—53.

Tsheela

Transi, -puhe
ks mediumismi 1905: 118—119,
saarnatauti 1906: 246,
samaadhi 1908: 313.
Transscendenttinen
ks Lagerborg, Rolf 1924: 75—76,
kolminaisuus 1930:40—42.
Treenaus
ks kundaliini 1914: 93,
tahto 1916:238—239,
treenatut mediumit ks I. T. J. 1926:
243—247.
Trianonin rauhansopimus ks Europa 1928:
11—13.
Trimurti ks kolminaisuus 1912: 115.
Trine, R. W.
R. W. Trine, Luonteen kasvatus. Englanninkielestä suom. P. E. Helsingissä 1903 (Teosofinen kirjakauppa ja kustannusliike). Siv.
19,20. ks salatiede art Todistuksia etsittäessä
1907: 2 muist—5,
ks kirjallisuus art Teosofinen kirjallisuus
1909 joulul: 16.
Trithemius, (Tritheim) Johann
ks murrosaika 1927:216—218.
Troberg, J. 1908: 127.
Troijan sota ks Ruusu-Risti 1921: 18—22.
Tshakram, tshakrat
seitsemän elonkeskustaa eli tshakraa ks
mentaali 1907: 133 muist,
Astraliruumiilla on omat aistimensa (niitä
kutsutaan
sanskritinkielellä
tshakram),
ja
vasta kun nämä aistimet on tehty eläviksi ja
saatettu käyttökuntoon, saattaa ihminen luottaa näkemiinsä ja kuulemiinsa, ks astraali
1908: 92,
tshakrojen
eli
lootuskukkien
elvyttämistä
ks kundaliini 1914: 93,
Astraliset aistit heräävät (tshakrojen elvyttäminen tapahtuu) vississä järjestyksessä ks
astraali 1915: 190,
nämä hakaristit eli niinkuin niitä tavallisesti nimitetään, ruusut, lootuskukat, tshakrat, jotka — — tietäjän aurassa tshakrat
pyörivät oikeaan suuntaan. — — Sampo ei
tarkoita
niin
paljon
aurinkoruumista
kuin
juuri näitä tshakroja. — — Sampo on käsittääkseni juuri tshakran nimitys, ks Sampo
1928: 42—43.
Tshertkoff, Vladimir
ks Tolstoi, Leo 1931: 205,
Tolstoin opin teosofia 1934:296—299.
Tsheela ks myös opetuslapsi; opettaja
tsheela eli hyväksytty Mestarin opetuslapsi, ks Mestarikirjeet 1924:44—45,
Opetuslapsius eli tsheela-tila on henkilökohtainen Tsheelan ja Gurun (opettajan) välinen asia, joka ei liikuta Teosofista Seuraa. —
— todellinen Tsheela — — Jos Tsheela epäonnistuu — — hyväksytyt Tsheelat — —
kaikenasteisiin Tsheeloihin, ks Opetuslapsius
1924: 162—163,
Tsheela, sanskritinkielinen sana, on ”opetuslapsi”. 1927: 336 muist.
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Tschirn, G.
G.
Tschirn:
Raamattu
vain
ihviistyötä.
Vihtori Kososen kustannuksella. Tämä kirjanen on sangen opettavainen kaikille, jotka
vielä elävät raamatun puustaimen orjuudessa
ja luulevat raamattua miltei Jumalan sormella kirjotetuksi. Kirja on kirjotettu jokseenkin maltillisesti, ilman Hiotteluja ja vääristelyjä.
Tekijän
lyhyt
johtopäätös
kirjan
lopulla on aivan oikea: ”Oikeauskoinen, joka
uskoo kaiken vain sellaisena kuin se hänelle
‘ennen on perusteellisesti opetettu’, vannoo
aina syntymänsä ja kasvatuksensa sattuman
mukaan
uskovansa
kristittynä
raamattuun,
muhamettina
koraaniin,
intialaisena
vedakirjoihin tai tripitakaan, sellaisena kuin pyhä
sana hänelle selitetään, ja halveksii kaikkia
muita, ei tunne heitä eikä tahdo heistä mitään
tietää. Itsenäisesti ajatteleva ihminen koettelee kaiken ja ottaa kaikesta hyvän, koskei
hän pidä yhtä, omaansa, ainoana ehdottomasti
oikeana”.
Kun raamattu käsitetään ihmistyöksi, silloin se saa paikkansa muiden pyhien kirjojen rinnalla ja silloin voidaan uskontoa katsoa toisilla silmillä. Se ei rajotu yhteen kansaan, yhteen kirjaan, yhteen ihmiseen, vaan
se on ikuinen elämä, joka pukeutuu moniin
muotoihin. Se on ainaisesti kehittyvä, ja
vaikka se aina asuu heikoissa astioissa, on
sen oikea alkuperä silti jumalallinen. Mutta
Jumaluus ei vaikuta ulkopuolisena voimana
ja käskijänä vaan ihmisen omana korkeimpana Itsenä. Siten ihmistyökin voi olla jumalallista.
Kirjallisuutta 1908: 182.
Tshit ks Kaita tie 1907:57—61.
Tshinnamasta-jumalatar
ks
veri
1925:
51—52.
Tsongkhapana
Olihan Buddha neljännellätoista vuosisadalla Tshongkhapana käskenyt, että joka vuosisadan viimeisellä neljänneksellä oli tehtävä
yritys
länsimaalaisten
henkiseksi
auttamiseksi, ks H. P. B:n itämaalaisuus 1931:126—
129.
Tshoohan
ks Sal. O:n Maailmansynty 1914:56—59.
Tucker, Prentiss
I: Olen lukenut toisenkin mieltäkiinnittävän
kirjan,1)
amerikkalaisen
ruusu-ristiläisen
kirjailijan Prentiss Tucker’in kirjoittaman novellin, joka vastikään on ilmestynyt ruotsinnoksena nimeltä ”På andra sidan”.
Tämä
kertoo
amerikkalaisesta
sotilaasta,
joka Ranskan rintamalla — maailmansodassa
— haavoittui ja tietoisena joutui oleskelemaan
astraalitasolla.
Hän
joutui
näkymättömässä
maailmassa
vanhojen
karmallisten
siteiden
nojalla tekemisiin opettajan ja johtajan kanssa, joka hänelle selvitti elämän ja kuoleman
mysterioita, ja kun hän sitten heräsi takaisin
1
)
[*Tätä
”Toimittajalta-pätkää”
edeltävä
käsittelee
Anker-Larsenin
kirjaa
”Viisasten
kivi” ks Anker-Larsen 1923:365—368]
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fyysilliseen elämään, oli hänen muistinsa säilynyt ehjänä ja hän oli tilaisuudessa myöhemmin todentamaan, että astraaliset harhailunsa
eivät olleet harhaa, vaan todellisuutta. Parisissa hän näet tapasi astraalisen opettajansa
elävänä fyysillisenä ihmisenä.
Sangen mielenkiintoista lukemista salatieteen tutkijalle pienenä lepohetkenä. Tekijän
kuvaukset
perustuvat
nähtävästi
kokemuksiin.
Toimittajalta 1923: 368.
Tuhat, tuhannen jne
Tuhat tulematonta. — — Tuhatkunta on.
ks Omatunto-lehti 1906: 138—139,
tuhatkertaisena ilona ks kiitos 1912: 5,
”Tuhannen ja yhden yön” ihmeellisissä saduissa, ks Arabialaista viisautta 1925: 56—57,
hohtivat hänen silmissään tuhatmarkkasina
ks R-K 1928: 211—212,
tuhannen epäonnistumisen jälkeen — toteutumaan, ks Vesimies 1932: 171—172.
Tuhatvuotinen valtakunta
Jos ihmiset tuntisivat itsensä saman perheen jäseniksi, jos kukin kansa, kukin valtio,
kukin yhteiskunta järjestyisi suuren perheen
tapaan, silloin olisi tuhatvuotinen valtakunta
lähestymässä. [*Ote art Teosofia kysymyksissä ja vastauksissa] 1906: 73,
Samalla tavalla puhutaan kaikissa uskonnoissa
tuhatvuotisesta
autuuden
valtakunnasta, joka kerran tuleva on ja jolloin — —
Emme tiedä, koska tämä tuhatvuotinen valtakunta astuu alas maan päälle; historiallinen
kehitys on vähitellen vievä siihen: — —
Mutta sen me tiedämme, että ennenkuin tuhatvuotinen valtakunta alkaa, on ihmiskunta
käyvä läpi suuren koetuksen, ks Kaita tie
1907: 59—61,
ks Kristus 1911:285—289,
tuhatvuotisen
valtakunnan
alkamista
syksyllä 1914, ks ennustuksia 1914: 364—367,
Niin, minkä kohtaloiden läpi kulkeekaan
vielä Europan vanha manner, ennenkuin se
tuhatvuotinen valtakunta alkaa, josta profeetat ovat puhuneet? — Ja joka kyllä tuleva
on. ks keltainen vaara 1918: 229,
tuhatvuotinen valtakunta — riippuu niin
vähästä, — riippuu vain siitä, että me ihmiset syntyisimme hengessä uudestaan, ks joulu
1927:377—379,
ks Kristinusko ja maailmanrauha 1927:
390—394,
Uskon siis ”tuhatvuotiseen valtakuntaan”,
siihen rauhan ja rakkauden yhteiselämään
maan päällä, joka tulee, kun me ihmiset olemme siihen valmistuneet, ks armeija 1930:
49—52,
T: ”Mitä uskotte näistä nykyajan kauheuksista, uskonvainoista naapurimaassa y.m.” kysyi äsken minulta eräs kirjeenvaihtaja. ”Uskotteko, että sittenkin olemme menossa kohti
sitä aikaa, jota raamatussa nimitetään tuhatvuotiseksi valtakunnaksi, ja että jumalattomuus sitten loppuu?”
Koko ihmiskunnan historia, vastaan tähän,
on
tuhatvuotisen
valtakunnan
valmistusta,
sillä n.s. millennium on inhimillisen yhteis-
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kehityksen lopputulos. Elämme nyt maan
päällä
viidennen
juurirodun
aikakautta
ja
tuhatvuotinen valtakunta toteutuu seitsemännen juurirodun aikana, jolloin kansat ja yksilöt uudestaan elävät paratiisin autuudessa
ja rauhassa kaikkien elävien olentojen kanssa.
Mutta jo kuudennen juurirodun aikana veljeys tulee näkymään maallisissa oloissa ja
yhteiskunta-elämässä.
Sota
tulee
mahdottomaksi ja yhteisvoimin tehdään yhteistyötä.
Ja ennen sitä — pian jo — koettaa ihmiskunta jaloimpien yksilöittensä johtamana valmistua uutta aikaa vastaanottamaan. Pimein
aika on ohi ja Vesimies-ajan aamu koittaa
taivaanrannalla.
Sentähden
vastustavat
voimat tekevät parastaan, jottei valo voittaisi.
Elämme murrosaikaa — kuten monasti ennenkin, — mutta kohtalokkaampaa ja suurempia lupaavaa.
Totuudenetsijän ei tarvitse tulla levottomaksi eikä kadottaa tasapainoaan.
Ranskan suuri vallankumous 18:nnella vuosisadalla on uudistunut Venäjällä meidän päivinämme, ja kaikki tapahtuu nyt suuremmassa mittakaavassa. Kuten silloin on nytkin
rääkätty ja murhattu sivistyneistöä ja aatelistoa. Kuten silloin on nytkin vainottu kirkkoa, uskontoa ja uskovaisia. Kuten silloin on
nytkin Jumala asetettu viralta, Kristus kielletty ja materialistinen alempi järki korotettu
taivaan ja maan ainoaksi hallitsijaksi. Kuten
silloin on tämä nytkin merkinnyt johdon luovuttamista väkivallan, julmuuden ja tyranniuden paholaisille.
Mutta kuten silloin tämä nytkin on vain
ohimenevää ilmiötä. Se kestää kauemmin, se
koskee kipeämmin, mutta kuoleman se kantaa
kohdussaan. Vaikka otaksuisimme, että Venäjällä nyt ovat jälleensyntyneet jotkut atlantilaiset mustat maagikot tai että he ovat näkymättöminä johtajina kulissien takana, mitä
he aikaa voittaen voivat Mikaelin valkoisiin
joukkoihin, jotka itsensä voittaneina jo ovat
maailman voittaneet?
Ja onhan jokaisella mitalilla toinenkin puolensa. Jos musta ja nurja puoli aluksi näkyy,
tulee lopulta kirkaskin puoli näkyviin. Ei ole
sitä tuskaa maan päällä, josta ei mitään kaunista syntyisi. Soitto on suruista tehty, murehista muovaeltu, hymy on kyynelten tytär ja
kärsimys on onnen isä.
Venäjän kansan sielussa elää sanomaton
hyvyyden ja rakkauden kaipuu. Olemme tottuneet arvostellen katselemaan venäläisen kansallisluonteen heikkoja puolia emmekä aina
muista, mitä kultaa senkin pohjalla piilee.
Ei Venäjän kansa olisi synnyttänyt semmoisia psykologeja kuin Tolstoi, Dostojeffski ja
Vladimir Solovjeff — puhumattakaan H. P.
Blavatskysta, — ellei sen sielussa olisi vielä
mittaamattomia syvyyksiä ja korkeuksia. Sentähden sen nykyinen kiirastuli, joka länsimaalaisten mielestä tuntuu suorastaan helvetiltä, on sittenkin vain tietä taivasten portille
— sekä sille itselleen, että koko Europalle.
Emme osaa sanoa, mikä siitä muodollisesti
syntyy. Mutta henkisesti kirkastuu kaikkien
meidän
käsityksemme
elämän
pyhyydestä,
yksilön loukkaamattomuudesta ja vapaudesta

Tukholma

sekä yhteisön velvollisuuksista. Tämän ja seuraavien vuosisatojen ajalla luokka- ja kansallisuuskäsitteet
suuresti
muuttuvat.
Luokat
ja kansat tulevat olemaan — ensin ihmisten
käsityksissä, myöhemmin todellisuudessa —
luonnollisia työyhtymiä, joilla kaikilla on sama suuri päämäärä: kansojen, luokkien, perheiden ja yksilöiden onni Europan Yhdysvalloissa.
Toimittajalta 1930: 137—138.
Tuho
kristinuskon ja kristillisten kirkkojen tuho
ja turmio, ks Kristus 1911: 289,
Kristikunnan on ymmärrettävä, kuka Jeesus Kristus oli. jos se tahtoo pelastua tulevasta tuhosta, ks R-R 1931:334.
Tuki, -kohta, -pylväs jne
yksi henkilö on se tukikohta, johon kaikki
nojautuu ks päämaja art Pakinaa 1911: 150—
151,
jolleivät ystäväni ole minua tukemassa ks
R-R art Tietäjästä Ruusu-Ristiksi 1921:1—2,
Aug. Aaltonen, Suomen T.S:n kunniajäsen
ja teosofisen liikkeen ensimäisiä tukipylväitä.
Suomessa 1923: 357,
Silloinhan ei ole mitään pysyväistä, ei mitään tukikohtaa elämässä! — — Ei ole muuta
tukikohtaa kuin Jumala, ei muuta perustusta
kuin totuus, ks teosofia 1926: 8—10,
R-R-seuran henkisen työn tueksi ja avuksi
ks kustannustyö 1932: 165—166.
Tukiainen, Juho A.
1908:96, 188, 383, 1909:38, 1910:361, 1917::
52, 436, 1918:48, 131, 1932:237.
Tukiainen, Mandi 1908: 96, 188.
Tukholma ks myös P. E. VI Tukholma
ks A. B. art Annie Besant Tukholmansa;
1907: 237—241,
P. E. V 1907: 251—252,
A. B. 1912: 60—61, 246,
Merikanto, O. 1912: 354, 499,
kesäkurssit 1913: 213,
teosofia 1913:219—220,
teosofia art Yleiseuroppalainen teos.
kongressi 1913:285—292,
Tukholman kongressi, kirj. Isabelle M. Pagan 1913: 293—294,
ks teosofia 1913:315, 1918:20, 1919:323,.
1922:105,
150,
215,
1923:164,
1925:258,
1929:86, 1930:218, 1932:247, 1933:3, 243,.
244, 245.
T: Neptunus nukkui rauhassa ja Vellamon
neidot keinuttivat meidät hiljaa ja varovaisesti Tukholman satamaan, missä vanha ystäväni G. S. oli rannalla vastassa. Aika täällä,
on kulunut kuin unessa, jossa yhtä mittaa,
nähdään miellyttäviä näkyjä. Tukholma on
minulle vanha tuttu, jossa tunnen olevani täysin kotonani, varsinkin kun saan asua vanhassa tutussa Strand Hotellissa. Ja Tukholma
osoitti minulle suurta kunniaa: eilen maanantaina oli aurinkoisen kaunis ja lämmin päivä,
ja illalla kuninkaallinen ooppera esitti 352 :n.
kerran ”VVagnerin ihanan ”Lohengrinin”, joka.
on harvoja lempioopperoitani.
[*Ote] Toimittajalta 1933:243—244.
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Tulevaisuus, tuleva
ks tasa-arvoisuus 1905: 98,
P. E. VII 1905: 148,
P. E. VII Tulevaisuuden toiveita 1905:
210,
”Tulevaisuus on jumalain sylissä”, mutta
— — hyvä enne Suomen henkiselle tulevaisuudelle — — mikäli teosofinen maailmankatsomus voittaa alaa ihmisten sieluissa, sikäli he valmistuvat rakentamaan sitä tulevaisuuden
yhteiskuntaa,
jossa
veljesrakkaus,
oikeus ja viisaus vallitsevat, ks Vuosi 1900.
— 1905: 219—220,
maapallomme ihmiskunta kulkee semmoista
tulevaisuutta kohti ks Venus 1906: 142,
ks Opetuslapsena-olo 1906:181—182,
Kansallinen kulttuuri ja Suomen kansan
tulevaisuus 1906: 189—192,
tulevaisuus on meidän, ks uskonto art Mitä
me uskonnosta ymmärrämme 1906: 236,
salatieteilijän tulevaisuus ks salatiede Todistuksia, etsittäessä 1907:5,
ks Stern: Tulevaisuuden valtio 1907: 136—
137,
Vapaus on nykyhetken nuorukainen, tulevaisuuden isä ja menneisyyden lapsi, ks absoluutti 1907: 178 muist,
ennustuksia tulevaisuudesta, ks maailmanloppu 1907: 182—183,
merkillinen tulevaisuus ks Venäjä 1908:62,
suuria tulevaisuuden unelmia ja aavistuksia, ks P. E. VIII 1908: 125,
ks Kansakoulunopettaja: Tulevaisuuden kasvatus ja Tulevaisuuden koulu 1908: 182,
viimein voimme vapautua kaikesta karmasta ja ainoastaan tehdä työtä Jumalan valtakunnan eteen vähääkään ajattelematta itseämme. Tämä tulevaisuus on meistä vielä
kaukana, ks karma Mitä on karma 1908:
330—337,
tulevaisuuden työtä? ks Tietäjä 1908: 355—
357,
”Tulevaisuus on meidän, jos me pysymme
tehtävällemme
uskollisina”,
saattavat
kaikki
vilpittömät teosofit ja viisauden rakastajat
tyynesti ajatella. Tulevaisuus on totisesti teosofian, jos vain osaamme lukea historiaa, ks
uskonpuhdistus 1909:41—43,
Tulevaisuudessa uskonkin, ettei tulla käyttämään enää syntisanaa. — — Tulevaisuudessa ymmärretään, ettei Jumalaa voida loukata. — — Tulevaisuudessa otetaan varteen
apostolin sana: ks synti 1909: 75,
tulevaisuuden
klärvoajansi
ks
selvänäköisyys 1909: 201,
merkillisiä ennustuksia
lähimmän
tulevaisuuden suhteen kirjasta ”Uuden ajan aamunkoitteessa” ks P. E. XII Uuden ajan 1910:1—2,
tulevaisuuden
historialle
niin
tärkeässä
maassa, ks Amerikka 1910:6,
teosofialla vielä tulee olemaan suurtakin
tulevaisuutta Tampereella, ks Tampere 1910:
48,
Suomellamme voi olla merkillinen tulevaisuus henkisessä suhteessa, jos vain ajoissa
ymmärrämme ottaa asiasta kiinni, ks P. E.
V 1910: 329,
Kun
ajattelen,
mitä
tulevaisuutta
kohti
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Suomi nyt käy, kun näen, mikä kirkas päivä
paistaa ks Suomi 1910: 365,
Jotka vähänkin syvemmin näkevät ajan
virtauksiin ja sen tulevaisuuden salakätköihin, tietävät, kuinka paljon riippuu suorastaan siitä, mille kannalle Suomen kansa asettuu
teosofiseen
maailmankatsomukseen
ja
työhön nähden, ks kirjallisuus 1911:2,
itse tulemme luomaan tulevaisuutemme, ks
itsetunto 1911: 3—4,
Kun me nyt teosofeina olemme saaneet
aivan kuin tehtäväksemme valmistaa tulevaisuutta ks Päämajassa 1911:27—32,
tulevaisuuden viisas yhteiskunta ks lakko
1911: 55,
[*A. B.] pitää omia luentojaan ”lähimmästä tulevaisuudesta” ks A. B. 1911: 181—182,
[*Muhammedin
moniavioisuus]
tulevaisuuden kannalta, ks Rakkauden salaisuus 1911:
217—219,
Suomen kansa käy kohti uutta tulevaisuutta, ks Aikamme tarve 1911:350,
Sen tilin laadusta riippuu Suomen tulevaisuus, ks sosialismi 1912: 6,
Suomen kansan tulevaisuudesta ks Steiner
1912: 201—202,
Ja nyt onkin alkanut selvitä tärkeä tulevaisuuden työ. ks kesäkurssit 1912:251—252,
Tulevat tapahtumat ”heittävät aina varjonsa edeltäkäsin” ks eläinkunta 1912: 301,
ks Suomi 1912: 312,
tulevaisuuden draamassa, ks rauha 1912:
416,
Nykyisyys on olematon silta menneisyyden
ja tulevaisuuden välillä. — — tulevaisuus
toivona. — — tulevaisuus ei ole olematon,
sillä se varmasti meissä svntyy. ks aika
1913:2,
oppimista oman tulevaisuutemme suhteen,
ks Vaivanne, Hugo: Pyramiidin rakentajat
1913: 7,
työskentelemme tulevaisuuden puolesta, ks
sota 1913: 221,
Tuleva sivistys on käyvä naisen merkissä.
— — Tätä tulevaisuutta on valmistettava,
sen edestä työtä tehtävä. Te Suomen naiset,
ettekö te voisi herätä tämän tulevaisuuden
ymmärtämiseen, ettekö te voisi ryhtyä sen
sivistyksen tuloa jouduttamaan? — — teidän
itsetietoisuudestanne
riippuu
etupäässä
kansamme tulevaisuus, ks nainen 1913:266—267,
ja 366,
ks runoilija 1913: 317,
teosofia 1913: 364—365,
viisaus 1913:471,
Tietäjä 1914: 1,
Nykyhetki on menneisyyden poika ja tulevaisuuden isä. ks Sal. O:n Maailmansvnty
1914:58—59,
ks Suomi 1914: 97—98,
Marjatan rengas 1914:258, ja 310—311,
Sillä selvää on, että jos ihmiselämä ja
maailmanhistoria on sattuman varassa, silloin ei voisi edeltäkäsin tietää mitään tulevaisuudesta.
Ainoastaan
siinä
tapauksessa,
että korkein johto on järkiperäinen ja järkiperäisesti lakisiteinen, on mahdollista ihmisen
tehdä tieteellisiä laskelmia tai saada selvä-
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näköisiä välähdyksiä tulevaisuudesta, ks ennustuksia 1914:363—367,
ks puutarha 1914:414,
ennustuksia 1914:419—422,
taide 1915: 151,
Wettenhovi-Aspa 1915:309,
Lönnrot, Elias 1915:317—318,
mysteriot 1915:415,
Marjatan rengas 1916: 91,
edessämme on tulevaisuudessa kuinka suuria kehitysmahdollisuuksia tahansa! ks teosofia T.S:n työ ja tarkotus 1916: 346—348,
Veljeskunnassa ei sopisi odottaa ihanteellista tulevaisuutta vaan pitäisi korjata epäkohdat nyt jo. ks teosofia Veljeyden toteuttaminen ja T.S. 1916:390—391,
Ne kolme esitelmää, jotka pidin ja joissa
tulevaisuutta kuvasin, julkaistiin saman vuoden jouluksi yhdessä kolmen Mrs. Besantin
esitelmän kanssa, jotka samasta asiasta puhuivat. Kirjan nimi oli ”Uuden ajan aamunkoitteessa” ks I. T. J. 1917:105,
Europan
tulevaisuus,
ks
Unelma
1917:
151—152,
Olen aina uskonut Venäjän kansan suureen
tulevaisuuden tehtävään ks sota 1917: 201,
Tulevaisuudessa ei yhdenkään kansan pidä
ajatella vapautensa olevan siinä, että se ”saa
tehdä mitä tahtoo”. Päinvastoin ks Suomi
1917:202,
Vaikka olin kuvitellut oman tulevaisuuteni
suhteen ks P. E. XII Uusi Jumala 1917: 248—
249,
ks Venäjä 1917: 295—296,
Sentähden saatamme odottaa — ehkä läheisessä
tulevaisuudessa
Kristuksen
heräävän
monen ihmisen sielussa ja monen semmoisen
ihmisen syntyvän, jossa Kristus jo on elävä,
ks Kristus 1917:441—442,
Aika kyllä parantaa haavamme, mutta monen ihanteellisen unelman toteutuminen siirtyy tuonnemmaksi, epämääräiseen tulevaisuuteen, ks Suomi 1918: 72,
Sillä ainoastaan nöyrtymällä ja katumalla
hengessämme saatamme vielä toivoa, että
tulevaisuus aukenee uudestaan valoisana, ks
Suomi 1918: 128,
ks aseet 1918: 165,
Tähtäämme katseemme tulevaisuuteen. —
— Syysluennoissani
marrasja
joulukuun
aikana olen puhunut aineesta ”henkimaailma
ja nykyaika”. Olen kuvannut sitä tulevaisuuden elämää joka jo kangastaa korkeammissa
maailmoissa ja joka odottaa toteutumistaan
näkyväisessä, ks rauha 1919: 5,
Se mikä menneisyydestä on totta, ei ehdottomasti pidä paikkaansa tulevaisuudessa. Kehitys voi astua väliin ja muuttaa asioita. —
— oli puhe Suomen tulevaisuudesta. — —
Minun täytyi myöntää, että tämä tulevaisuuden kuva oli lumoava. — — Ja nyt jätän
samat tulevaisuuden kuvat ja samat ajatukset
lukijaini
harkittaviksi
ja
ymmärrettäviksi, ks teollisuus 1919: 161—163,
ks Imatra 1919:232,
tulevaisuuden ihmiskunnan henkisiä kykyjä,
ks
yhteiskunta
1919:
258—260,
ks aika 1920: 2—3,
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Olihan
mahdollista
ja
toivottavaa,
että
[*S. T.S:n] kahtiajako oli ohimenevä ilmiö
ja että tulevaisuudessa taas paremmin ymmärrettäisiin toinen toisiamme, ks R-R 1920:
334,
ks Suomi 1921: 7—8,
Kouta, Aarni 1921:57—59,
Oi meissä oli paljon semmoista, joka viittasi tulevaisuuteen, joka ennusti päivää, jolloin ihmiskunnasta siirtyisimme lähinnä ylempänä olevaan luonnon valtakuntaan, enkelikuntaan. Tämä tulevaisuuden ihanteemme oli
saavutettavissa
jälleensyntymisen
avulla,
ks
teosofia 1921:260—262,
ks R-R 1921: 323,
Mea culpa 1922: 262—264,
seurakunta 1922: 294,
Joulun sanoma 1922: 297—298,
Silmissäni
väikkyy
myös
tulevaisuuden
unelmana jonkinlainen jatko-opisto eli akademia, jossa
työntekijöitä
kasvatetaan,
ks
Uusi vuosi 1923: 1,
ks seurakunta 1923: 48,
Holmberg: Ennustuksia Suomen tulevaisuudesta 1923:244—246,
johtopäätöksiä
tulevaisuudesta
ks
kristosofia 1923: 323,
Vaikka opisto-ajatus on tullut uutena inspiratsionina kirjeen kirjoittajalle, on se tulevaisuuden unelmana monta kertaa väikkynyt
minunkin silmissäni — — tärkeä tulevaisuuden työ. ks kansanopisto 1924: 203—205,
Kaitselmus taas on jumalallinen vaikutus
elämässä, joka tähtää katseensa tulevaisuuteen, ks Kohtalo, kaitselmus, vapaus 1924:
262—265,
välähdyksiä
tulevaisuudesta
ks
Uni
ja
unennäkö 1924:299—301,
Nykyhetken haudan yli ojentaa menneisyys kätensä tulevaisuudelle, ks vuosi 1925: 3,
Seurasi sitten johtajan [*P. E:n] esitelmä
tulevaisuuden suunnitelmista ks kansanopisto
1925: 243,
Minulla on nyt tulevaisuuden suunnitelma
ja ohjelma valmiina, ks looshityö 1925:263—
265,
Eino Leinon sisin unelma toteutukoon tulevaisuudessa, ks Leino, Eino 1926: 14,
tulevaisuudessa
luultavasti
tullaan
käyttämään yksinomaan ruumiinpolttoa, ks ruumiinpoltto 1926: 26,
ks lootuskoulut 1926: 132—135,
looshityö 1926:247—250,
Joulukellojen soidessa 1926:306—310,
todellisuus seisoi tulevaisuuden haahmossa
edessämme kysyen: ks Temppelirahasto 1927:
31,
ks Krishnamurti art Tuleva Messias. 1927:
82—83,
Nykyhetki on meidän omamme tulevaisuuteen nähden ks magia 1927: 128,
ks suunnitelmia 1927:248—251,
Työmme tähtääkin niin kaukaiseen tulevaisuuteen, että sen varsinaiset hedelmät ehkä
näkyvät vasta vuosisatain takaa, ks Suomi
1927:295,
lupaus aina tähtää tulevaisuuteen. — —
Enkelten laulu tähtäsi kauemmas tulevaisuuteen, ks joulu 1927:375—379,
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synkkää ja sotaista tulevaisuutta kohti, ks
Europa 1928: 10—13,
ks P. E. V Jyväskylä 1928: 21,
ks Suomen tulevaisuus 1928: 201—208,
Ruusu-Risti
työskentelee
Suomen
kansan
tulevaisuuden puolesta, ks R-R 1929:48,
Tämä tietäjien ja profeettain antama tulevaisuuden kuvaus tuntuu vielä meistä nykyajan ihmisistä melkein yhtä naiivilta kuin
saavuttamattomalta.
Saavuttamaton
tuo
tulevaisuus ei liioin ole — — järjenkehityksestä,
joka on tuon tulevaisuuden sekä edellytyksenä että sisältönä, ks politiikka 1929: 93—95,
Tulevan vuosisadan veljeyskäsite ks P. E.
X Vesimiehen merkissä 1929: 169—177,
ks R-R 1929: 278, ja 367—368,
valoisamman
tulevaisuuden
puolesta
ks
Versailles 1929: 318,
”— — Kuljetaan varmoin askelin kohti
suurta ja loistavaa tulevaisuutta.” ks Lapuan
liike 1930: 227,
Emme saata olla toivomatta iloisia yllätyksiä
tulevaisuuden
suhteen,
ks
teosofia
1930: 267,
tuleva tapahtuma on kuin suuri elämänpyörä näkymättömissä, joka jo pyörii ja
lähestymistään
lähestyy,
ks
uskonpuhdistus
1930: 330—331,
ks haaveilu 1931: 73,
Mielessäni
kangastaa
tämmöinen
tulevaisuuden kuva. Itse en enää olisi peräsimessä,
vaan istuisin kannella ja katselisin onnellisena kaunista maailmaa, ks R-R 1931: 74,
tulevasta tuhosta, ks R-R 1931:334,
ryhmittyvät yhteen toisiaan tukemaan ja
toisistaan
iloitsemaan,
näyttäen
siten
esimerkkiä maailmalle. — — Ajatus on tulevan
ajan oma, ja se tulee — vaikkapa tuhannen
epäonnistumisen jälkeen — toteutumaan, ks
Vesimies 1932:171—172,
tulevaisuuden suunnitelmistani ks P. E. VI
Amerikka 1932: 247,
Tulevaisuus on se aika, jolloin ihminen ei
ole tietoinen vain maailmankaikkeuden ilmiöistä, vaan myös niiden luojasta, Elämästä.
Tulevaisuuden uskonto on Järjen uskonto.
[*Ote art Kolme tieto] 1932:283,
Tulevaisuudessa se luetaan hänelle ansioksi
ja kunniaksi, ks Leino, Eino 1933: 3,
Kun nyt seurana hyvin suoritamme ”maakokeen”, avautuu eteemme kirkas tulevaisuus,
ks Temppelirahasto 1933: 37—38,
Mikä on ollut ja mennyt, se kuuluu akashisiin aikakirjoihin. Me elämme nykyisyydessä
ja katseemme tähtää tulevaisuuteen. Ken tietää, mitä jumalien neuvostossa tulevaa aikaa
varten valmistellaan? ks R-R 1933:39,
ks ennustuksia 1933: 155—158, 177,
lähitulevaisuuden työsuunnitelmista. — —
Tulevaisuuden suunnitelmat keskittyivät minuun nähden siihen, että lähden tänä syksynä Amerikkaan, ks uskonpuhdistus 1933:
199—200,
ks R-R 1934: 182,
tulevaisuuden yhteiskunnissa ks Teosofia ja
sosialismi 1934:256—257.

Tulivuori

Tulenkantajat
”Tulenkantajat” julkaisee huhtikuun numerossaan tohtori R. N. Coudenhove-Kalergin
kirjoittaman artikkelin ”Sodan ja rauhan ongelma”, jossa tunnettu paneuroppalaisen liiton presidentti, tunnustaen, että ”pistimet turvaavat
kansallisen
varmuuden
yhtä
hyvin
kuin sopimukset”, selvästi osoittaa, että ”tulevaisuuden turvallisuuden tunnustuksena täytyy olla, ei varusteiden vaan sodan estäminen!” Ja sodan estäminen on mahdollinen ainoastaan
taloudellisen
varmennuksen
kautta.
Kun kansat tekevät keskenään tulliliiton, kun
Saksa ja Ranska ottavat ensimäisen askeleen
tähän suuntaan, silloin on Europan rauha
taattu . . . ”Tulenkantajat” on hyvin lähellä
omaa kantaamme, jos se täten on ehdottomasti rauhan puolella .. .
Tien varrelta 1929: 180,
Tidenkantajain
Seura
perustettiin
Helsingissä syyskuun 29 p:nä. Seura tulee työskentelemään
sivistyksellisten
päämäärien
puolesta ja kansanvaltaisen ajattelutavan lujittamiseksi sekä taistelemaan kaikkea kansallisja sotakiihkoa vastaan, koska ne uhkaavat
kansalaisten vapautta ja estävät järkiperäisen
ja terveen ajattelun valtaanpääsyä. Erikoisesti kohdistuu seuran huomio taiteitten tukemiseen. Niinikään tukee seura niitä pyrkimyksiä, jotka tarkoittavat Europan Yhdysvaltojen
muodostamista.
Seuran
puheenjohtajaksi
valittiin hra Erkki Vala, ja sen johtokunnan
jäsenten joukossa huomaamme veli J. E. Kaukomaan. Toivotamme onnea uudelle yhdistykselle !
Tien varrelta 1929: 362.
Tuli!) ks Nuoriso 1906: 243 H.P.B.: Teos. A.
1906: 285 Kaita tie 1907: 58 ihminen 1907: 166
agni 1908:27 jumala 1908:29 karma 1908:
336 jumala 1910: 82 maailmanloppu 1910: 133
Päämajassa 1911: 25 puhujat 1911: 353 Joulusymboliikkaa 1911: 359 kiitos 1912: 4 työ 1913:
52 viisaus 1913:468 taide 1915:151 P. E. XII
Kalevalan A 1916:245 Suomi 1918:69 rauha
1919:4 jälleensynt. 1919:296 Mea 1922:261
Joulun sanoma 1922:297 Messias 1926:73
spiritismi 1927: 79 maailmanopettaja 1927:
327 armeija 1930:49 Mestari 1931:109.
Tulikirjain ks Tietäjä 1908: 5.
Tulikoe ks toivo 1930: 1.
Tulipalo ks looshityö 1909:339.
Tulisielu ks Wettenhovi-Aspa 1915: 309 Boldt,
J. 1920: 240 A. B. 1923: 286.
Tulisoihtu ks Raamattu 1906:182 P. E. VII
1906:251 Tietäjä 1907:254 päämaja Pakinaa
1911: 149.
Tulivuori ks Teosofia ja sosialismi 1934: 256.
1
) Tästä lähtien on vain lueteltu hakusanat
ja -kohdat, ettei teos liiaksi laajentuisi; jätetty art. loppusivujen merkinnät ja pilkut
pois.
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Tulkaa jne
”P. E. tule tänne!” ks sairasvuode 1909:
2—3,
ks päämaja Pakinaa 1911:151,
Nyt ymmärrän Jeesuksen sanat! ‘tulkaa
luokseni te kaikki, jotka olette raskautetut’
ks Zander 1915:160
Tulkaa luokseni kaikki, jotka ääneni kuulette! ks Suomi 1927:294—295
Tullos, kansani, siksi mitä olet: tietäjäkansaksi ks Suomen tulevaisuus 1928: 207,
Tulkaa te minun luokseni ks R-R 1931: 7.
Tulkki, tulkinta
[*teos. liike] aikain viisauden vartijana ja
tulkkina ks korpivaellus 1915: 444,
Oliko siis ihmeteltävää, että olin puolestani
tottunut esiintymään niin sanoakseni Teosofisen Seuran nimessä ja teosofisen maailmankatsomuksen
tunnustettuna
tulkitsijana?
ks
R-R 1920: 341.
Minua on pyydetty tulkiksi, ks Wadia 1921:
465,
Teosofia on se totuuden pyhä henki, joka
elähyttää teosofista liikettä ja jonka ensimäisenä,
syvällisempänä,
viisaimpana,
tietorikkaimpana ja okkultisesti suurimpana tulkkina
maailmassa oli Helena Petrovna Blavatsky,
ks Mea 1922: 259,
Ja niin ollen mitkään selitykset ja tulkinnat teologiselta taholta eivät kyenneet karkoittamaan inhoani. — — Olen varmasti ennenkin puhunut tästä Hannulan erikoisesta
kyvystä tulkita pyhiä kirjoituksia ks J. R. H.:
Isä Abraham 1925:255,
tulkita totuutta ks R-R 1926:218,
oikealla tavalla tulkitsemaan, mitä tietää
ks Paavali 1932:204.
Tulliliitto ks Tulenkantajat 1929: 180.
Tulos, tulot
Kodista on alettava, jos tahdotaan pysyväisiä tuloksia saada, ks päämaja Pakinaa 1911:
150
[*Kristuksen voima] ei ollut sokeain luonnonlakien satunnainen tulos ks Kristus 1911:
286
saan nähdä näin paljon tuloksia työstäni.
ks kiitos 1912: 4
Tähän saakka olen saanut etsiä suurimman
osan omista tuloistani muualta — luennoistani
ja kirjoistani, ks Tietäjä 1917: 394
henkisten ja yliaistillisten kokemustemme ja
pitkien mietiskelyjemme lopullisia tuloksia, ks
sota 1920: 193
Kristus-aste on suuren ja pitkän elämänkokemuksen tulos ks politiikka 1929: 94
tulos heidän totuudenetsimisestään. ks Paavali 1929: 440.
Tunne ks Yliaistillinen 1905: 118 psykometria 1906: 94 salatiede 1907: 3 astraali 1907: 48
Herra 1907: 139 järki 1907: 182 kauneus 1907:
219 Kehityksen 1907:269 henki 1908:91 astraali 1908:184 Päämajan 1908:254 karma
1908:330 ruumis 1909:201 puhtaus 1909:261
eetteri 1909:267 Fransiskus 1909:335 looshityö 1909:338 usko 1910:76 jumala 1910:81
itsehillintä 1910:130 henki 1910:227 Tolstoin
oppi ja 1910:409 Päämajassa 1911:31 hyöty
1911: 53.

Tunne

T: Viime Tietäjän numerossa ilmotin, että
pian ilmestyisi kirjasena 1esitelmä, jonka keväällä pidin rakkaudesta. ) Olen muuttanut
mieleni sittemmin
ja julkaisen sen tässä Tietäjän palstoilla.2) Kuten kaikki esitelmäni,
jotka pikakirjotuksella otetaan paperille, se
on muodollisesti kovin puutteellinen, vaikkakin käsikirjotuksessa olen sitä tarkastanut ja
jonkun verran muovaillut. En kuitenkaan tahtonut sitä kelpaamattomana hylätä, koska on
epätietoista, milloin asiasta ehtisin seikkaperäisemmin kirjottaa.
Koetan siinä esitelmässäni näyttää, mikä
merkitys kehitykselle on meidän tunne-elämällämme. Nykyaika on usein valmis tuomitsemaan tunteitamme liian vähäpätöisiksi järjen ja ymmärryksen rinnalla ja unohtaa samalla, että tunteet muodostavat kokemuselämämme varsinaisen pohjan. ”Ihminen on sitä,
mitä hän ajattelee”, sanotaan, ja oikein ymmärrettynä tämä on totta. Sillä se, mitä ihminen ajattelee, kuvastaa mitä hän sielussaan
tuntee. Mitä ihminen sydämessään halajaa,
suosii, tahtoo, sitä hän päässään ajattelee. Jos
taas otamme tuon lauseen itsekasvatuksemme
ojennusnuoraksi, täytyy meidän erityisesti painostaa sanaa ajattelee ja huomata, että ajattelemisemme ei ole todellista ajattelemista,
ellemme samalla koko olennossamme tunne
ajatustamme. Kuten Schiller sanoo: ”kaikille
kuuluu mitä ajattelet, sinun omaasi on vain
mitä tunnet”. Jos yksinomaan päässämme jotain ”ajattelemme”, emme vielä sitä ole. Me
voimme täyttää päämme kaikenlaisilla muistitiedoilla eikä kuitenkaan tulla muuksi kuin
tietosanakirjoiksi. Jos tahdomme, että tietomme ja ajatuksemme tulevat omiksemme, täytyy meidän oppia sydämessämme niitä tuntemaan. ”Viisaus ei asu niiden aivoissa, jotka
täyttävät itseään toisen ajatuksilla, vaan niiden, jotka ovat oppineet kuuntelemaan omien
ajatustensa ääntä”.
H. P. B. ja hänen opettajansa opettavat samaa ”Hiljaisuuden äänessä”. Siinä kerrotaan,
että ihmisen matka käy kolmen salin läpi:
ensimäinen on tietämättömyyden sali, toinen
on oppimisen ja kolmas viisauden — toisin
sanoen: fyysillinen maailma, se ”sali, jossa
ensiksi näet valon, jossa elät ja kuolet” (Hilj.
ääni, siv. 13), astralimaailma ja mentalimaailma. Toista salia, astralimaailmaa, kutsutaan oppimisen saliksi. Miksikä? Sentähden että se on tunteiden maailma, sentähden
että vain tunteittemme avulla voimme oppia.
Tunteemme saattavat meidät iloitsemaan ja
suremaan, nauttimaan ja kärsimään, ja siinä
on kokemustemme maailma. Emme paljaalla
kokemuksella viisastu. Viisastuaksemme täytyy meidän ajatella kokemuksiamme, nousta
astralimaailmasta
mentaliseen.
Jos
jäämme
tunteihimme, emme löydä muuta kuin käärmeen joka ilon ja nautinnon ruusun alta (siv.
13), mutta jos tunteita ajattelemme, jos imemme niistä opetuksen, jos nostamme ne taivasmaailmaan,
silloin
kärsimyksen
ja
tuskan
1
)
2

)
219]

[*Palomaa 1911: 92]
[*ks Rakkauden salaisuus

1911:211—
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kiemuroiva käärme muuttuu viisauden ikityyneksi käärmeeksi, joka itseänsä pyrstöön
puree.
Toimittajalta 1911:182—183
ks Rakkauden salaisuus 1911: 211—219 Kristus 1911:289 aate 1912:254
Kys. Miksi ei teosofia ole ottanut ohjelmaansa ihmisen tunnepuolen kasvatusta, vaan
aivan päinvastoin kaikkien tunteiden kuoletus
on ohjelmana, ja miksi on hyväksytty Teosofisen Seuran ylisihteeriksi tohtori Rudolf Steiner, koska hänen ohjelmansa on tunteiden suhteen aivan päinvastainen?
Vast. Teosofisen Seuran ohjelma on luettavana Tietäjän kansilehdessä. Siitä näkyy, että
Teosofisen Seuran tehtävä aatteellisesti on
tutkia ja esittää tutkimuksensa tuloksia; käytännöllisesti sen tehtävänä on muodostaa ryhmä ihmisiä, jotka kaikki keskenänsä ovat suvaitsevaisia, koska he tietävät, että ei kellään
heistä ole koko totuutta hallussaan. Teosofisen Seuran jäsenet ja virkamiehet ovat oikeutetut kaikissa asioissa omaamaan ja esittämään mitä mielipiteitä tahansa, jotka eivät
loukkaa yleisen veljeyden periaatetta. Teosofisella Seuralla ei seurana ole mitään tekemistä
virkamiestensä, ei presidenttinsä eikä ylisihteeriensä elämän käsityksen kanssa, kunhan
ne vain eivät sodi ensimäistä ohjelmapykälää
vastaan.
Mitä kysymyksen toiseen puoleen tulee, en
tiedä, onko tohtori Steinerin ohjelma tunteiden suhteen millään tavalla erikoinen. Varmasti ei teosofia opeta, että tunteita olisi
kuoletettava. Teosofian ydinoppi päinvastoin
on yleinen ihmisrakkaus ja rakkaus, joka sulkee syliinsä koko luonnon. Kuinka silloin voisi
väittää, että teosofia kehottaa tunteita kuolettamaan? Eikö rakkaus ole tunnetta? On varmasti, ja vieläpä kaikkein korkeinta. Tietysti
meidän
oppiaksemme
rakastamaan
täytyy
voittaa itsessämme kaikenlaisia itsekkäitä haluja ja taipumuksia, vaan mitä surkuteltavaa
siinä on?
Olen muuten viime vuoden Tietäjässä siv.
182—183 sanonut pari varteenotettavaa sanaa
tunteista. 1912:494.
ks astraali 1913:100 heraldiikka 1914:149
Tunteiden
fyysillinen
vaikutus.
Professori
Elmer Gates on huomannut, että epämieluisat
tunteet saavat ruumiissa aikaan vahingollisia
kemiallisia tuotteita. Hyvät, ystävälliset, iloiset
tunteet taas saavat aikaan kemiallisia tuotteita,
jotka ovat terveellisiä ja hyväätekeviä. Nämä
tuotteet voidaan havaita esim. kemiallisesti
analysoimalla ihmisen hien eritystä. Professori Gates sanoo löytäneensä nelisenkymmentä
pahaa tuotetta ja yhtä monta hyvää.
Jokainen tietää, että suru myrkyttää äidin
maidon. Se todella saa aikaan niin vahingollisen vaikutuksen, että se tekee lapsen sairaaksi.
Kaikista näistä kemiallisista tuotteista on
pahin syyllisyyden tunto. Jos vähäinen määrä
hikeä siitä ihmisestä, joka kärsii tuollaisesta
tunteesta, pannaan lasiputkeen ja tieteellisen
hapon yhteyteen, muuttuu se punaiseksi. Ei
mikään muista samanlaisista myrkyistä saa
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aikaan samaa ilmiötä. Punainen näyttää olevan
väärintekemisen
erikoisväri.
Jokaisesta
pahasta tunteesta myöskin aiheutuu ruumiin
kudoksissa kemiallinen muutos, joka on elämää
tukahuttava,
myrkyttävä,
lamauttava.
Toiselta puolen hyvät tunteet elvyttävät elintoimintaa ruumiissa.
Tien varrelta 1914:195—196,
ks Tietäjä 1914:467 Humu, M. 1915:314
Atra, K. 1916:50 Kaita tie 1916:153 panettelu 1916: 381 ajatus 1916: 386 Kristitty 1917:
6 Kalevala 1917:161 sota 1917:201, Venäjä
1917:295 veljeys 1917:342 Kristus 1917:441
teosofia Mitä on 1917:444—446 Punainen
aika 1918:130 Tietäjä-lehti 1918:225 totuus
1919:195
yhteiskunta
1919:226
jälleensynt.
1919:295
sukupuolielämä
1920:154
T.T:n
tehtävä 1921: 459 Mea 1922: 259 Sinnett 1923:
125 kustannustyö 1923: 129 vegetarismi 1923:
326 ennustuksia 1923:327 Kouta, A. 1924:87
Wrede 1924:88 itsemurha 1924:206 Uni ja
1924:295 vpm 1926:107 Sairas sielu 1926:
225 selvänäkö 1927:39 R-R 1927:167 Suomi
1927:294 stigmata 1927:330 laulu 1929:168
toivo 1930:1 moraali 1930:95 kuolema 1930:
131 ilo 1931:7 H.P.B:n itämaalaisuus 1931:
127 älykkyys 1932:242 kuolema 1932:273
buddhi 1933:173 Henkinen elämä 1934:310
Tolstoin opin teosofia 1934: 331.
Tunnelma ks joulu 1910: 398 Humu, M.
1915:314 politiikka 1918:223 Pihlajamäki, H.
1923:128
Jinarajadasa
1923:283
itsemurha
1924:207 P. E. VII 1924:210 alakuloisuus
1930:302 hautajaiset 1931:209.
T: Jättäessämme Annadalen lokakuun 28
p:nä [*1933] ja erotessamme saattajistamme
Philadelphian ulkopuolella uskoimme ehkä siihen yhteiseen suunnitteluun, että matkustaisimme hitaasti omassa autossamme, viipyisimme niin kauan kuin haluaisimme merkittävissä paikoissa, katselisimme ja tutkisimme.
Mutta jo Washingtonissa, Yhdysvaltojen pääkaupungissa, huomasin selvän tunnelman sisässäni, joka sanoi: ”Tämä ei ole huvimatka.
Te ette ole tavallisia matkailijoita. Teidän on
riennettävä päämääräänne. Sinulla on työsi
edessäsi”.
Tämä tunnelma oli niin voimakas, että minun oli mahdotonta poistua autosta. Katselin
”Valkoista taloa”, Yhdysvaltojen presidentin
kaunista kotia, auton ikkunasta, ihailin sitä
ja kysyin tovereiltani, mitä he arvelisivat
siitä, että vain jatkaisimme matkaa, käymättä
ollenkaan Washingtonin nähtävyyksiä katsomassa. He vastasivat iloisesti olevansa samaa
mieltä, että viipymättä mentäisiin eteenpäin.
Ja niin mentiin.
[*Ote] Toimittajalta 1934:51—52,
T: Tänään on maaliskuun 7. päivä [*1934].
Kevät on alkanut. Tämä ei merkitse, että
luonnon ulkoasu olisi paljonkaan muuttunut.
Maa on vähän viheriämpi, mutta monenlaiset
kukat ja ruusut kukkivat nyt niinkuin koko
talven, ja puut seisovat yhtä vihreinä kuin
aina. Linnut laulavat, aurinko paistaa. Aamuisin tervehdin heitä aina omalta parvekkeeltani.
Aurinkoa en uskalla katsoa suoraan- silmiin,
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hän on liian loistava minun hämärälle katseelleni, tervehdin häntä muuten vain, mutta linnuille juttelen. He istuvat puiden oksilla ja
katselevat 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.
Ojaissa käymme joka päivä, pojat ostoksilla, minä huvikseni. Siellä on pieni puisto
korkeine puineen ja viheriöine nurmineen,
taustalla
on
istumakorokkeiden
ympäröimät
tenniskentät, ja ilma on raikkaan tuore. Käyskentelen siellä mielelläni, sillä se muistuttaa
Kaisaniemeä sellaisena kuin Kaisaniemi oli
ennen minun lapsuudessani rehevässä koskemattomassa luonnollisuudessaan.
Ojaissa on toinenkin näky, joka herättää
tunnelmaani. Maantie on bulevardina, suuret
rehevät tammet kuvastuvat iltapäivän aurinkoa vasten ja minulle tulee vaistomaisesti aina
tässä valaistuksessa mieleen tie, joka Parisista
päin lähenee Malmaisonia. Toisin sanoen
Ranska johtuu mieleeni voimakkaine muistoineen ja ahdistaa sydäntäni. Ranskassa olen
tässäkin elämässä käynyt, ja tämä tunnelma
ei sentähden ole käsittämätön.
Mutta hassunkurisen käsittämätön on eräs
toinen tunnelma. On määrätty kohta tiellä
Ojaihin, jossa sydämeni aina säpsähtää. Lähestymme siltaa, jonka alitse virtaa olematon
joki, mutta josta näkyy matala, mukulakivinen uoma — ”creek”, kuten täällä sanotaan.
Kuivan jokiuoman molemmin puolin on matalia pensaita siellä täällä ja avara, epätasainen kenttä, jossa kasvaa pensaita ja
ruohoa. Taustassa on puita ja talo, vanhannäköinen, kaksikerroksinen. Joka kerta kun
tämä näky kohtaa silmiäni, vavahdan ja sanon itselleni: aivankuin Tanskassa. Häpeän
tästä kertoa, sillä en ole käynyt maaseudulla
Tanskassa tässä elämässä enkä muista ennenkään siellä eläneeni.
Mutta pidän tuommoisista selittämättömistä
päähänpistoista. Ne antavat väriä jokapäiväiselle elämälle.
[*Ote] Toimittajalta 1934:109—110.
Tunnuslause ks Omatunto-lehti 1906: 4 T.T:n
työ ja tarkotus 1916:345 totuus 1919:193
Kristus ja teos. liike 1922: 39 teosofia 1926: 2
R-R 1929:1 H.P.B.-n itämaalaisuus 1931:
127 ristiretki 1932: 155.
Tunnusmerkki ks Tolstoi 1910: 399 Rakkauden salaisuus 1911:215 joulu 1919:292 auktoriteetti 1925:149
”Sano meille, milloin nämä tapahtuvat ja
mikä sinun läsnäolosi 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.
ks Kristinusko ja maailmanrauha 1927:389
Krishnamurti 1928: 22 R-R-vpm 1928: 23 Iltapuhteella 1929:16 Jokipii 1932:38 ristiretki
1932: 154.
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Tunnussana ks hyöty 1911: 52 Rakkauden
1911:213 kirjapaino 1916:430 sukupuolielämä.
1920:154
R-R
1921:389
magia
1927:128
H.P.B. 1931: 40.
Tunnustus ks Vuosi 1905:219 mediumismi
1906: 231 esoterismi 1909: 4 H. P. B. 1909: 140
pohjoisnapa 1909:309 epäilys 1910:292 vapaamielisyys 1911:183 Vitus 1912:105 Kristus 1913:3 Steiner 1913:171 pankki 1914:49
autobiografia 1915: 3 näyttämö 1915: 149 optimisti 1916: 42 teosofia 1916: 301 T.S:n työ ja,
tarkotus 1916:346 Holmberg, Uno 1916:440
sota 1918:21 J. R. H: Ilmestyskirja 1918:74
Suomi 1918:128
T: Viime kuluneena seitsemänä vuotena olen
silloin tällöin luentojeni johdosta saanut kuulla
seuraavan arvostelun: ”P. E. on antanut Steinerin ja hänen oppinsa vaikuttaa itseensä.”
Alussa tunsin aina halua väittää vastaan:
”enhän minä tunne Steinerin oppia niin paljon, että olisin voinut ottaa siltä vastaan vaikutuksia. Kyllä se mitä puhun on omaa ajatustani ja näkemystäni.” Vasta viime aikoina
olen koettanut lähemmin tutustua tohtori Steinerin kirjotuksiin ja tunnustan nyt auliisti,
että olen niistä löytänyt vastakaikua oman
sieluni kokemuksille.
Tämä ei ole mikään sentimentaalinen tunnustus. En tällä tahdo sanoa olevani ”steineriläinen”. Päinvastoin. Jos ”steineriläisyys”
tarkottaa jotain personallista suhdetta Steineriin, silloin en ole steineriläinen. Silloin olen
pikemmin ”besantilainen”, sillä rakkaudestani
Mrs. Besantiin en tunne pienintäkään halua
luopua. Häneen — Mrs. Besantiin — minulla
pikemmin on personallinen suhde. Häntä tunnen personallisesti, häntä ihailen ja rakastan.
Tohtori Steineriä taas tunnen personallisesti
sangen vähän, mutta toivon tietysti, että oppisin häntäkin paremmin tuntemaan. En siis
tarkota mitään personallista sanoessani, että
sieluni
iloitsee
Steinerin
kirjotuksista.
En
liioin tarkota, että Steinerin kirjotuksiin olisin
samassa suhteessa kuin Steinerin oppilaat eli
”steineriläiset”. En tunne lähemmältä ”steineriläisiä”. En tiedä millä kannalla he esim.
ovat kysymyksissä, jotka minun Kristusnäkemyksessäni saavat määrätyn, ehdottoman ratkaisunsa.
Tarkotan tunnustuksellani, että olen huomannut Steinerin kirjotusten sisältävän totuutta niin paljon kuin niiden perille tähän
saakka olen päässyt. Minun täytyy näet tässäkin tunnustuksessani olla totuudenmukainen.
Minun ei ole käynyt niin kuin Steinerin oppilaitten, jotka hänen suustaan ensi kerran ovat
kuulleet totuuden. Minä olen omalla tielläni
löytänyt totuuden. Minun on käynyt niinkuin
Paavalin Damaskon tiellä — vaikken ole ollutkaan Saul. 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
monipuolisesta
mysteriosta, ja jos teosofisessa elämänymmärryksessäni ennen vältin Kristuskysymyksen tieto-
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puolista pohtimista, olen nyt siinä suhteessa
muuttunut Saulista Paavaliksi. Uskon, että
varsinkin meille kristityille teosofeille on suuriarvoista
löytää
totuudenmukainen
ratkaisu
sille
merkilliselle
dogmikysymykselle,
joka
kristikunnan alkuaikoina sai niin paljon mielten kuohua aikaan.
Tämä on suuriarvoista ja tärkeätä ei vain
sentähden, että totuus ja totuuden tieto aina
on oma palkkansa, vaan paljon enemmän sentähden, että oikea tieto Kristuksen mysteriosta mullistaa meidän suhteemme jokapäiväiseen elämään. Itse olin saavuttanut tämän
uuden suhteen käytölliseen elämään vuonna
1896 ja uskoin sittemmin, että teosofit yleensä
olivat samalla tavalla käsittäneet elämän. Viimevuotiset kokemukseni ovat kuitenkin näyttäneet minulle, että teosofit eivät yleensä —
antroposofeista en tiedä varmuudella mitään
sanoa — ole sillä tavalla ymmärtäneet elämää.
Ja kun tiedustelin itseltäni syytä tähän, huomasin syyn olevan juuri siinä, että Kristuksen
missionia ei tässä tajuttu. Tämä huomio sai
minut sieluni koko voimalla syventymään Kristuksen mysterioon — ja ”ken kolkuttaa, hänelle avataan”. Monet seikat selvenivät, moniin pimeihin paikkoihin tuli valoa. Joitakuita
piirteitä siitä, mitä olen löytänyt,
esitän kirjotuksessa ”Mitä on usko?”1), mikäli löytöni
koskee Kristusta. Mutta paljosta muustakin
olen selvyyteen päässyt, kuten viimevuotisista
luentosarjoistani on näkynyt.
Aine on niin monipuolinen ja niin rikas,
ettei sitä koskaan voi tyhjentävästi käsitellä.
Kaikki
oikeauskoiset,
kirkolliset
yritykset,
kaikkien lahkojen yritykset käsittää Kristuskysymystä ovat tosiaan vain hapuilevia yrityksiä. Ne ovat kaikki oikeassa, sillä Kristustodellisuus on niitä kaikkia korkeampi ja laajempi. Samoin teosofiset ja antroposofiset opit
vain osaksi paljastavat suurta taivaallista salaisuutta. Ei kukaan ole väärässä, vaan kaikki
ovat oikeassa. Madame Blavatsky on oikeassa,
Mrs. Besant on oikeassa, Steiner on oikeassa.
Riemuiten olen lukenut ”Teosofian avainta”,
riemuiten ”Kristinuskon salaista puolta”, riemuiten Steinerin kirjoja. Sillä minullekin on
näytetty ja minullekin on annettu tietää. Ja
siis minäkin olen oikeassa, sillä minunkin tietoni on vain osittaista ja hapuilevaa ja niinkuin pienen lapsen ikävä äitinsä syliin.
Toimittajalta 1918: 165—167,
ks sota 1918: 194 Jeesus Oliko 1918: 232 totuus 1919:193 sota 1920:104 ja 198 R-R
1920:246 Jeesus 1921:67 teosofia 1921:258
T.T:n tehtävä 1921:330 R-R 1921:388 salatiede 1921: 453 teleplasma 1922: 71 R-R 1922:
133 Mea 1922:259 mestari 1923:207 Holmberg, W. 1923: 245 vegetarismi 1923: 326 sota
1924:3 Kouta, A. 1924:87 H.P.B. 1925:3
onni 1925: 259 Messias 1926: 74 teosofia 1926:
164 horoskooppi 1926:213 I. T. J. 1926:244
Krishnamurti 1926: 273 Suomi 1927: 295 joulu
1927:378
toivo
1930:2
H.P.B.
1931:38
H.P.B.n itämaalaisuus 1931:122 R-R 1933:
109 P. E. XII Haaveilija 1933:201.
1

) [* ks P. E. XI]
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Tunnustuskirja ks Kristitty pappi 1907: 75
Leino, Eino 1918:128 Anker-Larsen 1923:366Reijonen, Annikki 1929: 25.
Tuntematon
Jokaisen ”Omantunnon” lukijan pitäisi heti
hankkia kaikki uudet kirjamme. Nyt on taas
ilmestynyt kaksi uutta teosta. Toinen on kauan
odotettu suomennoT: Buddhalainen Katkismus,.
kirjottanut H. S. Olcott. [*ks tätä] — — Toinen uutuus on alkuperäinen suomenkielinen
teoT: Elämän kysymyksiä, kirjottanut Tuntematon. Tässä kirjasessa muudan ”selfmade”
torpan poika kertoo elämän vaiheistaan ja
yrityksistään
ratkaista
sfinksin
arvotusta,
kunnes hän teosofian avulla pääsi arvotuksen
perille. Suljemme tämänkin kirjan lukijaimme suosioon. Katkismus maksaa 1:50, Elämän kysymyksiä 75 p:iä.
Tien varrelta 1906: 122,
ks kirjallisuus 1917:482—483.
Tuntematon
Luonnossa on paljon ”tuntemattomia lakeja”
ja ks raamattu 1905: 183,
Mitä arvovaltaa minulla oli? Eihän kukaan
maailman mahtavista välittäisi tuntemattoman
kirjailijan lörpötyksistä, ks Venäjä 1917: 295,.
pieni poika, joka ylen vakavasti ja ahkerasti
kääntää
raamatun
tekstiä
tuntemattomalle
kielelle, ks esperanto 1919: 89,
ks R-R 1922: 319,
Veljeskunnan jäsenistä ovat useimmat tuntemattomat, eräät tunnettuja, ks Paavali 1934:
181.
Tunto ks Kaita tie 1907: 57 jumala 1908:
29 uskonto 1909: 75 lapsi 1909: 133 usko 1909:
138 opettaja 1912:493 Isä 1912:495 teosofia.
1916:300 Kristus 1917:440.
”Tuo on Kristus” ks Kristus 1911:288.
Tuomio, -päivä, viimeinen tuomio, tuomari
jne ks Omatunto-lehti 1905: 177 ylösnousemus
1905:214 rikos 1905:215 i\äyt 1905:215.
Kys. Omantunnon viime numerossa P. E..
kirjotuksessaan ”Uusi testamentti ja teosofia” mainitsee Jeesuksella olleen ihanteellisen
käsityksen rauhan ja rakkauden Jumalasta —
”eikä hänen Jumalansa ollut kostonhimoinen
tyranni” —, mutta kuinka silloin on ymmärrettävä Jeesuksen oppi viimeisestä tuomiosta
ja ikuisesta kadotuksesta?
Vast. Z. Selityksiä lienee useampia, mutta,
tahdon tällä kertaa antaa yhden, joka minua
täysin tyydyttää. ”Ikuinen” eli oikeammin
käännettynä ”aikakaudellinen (aioninen) tuli”
on astralitason (kamalokan, tuonelan, kiirastulen) kärsimys, joka puhdistaa sielun kaikesta himosta ja pahuudesta; se on ”ikuinen”,,
koska se tietysti semmoisenaan kestää yhtä.
kauan kuin Logos ylläpitää meidän maailmaamme. ”Tämän maailman loppu” on kullekin ihmiselle hänen fyysillisen elämänsä loppu.
”Viimeinen tuomio” on niin muodoin hänen
fyysillisen elämänsä lopputili, joka määrää
hänen kohtalonsa kuoleman jälkeen. ”Enkelit”
erottavat hänessä hyvän ja pahan. Mitä hänessä pahaa on, se joutuu astralielämän tu-
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leen, ja kun hän siitä on puhdistunut, nousee
lian taivaaseen kaikkine hyvine ominaisuuksineen ja ansioineen, — syntyäkseen uudestaan, noustakseen jälleen ylös sinä ”viimeisenä tuomiona”, joka kutsuu hänet taas ”haudasta” maan päälle elämään. Meidän on vain
muistettava, että vaikka astralitulen kadotus
itsessään on ”ikuinen”, ei kukaan inhimillinen
yksilö viivy siellä ”ikuisesti”. Toinen puoli
asiasta on se, että astraliset kärsimykset monen vainajan mielestä tuntuvat ikuisilta. 1906:
166.
ks Opetuslapsena-olo 1906: 181 heikkous
1906: 204 salatiede 1907: 3 H. S. O. 1907: 54
Todella ihmeellisen suurenmoinen on se kehityksen laki, jonka mukaan emme saa tuomita pahojakaan ihmisiä, ettemme itse olisi
hairauksessa! Mitenkä lienee kristillisten yhteiskuntaimme laita? Vrt. Matt. ev. VII: 1—5.
1907: 67 muist.
Kys. ”Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi.” ”Voi teitä, te kirjanoppineet, te olette
valkeaksi sivuttuin hautain kaltaiset j.n.e.”
Miten tämä ristiriita on ratkaistava? Jos Issa
oli yli-ihminen, niin miksi hän ei käyttänyt
”sivistyneempää
puhetapaa”
epäkohtien
paljastamisessa? Eikö yllä oleva todista Issalla
•olleen omat heikkoutensa?
Vast. Mistä arvoisa kysyjä tietää, että ”yliihminen” (joka hänen suussaan tarkottanee
samaa kuin ”mestari”) välttämättä käyttää
”sivistynyttä puhetapaa”? Tai mikä on ”sivistynyt puhetapa”? Onko totuuden julkilausuminen epäkohtien paljastamiseksi ja poistamiseksi
”sivistymätöntä”?
Älkäämme
sitäpaitsi unohtako, että juutalainen henki oli
yksinkertaisen jyrkkää ja miehekästä — että
siltä puuttui kreikkalainen sulo ja hilpeys.
Muuten en voi nähdä mitään ristiriitaa ylläolevien Jeesuksen sanojen välillä! ”Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi”, tarkottaa sanasta sanaan, että jos tahdomme olla Jeesuksen opetuslapsia, emme saa olla missään tahallisessa tekemisessä maallisten tuomioistuinten kanssa: älkää syyttäkö toisianne, älkää
menkö oikeuteen, älkää istuko tuomareina.
Kreikkalainen sana krinoo merkitsee ”erotan, tuomitsen, istun oikeudessa”, eikä suinkaan ”panettelen”. 1907: 140,
”viimeisestä tuomiosta” ks maailmanloppu
1907: 182—183,
ks Kehityksen kulku 1907:270 Agni 1908:
27.
Kys. Onko kertomusta viimeisestä tuomiosta
(Matt. ev. 25:31—46) pidettävä vertauksena
ja mikä siinä tapauksessa sen selitys on?
Vast. Kertomuksella voi olla useampia merkityksiä, mutta yksi on tämä: tulee aika ihmiskunnan historiassa, jolloin yleinen kehitys
on siksi edistynyt ja ulkonaiset olot muuttuneet niin täydellisiksi, että ainoastaan ne ihmissielut, joissa veljesrakkaus on korkeimpana
voimana,
kykenevät
seuraamaan
mukana.
Muut sielut, jotka vielä ovat itsekkäitä ja siis
tietämättömiä,
erotetaan
pois
ihmiskunnasta.
He saavat jäädä odottamaan jotain toista
maailmaa ja toista ihmiskuntaa jatkaakseen
kehitystään, aivan samalla tavalla kuin luo-
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kalle jääneet oppilaat koulussa eivät siirry
toveriensa kanssa ylemmälle luokalle, vaan
jäävät vieläkin vuodeksi entiselle alemmalle.
1908: 184,
ks synti 1909: 75,
Vedetäänkö tuomioistuimen eteen? ks opettaja 1909” 109
ks veljeys 1909:206 ilo 1909:266
Vai tuomitseeko hän kaikki vanhat vääriksi? ks Uusi opettaja 1909: joulul: 12,
ks maailmanloppu 1910:133 Tolstoin oppi
1910:404
raamattu
1911:19
vapaamielisyys
1911:183 Rakkauden salaisuus 1911:212 sijaissovitusoppi 1913: 100 Steiner 1913: 170
onni 1914:3 salatiede 1914:199
”Uskonnosta ja elämästä”, joka tuomiokapitulin
määräyksestä
otettiin
takavarikkoon
ks ennustuksia 1914:418
ks Mysteriot I 1916: 65
H. C. Andersenin satu ”Viimeinen tuomio”
ks P. E. VII 1916: 243
ks panettelu 1916:382 veljeys 1916:435
”kristitty” 1917: 6 sota 1917: 198
Tuomiopäiviä on monenlaisia: ks astraali
1917: 213
ks Venäjä 1917:295 Suomi 1918:68 rauha
1918:98 sota 1918:194 rauha 1919:5 marttyyrit 1920:5 sota 1920:104 Hemmer, Jarl
1920: 105 sukupuolielämä 1920: 149 R-R 1920:
246 T.S:n tehtävä 1921:331 salatiede 1921:
456 T.T:n tehtävä 1921: 515 Valon ja varjon
1922:102
anteeksianto
1923:84
haaveilija
1924:48 itsemurha 1924:209 teosofia 1926:2
teosofia 1926: 168 Krishnamurti 1926:276 homoseksualismi 1927:44 magia 1927:126 R-R
1927:167 ja 172 toivo 1930:2 kolminaisuus
1930: 41 ylösnousemus 1930: 206 Jouluyö 1931:
338 ristiretki 1932: 156 Teosofia ja sosialismi
1934:248 Tolstoin opin teosofia’ 1934: 285.
Tuonela ks myös kuolema; vainaja
ks tuomio 1906:166 astraalitaso 1907:48
Laotse tiesi hyvin, kuinka levotonta on ”tuonelassa”
(astralitasolla), kun maallinen elämä
on uhkunut huonosti
hallitun yhteiskunnan
synnyttämiä intohimoja. 1907: 179 muist,
ks P. E.X Tuonelan tuvilla 1908:53—58
ks deevakhan 1908:124 salatiede 1910:180
helvetti 1912: 192
Olkoon hänen vaelluksensa tuonelassa onnea täynnä! ks Ilkka, Minnie 1914: 96
Kock, John 1915: 401 vainaja 1919: 63
Kys. Koskapa kerran tuonelasta palaaminen
on mahdollista, miksikä Jeesus vertauksessaan
”Rikas mies ja Latsarus” sanoo sieltä ei voitavan tulla, eikä suostunut rikkaan miehen
pyyntöön päästä maan päälle edes niin jaloon
työhön kuin muistuttamaan veljiä siitä vaivan
tilasta, jossa itse oli. Ei Latsaruskaan saanut sitä palvelusta tehdä. Joskaan ei Latsarus
voinut siirtyä vaivan tilaan, eikä rikas autuaitten tilaan, niin lisättiinhän jyrkkä kielto
rikkaan pyyntöön Latsaruksen tulosta maan
päälle.
Vast. Tähän mieltäkiinnittävään kysymykseen olen seikkaperäisesti vastannut kirjassa
”Mitä on kuolema?” sivuilla 204—214, ja täytyy minun tilan ahtauden takia viitata arv.
kysyjää siihen. 1919:214,
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Tuonen tyttö ks jälleensynt. 1919: 296,
Tavalliset
karkeat
mediumit
saavat
inspiratsioninsa vainajien ja pahojen henkien tuonelasta, ks I. T. J. 1926:243
ks helvetti 1926:330 Toppila, Heikki 1929:
82 P. E. VIII 1930:55 kuolema 1930:131.
Tuonenkylä ks myös Päämaja; Tonttula
ks Päämajassa 1911:22—32, ja 353 Ylisihteeri 1912: 53, ja 152, ja 194,
Kaikessa vaatimattomuudessamme me täällä
Tuonenkylässä
ajattelemme
rauhaa.
Rakennamme rauhan temppeliä ja työskentelemme
tulevaisuuden puolesta, ks sota 1913:221
ks päämaja 1913:259, temppeli 1913:268,
ylisihteeri 1913: 301
T: Tuonenkylän temppeli on nyt saanut
1,200 markan pedaaliharmoonin, joka toistaiseksi seisoo Tonttulan hallissa. Kone on valmistettu
J.
Hirvelän
Urkuharmoonitehtaassa
Tampereella, ja arvokkaasta lahjasta kiitetään
kaikkia, jotka lahjotukseen osaa ottivat.
Toimittajalta 1913:425,
ks kesäkurssit 1914:237, ja 249 Marjatanrengas 1914:257
Valokuvia, postikortteina käytettäviä, Tuonenkylän Temppelistä, Tonttulasta ja Piippalasta varastossa a 25 p. kpl. Suurempia kartongille liimattuja valokuvia Temppelistä ja
Tonttulasta (13x18 cm.) 1:25.
Tien varrelta 1914: 416, 464,
ks P. E. VII 1916: 241 ja 1918: 131 P. E. XII
Teosofian sanoma 1919: 164 R-R 1920:242 ja
1922: 100
Mrs. Besant ei ehtinyt Tukholmasta pistäytyä Helsingissä v. 1913, vaikka hänen tulonsa
kunniaksi oli pystytetty ”temppeli” Tuonenkylässä ks Tingley, K. 1922:123.
Tuonpuoleinen elämä ks Toppila, H. 1929: 81.
Tuontitavara
Teosofia ei täten ole mitään ”itämaista
tuontitavaraa”,
vaan
oman
länsimaalaisen
kristinuskomme todellinen ydin ja sisältö, ks
politiikka 1929: 94.
Tupakka ks kirjallisuus 1909: 341 kiroileminen 1913:259 P. E. VIII 1921:198
— Onko tupakanpoltto haitaksi pyrkijälle?
kysyttiin. — Pitääkö siitä luopua?
— Riippuu asianhaaroista, vastasi Olcott.
— Jos teillä on himoa polttamiseen, lakatkaa
polttamasta. Mutta jos ette himoitse tupakkaa, on yhdentekevää, jatkatteko vai lopetatteko.
[*Ote art Eversti H. S. Olcott, sarja Muistoja menneiltä vuosilta’] 1922:112
ks henki 1924: 9—10.
Turakainen, Elsa 1929: 135.
Turha
maailma on täynnä turhaa kärsimvstä ks
karma 1912: 110
”Turhaan te laulatte, ihanat enkelit, turhaan te kukkianne sirottelette” ks Tietäjä
1916: 1
ks yhteiskunta 1919: 227
kiusaaja kuiskasi alituisesti ”mitä sinä turhia kirjoittelet! Tuskin kukaan sinua enää uskoo.” ks R-R 1920:340
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keskustelu P. E:n kiertokirjeestä oli turha
ks T.S:n tehtävä 1921:462
vastaan omaan kysymykseeni: ei ole turha
[*työ] ks kristosofia 1923:323
ettei [*työ] ollut turhaa, ks R-R 1924:327
Mutta jos koko Ruusu-Risti semmoisenaan
on mielestänne turha, silloin älkää sitä tilatko,
ks R-R 1924: 330
salatiede ei ole mikään turha taikausko, ks
H.P.B. 1925: 4
Looshikokous muodostui usein turhanpäiväiseksi juttelukokoukseksi ks looshityö 1925: 262
ei tämä ehdotukseni ole tuulesta temmattu,
turhanpäiväinen päähänpisto ks P. E. XII Kadonnut Sana 1925:341
ks H.P.B. 1926: 100
Itse asiassa olemme kuin turhanpäiväisiä
kaisloja, jos parjaus meidät kaataa, ks panettelu 1930: 132
eikä ole turha ollut teosofinen työmme ks
R-R 1930:179
olenko turhaan elänyt. — Eikö tuommoinen
kysymys ole turha? ks alakuloisuus 1930: 301
Ei ihmiselle ole puhekyky annettu vain sitä
varten, että hän vaikenisi. Mutta ei myöskään
sitä varten, että hän vain turhia lörpöttelisi.
Turhia hän saa puhua. Välistä on hyvä puhua
”turhia”, kun sillä ilahduttaa, lohduttaa tai
rohkaisee, ks haaveilu 1931: 73
”ei sinun tarvitse koskaan suuttua, se on
turhaa”. — — [*H. P. B.] opastaa meitä turhanpäiväisiä länsimaalaisia ks H. P. B:n itämaalaisuus 1931:127—19
Ette te, rakkaat lukijat, turhaa toimi ettekä
turhia uhraa: työskentelette oman kansanne
ja koko Europan pelastamisen puolesta, ks
R-R 1931: 334
Ne olivat turhia, julmia ja rumia asioita.
ks Paavali 1932:202—207
ks täydellisyys 1932:242—243
kaiken turhan kuoleman ks buddhi 1933:
172—173
Ehkä silloin voisin tuntea niinkuin vanha
roomalainen, etten ole turhaan elänyt, ks uskonpuhdistus 1933:200.
Turhamaisuus, -nen
Turhamaisuus ja ylpeys on aina tyhmyyttä
ja osoittaa, ettei ihminen ole nähnyt täydellisyyden ihannetta, ks karma Mitä on karma
1908: 333
ks Vitus 1912: 105
Samalla
sytytän
savu-uhrin
turhamaisuuteni jumalattarelle ks optimisti 1916:43
Jos olisin kyllin itserakas ja turhamainen
ks salatiede 1921: 453
vastustavat voimat ymmärtävät aina kosketella itsekkyyden, turhamaisuuden — — kieliä, ks Valon ja varjon veljet. 1922: 104
Suotakoon turhamaisuuteni minulle anteeksi.
ks P. E. XII Haaveilija 1933: 201.
Turja, K. ks P. E. VII 1908:124 C. W. L.
1908:375 Kustannustyö 1908:380.
Turku ks myös P. E. V. Turku P. E. VII
1907: 44
Teosofia Turussa. Teosofisen luennon piti
ylioppilas V. Vaivanne Turussa tämän kuun
13 p:nä. Kuulijoita oli noin 80. Luennon jäl-
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keen keskusteltiin paikallisyhdistyksen perustamisesta ja aatteen harrastajia oli toista
kymmentä, mutta tuuman toteuttaminen lykättiin vielä tuonnemmaksi.
Tien varrelta 1907: 236
Ylisihteerin matkat. Pekka Ervast piti luennon Tukholmassa ”yleisestä veljeydestä” ja
matkusti sieltä, täyttääkseen vanhan lupauksen, Sundsvallin kaupunkiin, jossa hän viipyi
neljä päivää ja luennoitsi neljä kertaa julkisesti täydelle huoneelle ja kerran yksityisesti
Sundsvallin looshille. Paluumatkalla Suomeen
hän vietti kaksi päivää Turussa, puhuen lokakuun 31 p:nä suomeksi Kansallisseuran huoneustossa ja marraskuun 1 p:nä ruotsiksi entisen yliopiston juhlasalissa. Suomalaisen esitelmän jälkeen perustettiin Turun paikallisyhdistys, johon liittyi 16 jäsentä. Ruotsalaisen esitelmän jälkeen liittyi 12 henkeä irtojäseniksi T. T:aan.
Tien varrelta 1907: 251—252
Teosofiset looshimme. Suomalaisen Osaston
paikallisyhdistyksiä on nyt kahdeksan, kun
Turun suomalainen looshi tuli edellisten seitsemän lisäksi.
Tien varrelta 1907: 252
ks Kehityksen kulku. (Muistiinpanoja Pekka
Ervastin esitelmästä Turussa lokakuun 31 p.
1907.) 1907:268—271
ks P. E. VII 1907: 274
Aura Turussa. Tammikuun ajalla on yhdistys kuten viimekin vuonna kokoontunut joka
maanantai-ilta. On luettu ääneen H. P. Blavatskyn kirjaa ”Teosofian Avain” ja päästy
sivulle 71. Luetun johdosta on keskusteltu.
Vaikkei ole saavutettu kouraan tuntuvia tuloksia, tuntuu kuitenkin, että teosofinen maailmankatsomus alkaa selvitä jäsenille. Ylisihteerin lähettämä kiertokirje on luettu kahdessa kokouksessa. Kokoukset on pidetty käsityöläisyhdistyksen huoneustossa, Brahekatu 4,
ja samassa huoneustossa ovat Turun ruotsalaisetkin teosofit kokoontuneet.
Tien varrelta 1908:63—64,
Aura Turussa. Puheenjohtaja, herra J. Troberg kirjottaa: ”Kuten edellisinä kuukausina
on paikallisyhdistys ”Aura” Turussa kokoontunut
joka
maanantai-ilta
maaliskuun
kuluessa. Kokouksessa 2 p. luettiin Esitelmäsarjasta esitelmä ”Teosofisen liikkeen tarkotus”.
30 p. luki hra P. Kyrölä tekemiään käännöksiä
eräästä
saksalaisesta
kirjasta.
Toisina
maanantai-iltoina on luettu ”Teosofian Avainta” kuten ennen ja saavuttu sivulle 109.
Osaanottajia on ollut kokouksissa 8—14 välissä. Harrastus niissä, jotka ottavat osaa kokouksiin, näyttää hyvältä ja kestävältä, ja
käsitys teosofisista opeista kyllä vähitellen
alkaa selvitä yhä selvemmäksi piirissämme,
vaikka se aineen äärettömän rikkauden takia
käy hitaasti. Keskusteluissa on koetettu pitää
silmällä teosofian sovelluttamista jokapäiväiseen elämään.
Tien varrelta 1908: 127
Ylisihteerin matkat. Suom. Osaston ylisihteeri [*P. E.] kävi Turussa pääsiäispyhinä ja
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piti siellä kaksi luentoa suomen ja kaksi ruotsin kielellä. Turkuun perustettiin silloin myös
ruotsinkielinen
looshi
nimeltä
”Auroora”.
Osastossamme on tätä nykyä 12 looshia.
Tien varrelta 1908: 188
Aura Turussa. Yhdistys alkoi toimintansa
syysk. 19 p. ja on siitä lähtien kokoontunut
joka maanantai-iltana klo 8 kuten viime talvenakin ja samassa paikassa Käsityöläisyhdistyksen huoneustossa, Braahekatu 4. On pitkitetty Teosofian avaimen lukemista ja saavuttu sivulle 164. Syysk. 28 p. piti rva Nohrström, joka Helsingistä oli täällä käymässä,
esitelmän luomisesta ja värien merkityksestä
ylemmillä tasoilla. Osanotto on ollut laimeampaa kuin viime talvena, kokouksiin on saapunut jäseniä 8—4.
Tien varrelta 1908: 381—385
Aurora Turussa. ”Vasta tänä syksynä olemme toden teolla ryhtyneet looshityöhömme —
looshimmehan perustettiin niin myöhään keväällä, että kesä jo oli tulossa. Syyskuun ja
lokakuun ajalla on kokouksia pidetty tavallisesti torstai-illoin, ja läsnäolijoiden lukumäärä
on ollut 7—15. Marraskuusta lähtien pidetään
kokoukset keskiviikkoisin. Luemme toht. Hartmanin kirjaa ”Valkoinen ja musta magia”
(ruots.). Neiti Beda Nyberg on pitänyt kaksi
esitelmää
looshissa:
syyskuussa
”Mahaatmeista” ja lokakuussa ”Yksi on tarpeellinen”.
Syyskuun 30 p:nä vieraili luonamme rouva
Nohrström, joka piti sangen mieltäkiinnittävän esitelmän ”Maailman luomisesta”. Olemme hänelle hyvin kiitolliset. Toistaiseksi emme
voi ajatella työtä ulospäin, vaan täytyy koettaa perinpohjin perehtyä teosofisiin oppeihin.
Ylisihteerin kiertokirje ”T. S. looshien tehtävästä” on ollut meille suureksi lohdutukseksi
ja iloksi.”
Tien varrelta 1908: 385
Teosofia Turussa. Turun looshit toimivat
tänä talvena erittäin vilkkaasti. ”Aura” kokoontuu kerran viikossa ja kokouksissa on
joskus sivullisiakin läsnä. Julkisia luentoja
on toimeenpantu joka toinen sunnuntai Brahekadun 4:ssä 25 pennin pääsymaksua vastaan. Herra Juho Lehto on käynyt Turussa ja
pitänyt 4 luentoa Akatemian juhlasalissa. Lainakirjasto on alkanut tehtävänsä. Yhdessä
ruotsalaisen looshin kanssa pidettiin pääsiäisenä illanvietto vaihtelevine ohjelmineen.
Tien varrelta 1910: 176
Aurora-looshi
Turussa
alotti
toimintansa
7 p:nä ja päätti talven aikana tutkia Bhagavad Gitaa ja Teosofian Avainta. Looshin toimesta pidetään Turussa joka sunnuntai teosofinen esitelmä, jossa myös kirjoja on myytävänä.
Tien varrelta 1910: 323
Ylisihteerin matkat. Lokakuun 15—16 p:nä
ylisihteeri piti Tampereella 3 luentoa ja looshikokouksen. T.k. 29—31 p:nä hän vierailee Turussa.
Tien varrelta 1910: 364
ks P. E. V Turku 1910:395—396
Turun teosofinen looshi Aura on alkanut lähettää yksityisiä kirjoja
kiertämään
kädestä
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käteen
varustettuna
painetulla
kehoituksella
ketjun ylläpitämiseksi, ks kirjallisuus 1911:
82—83
Turun Aura-looshi alotti toimintansa syyskuun 11 p:nä. Julkiset luennot sunnuntaisin
vuoroin suomen-, vuoroin ruotsinkielellä alkoivat lokakuun 8 p:nä.
Tien varrelta 1911: 347
arkkipiispan
ahdasmielinen
kielto
Turun
akatemiasalin
myöntämisestä
teosofisia
esitelmiä varten ks säännöt 1913: 165—167
Lahjoja Teosofiselle liikkeelle. — — Turun
”Aura” 40:— 1913:311
Uusi looshihuoneusto Turussa. 4 p:nä huhtik. olivat teosofiset looshit Turussa Aura
(suom.) ja Aurora (ruots.) sekä Nuorten
Aura. kokoontuneet vihkimään uutta huoneustoansa Iso Hämeenk. 30:ssä. Konsuli Jakobsson oli hyväntahtoisesti antanut looshien käytettäväksi taloonsa kuuluvan piharakennuksen
ja looshit olivat saaneet sen sisustaa mielensä
mukaan. Huoneet ovat tosin pieniä, mutta
erittäin
sopivia
tavallisia
kokoustilaisuuksia
varten.
Vihkimätilaisuudessa
olivat
huoneet
mitä miellyttävimmin koristetut kukilla ja
kynttilöillä.
Puheita
pitivät
Auroran
puh.
joht. rva Anna Masalin ja hra V. H. Vaivanne
Oulunkylästä.
Nuorten
muodostama
pieni kööri esitti useita lauluja, nti Tyyne
Österlund lausui runon, j.n.e Looshien välillä
vallitsee lämmin yhteishenki eikä kielierotus
tee itseään huomatuksi. Seuraavana päivänä
pidettiin uudessa huoneustossa jo useita kokouksia, m.m. suomalainen esitelmä ja ruotsalainen Idän Tähden kokous.
Tien varrelta 1914: 196
Perhe-uutisia. Avioliiton solmivat
Oulunkylän päämajassa marrask. 2 p :nä kahden
teosofisen looshin puheenjohtajat, nim. Oulunkylän Kalervon esimies, herra Jalmar Arvidsson ja Turun Aurora-looshin johtaja, rva
Anna Masalin. Turun teosofiset looshit luopuivat kaipauksella rakastamastaan teosofisen
hengen virittäjästä ja ylläpitäjästä, joka nyt
siirtyi päämajan asukkaaksi uusille työmaille.
Tien varrelta 1914: 512
Suosiota saavutti erityisesti Turun teosofisen nuoriso-osaston tapa asettaa kysymyksiä
nuorten vastattavaksi. Se tapahtuu sillä tavalla, että jossakin kokouksessa ilmotetaan
kysymykset ja seuraavaan kokoukseen mennessä kukin koettaa parhaansa mukaan miettiä kysymyksiä ja kirjottaa mietteitänsä paperille. Toisessa kokouksessa luetaan vastaukset. — — Vuosikokous päätti ottaa tämän
esimerkin noudatettavaksi kaikkien Teosofisen
Nuorisoliiton jäsenten kesken. — — Tästä
sai alkunsa oman pienen lehden aate. — —
Tässä lehdessä julaistaisiin kaikki kysymykset ja parhaat saapuneista vastauksista. — —
[*Otteet iVw(mWe-osastosta, kirj. T. V.]
1915: 181—182,
ks Ylisihteeri 1915: 181
Nuorten Aura Turussa jatkaa säännöllisesti
torstai-iltakokouksiaan.
Lukukirjana
on
käytetty Kristinuskon salaista puolta. Puheenjoh-
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tajana toimii Alpo
Petäjä ja sihteerinä Anni
Rae.
Nuorille-osasto 1915: 183
Kolmatta keskustelua lasten lootuskouluista
alusti opettajatar Matty Sonne Turusta ks
P. E. VII 1915: 260
Turun Kakolan vankikirjastoon on nyt hommattu teosofistakin kirjallisuutta. Pienet esteet ja vaikeudet voitettiin vallankumouksen
puhdistamassa ilmapiirissä, ks vankila 1917:
339
Kävin samana syksynä [*v. 1910] Turussakin 1918: 19
ks Punainen aika 1918: 130—131
Väinö V. tuli Turun suomalaisen klassillisen lyseon oppilaaksi v. 1897 ja sieltä ylioppilaaksi keväällä 1905. ks V. H. V. 1919: 99—102
Uusia
Ruusu-Ristin
maaseuturyhmiä
on
muodostunut Kuopioon ja Turkuun. — — Turun ryhmän puheenjohtajana toimii rouva
Lyyli Kolkkala. Tien varrelta 1923:317
Ruusu-Risti Turussa. Eräs Turun ryhmän
jäsen kirjoittaa meille, että vaikka sieltäpäin
ei ole tullut virallisia selontekoja työstä, on
Turussakin
ahkerasti
toimittu.
Sikäläinen
pieni ryhmä on kokoontunut säännöllisesti
joka maanantai, jolloin m.m. on luettu ja selitetty johtajan kirjoja; useat syrjäiset ovat
hartaasti seuranneet kokousten kulkua ja liittynevät vielä jäseniksi.
Tien varrelta 1925: 143
ks Ristonmaa, Aino 1925: 238 J. R. H. 1926:
64, ja 1927: 80
Turun pieni Ruusu-Risti on jatkanut työtään entiseen tapaan ja voittanut pari uutta
harrasta ystävää asialleen. Veli Hannula kävi
maaliskuulla taas Turussa ja piti kaksi onnistunutta esitelmää.
Tien varrelta 1927: 164
Ja äkkiä tuossa ilmassa lentäessäni tulvi
vastaani
avaruudesta
suunnaton
rakkauden
ja liikutuksen aalto. Lähenimme Turkua. Auringonpaisteessa lepäsi vanha kaupunki kummallakin puolen Aurajoen sinistä juovaa. Tuomiokirkon torni nousi neulana ilmaan viitaten
tietä kaikille, jotka maassa matelivat. Ja kaupungin laidassa linnan harmaa graniittimöhkäle kertoi jostain raskaasta, joka oli ollut
ja josta oli päästy, ks Suomi 1927: 294—295
Turun Ruusu-Ristin työ kulkee entisissä
uomissaan.
Maanantai-illat
ovat
hartaasti
odotettuja. Silloin aina luetaan ääneen joku
P. E:n esitelmä. Tilaisuudet ovat sivullisiakin
varten, ja jäsenet toivovat, että yhä useampia ihmisiä tulisi esitelmiä kuulemaan.
Tien varrelta 1927: 372,
Turun
Ruusu-Rististä
kirjoitetaan:
Maanantai-illoissamme olemme edelleen lukeneet
Johtajan
esitelmiä
Johanneksen
evankeliumista ja on moni opetus tuossa syväsisältöisessä vaikeatajuisessa evankeliumissa näiden
esitelmien kautta kirkastunut meille uudessa
valossa
tienviitaksi
Jumalan
valtakuntaan.
Arvokkaaksi lisäksi näihin esitelmiin tulivat
J. R. Hannulan luennot Jumalasta ja ihmisestä,
jotka
hän
marraskuun
alkupuolella
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täällä
vieraillessaan
piti.
Vapaamuurarilooshissamme oli veli Hannula myöskin vieraanamme. On aina hauskaa saada pieneen, syrjäiseen looshiimme joku veli vieraaksi, varsinkin jos hän, kuten veli Hannula, hyvillä
opetuksillaan
kykenee
palvelemaan
veljiä.
A.
R.
[*Aino
Ristonmaa]
Tien varrelta 1927: 419
Turun
Ruusti-Rististä
kirjoitetaan
meille:
”Tammikuun puolivälissä alkoivat jälleen yleiset
ja
suljetut
kokouksemme.
Maanantaiiltoina olemme lukeneet Johtajan esitelmäsarjaa: Elämän kokemusten taika. Kuulijain luku
näyttää olevan kasvamassa. J. R. Hannula piti
tammikuun loppupäivinä kolme esitelmää yleisölle aineesta Omantunnon uskonto ja yhden
esitelmän ryhmän jäsenille aineesta: Kuinka
maailma muuttuisi, jos Kristuksen käskyjä
seurattaisiin.” A. K. [*Aino Ristonmaa]
Tien varrelta 1928: 63
Turusta kirjoittaa A. R. [*Aino Ristonmaa] : ”Maaliskuulla olemme edelleen lukeneet
Johtajan esitelmiä joka maanantai ja saaneet näiden esitelmien avulla syventyä Jeesuksen personalliseen ja jumalalliseen elämään. Maaliskuu toi meille myös sellaisen
suuren ilon ja yllätyksen, että saimme Mystican kautta Gösta Stenman’in lahjana arvokkaan kirjakokoelman, jonka voimme panna
perustukseksi
lainakirjastolle,
jota
kauan
olemme toivoneet. Näin meillä on pieni uusi
työmuoto alkamassa.”
Tien varrelta 1928: 140
Turusta kirjoittaa meille A. R. [*Aino Ristonmaa] : ”Olemme tehneet huhtikuun ajalla
Ruusu-Risti-työtä entiseen tapaan pitäen esitelmälukuiltoja ja vapaamuurarikokouksia. Jokainen esitelmä on meille kallisarvoinen aarre,
jonka iloisella odotuksella avaamme ja joka
kerran saamme kokea, että joku uusi välähdys hengen maailmasta on meitä koskettanut.
Ja sydämemme lähettää P. E :lle kiitosuhrinsa.
”Hannula on myös [*ks edelleen J.R.H.] — —
Tien varrelta 1928: 183
Turun
Ruusu-Risti
ryhmästä
kirjoitetaan
meille:
”Maanantai-iltaisin
olemme
entiseen
tapaan lukeneet P. E:n esitelmiä ja jotkut
kuulijoista jäävät lukemisen jälkeen keskustelemaankin. Sydämestämme kiitollisina näistä
esitelmistä toivoisimme, että tuhannet ihmiset saisivat niitä kuulla, että tiedon valo pääsisi kirkastamaan sitä pimeää kaaosta, missä
me elämme.” [*Aino Ristonmaa]
Tien varrelta 1928: 372
Turun Ruusu-Ristillä — kirjoitetaan meille
— oli marraskuun 25 p:nä ohjelmallinen kokous yleisölle. Ohjelmana oli pianonsoittoa,
lausuntoa, yksinlaulua ja J. R. Hannulan esitelmä. Kuulijoita ei ollut paljon. Lienee siksi
päiväksi sattunut ankara myrskykin muutamia estänyt tulemasta. Mutta luulen niiden,
jotka saapuivat, olleen tyytyväisiä. Tämä oli
meidän ensimäinen yrityksemme tähän suuntaan ja aikomus on jatkaa. Hannula piti täällä
kaksi muuta esitelmää yleisölle ja yhden looshikokouksessa, näin jakaen paljon tärkeitä ja
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arvokkaita
opetuksia
kuulijoilleen.
[*Aino
Ristonmaa]
Tien varrelta 1929: 46
Turun
Ruusu-Rististä
kirjoitetaan
meille:
”Talvikuukausien aikana olemme täällä meidän ryhmässämme yksi ja toinen sairastelleet.
Kokouksemme olemme kuitenkin säännöllisesti
pitäneet.
Maanantai-iltoina
luemme
nykyään
P. E:n esitelmiä Tolstoista suurella mielenkiinnolla. Hannula oli täällä helmikuussa ja
piti kaksi esitelmää yleisölle ja yhden suljetussa kokouksessa. Kiitollisin mielin olemme
jälleen hänen opetuksiaan kuunnelleet.” A. R.
[*Aino Ristonmaa]
Tien varrelta 1929: 135
Turun
Ruusu-Rististä
kirjoitetaan
meille:
”Huhtikuu on kulunut täällä meillä vielä
ikäänkuin vuosikokouksen merkeissä. Kotona
olleille on sitä selostettu ja itsekukin meistä
mukanaolleista on tietenkin omassa sielussaan
kokouksen vaikutelmia sulatellut ja niihin syventynyt.
Maanantai-illoin
olemme
nykyään
lukeneet P. E:n esitelmäsarjaa kuolemanjälkeisestä elämästä ja saaneet paljon kiintoisaa
ajattelemisen aihetta. Jospa nämäkin esitelmät saataisi pian kirjana leviämään maailmaan, sillä näistä joka ainoaa ihmistä koskevista asioista on sangen vähän
tietoa olemassa. A. K. [*Aino Ristonmaa]”1)
Tien varrelta 1929: 228
Turusta
kirjoitetaan:
”Pieni
Ruusu-Ristityömme on täydessä käynnissä. P. E:n esitelmiä
luemme
nykyään
keskiviikkoiltaisin.”‘
[*Aino Ristonmaa]
Tien varrelta 1929: 360
Turun
Ruusu-Rististä
kirjoitetaan:
”Marraskuun keskivaiheilla oli Rikhard Hannula
meitä tervehtimässä. Silloin pidimme kokouksia viitenä päivänä perättäin. Hannula piti
viisi
esitelmää.
Viimeisenä
iltana
luettiin
P. E:n esitelmä kosmillisesta KristuksestaKuulijoita ei ollut paljon, mutta ne, jotka
olivat, saivat monta hyvää opetusta.” [*Aino
Ristonmaa]
Tien varrelta 1929: 452
Maarianpäiväksi on R. R:n johtajaa pyydetty Turkuun ja ennen sitä hän käynee
Lieksassa.
Tien varrelta 1930: 91
Kouvolassa ja Lahdessa tulee R. R:n johtaja käymään t.k. [*maaliskuun] 16 ja 17
p:nä ja Maarianpäivänä Turussa.
Tien varrelta 1930: 133
ks P. E. V Turku 1930: 179
Aino Ristonmaa Turusta sanoi m.m.: ”Olemme suuresti kiitollisia Johtajallemme hänen
vierailunsa johdosta Turussa”. Samaten puhuja lausui kiitoksensa J. R. Hannulalle, uutteralle Ruusu-Risti-työntekijälle. [*Ote ”Ruusu-Ristin kymmenes vuosikokous” kirj. J.K.S.]
1930:204
1
) [Ilmestyi kirjana ”Kuka auttaa meitä,
kuolemassa? Aino Ristonmaan kustantamana.
Huom! kirjan omistuskirjoitus: A—o R:lle
kunnioituksella ja kiitollisuudella Tekijä]
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Turun Ruusu-Risti alkoi työnsä syyskuussa
ja pitää säännölliset viikkokokouksensa perjantaisin, joissa aina on vieraita mukana esitelmiä kuuntelemassa.
Tien varrelta 1930: 380
Turun Ruusu-Ristissä on julkiset esitelmät
nykyään pidetty perjantai-iltaisin.
Maarianpäivän aikana vierailee R. R:n Johtaja Turussa.
Tien varrelta 1931: 72
ks P. E. V Turku 1931: 178
ks Ristonmaa, Aino 1932: 33—34, ja 35
Eräs ystävä kirjoitti Turusta P. E:lle:
1932: 103—104
menetys menetyksen jälkeen Turun pienessä
Ruusu-Risti-ryhmässä. [*Lue J. R. H :n ”Kristosofian Polulla”-teoksesta art. ”KylV on kuololla seuraa”] 1932: 104
Turun
Ruusu-Rististä
kirjoitetaan
meille:
”Sitten Aino Ristonmaan lähdettyä on lehtemme varmaan kaivannut tietoja täältä Turusta. Ei ole Ruusu-Risti-ryhmä täällä kuollut, — allekirjoittanut on ainoastaan laiminlyönyt tehtävänsä ryhmän edustajana. Koetan
voittaa heikkouteni. Innostuneita sieluja pienessä ryhmässämme on monta ja kolmiommekin on taas 7-lukuinen. Ulkonainen R.-R.-työ
ryhmässämme on rajoittunut siihen, että vanhan tavan mukaan luemme kerran viikossa
Johtajan
esitelmiä.
Iloitsemme
marianpäiväjuhlasta jo lasten tavoin etukäteen ja toivomme ja uskomme saavamme koko vanhan Turun liikkeelle Johtajan tänne tullessa. Veli
Hannula kävi taas joulun jälkeen täällä, ollen
mukana looshikokouksessa. M. S.” [*Martta
Saarto]
Tien varrelta 1933: 69
ks P. E. V Turku 1933: 151
Lainaamme tähän Turun Sanomien (n:o
132) pakinaselostuksen — — 1933: 197—198
Helsingistä kävin ensin kotona Saarenmaassa, josta sitten oma väkeni seurasi minua
Turkuun. Laivarannassa Turussa olivat sen
lisäksi kaikki turkulaiset jäsenet meitä saattamassa. Ero heistä oli hilpeä, sillä hekin
elivät jälleen näkemisen toivossa ja siinä tiedossa, että matkan tarkoitus oli ylevä ja tärkeä. Mutta silmä kyyneltyi väkisin, kun omaisille ja lähimmille piti jättää hyvästi. Eihän
sydämiä mikään eroita — mutta kuitenkin . . .
[*Ote] Toimittajalta 1933:243
Täällä [*laivalla] on suomalais-amerikkalainen vanha pastori, joka kävi kotimaassaan
Turun pappiskokouksessa ja jonka kanssa
olemme hieman keskustelleet.
[*Ote] Toimittajalta 1933:246.
Turunen, Eero
ks Punaisen ajan uhrit 1918: 95—96
T: Kertomus ”Hyvä mies”, jonka julkaisen
tässä Tietäjässä ja jota tekijä nimittää unikuvaksi, on hyvä esimerkki todellisesta astraalisesta näystä. Näkijä itse, nuori ystävä-vainajani Eero Turunen, joka kaatui kansallissodassa Karjalan valkoisella rintamalla, oli
luonnostaan psyykkisesti herkkä henkilö. Hänellä oli useampia kokemuksia ”yliluonnolli-
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sista asioista”. Nähdessään kyseessä olevan,
unensa hän oli matkalla sisä-Venäjällä loppukesällä 1916, ja kirjeessä minulle hän sanoo,
kutsuvansa sitä uneksi, vaikka — ”niin minusta ainakin tuntui — silmäni olivatkin auki”..
Ja hän lisää: ”muuten sominta on, että omaamassani horoskoopissa on m.m. sanottu muuanne vaikka minne saavani mennä, Intiaa vain
on vältettävä. En vuosikausiin silti ole horoskooppiani muistanutkaan, joten uneni ei ole
ajatusheijastusta. Tuli kuin salama taivaalta.”
Hän näki unensa iltahämärässä, jolloin oli päivätyönsä lopettanut. Hän oli niinmuodoin tilaisuudessa heti kirjottamaan näkynsä paperille..
Ja vaikka hän pyytää anteeksi muistiinpanonsa muodollisia vajavaisuuksia ja suo minulle
täyden vallan niitä korjata, en ole tahtonut
kajotakaan kertomuksen muotopuoleen, koska
se juuri semmoisena kuin se lähti näkijän.ja
tekijän kynästä on tuore ja totuuden mukainen.
Toimittajalta 1918: 196
Hyvä mies. Muuan unikuva, kirj. Eero Turunen 1918: 211—216.
Turunen, Emil 1908:96 189 1911:83 180
1912:151 ks opettaja 1912:403.
Turunen, Hilma 1908:63 ks P. E. V Viipuri
1910: 360.
Turunen, Inkeri 1931:71.
Turva
Olkaa hyvässä turvassa veljeni! ks teosofia
Mitä T.S. 1906: 151
olkaa turvallisella mielin — — saattavat
lapset olla turvassa, ks uskonpuhdistus 1909:
41
Turvaudu minuun ks viisaus 1913: 471
Suomen itsenäisyyden paras turva on siinä,,
että Suomi on aseeton ja siksi jää. ks Suomi
1917: 202
ei turvaudu väkivaltaan edes itseään puolustaakseen, ks veljeys 1919:288
Tähän saakka kansat aina mieluummin ovat.
turvautuneet väkivallan kuin järjen ja rakkauden oppiin, ks sota 1920: 196
ks Kristus ja teos. liike 1922:39 C. W. L.
1923: 46
ole turvassa, kansani — — jonka askeleita
sentähden oli turvallinen seurata, ks Suomi
1927: 294
teosofian turvallisia polkuja H.P. B:n jäljissä, ks A. B. 1929: 181
turvaton ks toivo 1930: 2
Ilman Kristusta ei ole turvaa missään,,
mutta Kristuksen kanssa ei ole hätää missään, ks moraali 1930: 95
[* Kristus] on kuitenkin kristikunnan turva..
ks H. P. B:n itämaalaisuus 1931:129
valtiollinen turvallisuus ks vpm 1932: 37.
Tuska ks Kielletty hedelmä 1908: 98 sairasvuode 1909: 1
Välistä sielumme kamppailee tuskien ja.
epäilysten mustassa yössä, ks epäilys 1910:
289—293
miksei ihminen tuskassaan joskus saisi huutaa? ks köyhyys 1911: 47
kärsimyksen ja tuskan kiemuroiva käärmeks tunne 1911:183
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joka voi ottaa kaikkien tuskat päällensä —
— sydämen tie on vapaaehtoisen tuskan ja
kärsimyksen tie. ks Rakkauden salaisuus 1911:
213
ks iankaikkinen 1911:352
kirjoitukseni, joka monen tuskan ja ponnistuksen perästä ks H. P. B. Sai. Oppi suomeksi
1914:51
ks Tietäjä 1914: 467
otamme osaa maailman tuskaan ks autobiografia 1915: 3—4
Kaikki tuska ja kärsimys on vain syntymistä uuteen elämään, ks P. E. II Uudestasyntymiskokemus 1915: 159
ks’ optimisti 1916:42 Mysteriot I 1916:65
Kaita tie 1916: 154
suuren tuskan tulos! ks P. E. VII 1916:243
ks poppamiehet 1916: 286 teosofia 1916: 300
Älkää luulko, että hyvät ihmiset ovat tuskilta säästetyt! ks mammona 1916:387
ks kristitty 1917: 6
olen nyt kaikki tuskani unohtanut ks sota
1917:201
tuskan tiloja ks astraali 1917: 243
Uskonto on jotakin, jota ihminen saavuttaa
totuuden etsijänä taistelujen ja tuskien palkkana, ks teosofia Mitä on teosofia 1917: 445
Sillä meidän kärsimyksemme ei ole tavallista rehellistä tuskaa, josta pää pystyssä saisimme maailmalle valittaa. Se on sanatonta
ja tuskallista häpeää, joka paljastaa oman
onttoutemme,
pintapuolisuutemme,
lyhytnäköisyytemme. Meidän tuskaamme sekottuu oman
itsemme tuomio. — — Mutta siinä alituisessa
sielullisessa tuskassa, jossa päiväni vietin,
koetin rauhottaa mieltäni jos milläkin keinoin
ja uskotella itselleni, ettei kaikki sentään ollut
hukassa, ks Suomi 1918: 68—72, ja 163
ks jälleensynt 1919:296 kehitys 1920:101
sukupuolielämä 1920: 147
Oli varsinkin yksi asia, joka tuotti minulle
tuskaa, ks R-R 1920: 338 ja 1921: 3 ja 21
ks Joulun Ruusu-Risti 1921: 582—583
Tuskalla sen [*totuuden] olen synnyttänyt.
— — Mutta tulessa puhdistuneena ja tuskissa
vahvistuneena minun sieluni nyt huutaa maailmalle totuuden, ks Mea culpa 1922:261—264
hänen [*H. P. B:n] suuren tuskansa kautta
maailma tulisi autetuksi ja uusi aika saisi
syntyä, ks Sinnett 1923: 165
ks itsemurha 1924:208 Mestarikirjeet 1925:
100 teosofia 1926:6 magia 1927:126
Mutta se päivä on tuskan takana, ks Joulu
1927:378
Sentähden hänen [‘”Jeesuksen] tuskansa oli
suuri Getsemanessa, kun hän hetkeksi epäili
omia voimiaan, omaa kestävyyttään ks Toll,
Hugo 1928: 95
ks armeija 1930:50 moraali 1930:93
Ei ole sitä tuskaa maan päällä, josta ei
mitään kaunista syntyisi, ks Tuhatvuotinen
1930:138
Henkiminämme
ponnistaa
lakkaamatta
ja
vaikka personallinen minämme tuottaa hänelle
tuskaa kasvaa hän vuosituhansien vieriessä
yhä tietoisemmaksi tehtävästään eikä hellitä
otettaan, ks H.P.B. 1931:4
tuskallisia vuosia. — — Kristusta piti etsiä
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sielunsa kaikella tuskalla ks H. P. B:n itämaalaisuus 1931:127
Mutta kuinka monta taistelua olen saanut
käydä, kuinka monta tuskaa kärsiä, ennenkuin
olen totuuden nähnyt, ks Jouluyö 1931: 337
vuosi [*1932] niin tuskia täynnä, ks R-R
1932:277.
Tutkiminen ks täydellisyys 1905: 31 Yliaistillinen 1905: 110 juhlamenot 1905: 246
herätettiin sielussani vanhat muistot menneistä tutkimuksista ks jumala 1909: 108
ks itsetunto 1911: 3 hyöty 1911: 49 työ 1913:
52 evankeliumit 1913: 59 Marjatanrengas 1914:
411 Humu, M. 1915: 316
Olen vuosikausia tehnyt omanlaatuisia tutkimuksiani ja yhä niitä teen ks P. E. VII
1916: 242
ks P. E. XII Kalevalan A 1916:244 teosofia 1916:301 T.S:n työ ja tarkotus 1916:
347 sota 1918: 195
tutkimusteni tähänastinen vilpitön tulos ks
P. E. XII Teosofian sanoma 1919:164
ks Konttinen, H. 1919:231 sota 1920:102
R-R 1920:342 T.S:n tehtävä 1921:334 salatiede 1921:453 C. W. L. 1923:47 H.P.B.:
Sai. O. 1924:363 auktoriteetti 1925:146 looshityö 1925:262 H.P.B. 1926:99 vpm 1926:
105 lootuskoulu 1926:135 Poika 1929:411
H.P.B:n itämaalaisuus 1931: 127.
Tuuli, tuulentupa ks Suomi 1917: 201 sota
1922:163 P. E. XII Kadonnut Sana 1925:337
Messias 1926: 73
Tuulentupia
kaadettakoon,
jotta
voitaisiin
totuuden temppeli pystyttää, ks H. P. B. 1926:
100
ks Valk Veljesk 1926: 137 teosofia 1930:
267 C. W. L. 1932: 73.
Tuuliainen, Matti
Matti
Tuuliainen,
teosofipiireissä
arvossa
pidetty astrologi ja ihmisenä rakastettu, siirtyi äkkiä tuonelan tuville helmikuun alussa.
Monta vuotta hän oli erakkona asunut omin
käsin
rakentamassaan
mökissä
Kaukolassa,
käyden vain silloin tällöin Helsingissä vanhoja ystäviään tervehtimässä. Hän tuli teosofiksi jo kaksikymmentä vuotta sitten nuorena ylioppilaana ja innostui etenkin Buddhanoppia
tutkimaan
sekä
mazdaznan-ruokajärjestelmää seuraamaan. Hän oli harras mietiskelijä ja tunki syvälle tähtimaailman mysterioihin, sanoi esim. tuntevansa planeettain
vaikutukset omassa olemuksessaan. Hän oli
niitä harvoja ihmisiä, jotka todella okkultisestikin pyrkivät, ja hänen länsimaalainen
ruumiinsa ei kestänyt pyrkimystä seuraavaa
painostusta. Rauha olkoon hänen tomulleen!
Niin pian kuin hänen henkensä virkoo toisella puolella, se saa jatkaa sitä tutkimisja auttamistyötä, joka oli tullut sille kalliiksi.
Tien varrelta 1930: 92.
Tweedale, Violet
Tunnettu
kirjailijatar
Violet
Tweedale
(Ghosts I have seen y.m. kirjojen tekijä)
kirjoittaa Mr. Sinnettin kirjan johdosta ”The
Occult Review” lehdessä m.m. ks Sinnett
1923: 165—166.
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Tvangströjan ks London, Jack 1917: 98—99.
Tyhjyys, tyhjä jne
Tyhjästä tosiaan ei synny mitään, mutta
avaruudessa ei olekkaan mitään tyhjää paikkaa, ks P. E. XII Enkelein lankeemus 1907:
250
ks tieto 1910: 52 epäilys 1910: 289 Sai. Opin
”Maailmansynty”
1914:58
Tietäjä
1914:465
autobiografia 1915:3
Katsottakoon vain, ettei itsenäisyys ole
tyhjä sana, vaan pitkän työn ja suuren tuskan tulos! ks P. E. VII 1916:243
Kun olin loppuun päässyt, jäin ihmetellen
tuijottamaan
tyhjään
paikkaan
avaruudessa,
ks Holmberg, Uno 1916:439
Me tapoimme. Ja nyt saamme tuntea samaa tyhjyyttä, jota kaikki kansat tuntevat
sielussaan.
Synnintekijän
tyhjyyttä,
katkeruutta, yksinäisyyttä. — — Ehkä siitä tyhjyydestä lopulta nousee — — ihmissielujen
tyhjyys ks rauha 1919:4—5,
ks yhteiskunta 1919: 227 sota 1920: 103
t*T. S.] vain tyhjä kuori, ks Dunlop 1922:
194
ks Jinarajadasa 1923: 285,
Mutta ajatelkaa, kuinka tyhjäksi tulisi elämä, jos ei sillä olisi muuta sisältöä kuin
työskentely ruumiin ylläpitämiseksi — jos
emme osaisi ajatella emmekä laulaa, emme
nähdä kauneutta emmekä etsiä Jumalaa! ks
henki 1924:10
ei tämä suinkaan tyhjennä minun ihannettani, ks kolminaisuus 1930:41.
Tyhmyys ks Tietäjä 1914:465 Suomi 1917:
451 vpm 1921:191 Joulun sanoma 1922:297
itsemurha 1924:208 ks Lapuan liike 1931:165
Hyvä ei merkitse liikkumattomuutta eikä
tyhmyyden sopua, ks R-R 1931:334.
Tylsämielisvys ks Sairas sielu 1926: 229—
232.
Tympäistä
Olihan meitä aina tympäissyt kristillinen
omahyväisyys ja omakylläisyys, joka ei pitänyt arvoaan alentavana tuomita toisia uskontoja Jumalan hylkäämiksi ihmiskeksinnöiksi,
pakanallisiksi, petollisiksi epäjumalan palvomismuodoiksi. ks teosofia 1926: 2
Tuommoisenaan teoria tympäisi minua ks
Toll, Hugo 1928: 95,
Mieltäni on tympäissyt sisäpolitiikassa se,
että ks Europa 1929: 229
tuonsuuntainen itsereklamointi minua tympäisee, ks Temppeliseura 1931: 250.
Tyranni
Anna valtaa jollekulle ja hän tulee tyranniksi.
Ja
vaikkei
sosialismista
tulisikaan
anarkista tyrannia, ei se liioin pysty toteuttamaan suuria ihanteitaan, ks veljeys Onko
veljeysaate 1907: 98
ks lakko 1911:55 ruumis 1916:286 anteeksianto 1923:84 Suomen tulevaisuus 1928:205
tuhatvuotinen 1930: 138 vpm 1932: 37.
Tytär ks Rakkauden salaisuus 1911: 218
pakanallinen 1912:59
”näkivät ihmisten tyttäret kauniiksi” ks
jumala 1929: 124

Tyytyväisyys

hymy on kyynelten tytär ks tuhatvuotinen
1930: 138
Mutta kun Tietäjä synnytti kaksi tytärtä,
Teosofin ja Ruusu-Ristin, silloin kummankin
tyttären viehätysvoima väheni puolella. Tästä
minä Ruusu-Risti olen vuosien varrella vain
hymyillyt, sillä tunsin nuortuvani saadessani
uuden nimen ja syntyessäni ikäänkuin jälleen
omassa tyttäressäni, ks ilo 1931: 6.
Tyyssija
rauhan tyyssija, ks Joulusymboliikkaa 1911:
361,
Hanna Hernberg — — tarjosi V. H. V:lle
ja minulle tyyssijan kodissaan, ks Hernberg,
Hanna 1915: 401
kirkko on oikeaoppisuuden tyyssija, ks R-R
1921:391
inhimillisen veljeyden ydin ja tyyssija, ks
teosofia 1926: 162
kirjailijan tyyssija ks Goethe 1932: 70
kristinuskon tyyssijaksi jää ainoastaan Pohjola ks ennustus 1933: 158.
Tyytyväisyys, -mättömyys jne
ks epäilys 1910:293,
Minua aivan sisimpiä juuriani myöten tyydyttää sellainen elämä, jota me täällä vietämme, ks Päämajassa 1911: 29—32
Tiesin, että Helsingissä oli paljon tyytymättömyyttä ”johtooni” ja tunnustin puheessani,
että
tyytymättömyys
oli
oikeutettu,
koska en ollut ehtinyt enkä jaksanut hoitaa
Seuran asioita kunnollisesti. Puheeni herätti
nähtävästi hämmästystä, ks P. E. VII 1911:
85—87
jäseniä, jotka syystä tai toisesta nyt tai
vastedes
tuntevat
itsensä
tyytymättömiksi
Seuran toimintaan tai hallinnon toimenpiteihin ks P. E. VII 1911: 176
Tyydyn siihen uskoon 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, ks Kristus 1911:289
Tyytykäämme siihen horjumattomaan tietoon, että jollei Kristus synny meidän sisässämme, on yhdentekevä, onko sillä nimellä
mainittu ihminen tai jumala syntynyt kerran
tai useampia kertoja ulkonaisessa maailmassa. — — Tyytykäämme myös siihen tietoon,
että todellinen salainen koulu — — Tyytykäämme lopuksi siihen tietoon, että ks opettaja 1912: 407—414
omaksi
tyytyväisyydekseni
ks
näyttämötaide 1915: 149—151
”jos totuus on se, ettei mitään totuutta ole,
olen tyytyväinen, kunhan tiedän, ks yhteiskunta 1919: 227—230,
kuvittelin heidän olevan yhtä tyytyväisiä
minuun kuin minä olin heihin, ks R-R 1920:
338—348
Tunnen kuin Pehr Brahe muinoin, että olen
”tyytyväinen kansaani”, ja harras toivoni on,
että ”kansa” — tässä tapauksessa RuusuRistin rakkaat lukijat — puolestaan voisi
olla tyytyväinen minuun, ks R-R 1922: 66—67,

Tyydytys
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Olen tyytyväisyydellä pannut merkille ks
Sinnett 1923”: 165
ks vegetarismi 1924: 124
minusta tuntui, että Suomen kansa tiesi
minusta ja oli tyytyväinen työhöni, ks Suomi
1927: 293
Olen omasta puolestani kiitollinen karmalle,
olen tyytyväinen ja onnellinen, ks Rahasto
1929: 349
Tiedän, että on paljon ystäviä, jotka ovat
pitkin matkaa olleet tyytyväisiä siihen sisältöön, mitä Ruusu-Risti on osannut heille tarjota ks R-R 1932: 276.
Tyydytys ks Valon ja varjon 1922: 102 R-R
1924: 327 teosofia 1926: 1 R-R 1927: 167.
Työ
[*Koska P. E. ollen todellinen työnjättiläinen on myös paljon puhunut työstä, on
tässä
täytynyt rajoittaa monet
sanonnat
työstä viitesanoihin.]
ks teosofia 1905:29 Omatunto-lehti 1905:
177 Vuosi 1905:219 nuoriso 1905:245 Omatunto-lehti 1906: 6 kustannustyö 1906: 87 P. E.
VII 1906: 139 kirjallisuus 1906: 140 Omatunto-lehti 1906:165 Opetuslapsena-olo 1906:
181 paha 1906: 188 Kansallinen kulttuuri
1906:191 uskonto 1906:236 P. E. VII 1906:
251 Omatunto-lehti 1906: 271 salatiede 1907: 3
jälleensynt 1907:49 HSO 1907:54 Kaita tie
1907:59
Omatunto-lehti
1907:117
Lafargue
1907:137
ihminen
1907:166
maailmanloppu
1907: 183 Tietäjä-lehti 1A07: 279 Kyrölä 1908:
64 A. B. 1908:66 mestarit 1908:92 Kielletty
1908: 98 ruumis 1908: 123 Usko ja teot 1908:
130 jumala 1908:183 Avustajain liitto 1908:
186 ja 252 Blatchford 1908:311 Uusi elämä
1908: 324 karma 1908: 330 Tietäjä-lehti 1908:
355 kustannustyö 1908: 381 sairasvuode 1909:
1 esoterismi 1909: 3 opettaja 1909: 109 ajatus
1909:139 H.P.B. 1909:141 veljeys 1909:207
kirjallisuus 1909: 211 maapallo 1909: 334 looshityö 1909:337 P. E. XII Uuden ajan 1910:2
H.P.B.: Sai. O. suom 1910:5 monadi 1910:
47 maanomistus 1910:49 tieto 1910:52
Jos yksilö tahtoo menestyä ulkonaisesti, on
hänen työtä tehtävä; jos hän tahtoo sisäisesti
puhdistua, on hänen työtä tehtävä, ks jumala
1910: 81
ks H.P.B.: Sai. O. venäjäksi 1910:128
salatiede 1910:179 henki 1910:225 epäilys
1910:291 propaganda 1910:295 rauha 1910:
326 P. E. V 1910: 328 Suomi 1910: 365 Wachtmeister 1910:369 Tolstoin oppi 1910:404 kirjallisuus 1911: 2 ja 11
Teosofinen
työ.
Oppikaamme
vaatimattomiksi tehdessämme teosofista työtä. Älkäämme ajatelko, että maailman pitäisi meitä kunnioittaa tai palvella tai auttaa, sentähden että
teemme Mestarin työtä. Ei maailma tiedä
meidän sitä työtä tekevän. Meidän tulee juuri
todistaa maailmalle, että olemme Mestarin
palveluksessa. Ja sen todistamme vaatimattomalla, iloisella, kiitollisella käytöksellämme.
Tien varrelta 1911: 12
ks
Päämajassa
1911:20
hyöty
1911:53
kehitys 1911: 81

Työ

He eivät ymmärrä meidän suomalaista työtämme. — — edustan teosofista työtä Suomen
kansan hyväksi, ks P. E. VII 1911:87—88
ks päämaja 1911: 89 kesäkurssit 1911: 90
tulee tehdä työtä ajattelematta tuloksia. —
— tee työtä, vaikket koskaan näkisi hedelmiä
työstäsi, ks päämaja Pakinaa 1911:150
ks Rakkauden 1911:213 henki 1911:282
Kristus 1911:286 Aikamme tarve 1911:350
puhujat 1911:353 päämaja 1911:353 Joulusymboliikkaa 1911:358 kiitos 1912:4 sosialismi 1912: 6 Lehto, Juho 1912: 10 kirjallisuus 1912:11 isänmaa 1912:46 I. T. J. 1912:
107 karma 1912: 110 Steiner 1912: 201 täydellisyys 1912:250 kesäkurssit 1912:251 I. T. J.
1912:253 aate 1912:256 opettaja 1912:310—
311 esoterismi 1912:311 opettaja 1912:403—
414 ennustus 1912:450 nuoriso 1912:454 Tietäjä-lehti 1912:457
Teosofisia työaloja. Monet teosofit, varsinkin nuoret, pallottelevat mielessään, ettei heillä
ole tilaisuutta työskennellä teosofian puolesta.
Toiselta puolen on Suomessa useita paikkakuntia, joissa väestö kaipaamalla kaipaa edes
jonkinlaista johtoa elämänkysymysten ratkaisussa. Jos tällaisella paikkakunnalla olisi yksi
ainoakin todellinen teosofi, joka voisi esim.
kerta viikossa koota ympärilleen pienen tutkijapiirin,
kuinka
elähyttävästi
tämä
vaikuttaisi kansan henkiseen vapautumiseen. Se suuri vihollinen, joka on meidän vastassamme,
ei ole kirkko tai joku muu yhteiskunnallinen
laitos vaan itse ihmisluonnossa piilevä hitaus
ja haluttomuus ajattelemiseen, uneliaisuus ja
velttous. Jos me olisimme kuin palavia liekkejä, silloin kyllä sytyttäisimme tulta ympärillämme. Toisille on suotu heti alusta joutua,
vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa ja
heille kertoa vastalöydetystä elämänuskostaan,
toiset taas tarvitsevat saada kauan aikaa
itsekseen miettiä, tuskitella, nurkua ja viimein valmistua aatettaan toteuttamaan ihmisten joukossa. Mutta työtä riittää aina: jollei
ulkonaisesti, niin sisäisesti. Soturi (siihen aikaan, jolloin sotia vielä käytiin) ei ollut aina
taistelukentällä kahakoimassa, mutta aina hän
harjotti
itseään
ollakseen
valmiina
kutsuttaissa.
Tien varrelta 1913:51—52
ks
Palomaa
1913:61
Steiner
1913:170
Ruuskanen 1913: 214 teosofia Yleiseuroppalainen 1913:287 runoilija 1913:317 A. B. 1913:
361 teosofia 1913:364 I. T. J. 1913:367 Tietäjä-lehti 1913:465 Viisaus 1913:470 Tietäjälehti 1914:1 onni 1914:2 Pogosky 1914:5
Cooper-Oakley, I 1914:194 salatiede 1914:
199
merimies
1914:200
Europa
1914:256
Marjatanrengas 1914: 258 ja 310 pyhiinvaellus 1914:315 P. E. V Viitasaari 1914:359
kulttuuri 1914:500 kansa 1914:501 veljeys
1915: 4 opettaja 1915: 41 Palomaa 1915: 54
Teosofinen työvainio. Kirj J. R. H. art kokonaisuudessaan
”Kristosofian
Polulla”
1915:
144
ks näyttämö 1915:150 Lönnrot 1915:317
Humu 1915:318 kirjallisuus 1915:356 Hernberg, Hanna 1915:401 J. R. H. 1915:403
V. H. V. 1915:403 ja 444 korpivaellus 1915:
444 Marjatan 1915:447 Leino, Eino 1915:
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498 Mysteriot I 1916:66 Marjatan 1916:91
Kansanvalistus 1916:144 Kivi, A. 1916:148
Kaita tie 1916: 153 P. E. XII Kai. Avain 1916:
196 J. R. H. 1916: 240 P. E. VII 1916: 241 P. E.
XII Kai. Avain 1916:243 teosofia 1916:301
T.S. ja veljeysaate 1916:315 T.T:n työ ja
tarkotus 1916: 344 vanhus 1916: 383 ajatus
1916:385 mammona 1916:387 teosofia Veljeyden 1916:388 Tietäjä-lehti 1916:433 veljeys 1916:435 jooga 1916:437 velvollisuus
1917:51 Suomi 1917:153 Kalevala, kristinusko ja 1917: 160 Tietäjä-lehti 1917: 247 P. E.
XII Uusi Jumala 1917: 248 yksimielisyys
1917:345 Teosofisk 1917:246 P. E. VII 1917:
392 A. B. 1917:392 Liukko. Anna 1917:395
Suomi 1917:447 ja 448 Leino, Eino 1917:452
rauha 1918:2 Suomi 1918:70 J. R. H. 1918:
74 Marjatan 1918: 90 Punaisen 1918: 94 Leino,
Eino 1918:128 kesäkurssit 1918:133 aseet
1918:165 sota 1918:195 veljeys 1918:228
Suomi 1919: 8 vainaja 1919: 62 P. E. XII Kai.
Avain 1919: 88 V. H. V. 1919: 91 ja 99 ja 103
Jinarajadasa
1919:154
teollisuus
1919:161
P. E. XII Teosofian sanoma 1919: 164 Paavali
1919: 215 yhteiskunta 1919: 229 Konttinen, H.
1919:231 yhteiskunta
1919:257
Tietäjä-lehti
1919:290 jälleensynt 1919:294 H.P.B. 1919:
297 marttyyrit 1920: 6 R-R 1920: 242—247
kustannustyö 1920:247 R-R 1920:334 ja 339
ja 382 P. E. III syntymäp. 1921:6 Suomi
1921:7 Walléen 1921:130 J. R. H. 1921:255
teosofia 1921:260 ennustus 1921:326 T. S :n
tehtävä 1921: 328 J. R. H. 1921: 383 R-R 1921:
387 ja 449 salatiede 1921:452 P. E. VIII
1921:518 Kannatusliitto 1921:573 R-R 1921:
578 jälleensynt 1921:636 Valon ja varjon
1922:103 R-R 1922:133 sota 1922:164 Dunlop 1922:194 Wedgwood 1922:194 Wadia
1922: 195 Mea 1922. 260 R-R 1922: 289 yhteiskunta 1922:291 Uusi vuosi 1923:1 C. W. L.
1923: 43 P. E. III syntymäp. 1923: 50 anteeksianto 1923: 84 kustannustyö 1923: 129 Krishna
1923:157
kustannustyö
1923:203
Mestari
1923:206 ennustus 1923:277 ja 327 A. B.
1923:286
kirjeenvaihto
1923:287
H.P.B.
1923: 315 kristosofia 1923: 324 P. E. XII 1923:
363 laki 1923:369 R-R 1924:1 sota 1924:3
P. E. III syntymäp. 1924:4 henki 1924:10
Mestarikirjeet 1924: 45 H. P. B. yhtymiä 1924:
46 Merikanto, Oskar 1924: 84 sallimus 1924:
122 P. E. II käännekohtia 1924: 124 P. E. VIII
1924:198 Olympialaiset 1924:209 J. R. H.
1924: 238 apostolit 1924: 245 Uni ja unennäkö
1924:292 R-R 1924:326 ja 361 H.P.B.: Sai.
O. 1924:363 India 1924:367 Palomaa 1924:
368 H.P.B. 1925:3 J. R. H. 1925:47 Steiner
1925:156 oppi 1925: 223 A. B. 1925: 230 P. E.
XII Kadonnut Sana 1925:235 R-R 1925:238
kirjallisuus 1925:239 kansanopisto 1925:244
looshityö 1925:261 V. H. V. 1925:301 Teosofian joulusanoma 1925:370 teosofia 1926:1
Leino, Eino 1926:14 J. R. H. 1926:32 I. T. J.
1926: 35 kiitos 1926: 37 R-R 1926: 70
Pelkäämme omaa työtä — emme työtä ulkonaisessa maailmassa, sillä siinä olemme valmiit työskentelemään vaikka tulella ja miekalla, — mutta pelkäämme hiljaista työtä
omassa itsessämme, ks Messias 1926: 73
ks vpm 1926: 107 HPB 1926: 129 Valk. Vel-

Työ

jesk. 1926: 138 teosofia 1926: 163 kesäkurssit
1926: 170 kustannustyö 1926: 171 R-R 1926:
174 seurakunta 1926:211 teosofia 1926:216
R-R 1926:219 ITJ 1926:245 looshityö 1926:
247 R-R 1926:306 ja 1927:6 Temppelirahasto
1927: 31
”Kristuksen työ jäi viime kerralla kesken”
ks Kristus 1927: 78
ks Vuorisaarna 1927:85 magia 1927:127
R-R 1927: 160 ja 166 ja 168
Ei saa lyödä laimin maallisia tehtäviä voidakseen tehdä enemmän teosofista työtä. Teosofinen työ annetaan kaiken muun velvollisuuden lisäksi ja siten taakkaamme vain lisätään, saamme yhä enemmän kuormaa kannettavaksemme, ks R-R 1927: 171 ja 175
ks murrosaika 1927: 217 vuorisaarna 1927:
246 suunnitelmia 1927:248 A. B. 1927:291
Suomi 1927: 293—295 joulu 1927: 377 R-R-teosofia 1928:1 R-R-vpm 1928:3 Toll, Hugo
1928:95 Kulmakoulu 1928:95 Suomen tulevaisuus 1928: 205 R-R 1928:210
Kauaskantavaa Ruusu-Risti-työtä tekee jokainen, joka lahjoittaa kirjojamme kirjastoihin tai tilaa näihin aikakauskirjamme.
Tien varrelta 1928: 217
ks ylösnousemus 1928:251 rauha 1928:253
ryhmätyön merkitystä ks R-R 1928: 286
Kiusausten koulussa ilmestyy kirjana jouluksi Mysticalla, erään uutteran työntekijän
ja ystävän [*JRH:n] avustuksella, ks Johtajan osasto 1928: 305
ks erakko 1928:323 Ford, Henry 1928:328
Ruusu-Risti-työntekijämme J. R. H. kertoo
kesänaikaisesta työstään [*Lue ”Kristosofian
Polulla” kirjasta] 1928:325—326
työ totuuden puolesta on miljoonia vuosia
kestävää sydänveren vuodattamista ks Jeesus
1928: 349
Työmme jatkuu kuoleman jälkeen ja syntyessämme uudestaan maan päälle, ks politiikka 1929: 49—53 ja 93—95
kristus 1929: 137 kesäkurssit 1929: 145 ja
277 jättiläinen 1929:146 Europa 1929:229
raha 1929: 318 Rahasto 1929: 349 Petäjäniemi,
J. 1929:360 Tie 1929:365 Jumala 1929:366
R-R 1929:367 atomi 1930:42 Topelius 1930:
43 armeija 1930:49 vanhemmat 1930:80 panettelu 1930: 132 tuhatvuotinen 1930: 138
Pohjolan mies tekee työtään itse päättäen
tavan ja keinot — ja tämä mies ei tule työskentelemään turhaan, ks Pohjola 1930: 159
ks R-R- 1930:179 T.T:n tehtävä 1930:
185 P. E. II koti 1930:188 kesäkurssit 1930:
265 alakuloisuus 1930: 301 HPB 1930: 326 uskonpuhdistus
1930:330
kirjallisuus
1931:5
HPB: 1931:37 Palomaa 1931:41 kieltolaki
1931:75 Mestarit 1931:109 näytelmä 1931:
110 HPB.-n itämaalaisuus 1931:125 Neuvottelu 1931:182 rahasto 1931:251 harha 1931:
291 R-R 1931: 334 Jouluyö 1931: 339 kuolema
1932:2 R-R 1932:3 Ristonmaa, A. 1932:34
Jokipii 1932:39 Palomaa 1932:68 Goethe
1932: 71
Työtä teidän on tehtävä — ja sitä ahkerammin, kuta huonommat ajat ovat. ks R-R
1932:71—72

Työväki jne
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ks kehitys 1932: 100 manas 1932: 111 ristiretki 1932:155 kustannustyö 1932:165 Paavali 1932:203 aika 1932:230 Päämaja 1932:
239
Työllä kaikki voitetaan, ks tävdellisyys
1932: 242
ks R-R 1932: 277 Leino, Eino 1933: 3 R-R
1933:38 ja 109 kiitos 1933:72 teknokratia
1933: 72 propagandatyö 1933:176 uskonpuhdistus 1933:119 P. E. VI Amerikka 1933:200
kesäkurssit 1933: 206 Kantola, J. F. 1933: 247
sota 1934: 51 tunnelmia 1934: 51 ja 110 P. E.
XII Suuri seikkailu 1934:111 Paavali 1934:
181 R-R 1934: 194 Teosofia ja sosialismi 1934:
247 Tolstoin opin teosofia 1934:293 ja 327.
Työväki, -yhdistys, -lehdet jne
ks P. E. VII 1905:27 Elämä-lehti 1905:243
Teosofian levenemistä ovat nyttemmin Työmiehen Illanvietto ja Työmies ruvenneet harrastamaan, kun lainailevat pätkiä Omastatunnosta. Tarkotus lienee kyllä päinvastainen,
mutta kun ne moneen kertaan mainitsevat
Omantunnon numeron ja sivun, niin on varmaa, että moni ”materialistikin” uteliaisuudesta tilaa Omantunnon, nähdäkseen, minkälaista ”pötyä” siinä onkaan. Työmiehessä on
ennen huomautettu, että porvarilliset lehdet
sitä parjatessaan ja sille nauraessaan ovat
vaan tahtomattaan lisänneet lehden tilaajamäärää. Nyt on Työmies vuorostaan ruvennut näyttelemään porvarillisten osaa tässä
suhteessa.
Epäilemättä
Omantunnon
tilaajamäärä lisääntyy, kun Työmiehen Illanvietto
ja Työmies sitä ”puhvaavat”, vaikkapa vaan
ironisessakin hengessä. Enemmän vaan semmoista pilkallista näykkimistä, ja ”teosofinen
humpuukki” leviää Suomessa uskomattomalla
nopeudella!
Tien varrelta 1906: 27—28
Väärässä valossa. ”Työmies sisälsi t.k. 7
p:nä ”pikku-uutisten” joukossa muutamia lapsellisen ajattelemattomia mietteitä T.S:n jäsenille
jaetun
vuosikokouskutsumuksen
johdosta. Ne eivät vaadi minkäänlaista vastausta
meidän puoleltamme sanoissa, ihmettelemme
vain, että T. S.-jäsenille jaettu yksityinen paperi on joutunut sivullisten käsiin.
Tien varrelta 1908: 95
ks Tolstoin oppi 1910:404 lakko 1911:54
vallankumous 1915: 147 raakuus 1917: 298 yksimielisyys 1917: 345 Suomi 1918: 69 politiikka
1918: 224 Keltainen vaara 1918: 229 sota 1920:
199 P. E. VII Muutamia tietoja 1924: 222—230
Palomaa 1924:368 Morel 1926:304.
”Tähden Järjestö” ks I. T. J.
Tähti, -tiede ks myös astrologia; horoskooppi
ks Venus 1906:142 Barley 1907:45 jälleensynt 1907:49 tahto 1907:193
Näkyväinen tähtikin on vain suuren joukon
taivaallisia olentoja ja niiden johtajan — Logoksen — alin asunto eli ”ruumis”, ks P. E.
XII Enkelein 1907: 250
ks Tietäjä-lehti 1908: 8
Sitooko karma ihmisen tähän tähteen, onko
se tarpeeksi voimakas pidättämään häntä tämän maapallon piirissä? — — Epäilemättä.

Tärkeä

— — Eivätkä olosuhteet meidän aurinkokuntamme tahdissakaan ole samanlaiset, ks karma Mitä on 1908:334—337
ks lapsi 1909:100 ja 132 ja 199 Tietäjät
itäiseltä maalta 1909 joulu: 5 pyrstötähti 1910:
53 Tietäjä-lehti 1914:1 Sal. O:n ”Maailmansynty” 1914: 56 salatiede 1914: 99 Tietäjä
1916:1 Mea 1922:259 sallimus 1924:121 HPB
1925: 4 horoskooppi 1926: 213 murrosaika 1927:
213 R-R-teosofia 1928:2 Tie 1929:365 toivo
1930: 2 kuolema 1932: 276
”Oi, tähtönen pieni, mun rinnassani
Ain’ loistaos kirkkahasti.”
ks Lasten R-R 1934: 183.
Tähti-Iehti
Tähti, Tähden Järjestön julkaisema kansainvälinen aikakauslehti, on lähettänyt ensimäisen numeronsa maailmalle. Sitä lukiessa
muistuu mieleen, kuinka eräs kirjeenvaihtaja
Ruusu-Ristin tammikuun n:ossa ilmaisi väsyneensä siihen, että Ruusu-Ristissä kaikki kiertyi P. E:n personallisuuden ympäri. Tämä arvostelu tuntui meistä, luvalla sanoen, tuulesta
temmatulta,
mutta
meitä
huvittaisi
tietää,
mitä K. V. ajattelisi Tähti-lehdestä, jonka
sivut todella puhuvat ainoastaan Krishnamurtista. Vai sanoisiko K. V., että ero on suuri,
koska Krishnamurti on pyhä ja jumalallinen
j.n.e.? Semmoisen todistelun edessä todella
mykistyisimme, koska emme sitä ymmärtäisi
eikä se meihin tepsisi.
Tien varrelta 1928: 64.
”Tähti”-looshi Vaasassa 1907: 71 ja 1913: 464.
”Tämän maailman ruhtinas”
ks VValleen, C. A. 1921: 130 Valon ja varjon
1922: 102.
Tärisyttävä
Lokakuussa 1896 tuli minulle se tärisyttävä
henkinen kokemus, joka laski pohjan koko
myöhemmälle elämälleni ja toiminnalleni, ks
sota 1920: 102
Paavali — — sai tärisyttävän pistoksen sydämeensä
siinä
katsellessaan
[^Stefanuksen
kivittämistä], ks Paavali 1932:203.
Tärkeä
ks Mens sana 1905: 144
Suomelle tärkeä vuosi, ks Vuosi 1905: 220
ks salatiede Todistuksia 1907:5
Tärkein yhteiskunnallinen työ art. ks P. E.
X 1907: 29—31
pari tärkeätä lisäystä ks P. E. XII Enkelein
lankeemus 1907: 250
”Mikä on tärkeämpi, usko vai teot henkisessä elämässä?” ks Usko ja teot 1908: 131
Onhan kustannusliikkeemme miltei tärkein
puoli teosofisesta työstämme? ks kustannustyö 1908: 381
ks uskonpuhdistus 1909:42
Mikä on T.S:n, mikä on yksityisen teosofin
tärkein tehtävä teosofina? Tähän kysymykseen ei ole mielestäni kuin yksi vastauT: teosofisten totuuksien levittäminen, ks tieto 1910:
52—53
kristikunnalle olisi epäilemättä tärkeintä ks
maailmanloppu 1910: 133
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valtiollisessa suhteessa, on varsin tärkeätä
ks Suomi 1910: 228
elämän tärkein kysymys, ks joulu 1910:
398—399
ks itsetunto 1911:2 kirjallisuus 1911:11
Päämajassa 1911:26 P. E. VII 1911:85
Tärkein sivistvstehtävä ks Aikamme tarve
1911: 350
tärkeä tulevaisuuden työ. ks kesäkurssit
1912:251
kaikista tärkein tiedon tiellä ks opettaja
1912: 309
Hartmannin mielestä kaikista tärkein teosofinen oppi on ihmisten veljeydestä ja heidän yhteydestään Jumalassa, ks Hartman,
Franz 1912: 356
Mutta eikö tämä ole tärkeä teologinen kysymys? 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? ks opettaja
1912: 406
Nyt on tärkeätä, että järkevät ihmiset pysyvät tyyninä ja rauhallisina, ks rauha 1912:
416
kaikille asetetaan tärkeä kysymys, ks ennustuksia 1914: 366 ja 420
Tämä fyysillinen ruumis on meille niin tärkeä, että ilman sitä olemme mysteriokannalta
sangen onnettomia, ks Mysteriot II 1916: 112
ks ajatus 1916: 386 veljeys 1916: 435
filosofis-teosofisesti tärkeä ks P. E. XII Teosofia hengen uskontona 1917:103
kansamme onnelle ja valistukselle niin tärkeä kysymys ks Suomi 1917: 155
ks tunnustus 1918: 166 Jeesus vaiko Kristus? 1918: 18
tieteellisen tunnollisuuden ohella yhtä tärkeätä ks P. E. Kalevalan Avain 1919: 88
tärkein yhteiskunnallinen työ oli teosofisten
aatteiden levittäminen sanojen, kirjojen ja elämän avulla, ks yhteiskunta 1919: 229 ja 257
tärkeimpiä inhimillisiä tehtäviä! ks politiikka 1919: 260
olen luottanut siihen, että kaikki poikkeuksetta pitäisivät työtäni edelleen yhtä tärkeänä
T. T:lle ja teosofisen liikkeen menestykselle
kuin ennenkin. — — koska tärkeänä tekijänä
olin mukana luomassa S. T. T:aa ks R-R 1920:
340—348
ks Jeesus 1921: 66 R-R 1921: 391 ja 449
kirje oli niin tärkeä olevinaan — — niin
paljon tärkeitä hommia — — Mihinkä lopputuloksiin sitten Parisin maailmankongressissa
tultiin tuon ylen tärkeän kysymyksen, Teosofisen Seuran tehtävän, suhteen?--- Ei
ehditä pohtia loppuun tärkeimpiäkään aatteellisia kysymyksiä ks teosofia T.T:n tehtävä
1921:457—463
Kehityksen suhteen on nyt otettava huomioon tärkeä tosiseikka, ks Valon ja varjon
veljet 1922: 103
mielipiteet ja näkökannat tärkeissä kysymyksissä myöhemmin ovat kulkeneet eri suuntiin, ks C. W. L. 1923:43
ks Jinarajadasa 1923: 283
[*leivän] tärkeys on syöpynyt tajuntaan.
— — [*kirja] on kuitenkin yhtä tärkeä kuin
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leipä. Se on oikeastaan tärkeydeltään laajempi
ks henki 1924: 9—10
salatieteilijän tärkeä lisäys tavallisen tieteilijän psykologisiin johtopäätöksiin, ks Lagerborg, Rolf 1924: 75
Siten voimme saada yleviä siveellisiä neuvoja ja opetuksia, jotka henkiselle elämällemme ovat tärkeitä, ks Uni ja unennäkö 1924:
299
J. R. Hannulan tärkeä jatkokirjoitus Kristuksesta ja maailmanopettajasta 1924: 318
kuinka tärkeä Ruusu-Risti-työ on. — —
Kuinka tärkeät siis ovatkaan semmoiset yhtymät ks R-R 1924:326—328
ks H.P.B: Teos. sanakirja 1925:38 auktoriteettius 1925: 145 raamattu 1925: 152
tärkeätä ei ollut tietää hänen [*Jeesuksenj
tai kenenkään muun personallisia elämänvaiheita, tärkeä oli yksin Kristuksen tunteminen.
ks Apollonios 1925: 190
ks P. E. XII Kadonnut Sana 1925:235
”Tämän kirjallisuuden tärkeys on siinä”,
hän [*P. E.] sanoi, ”että sitä ylläpidetään hiivana ihmiskunnan kirjallisuuden taikinassa.”
ks kirjallisuus 1925: 240
ks kansanopisto 1925:244 looshityö 1925:
264
ks Teosofian joulusanoma 1925: 372 teosofia
1926: 1
ihmiselle on sangen tärkeätä silloin tällöin
tehdä tiliä itsensä kanssa, ks R-R 1926: 68
Arvostelu on tällöin tärkeä tekijä, ks H.P.B.
1926: 100
ks vpm 1926: 107 teosofia 1926: 164 horoskooppi 1926: 213
H. P. B. painosti aina sitä tärkeätä tosiseikkaa, että kutakin uskontoa oli arvosteltava sen perustajan oppien mukaan, ei kirkkojen ja n.s. seuraajain, jotka järjestään ovat
hämmentäneet ja sekoittaneet alkuperäisiä oppeja, ks Kristus 1927:42
Uuden sivistyksen syntymiselle on tärkeätä,
että on olemassa kaikenlaisia yhtymiä ja myös
R. R., joka siis tulee elämään edelleen ainakin
itsenäisten jäsenten sydämissä, ks R-R 1927:
168
Mielestäni oli tärkeä tietää, milloin tuo vaihtelu merkistä toiseen todella tapahtui ks murrosaika 1927: 215
Totuuden työ oli toki heidänkin mielestään
ainoa tärkeä, sen uskoin, ks Suomi 1927:294
Niin sanotun kirkkohistorian suhteen huomaamme, että tärkeimmät asiat on jätetty
pois taikka tuomittu vääriksi, ks Kristinusko
ja maailmanrauha 1927:390
Tässä kohden tulee näkyviin Ruusu-Ristityön tärkeys ks R-R-teosofia 1928: 1
ks Europa 1928: 10 Suomen tulevaisuus
1928: 203 A. B. 1929: 20 politiikka 1929: 50
[*Kristus-] kysymys on länsimaille tärkeistä tärkein ks Kristus 1929:139
ks kesäkurssit 1929:277
Ja niin tärkeä on hengen etsintä, että Jeesus kehottaa meitä ensin etsimään Jumalan
valtakuntaa, ks raha 1929: 318
ks Paavali 1929:440 toivo 1931:2
On hyvin tärkeätä, että tulemme ensinnäkin
älyn puolesta paremmiksi, ks moraali 1930: 93
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henkisessä liikkeessä on jokaisen hyvä tahto
tärkeänä tekijänä, ks R-R 1930: 186
suvaitsevaisuutta, joka on niin tärkeä meille
ihmisille ks H.P.B. 1931:40
kirjallisuuden
tärkeätä
asiaa
ks
rahasto
1931: 181
mikä tärkeä tehtävä R-R:llä on teosofisessa
liikkeessä ks R-R 1931:333
ks henki 1934: 178
Kaikista tärkeintä teosofisen liikkeen yhteydessä on, että sen alkuperä on sama kuin
kaikkien suurten uskontojen: se on eräs veljeskunta maan päällä ks Paavali 1934: 180
ks Teosofia ja sosialismi 1934: 248.
Täydellisyys, täydellinen
Kys, Onko teosofia kaikkia varten? Eivätkö
monet sen opeista ole liian vaikeatajuiset oppimattomille?
Vast. Z. Teosofia on kaikkia ihmisiä varten,
jotka takertumatta puustaimiin ja muotoihin
tajuavat ”hengen, joka eläväksi tekee”. Teosofia herättää ihmisiä ajattelemaan, ja ne,
jotka eivät tahdo ajatella, ne, jotka tahtovat
nukkua rauhassa sokean uskon helmassa, ne
eivät tunne vetovoimaa teosofiaa kohti. Teosofia on sisäistä, ei ulkonaista ihmistä varten.
Mitä muutamien teosofisten oppien vaikeatajuisuuteen tulee, on se vallan näennäinen.
Ei suinkaan ole vaikea käsittää, että ihminen
on kuolematon henki? Tai että kaikki ihmiset
ovat veljiä ja jumalan edessä yhdenvertaisia?
Tai että jokaisella teolla, sanalla, ajatuksella
on seurauksensa, että syysuhteen laki on ehdoton koko luonnossa, että ihminen ”niittää,
minkä hän on kylvänyt?” Tai että ihminen
ollessaan kuolematon henki on kehittyvä ”täydelliseksi, niinkuin hänen taivaallinen isänsä
on täydellinen?” Tai että ihmishenki voidakseen tällä tavalla kehittyä useita kertoja ruumistuu maan päällä? Ei näistä opeista yksikään ole vaikeatajuinen sille, jonka ilo ja onni
on ajatella elämän kysymyksiä.
Tosin on sitten paljon asioita, joita ei ensi
kuulemalta käsitä. Ihmisen ”prinsipit”, luonnon
”tasot”, n.k. ”ihmetyöt”, Mestarit j.n.e, ovat
asioita, jotka vasta vähitellen selviävät tutkijalle. Mutta semmoinenhan on koko elämä:
täynnä
salaisuuksia,
täynnä
tutkimusaloja,
täynnä uutta viehätystä! Kuta enemmän me
ymmärrämme, sitä selvemmin näemme, kuinka
paljon on tutkimista, kuinka pitkä on kehityksen tie, kuinka korkea on päämäärä. Vaan
siitäkö säikähtyisimme? Pois se. Askel askelelta me nousemme, ja samalla kun näköalamme laajenee, samalla vahvistuu jalansijamme.
1905: 31
ks totuus 1905:125 ”Harakiri” 1905:163
tahto Vapaa tahto ja välttämättömyys 1905:
164 teosofia Mitä T.S. 1906: 150 paha Ei pahaa pahalla 1906:188 salatiede Todistuksia
1907:3 isänmaa 1907:24 jälleensynt 1907:49
H. S. O. 1907: 54 Kristitty pappi arvostelee
1907: 77 Bölsche 1907: 112
Kys. Mitä on täydellisyyden ihanne?
Vast. Kaikki suuret uskonnot antavat meille
kuvan täydellisyyden ihanteesta, osaksi alkuperäisillä opeillaan, osaksi
perustajansa per-
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sonassa. Semmoisia ”yli-ihmisiä”, jotka ihanteina nousevat meidän yläpuolellemme, ovat
Jeesus, Buddha, Zoroaster, Krishna, Laotse.
Lukekaa evankeliumeja, niin tutustutte Jeesukseen; lukekaa ”Herran laulua” (Bhagavad
Gita), niin saatte kuvan Krishnasta; ”Buddhalainen katkismus” näyttää teille Buddhan,
”Tao-te-king” Laotsen ja ”Otteita Zoroasterin
opista” (Omatunto 1906) Zoroasterin. Tunkeutumalla heidän opetustensa ytimeen, te näette
ihanteen.
Teosofisesti voimme määritellä täydellistä
ihmistä aivan uudella tavalla. Olette kai teosofisesta kirjallisuudesta lukeneet eri tasoista,
aineen ja tietoisuuden eri tiloista eli maailmoista? Niitä on viisi: fyysillinen eli näkyväinen, astralinen eli tunteitten, mentalinen
eli älyn maailma, buddhinen eli totuuden näkemyksen ja veljesrakkauden maailma, ja nirvaaninen eli puhtaasti henkinen maailma, jossa ihmisen tajunta on ”yhtä Isän kanssa”. Me
tavalliset ihmiset olemme itsetajuisia ainoastaan fyysillisessä eli alimmassa maailmassa:
tunne- ja älytason ja joskus buddhi-tason voimat
vaikuttavat
meihin,
mutta
ainoastaan
kulkemalla kaitaa tietä täydellisyyttä kohti
heräämme itsetietoisiksi muissa maailmoissa.
Täydellinen ihminen, täydellinen mestari on
saavuttanut itsetietoisuuden kaikissa viidessä
maailmassa. Hän on kaikkitietäväinen ja kaikkia rakastava. Hänen katseensa tunkee läpi
kaikkien salaisuuksien. Hänen kätensä auttaa
kaikissa kärsimyksissä. Hän on yhtä ihmiskunnan kanssa ja vhtä jumalan kanssa. 1907:
165.
ks ihminen 1907: 165 Kehityksen kulku
1907:269 A. B. 1908:67 fakirismi 1908:123
Usko ja teot 1908: 130
Kys. Eikö olisi suuri edistysaskel ihmiskunnan kehitykselle, jos kansa yksimielisenä kieltäytyisi tekemästä sota-aseita ja menemästä
sotaväkeen? Eikö tällä siveellisellä pahan vastustamisella kukistettaisi vastustajia?
Vast. Se kansa, joka yksimielisenä niin tekisi, olisi todella kulkenut melkoisen matkan
täydellisyyden tiellä. Mutta missä on se viisas ja urhokas kansa? 1908: 251
ks karma Mitä on 1908: 330 Lasten kysymyksiä 1909:100 kehitys 1909:105 Lasten
kys 1909: 200 veljeys 1909: 205 Kristus Salainen Kristus 1909 joulul:3 monadi 1910:47
tieto 1910:53 joulu 1910:397 Tolstoin oppi
1910:408 Rakkauden salaisuus 1911:211 Joulusym.boliikkaa 1911:360 pakanallinen 1912:
57 eläinkunta 1912: 93
T: Kun Kristus sanoi: ”olkaa täydelliset
niinkuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen”, hän todella tarkotti mitä hän sanoi.
Hän siis ei tarkottanut, että me olisimme täydelliset oman mallimme mukaan, vaan sillä
tavalla kuin meidän taivaallinen Isämme on
täydellinen. Ja millä tavalla Hän on täydellinen? Jeesus on sen aivan selvästi lausunut
samassa yhteydessä, jossa hän tuon kehotuksen antaa. Jos luemme koko sen paikan evankeliumista, kuuluu se näin:
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”Te kuulitte sanotuksi: rakasta lähimaistasi ja vihaa vihollistasi. Vaan minä sanon
teille:
rakastakaa
vihollisianne,
siunatkaa
niitä, jotka teitä sadattavat, tehkää niille hyvin, jotka teitä vihaavat ja rukoilkaa niiden
edestä, jotka teitä vainoovat ja vahingoittavat.
Että te olisitte teidän Isänne pojat, joka on
taivaissa; sillä hän sallii aurinkonsa koittaa
niin pahain ylitse kuin hyväinkin, ja antaa
sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. Sillä
jos te rakastatte niitä, jotka teitäkin rakastavat, mitä ansiota teillä siitä on? Eivätkö publikaanit myös niin tee? Ja jos te ainoastaan
veljeinne kanssa sovinnossa olette, mitä erinomaista se on? Eivätkö publikaanit myös niin
tee? Olkaat siis te täydelliset, niinkuin teidän
taivaallinen Isänne täydellinen on.”
Kuinka usein me unohdamme tämän yksinkertaisen ja samalla suuren totuuden ja erehdymme luulemaan, että täydellisyys on jotakin, joka tuottaa kunniaa meille itsellemme
ihmisten puolelta: Mutta Kristus on selvästi
sanonut: ”niin loistakoon teidän valkeutenne
ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät työnne ja kunnioittaisivat teidän Isäänne,
joka on taivaissa.” Ja tämä voi tapahtua yksin
rakkauden kautta.
Toimittajalta 1912: 249—250.
Personallisesti
täydellinen
olento
olisikin
minusta epäiltävä, ks opettaja 1912: 412—414
Älä huolehdi epätäydellisyydestäsi, Isä on
täydellinen, ks vapahtaja 1912: 453
ks viisaus 1913:468 onni 1914:2 Sai. On
”Maailmansynty” 1914: 58 autobiografia 1915:
3 vallankumous 1915: 147 Runni 1915: 261 teosofia T. S. ja veljeysaate 1916: 317 eläinkunta
1917:242 Kristus 1917:440 fyysillinen 1918:
192 Jeesus Oliko Jeesus Jumala? 1918: 233
Jeesus vaiko Kristus? 1919:18 yhteiskunta
1919:227 jälleensynt 1919:294 kehitys 1920:
101 sota 1920:103 sukupuolielämä 1920:148
sota 1920:197 R-R 1920:242 teosofia 1921:
260 Kristus ja teos. liike 1922: 38 Valon ja
varjon veljet 1922:103 Joulun sanoma 1922:
296 HPB 1923: 315 sallimus 1924: 123 Uni ja
unennäkö 1924:301 veri 1925:50 Mestarikirjeet 1925: 100 totuus 1925: 241 Teosofian joulusanoma 1925:369 R-R-teosofia 1928:1
Kys. Tuleeko ihminen joskus niin täydelliseksi, että ei hänellä enää ole kehittymisen
mahdollisuutta?
Vast.
Inhimillinen
täydellisyys
on
vain
etappi. Sen jälkeen avautuu yhä uusia elämän
ja kehityksen mahdollisuuksia. 1928: 101
ks R-R 1928: 286 ja 1929: 1 politiikka 1929:
95 Kristus 1929:139 Tie 1929:365 Jumala
1929:366 Poika 1929:410 kolminaisuus 1930:
41 kieltolaki 1931: 77 HPB :n itämaalaisuus
1931:123 R-R 1931:333 Jouluyö 1931:337
kehitys 1932: 100 Paavali 1932: 205
2: — Voiko ihminen tässä nykyisessä elämässään edetä pitkälle henkisen kehityksen
tiellä? Voiko hän tulla mestariksi, niinkuin
korkeata
saavutusta
nimitetään
teosofisissa
kirjoissa? Olen katsellut itseäni ja toisia teosofian harrastajia ja tullut siihen lopputulokseen, ettei meistä mitään mestareita näy tulevan.
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Noin kysyi huolestuneesti muuan totuudenetsijä kokeneemmalta ystävältään, ja kysymyksen johdosta syntyi heidän välillään seuraava sanavaihto. Ystävä vastasi:
— Moni asia, joka teoriassa on tosi ja selvä,
on käytännössä mahdoton toteuttaa. H. P.
Blavatsky sanoi, että mestariksi voi ihminen
tulla vaikkapa yhdessä minuutissa, mutta se
ei kuitenkaan todellisuudessa tapahdu.
— Miksikä ei? Jos minä voin saavuttaa
autuuden ja rauhan huipun yhdessä minuutissa, miksi se ei tapahdu?
— Sentähden että se on vain teoriassa,
mutta ei käytännössä mahdollista.
— Mikä estää?
— Karma, syyn ja seurauksen laki.
— Toisin sanoen: oma menneisyyteni?
— Siinäpä se. Katsokaa tätä akvarellitaulua. Eikö se ole kaunis? Se on J. Mäkelän
maalaama talvimaisema. Ettekö haluaisi tehdä
minulle kopion siitä?
— Minäkö kopion? Mutta enhän minä osaa
maalata!
— Taidemaalaus ei kuitenkaan ole ihmiselle
mahdotonta. Mitä toinen osaa, voinee toinen
oppia?
— Älkäähän toki. Täytyy olla luonnollisia
taipumuksia. Ei taidetta voi oppia, ellei ole
taiteilija syntyään.
— Karmaa siis, menneisyyden ansiota.
— Epäilemättä.
— Tästä huomaatte, sanoi ystävä, — että
ihmisen täydellisyyskin on jotain, johon täytyy olla karmallisia edellytyksiä. Me v«imme
pyrkiä, mutta saavutuksemme riippuu karmastamme. Oletteko pannut merkille, mikä
este nousee useimpien pyrkijöiden tielle?
Hetken mietittyään vastasi totuudenetsijä:
— Itse ja tuttavieni suhteen olen ainakin
huomannut, että silloin tällöin yllättää pyrkijä
parkaa sanomaton väsymys ja lamautuminen,
jolloin kaikki siveelliset ja älylliset ponnistukset tuntuvat turhilta. Väsymystä sitten -seuraa
itsesyytökset ja omantunnonvaivat. ja jonkun
ajan kuluttua asiat ovat entisellään, mutta
kyllä minua ainakin tuo lamautuminen harmittaa.
— Se riippuu tahdon heikkoudesta. Tahto
ei vielä ole kylliksi terästynyt. Varsin yleinen
ilmiö. Vaan onhan niitäkin, joiden tahto ei
koskaan väsy. Se on vanhastaan harjaantunut.
Sitä on entisissä ruumistuksissa terästetty. Se
on täynnä halua ja kaipuuta täydellisyyteen.
Tahto on näet vapaa. Se ei siedä pakkoa.
Mutta syvimmällä ihmisen tahto on tahtoa hyvään. Hyvä yksin sitä viehättää. Jos ei pyrkijä pääse tuohon sisimmän tahtonsa tuntemiseen, ei hän vielä ole vapaa eikä aina personallisena olentona jaksa tahtoa hyvää. Mutta
kun hän pääsee perille omasta hyvästä tahdostaan, silloin hän jaksaa ponnistaa eikä
lamaannu.
— Mutta mikä silloin enää on esteenä?
— Hänen muu estävä karmansa. Silloin vasta toteutuu apostolin lause: tahto on hyvä
mutta liha on heikko.
— Liha? Mitä se on?
— Oikeastaan
n.s.
astraaliruumis,
mutta
myös ihmisen koko ruumiillinen olemuT: äly-
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ja tunneruumis, eetterinen ja fyysillinen ruumis. Jos fyysillinen ruumis on sairas, silloin
on tahdon vaikea toimia muualla kuin älyruumiissa; mielisairaudessa sekin on mahdoton. Jos huonot ja syntiset tavat piilevät eetteriolemuksessa, on tahdon vaikea päästä fyysillisen herraksi. Jos tunneruumis on sairas
himoista ja haluista, on tahdon vaikea hallita
älyä. Jos älyruumis on ennakkoluulojen y.m.
orja, täytyy järjen se puhdistaa, ennenkuin
tahto vapautuu hyvään toimintaan. Sanalla
sanoen: lihan heikkous on karmallisena esteenä täydellisyyden tiellä.
— Onko sitten toivoa ollenkaan?
— Työllä kaikki voitetaan. Jollemme nyt
saa temppeliä valmiiksi, voimme ainakin laskea lujan perustan. Eikö perusta ole miltei
tärkein kaikessa rakennustyössä? Kun se on
hyvä, on verrattain helppo kohottaa ylevä
temppeli taivasta kohden.
— Entä perusta? Mikä se on?
— Se on tahdon vapauttaminen ja luonteen
kasvatus.
— Ja miten se tapahtuu?
— Sääntö on sama jokaiselle ihmiselle:
täytä jokapäiväiset velvollisuutesi uskollisesti
ja pyri alati kasvavaan epäitsekkyyteen unohtamalla itsesi ja ajattelemalla läheistesi ja
toisten parasta.
— Onko tämä sitten mahdollista?
— Se on mahdollista jokaiselle. Sen verran
voi jokainen kasvattaa itseään, vaikkei hän
kuuluisi mihinkään ”salakouluun”, sillä sitä
opettaa elämän koulu sinään. Jos olemme vastahakoisia, saamme kärsiä. Kuta uskollisempia
ja epäitsekkäämpiä olemme, sitä enemmän
elämä meitä henkisesti suosii.
— Mutta usein näkee hyvien ihmisten
enimmin kärsivän. Voiko sanoa elämän heitä
suosivan?
— Sanoinkin, että elämä suosii heitä henkisesti. Raskas ulkonainen’ karma joskus muuttuu, mutta ei aina. Välistä päinvastoin ulko-
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nainen karma tulee yhä raskaammaksi. Tämäkin voi olla suosionosoitusta, kuten vanhat
sanoivat: ketä Jumala rakastaa, sitä hän kurittaa. Ei se kuitenkaan ole ansaitsematonta
kärsimystä, se on vanhan karman jouduttamista, — ja pyrkijä siitä vain oppii, nöyrtyy,
henkevöityy.
— Täytyy todella olla hyvä karma sillä,
joka pitemmälle edistyy täydellisyyden tiellä.
— Niin täytyy. Harvoin syntyy suuria runoilijoita, taiteilijoita, keksijöitä j.n.e., — harvoin myös syntyy suuria mystikoita, pyhimyksiä, salatieteilijöitä. Luovat nerot ovat ihmiskunnan kukkia, profeetat, tietäjät, vapahtajat
kukista kalliimmat. . .
Toimittajalta 1932:241—243
On ihmisiä, joilla äly näyttää kehittyneen
sydämen hyvän tahdon kustannuksella, ja on
tapana toiselta puolen väittää, että hyvyys
on typerää, mutta on lohduttavaa tietää, että
täydellisessä ihmisessä ymmärrys ja tahto
ovat yhtä, vaikka kumpikin ovat saavuttaneet
korkeimman
mahdollisen
kehityksen.
[*Ote art Kolme tietä] 1932:281
Älkää siis luulko, että olemme täydellisiä
tai edes lähimainkaan täydellisiä ihmisiä, ks
R-K 1933: 108
Jos odotamme sitä, että tulemme täydellisiksi, saa maailma odottaa varsin kauan,
ennenkuin teosofinen sanoma tulee julki meidän kauttamme, ks propagandatyö 1933: 176
miten ihminen kehittyy kohti täydellisyyttä,
ks lapsi 1933: 177
ks Teosofia ja sosialismi 1934: 254 Tolstoin
opin teosofia 1935:26.
Täytetty ”se on täytetty” ks Toll, H.
1928: 95.
Törnqvist, Yrjö 1927:243.
Törnroos, Emelie 1922: 10.
Törrönen, A. 1910: 176, 1925: 191.

U
Uhri, uhraus, uhrautuminen jne
valmiit uhrauksiin ks P. E. VII 1905:148
ks Sukupuoliasia 1906: 15 H. S. O. 1906: 123
Kansallinen kulttuuri ja 1906: 192 Rakkauden
alkemia 1906:222 Naisen kannalta 1906:244
”uhrin jalokivi” ks Joulu 1906: 274
ks Salatiede Todistuksia 1907: 5
Logoksen
(sekä
aurinkokuntamme
että
maapallomme logoksen) tajunnalle koko ilmennyt elämä, ihmiset, jumalat, eläimet ja
”elottomat” oliot esiintyvät vain hänen uhrautumisestaan syntyneinä ajatuskuvina. (Vrt.
”Salainen Oppi” ja muita kirjotuksia, III
luku: ”Maailman synty”. Siv. 11—17.) 1907:
11 muist.
ks kustannustyö 1907: 83 Bölsche 1907: 112
Omatunto-lehti 1907: 117 ihminen 1907: 166
veri 1907: 184 tahto 1907: 196 Tietäjä-lehti
1907: 254
Se puoli totuudesta, minkä Jeesus paljasti,
oli tämä: kaikki henkinen ja aineellinen elämä perustuu uhrautumisen ja rakkauden lakiin. --------Tämä on suuri rakkaus ja uhrautuvaisuus jumalan puolelta, joka todella täten
on uhrannut itsensä sovinnoksi meidän synteimme edestä, ks apostolit 1907: 273
ks Kielletty 1908:98 Usko ja teot 1908:
130
On sitä kuitenkin yllin kyllin työtä teosofian palveluksessa niille, jotka ovat tilaisuudessa uhraamaan osan ajastaan ja voimistaan ilmaiseksi! Tästä viimemainitusta kohdasta kaikki teosofinen työ alkaakin, ks Avustajain liitto 1908: 252
ks kirjallisuus 1908: 341 Kristus, Salainen
1909 j o u l u l : 4 itsehillintä 1910:131 Wachtmeister 1910: 368 raamattu 1911: 17 Päämajassa 1911:24 rakkaus 1911:282 kirjallisuus
1912:11 Ihmeellinen puu 1912:151 päämaja
1913:259 nainen 1913:265
Rakkaus on elämää, itsensäkieltämistä, uhrausta, ks Viisaus 1913: 468
Korkeamman on uhrautuminen alemmalle,
jotta alemmasta voisi nousta korkeampi, ks
Sai. O :n ”Maailmansynty” 1914:56
ks merimies 1914:200 Europa 1914:255
vallankumous
1915:147
Lönnrot
1915:317
pankki 1915:352 Marjatan rengas 1915:447
ja 1916:91 P. E. VII 1916:241
‘Laupeutta minä tahdon enkä uhria’, ks
Kristus 1916: 287,
ks sota 1917:347 teosofia Mitä on 1917:
444 Suomi 1917:449 kirjapaino 1917:453
Punaisen ajan uhrit 1918:94 rauha 1918:98
kesäkurssit 1918: 133 Buddha 1919: 215 marttyyrit 1920: 5 sukupuolielämä 1920: 153 sota
1920: 199 kustannustyö 1920: 247

Kohtalo on nähtävästi odottanut minulta
suurta henkistä uhrausta. — — Karma pyysi
minulta odottamatonta uhria, pyysi, että luopuisin T. T:sta ja alottaisin teosofisen elämäntyöni uudelleen alusta, ks R-R 1920: 340
ja 383
ks Joulu 1921:3 teosofia 1921:261 R-R
1921:449 Kannatusliitto 1921:573
Ihmisen henki on liian kallis, jotta sitä
saisi uhrata poliittisia tai aineellisia arvoja
varten; ainakin on toisten ihmisten henki. —
— oman hengen uhraus ks sota 1922: 163
ks Mea 1922: 264 R-R 1923: 118 kustannustyö 1923: 129 A. B. 1923: 286—287 aseet 1924:
82 sallimus 1924: 123 itsemurha 1924: 206
uhraa elämänsä lunnaiksi siitä etuoikeudesta, että saa opettaa opetuslapsilleen muutamia suuria totuuksia. — — uhraa itsensä
sovitusuhriksi — — uhraten verensä veljiensä syntien sovitukseksi. — — ”itsensä
uhraamisen” uhrista, ks veri 1925: 50—51
ks looshityö 1925:261 ja 1926:250 teosofia
1926:167
R-R
1926:219
Temppelirahasto
1927: 31 ja 170 ja 176 Kristinusko ja maailmanrauha 1927:389 R-R 1928: 211 ja 1931:
334 Johtajan osasto 1928:265 ja 305 Kristus
1929:137 kirjallisuus 1931:5
Älkää pitäkö henkistä elämää vähäarvoisena. Uhratkaa ensin sille mitä se kaipaa ja
sitten ajatelkaa ruumiinne tarpeita. Sanon
teille
salaisuuden:
jos
uhraatte
Jumalalle
sydämenne, uhraa maaemo teille antimensa.
— — Tappion asemasta uhrimme kääntyy
voitoksi — jopa aineellisestakin, ks R-R 1932:
72 ja 277
ks panettelu 1932: 232
Ei mikään uhri koskaan mene hukkaan, ks
Temppelirahasto 1933: 37
ks Kulmakoulu 1933:71 buddhi 1933:172—
173.
Uimonen. Annikki
1923:227, 1924:77, 1925:103, 191, 224,
1928: 140, 212,
Annikki Uimosen [*konsertti Kulmakoulussa] 1930:180, 1931:112, 1932:35, 113, 114,
271, 1933: 195, 1934: 106.
Ulkokultaisuus, -kultainen
ks Kansallinen kulttuuri ja 1906: 192
Älkää nyt luulko, että mitään ulkokultaista
saarnaa saarnaan, ks nuoriso 1912: 454
ks sota 1918:195 vegetarismi 1923:326
ja 1924: 7
Suomen kansa luopui ulkokultaisesta kieltolaistaan ks Mäntsälä 1932: 105
ulkokullatusta ahdasmielisyydestä ks Aaltonen, Väinö 1933: 3.
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Ulkomaailma
Henkinen tehtävä jakautuu myös kahteen
osaan, siihen, joka tarkottaa ulkomaailmaa,
ja siihen, joka koskee niitä ihmisiä, jotka
päämajassa asuvat. — — tehtävä ulkomaailmaan nähden on sentähden etupäässä levittää
valoa ympäri ks Päämajassa 1911: 25.
Ulkomaat ks myös P. E. VI
[*teosofinen työmme] ei ole kukka, joka
hellävaroen on tuotu ulkomailta ja istutettu
suomalaiseen ansariin, vaan se on siemen,
joka tuulen mukana on lentänyt Suomen niemelle ja langennut maahan, jossa se on itänyt
ja kasvanut, ks kirjallisuus 1906: 140
ks kiitos 1912: 4—5
Olettehan R-R:nä täysin itsenäisiä, riippumattomia
mistään
ulkomaalaisista
yhdistyksistä tai järjestöistä? ks Kristus 1929: 137
ks R-R 1929:367 ja 1930:187 P. E. II terveys 1933: 109.
Ulkomuoto
[*salatieteilijän]
ulkomuoto
ks
salatiede
Todistuksia 1907: 4
kuvaus Jeesuksen ulkomuodosta ks Poika
1929: 415.
Ulkonainen, -sesti
elämän ulkonaiset olosuhteet ks Sukupuoliasia 1906:14
Emme ulkonaisesti voi tietää, kuka on salatieteilijä, ks salatiede Todistuksia 1907: 4
ks jälleensynt. Ulkonaisia 1907:42 ja 180
ks luku 1908: 62 Usko ja teot 1908: 131
Mutta millään ulkonaisella keinolla ei kuitenkaan tehdä ihmiskuntaa siveelliseksi ja sen
kautta onnelliseksi, ks Blatchford, R. 1908: 310
Uskonto ei ole ulkonaisen toiminnan asia
eikä sisällisen tunteen, ks uskonto 1909: 74
Jos yksilö tahtoo menestyä ulkonaisesti, on
hänen työtä tehtävä; jos hän tahtoo sisäisesti
puhdistua, on hänen työtä tehtävä, ks Jumala
1910: 82
ks itsehillintä 1910:130 henki 1910:227
Tolstoin oppi 1910: 409
Ei veljeyselämä ole ulkonaista laatua ensi
kädessä ks hyöty 1911: 51
ks Kristus 1911:289 pakanallinen 1912:57
välittömästi ei mikään ulkonainen voi saastuttaa ihmisen henkeä, ks kiroileminen 1913:
259
Ihmisten mieli on kääntynyt ”ulkonaisiin”
— — unohtui vanha elämänlaki, joka sanoo,
ettei mitään saavuteta ulkonaisesti mitä ei
ensin ole sisäisesti saavutettu, ks ennustuksia
1914:420
onko mysterioita vielä ulkonaisina laitoksina? Tähän voimme vastata: niitä ei ole ulkonaisina laitoksina, ks Mysteriot I 1916:63
Ulkonainen toiminta heijastaa sisäisen tilan
— joko paljastamalla tai salaamalla, ks yhteiskunta 1919: 229
ks kehitys 1920:100 sukupuolielämä 1920:
149
Ulkonainen työskentely näyttää kyllä ”käytännölliseltä” ja lupaavalta, jota vastoin puhtaasti henkinen työ tuntuu niin kiittämättömältä ja hedelmättömältä, että moni väsyy
siihen ja heittäytyy epätoivossaan yhteiskuntapolitiikan syliin, ks R-R 1920: 347

Umpikuja

Kirkko on tehnyt kasteesta ulkonaisen toimituksen, jolla kyllä on maagillinen, mutta ei
henkinen merkitys. Jeesus 1921: 67
Kuinka voitte ajatellakaan, että ulkonainen
ihmiskunta pääsisi rauhaan, ennenkuin totuudenetsijöitä yhdistää veljellisen rakkauden yhteinen side? — — Tarvitsemme vain nyt
uuden siteen, uuden veljeskunnan, uuden ulkonaisen järjestön tätä mahtavaa alkuperäistä
sysäystä tukemaan ks T.S:n tehtävä 1921:
332
Ei ihmissielua saata kasvattaa eikä kehittää
ulkonaisin keinoin, ks vegetarismi 1923: 326
Ulkonaisia vapahtajia maailma ei kaipaa.
ks I. T. J. 1926: 35
mitään ulkonaista Mestaria emme ymmärrä,
ellemme löydä häntä omasta sisäisestä Mestaristamme. — — usko ulkonaiseen vapahtajaan
ks maailmanopettaja 1927: 328
teosofia hylkäsi semmoisen ulkonaisen vapahtajan ks R-R-teosofia 1928: 1
Ulkonainen piiri ks R-R-vpm 1928: 23.
Ulkopuolinen
Jumaluus ei vaikuta ulkopuolisena voimana
ja käskijänä vaan ihmisen omana korkeimpana Itsenä, ks Tschirn, G. 1908: 182
ulkopuolisesta auktoritetista. ks hyöty 1911:
50
Omasta puolestani olen ajatellut, että Kristus tulisi olemaan ulkopuolella T. T:aa yhtähyvin kuin kaikkien kirkkojen ja uskontojen
ulkopuolella ks Kristus 1911:289
ks Joulusymboliikkaa 1911:361
älä etsi opettajaa ulkopuolelta itseäsi. Ihminen etsii opettajaa ulkopuolelta itseään,
silloin kun hän etsii astralista opettajaa, ja
astralinen opettaja ei voi opettaa mitään
uutta, ks Mysteriot II 1916: 113
ks Uni ja unennäkö 1924: 292—301 kolminaisuus 1930: 40—42.
Ultra ecclesiam nulla salus ks usko 1915:
414.
Umpikuja jne
Jos meillä vain on ihanteemme selvänä,
muttei keinot millä se on saavutettavissa,
voimme huomaamattamme joutua siihen umpisokkeloon, jossa luulemme tarkotuksen pyhittävän
keinoja,
ks
salatiede
Todistuksia
1907: 3
Ihminen
lakkaa
uskomasta
umpimähkään,
hän tutkii, ks uskonto 1909: 74
umpisokea. — — Jos teosofit umpimähkään
uskoisivat toisen tai toisen ihmisen tai kirjan
auktoritetiin, silloin ks usko 1909: 137
On aivan totta, että harvat ihmiset todella
osaavat ajatella, mutta totta on myös, että ne,
jotka osaavat, eivät umpimähkään opeta taitoaan toisille. Ja miksikä ei? ks ajatus 1909:
138
ks eetteri 1909: 268 raamattu 1911: 18
Niin viisaat ja kehittyneet kuin ”opettajat”
ovatkin, älkäämme umpimähkään luottako heidän oppeihinsa, ks opettaja 1912:406
ks mietiskely 1915:41
tieteellistä työtä, jota ei umpimähkään voi
kynästään ravistaa, ks P. E. XII Kalevalan
Avain 1916: 244
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ks panettelu 1916: 381 spiritismi 1919: 288
marttyyrit 1920:4 Mestari 1923:207 teosofia
1926: 1 Vuorisaarna 1927: 85
Ja jos T. S. on joutunut jollain tavalla umpikujaan, ei tämä saata riippua muusta kuin
.siitä, että usko ei ole pukeutunut tekoihin, ks
Vesimies 1932: 171
Unbewusste, das ks Sairas sielu 1926:226.
Unelma, unelmoida, uneksia jne
ks Usko ja teot 1908: 130 veljeys 1909: 208
Eihän
maailmassa
mitään
syntyisi,
jollei
olisi uneksijoita, suunnittelijoita, alkuunpanijoita. — — luuletko, että unelma ”päämajasta” tulee toteutumaan — — Jos he osaavat
nähdä, ettei siinä piile mitään persoonallista
tarkotusta ja siinä mielessä ovat koko sydämestään mukana, niin eihän unelma voi muuta
kuin toteutua, ks päämaja Pakinaa 1911:
149—151
ks Rakkauden salaisuus 1911: 211 Tietäjälehti 1911:321 Marjatanrengas 1914:412 romaani 1915:99 P. E. XII 1916:151 teosofia
Veljeyden 1916: 389
UNELMA
Europan
tulevaisuus.
Europan
liittovallat.
Kaikki kansat, suuret ja pienet, vapaita, toistensa vertaisia, veljessiteillä toisiinsa sidottuja. Ei sotia, ei armeijoja, ei asevelvollisuutta. Jokainen kansa hoitaa vapaasti omia
asioitaan, yhteinen europpalainen parlamentti
ratkaisee kansain väliset kysymykset. Suomikin mukana maailmankonsertissa.
Suomessa maa kaikkien omana, valtio ainoana suurviljelijänä, yksityiset perheelliset kansalaiset, jotka haluavat viljellä omaa tilkkua,
pienviljelijöinä,
jotka
suorittavat
vuotuista
veroa valtiolle. Rikkautta kyllä, mutta ylellisyyttä ei, eikä kurjuutta.
Kirkko erotettuna valtiosta. Henkinen ja
uskonnollinen elämä virkeä. Paljon kirkkoja,
seuroja, lahkoja. Leipä-papistoa ei, mutta jokainen seurakunta huolehtien omista opettajistaan. Papit lahjakkaita, sivistyneitä, henkisesti heränneitä.
Kouluolot uudelleen järjestettyinä. Jokaista
lasta kasvatetaan samanlaisessa pohjakoulussa, myöhemmin jatkokouluissa yksilöllisten taipumusten
mukaan.
Uskonnonopetusta
vasta
myöhemmin
historiallis-tieteellisessä
uskontopsykologisessa muodossa. Jokaista kansalaista
harjotetaan ruumiilliseenkin työhön. Jokainen
kansalainen sivistynyt yleisessä merkityksessä,
etevimmät spesialisteja eri aloilla. Spesialiopistoja tiedemiehiä, taiteilijoita, virkamiehiä,
maanviljelijöitä,
kauppiaita,
ammattijohtajia
j.n.e,
varten;
vapaamielisellä
(teosofisella)
uskontotutkimuksella
oma
korkeakoulunsa.
Runsaasti valtiostipendejä kirjailijoita ja taiteilijoita varten.
Kansojen veljeys ja europpalainen kansalaisuus! Ei ole suomalainen vieras Ranskassa,
ei
venäläinen Ruotsissa. Kaikkialla veljiä,
tasa-arvoisia
ja
vapaita.
Kaikki
rakastavat
ei ainoastaan omaa maataan, vaan koko Europpaa. Sivistyskieli yhteinen.
Joka maa kehittää vapaasti aineellisia ja
lienkisiä
mahdollisuuksiaan.
Mitä
rikkauksia
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kaikkialla,
mitä
aavistamattomia
aarteita!
Kukoistava, hymyilevä Venäjä Europan viljaja hedelmäaittana. Tunnelmikas, muistorikas
Ranska uudella voimalla Europan sivistyksen
ja taiteen keskustana. Syvämietteinen Suomi
Europan heränneenä omanatuntona . . .
Koska tuo unelma toteutuu?
P. E. 1917: 151—152
Eihän unelmani uudesta yhteiskunnasta vieläkään ole haihtunut. Päinvastoin, ks Suomi
1918: 72 ja 162
ks sota 1918: 195 Cajander, D. 1919: 64 Tietäjä 1919: 232 kehitys 1920: 100
Muistan unelman, joka minulla oli joitakin
vuosia sitten. Uneksin, että T. S. sodan tullen
olisi yhtenä miehenä rauhan puolella, että
kaikki T.S:n jäsenet olisivat Kristuksen ja
Buddhan seuraajia, että he julistaisivat ja
saarnaisivat veljeyttä kesken sodankäyntiä ja
että he olisivat maailmankansalaisia, eivätkä
kansalliskiihkoilijoita tai chauvinistejä. Uneksin, että kaikki teosofit kieltäytyisivät kantamasta aseita, käyttämästä väkivaltaa, kieltäytyisivät tappamasta ja murhaamasta. Uneksin, että Mestarit ja H. P. B. olivat niin tarkoittaneet. — — Tämä uneni oli liian kaunis
ollakseen tosi fyysillisellä tasolla ks T. S :n
tehtävä 1921: 332
ks Kristus ja teos. liike 1922: 39 seurakunta
1922: 294
Silmissäni väikkyy myös tulevaisuuden unelmana jonkinlainen jatko-opisto eli akademia,
jossa työntekijöitä kasvatetaan, ks Uusi vuosi
1923: 1
ks anteeksianto 1923: 83 ennustus 1923: 328
haaveilija
1924:47
kansanopisto
1924:203
Leino, Eino 1926:14 looshityö 1926:247 Suomen tulevaisuus 1928: 208 Johtajan osasto
1928: 305 Iltapuhteella 1929: 16 Europa 1929:
230 HPB 1931:39 haaveilu 1931:73 R-R
193.1: 73 Päämaja 1932: 3.
Unho, Ilmari 1930: 207.
Unhotus
Kuinka onkaan elämä viisas ja säälivä, joka
antaa meidän juoda unhotuksen maljasta ja
purjehtia Styx-virran yli, ennenkuin uudestaan synnymme maan päälle! ks jälleensynt
1919: 296.
Uni, -elämä ks myös nukkuminen
ks jälleensyntymismuisti 1905: 144
Kys. Kuinka minun tulee ymmärtää edellä
kertomani unet? Mistä johtui, että sain tulevista
tapahtumista
edeltäpäin
niin
varmat
ilmoitukset?
Vast. Kertomanne unet (kts. tämän lehden
kirjotusta
”Uniklärvoajansia”)
olivat
nähtävästi telepatista laatua; senkaltaisista unista
saatte kirjassa ”Mitä on kuolema”, siv. 32—
35 ja 46—49, lukea tarkemmin. Tämmöisten
kaukovaikutusten
mahdollisuus
perustuu
siihen, että ajatukset ovat olioita, s.o. mentalija
astraaliaineen
värähtelyjä;
ihmiset
ovat
ikäänkuin
sähköpattereita,
jotka
alinomaan
lähettävät
ajatusväreilyjä
ympäröivään
avaruuteen. Jos ihminen ajattelee poissa olevaa
ystäväänsä kyllin voimakkaasti (kuten esim.
tapahtuu kuolinhetkellä), lähtee väräily ystä-

Uni

— 508 —

van luo ja koettaa päästä hänen tietoonsa.
Ihmisen astralitajunta on vastaanottavaisempi
tämmöisille väräilyille kuin hänen fyysillinen
tajuntansa. Sentähden kaukaa tullut ajatus
helpommin näyttäytyy hänelle unissa kuin
valveilla ollessa. Nukkuessa on nim. ihmisen
tajunta siirtynyt astraliruumiiseen ja astralitasolle. 1905: 183
ks saarnatauti 1906: 246 eetteritaso 1909:
267
Kys. Olemme usein kuulleet puhuttavan
sekä lukeneet sanomalehdistä, että nukkuneille
on tehty väkivaltaa isommassa taikka vähemmässä määrässä. Onko kuolematon sielu, joka
toimii ihmisen kuolevaisessa ruumiissa, voimaton nukkuvaa herättämään vaaran lähestyessä.
Vast. Tavallinen ihminen ollessaan ruumiin
nukkuessa ulkona astralisessa käyttövälineessään, ei tiedä mitään fyysillisen maailman
asioista. Hän ei näe mitä ruumiille tapahtuu,
ennenkuin ruumis vetää hänet luoksensa ja
hän siinä herää. Unen ja fyysillisten aistinten herkkyydestä riippuu siis lähestyvän vaaran havaitseminen. 1909: 301
Kys. Onko unielämä todellista silloin, kun
sen selvästi tuntee herätessään?
Vast. Unielämässä on erotettava kaksi puolta: 1) ihminen on fyysillisen ruumiin nukkuessa
astraliruumiissaan
siirtynyt
astralitasolta; mitä hän siellä kokee on astralisesti
todellista, vaikka se suurimmaksi osaksi on
hänen oman auransa välittämää; 2) fyysilliset aivot (niiden eetterinen kaksoispuoli) näkevät unta ihmisen poissaollessa; nämä unet
johtuvat päivän ajatuksista ja tapahtumista
ja ovat epätodellisia. Herätessään ihminen tavallisesti muistaa vain fyysillisten aivojen
unet tai sekottaa niihin hämäriä muistoja
astralisista kokemuksistaan; harvoin hän selvästi muistaa jälkimäisiä (profetallisia y.m.
todellisia
unia).
Puhdistuksen
tarkotus
on
m.m. poistaa aivoista taipumus uniennäkemiseen, jotta ihminen voisi ruveta ”muistamaan”. 1910: 76
Kys. Maata pannessaan voi säikähtää (olla
putoovinaan) ja herätä juuri kun on pääsemäisillään unen päästä kiinni. Toisille tapahtuu tämä useammin ja kovemmin kuin toisille. Missä on syy ja miten voitaisiin siitä
päästä?
Vast. Nukkuessaan ihmisen tajunta siirtyy
fyysillis-eetterisestä
ruumiista
astraliseen
ja
ihminen poistuu astraaliruumiissaan fyysillisestä. Milloin fyysillinen hermosto tai joku
kohta siinä ei ota täysin kunnossa tapahtuu
äkkiä
seisahdus
astraliruumiin
erkautuessa:
tajunta palaa äkkipikaa takaisin fyysillisiin
aivoihin ja selittää tämän draamalliseen tapaansa unena, jossa ihminen putosi korkealta
alas maahan t.m.s. Tästä pääsee parantamalla
hermostoa tai kipeätä kohtaa ruumiissa. 1910:
173.
Kys. Kuinka voisi oppia tietämään, että
nukkuissaan nukkuu ja että unielämä on todellista eikä turhanpäiväisiä irvikuvia?
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Vast. Sanoilla ”nukkuissaan nukkuu” tarkottanee kysyjä, että tietäisi nukkuissaan olevansa toisessa maailmassa kuin fyysillisessä.
Tämän kyllä jokainen astralisesti herännyt
tietää. Kysymys on vain kuinka voisi muistin
siirtää
astralitajunnasta
fyysilliseen.
Tämä
on pitkällinen tehtävä, jollei ihminen ole luonnostaan mediumistinen. Siihen vaaditaan se
personallisuuden ja fyysillisen ruumiin puhdistus, josta kaikissa salakouluissa puhutaan.
(Vrt. esim. C. W. Leadbeaterin kirjaa ”Näkymättömiä auttajia”, luvut XIV—XV, Omatunto 1907). 1912: 46
ks P. E. XII Enkelein lankeemus 1912:47
T: Eräs nuori lukijamme on lähettänyt
”Tietäjälle” seuraavan kirjeen. Julkaisen sen
tässä, koska uni, josta se kertoo, silminnähtävästi kuuluu hyvien telepatisten ilmiöiden
joukkoon.
Yöllä vasten keskiviikkoa 12 p:ää kesäkuuta 1912 noin kello 3:n tienoissa Hinssan
kylässä Sipoossa näin seuraavan unen:
Edessäni oli avara, avonainen hauta, jonka pohjalla avonaisessa kirstussa oli kelmeä, hiukan vihertävä nuorukaisen ruumis.
Joskin sillä oli tutut piirteet, en sitä silloin
tuntenut, sillä se näytti jo verrattain vanhalta: silmät olivat kuopissa, leuka ja nenä
olivat mätänemistilassa ja valkoisten haivenien peittämä. Minua ympäröi vastenmielinen, äitelä ruumiin haju, joka näyn keralla
vaikutti minuun niin hermoja tärisyttävästi,
että siitä havahduin.
Vaan en herättyänikään saanut mielestäni
haihdutetuksi tuota inhottavaa kuvaa. Päinvastoin silloin tunsin, kenen ruumiin olin
nähnyt: ystäväni ja uskottuni Väinö Lennartin. Nousin silloin istumaan ja vähän
jalottelemaankin ja vasta hiukan rauhoiduttuani menin takaisin sänkyyn.
Yhä edelleenkin näin unta kuolemasta,
m.m. että itsekin kuolin huutaen: Ihmiset
eivät ota vielä tunteneet tarpeeksi kalman
hajua! — jolloin uudelleen heräsin hyvin
kiihottuneessa mielentilassa.
Unilleni olen aina löytänyt selityksen
edellisten päivien tapahtumissa. Tälläkertaa
en kuitenkaan keksinyt mitään pätevää. Se,
mitä olin viime aikoina lukenut ja kokenut,
ei voinut antaa aihetta haudan, kirstun ja
nuoren vainajan näkemiseen.
En ajatellut asiaa enempää. Vasta lauantaina 15 p:nä sain seuraavan kirjeen.
Kerava, kesäk. 14 p. 1912.
Ylioppilas Herra Ilmari Vainio Nickby.
Tuntiessani Teidät veljeni Väinö Lennartin ystävänä pyydämme täten ilmottaa, että
Väinö kuoli keskiv. 12 p. kesäkuuta klo 5 a.
Kunnioittaen
Ktta: V. Alfred Untamo
Tämä selittää asian. — Väinö Lennart
oli 19-vuotias lahjakas ja toivorikas kirjailijan alku (hän oli julaissut suuren joukon
aatteellisia kirjotuksia ja näytelmiä). Tunsimme toisemme useita vuosia ja olimme
toisiimme hyvin kiintyneet.
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On mielestäni luonnollista ja ymmärrettävää, että hän ennen itsetietoista kuolemaansa ajatteli minua. Näin ollen arvelen
tässä tapahtuneen sähköisen vuorovaikutuksen hänen ja minun tajuntani kesken; meidät erotti toisistamme 13 tahi 14 kilometriä.
— Vaan oli miten oli: Ystäväni kamppaillessa elämän ja kuoleman välillä, minä samaan aikaan mitä omituisimmassa tilassa
käyskentelin
huoneeni
lattialla
vaistomaisesti ajatellen häntä haudassa.
Hinssa 5 p. heinäk. 1912.
Ilmari Vainio.
Toimittajalta 1912: 256—257
Se suuri vihollinen, joka on meidän vastassamme, ei ole kirkko tai joku muu yhteiskunnallinen laitos vaan itse ihmisluonnossa
piilevä hitaus ja haluttomuus ajattelemiseen,
uneliaisuus ja velttous, ks työ 1913: 52
ks Sai. O :n ”Maailmansynly” 1914: 59
I: Koska meidän aikanamme vielä on materialistisia ihmisiä, jotka eivät usko henkimaailman eikä yliaistillisten voimien ja kykyjen olemassaoloa, suorittavat tärkeän tieteellisen työn semmoiset seurat ja henkilöt,
jotka kokoovat mahdollisimman hyvin todistettuja kertomuksia tapahtumista ja ilmiöistä,
joita ei materialistisella tavalla käy selittäminen. Kerronpa tässä erään profetallisen
unen, josta vastikään kuulin.
Huhtik. 21 p:n yönä näki rva O.K. Helsingissä unta, että eräs tunnettu lääkäri ja
kirurgi, toht. S., tuli hänen luokseen ja iloisesti sanoi: ”No, nyt minä tulen ottamaan
teiltä pois tuon umpisuolenlisäkkeen!” Uni oli
niin realistinen ja selväpiirteinen, että rouva
K., joka oli aivan terve, päivällä kertoi sen
kahdelle tuttavalleen, koska hän tiesi, että
ainakin toinen näistä ymmärsi vähän ”yliluonnollisia”. ”Mitähän tämmöinen uni merkitsee, vai merkitseekö se mitään”, hän kysyi.
Ystävät katsoivat velvollisuudekseen lohduttaa
häntä, ettei semmoinen uni mitään merkinnyt,
ja toinen lisäsi tavallisella sanankäänteellä:
”Drömmar som strömmar”. Maanantaina huhtik. 27 p:nä minä satuin näkemään rva O. K:n
vieraissa, eikä hän silloin vielä tiennyt itseään
sairaaksi. Samana iltana hän äkkiä kovasti
sairastui
umpisuolentulehdukseen,
ja
hänen
lääkärinsä, joka ei ollut operatöri, kutsui
avukseen tohT.S:n. Tiistain yönä, täsmälleen
viikko unen jälkeen, leikattiin rva O. K:n
umpisuolenlisäke.
Jos tahdomme olla perin tieteellisiä selittäessämme tällaisen profetallisen unen, meidän ei tietenkään ole tarvis vedota henkimaailmaan. Onhan luonnollista, että tauti on
asunut ruumiissa jonkun aikaa ennen puhkeamista, vaikkei päivätajunta siitä ole tiennyt.
Mutta uni selvästi todistaa, että ihmisessä piilee alitajunta, joka voi toimia ruumiin nukkuessa, vieläpä ottaa vastaan vaikutelmia ruumiilta herkällä tarkkuudella, johon ei päivätajunta kykene. Tämän selitystavan mukaan
rva O. K:n alitajunta sai seuraavan tiedonannon nukkuvalta ruumiilta: umpisuoli on
kipeä, ja pian uhkaa tulehdus ja leikkaus.
Tieteellisesti on todettu, että unitajunnalla
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on n.k. dramatisoiva kyky, joten kaikki yksinkertaiset ja luonnolliset tiedonannot esiintyvät
sille draamallisen tapahtuman muodossa. Ei
siis ole ihmettä, että tämmöisessä tapauksessa
tiedonanto pukeutui tunnetun lääkärin muotoon, joka ilmotti, että leikkaus on tapahtuva.
Miksi unessa esiintyvä lääkäri oli sama kuin
leikkauksen
suorittaja
todellisessa
elämässä,
on kysymys, johon tarkka tieteellinen selvittely tunnettujen tekijäin avulla ei vielä löydä
vastausta, vaan jonka se lukee ”selittämättömien
sattumien”
joukkoon.
Toimittajalta 1914:200—201
ks ennustuksia 1914: 363 ja 419
Kys. Olen muutamain ihmisten kuullut sanovan, että he näkevät kuolleista unta, kun
tulee sadeilma, sekä itse myös monta kertaa
havainnut samaa. Mikä mahtaa sellaisen aiheuttaa?
Vaat. Tämä ilmiö kuuluu n.s. unisymboliikkaan. Lähestyvä sadeilma vaikuttaa nukkuvan ruumiin herkkään hermostoon ja aivotajunnan symbolisoiva kyky tulkitsee fyysilliseetterisen vaikutuksen mielikuvan muodossa.
Minkätähden tässä tapauksessa usein vainajan
muotoa käytetään sateen vertauskuvana, on
vaikeampi tietää. Nukkuvan ruumiin aivotajunnalla on oma kuvakielensä ja eri yksilöillä tämä kuvakieli on erilainen, mutta joitakuita mielikuvia näkyy yleisemmin käytettävän. Kaikki n.k. unikirjat perustavat selityksensä alkuaan siihen havaintoon, että unisymboliikka muutamissa tapauksissa on yhdenlainen useilla ihmisillä. Ilman muuta kuitenkin ymmärrämme, että useimmissa tapauksissa sellainen kaavojen mukainen unien selitys lievimmin sanoen on hatara. Jokaisen
unennäkijän täytyy itse löytää oman vertauskuvakielensä avaimet. 1915: 501—502
ks London, Jack 1917:98
Minullakin oli uneton yö. ks Venäjä 1917:295
T: Huomautan lukijoille siitä mieltäkiinnittävästä unesta, jonka muuan teosofi näki neljättäkymmentä vuotta sitten,
kauan ennen
teosofiksi tuloaan. Uni on luettavana osastossa
”Kirjeitä toimitukselle”.
Toimittajalta 1918: 100, 120
ks somnambulisimi 1922: 63 ja 1924: 89 Mea
1922:261
UNI JA UNENNÄKÖ
Suuri osa ihmiselämää kuluu näennäisesti
hukkaan tilassa, jota nimitämme uneksi. Unta
on usein pidetty ikävänä ja tarpeettomana
ulkonaisena
välttämättömyytenä,
josta
olisi
hyvä kokonaan päästä vapaaksi ja tunnemme
historiallisen
esimerkinkin
tämän
kaltaisesta
yrityksestä. Preussin kuninkaasta Fredrik Suuresta kerrotaan, että hän oli päättänyt esiintyä tässäkin suhteessa voittajana, mutta epäonnistui kuitenkin vihdoin useita vuorokausia
valvottuaan ja vaipui ikävän hallitusneuvottelun
aikana vapauttavan unen helmoihin. Tiedämme kuitenkin, että henkisesti virkeät ihmiset
voivat rajoittaa nukkumisaikansa muutamaan
harvaan tuntiin vuorokaudessa, kuten esim.
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Maitti Luther, joka nousi auringon noustessa
ja teki työtä myöhään yöhön, jotavastoin laiskat ja haluttomat sekä ruumiillista työtä tekevät tarvitsevat paljon pitemmän lepo-ajan.
Mutta polttavana esiintyy kysymys, mitä
uni oikeastaan on ja mistä se johtuu? Unitilaa voimme tietysti tutkia ruumiillisena ilmiönä lääketieteellisesti ja fysiologisesti, mutta saamme silloin varsin yksipuolisen ja rajoitetun käsityksen asiasta. Fysiologisena ilmiönähän uni on horrostila, joka johtuu siitä,
että veri virtaa pois aivoista ruumiin pintaan.
Tästä seuraa, että nukkumiselle on esteenä
liian suuri lämpö tai kylmyys, joka ehkäisee
mainittua
prosessia.
Luonnontutkijat
ovat
koettaneet
selittää
unen
välttämättömyyden
johtuvan siitä, että ihminen päivällä kuluttaa
ja myrkyttää ruumistaan, joka sitten nukkuessa palautuu entiselleen, mutta nämä päätelmät ovat kuitenkin enemmän tai vähemmän
hypoteeseja, olettamuksia.
Miten lieneekään, ymmärrämme, että tämä
on vain vähäinen, aivan ulkonainen puoli
asiaa, ja että unen probleemi jää meille epäselväksi ja ratkaisemattomaksi, jollemme sitä
tutkiessamme kohdistaisi huomiotamme myös
psykologiseen, sielutieteelliseen puoleen. Teosofeina lähdemme luonnollisestikin siitä tosiseikasta, että on olemassa sekä ruumiillisia
että sielullisia ilmiöitä, ja salatieteellisiin tutkimuksiin nojautumalla pääsemme sangen selvään käsitykseen unen psykologisesta puolesta. Uudenaikainen tieteellinen tutkimuskin
osaksi, varsinkin professori Freudin perustama psykoanalyyttinen koulu, joka tarkastaa
ja erittelee unennäköä, on tällöin huomattavasti lähestynyt salatieteellistä kantaa. Tämä
kanta on lyhyesti sanottuna siinä, että unitilaa on ymmärrettävä tajunnasta riippuvaiseksi, tajunnallisena tilana.
Nukkuessaan ihminen näkee unta. Se on
spontaanista, hän ei voi tahdollaan ohjata
unennäköään, vaan hän seuraa tahdottomana
itsetiedottomasti
uni-kuvien
vuolasta
virtaa,
joka täydellisellä epäjohdonmukaisuudella heittelee hänet sinne tänne. Unennäkö siis osoittaa, että ihminen nukkuessaan on siirtynyt
toiseen tajunnantilaan, tilaan, joka eroaa päivätajunnallisesta tilasta siinä, että hän on
kykenemätön tahdollaan tietoisesti ohjaamaan
toimintaansa, ja että hänen järkensä ja huomiokykynsä on kokonaan mielikuvituksen vallassa. Mutta olemmehan tehneet sen huomion,
ettemme
lähimainkaan
aina
nukkuessamme
näe unia. Puhutaanhan unettomasta nukkumisesta, jota yleensä pidetään terveellisenä
ja virkistävänä. Todistaako tämä, ettei sielullista elämää aina olisikaan nukkuessamme,
ettei tajunta aina olisikaan toiminnassa? Sitä
se ei todista. Tajunta ei voi hävitä, tajunta
on aina olemassa, se toimii nukkuessamme
toisessa tilassa, tai tiloissa, vaikka vain pieni
osa unielämäämme siirtyy päivätajunnalliseen
muistiimme.
Voidaksemme ymmärtää tämän paremmin,
täytyy meidän ottaa huomioon salatieteelliset
tutkimukset.
Niiden
mukaanhan
tiedämme,
ettei ihmisen sieluelämä, hänen personallisuutensa lähimainkaan rajoitu siihen, mikä
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ilmenee päivätajunnassa, vaan on hänellä vielä
koko
alitajunnallinen
elämänsä,
sieluelämä
joka tavallaan muodostaa hänen karmansa, ne
sielulliset voimat, jotka hän karmallisesti on
itselleen aikaisemmin luonut. Ja sitten on hänellä vielä ylitajunnallinen elämä, jumalallinen elämä, Jumalan tahto, joka on hänessä.
Koko tämä puoli ihmisestä, joka vain vähäisessä määrin pääsee ilmenemän, koska huomiomme
ja
tietoisuutemme
päivätajunnassa
melkein yksinomaan on kiintynyt ulkonaiseen
maailmaan, tämä vaatii myös osansa ja huomion puoleensa. Sentähden sielullisina olentoina kaipaamme unta, sellaista tilaa, jossa
saamme elää ja olla sitä, mitä sisimmässä
olemme, mutta jota emme saa emmekä tahdo
päivätajunnassamme olla. Sentähden tunnemme väsymystä ja tarvitsemme unta. Emme
jaksaisi alituisesti olla keskittyneitä ulkonaiseen maailmaan ja niin vaivumme uneen, nukahdamme ja tajuntamme siirtyy päivätajunnallisesta
alitajunnalliseen
elämään,
unien
maailmaan.
Unet ovat kirjavia ja monenlaisia. Tarkastaessamme unennäköä huomaamme pian erään
seikan, josta jo mainitsin, että unimaailma on
mielikuvituksen
vapaa
temmellyskenttä.
Se
johtuu siitä, että inhimillinen tajunta itsessään on mielikuvituksellinen. Se selittää tekemänsä havainnot fantastisella, ei todellisuutta
vastaavalla tavalla, se dramatisoi mielikuvituksellaan kaikki mitä tajuntaan tulee. Tavallisissa oloissa hillitsemme sitä taipumustamme, olemme kehittäneet itsessämme tieteellistä
huomiokykyä,
voimme
eroittaa
fantastisen
mielikuvan todellisesta huomiosta. Jos näemme
pöydän, selitämme, että se on pöytä, emmekä
pidä sitä Eifeltornina. Mutta lapsi, joka ei
vielä ole tällaista huomiokykyä itsessään kehittänyt, lapsi selittää useimmiten havaintonsa mielikuvituksellaan. Hän ei voi esim. tarkasti kertoa untaan, hän selittää sen omalla,
fantastisella tavallaan, sillä hän elää puoleksi
satujen
mielikuvamaailmassa.
Unimaailmassa
hallitsee meitä kaikkia tämä tajuntamme mielikuvituksellisuus,
sillä
olemme
kadottaneet
hillitsemiskykymme
ja
järkevän
huomiokykymme, jonka omistimme päivätajunnallisina
olentoina. Siitä johtuu, että esim. ulkonaiset
aistilliset ja ruumiilliset vaikutukset tulevat
unessa
dramatisoiduiksi,
mielikuvituksellisesti
selitetyiksi.
Tunnettu on tuo koe, joka tehtiin hajuvesipullolla, jonka tuoksua nukkuvan annettiin
hengittää sisään. Kun hänet seuraavassa tuokiossa herätettiin, kertoi hän nähneensä pitkän unen, jossa oli joutunut kauniiseen puutarhaan tuntien ihanien kukkien tuoksun.
Sitten tiedämme esim. unen, jonka eräs henkilö näki hänen sänkynsä reunapuun irtaantuessa ja pudotessa hänen kaulalleen. Samassa
kun tuo puu putosi, hän heräsi nähtyään pitkän sarjan unia. Hän oli unessaan elänyt
Ranskan vallankumouksen aikana ja joutunut
epäluulon alaiseksi ollessaan ylhäinen henkilö.
Sitten hän oli joutunut vangituksi, viety tuomittavaksi ja määrätty giljotiinilla mestattavaksi. Hänet oli viety mestauslavalle ja giljotiinikirves oli pudonnut hänen kaulalleen.
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Silloin hän heräsi, ja olikin tullut toisella tavalla giljotinoiduksi kuin oli luullut.
Näistä esimerkeistä siis selviää, miten ihminen unitilassa kadottaa niin paljon itsetietoisuudestaan, ettei ole oman itsensä herra,
ja se riippuu siitä, että hän tajunnassaan
siirtyy pois fyysillisistä aivoista.
Mutta metafyysillisesti ja okkultisesti tiedämme, että ihminen nukkuessaan joutuu tunteiden ja intohimojen, halujen ja himojen
maailmaan.
Tarkatessamme
uniamme
huomaammekin pian, että ne ovat kaikki tunteiden värittämiä. Voimakkaalla tunteella seuraamme uniemme eri vivahduksia.
Sitten voimme myös havaita, että unissamme usein olemme jollain tapaa, paljon raaempia ja siveellisesti kehittymättömämpiä kuin
päivätajunnassamme. Voimme tehdä ja tuntea
sellaista, jota emme hereillä ollessamme hyväksyisi. Mutta toiselta puolen ihminen voi
myös unielämässään olla paljon sivistyneempi
ja parempi kuin valveilla ollessaan. Rikollista
elämää viettävä voi esim. unissaan olla hyvä
ja rakastavainen. Kuvaava esimerkki sellaisesta tapauksesta on tavallaan tunnetun kirjailijattaren Marie Coreliin kertomus A Strange Visitation (Outo vierailu), jossa kerrotaan
itsekkään
monimiljoonanomistajan
kokemuksista siirtyessään toiseen tajunnantilaan. Tämä kaikki johtuu siitä, että ihmisen erilainen
sielunsisältö täytyy päästä ilmenemään ja tasapaino saavutetaan tajunnan siirtyessä unen
kautta alitajunnalliseen elämään. On otettava
huomioon, että kaikki ne tunteet, toivomukset
ja intohimot, jotka ihminen valveella ollessaan
hillitsee, ne siirtyvät alitajuntaan ja ottavat
hänen unitilassa valtoihinsa.
Sanoimme siis, että ihminen uneksiessaan
on tunnemaailmassa. Se on maailma, jonka
kansalainen hän muutenkin on, koska hänellä
on tunteita ja haluja. Mutta unitilassa hän
on kokonaan tunteittensa vallassa, tunteet
häntä hallitsevat, ne vaikuttavat ikäänkuin
ulkopuolelta ja nuo tunteet ovat hänen omaa
sielullista sisältöään, sitä kohtaloa, sitä karmaa, jota hän on perinyt edellisestä elämästä.
Voimme siis sanoa, että hän on oman itsensä
vallassa.
Ihmistähän voi valvetilassakin hallita joku
voimakas tunne, joka pursuu esille. Hän voi
esim. elää voimakkaassa vihassa, mustasukkaisuudessa tai ilossa ja onnessa, joka estää
häntä
kohdistamasta
huomiotaan
mihinkään
muuhun. Tällöin on totuttukin sanomaan että
ihminen on poissa itsestään, poissa suunniltaan. Ruotsiksi: ”utom sig”, saksaksi: ”ausser sich”, tai ranskaksi: ”hors de lui”. Nämä
kansanomaiset
lausetavat
ovat
paikallaan,
sillä hän on todellakin silloin hetkeksi joutunut ikäänkuin toiseen maailmaan, alitajuntansa vaikutuksen alaiseksi.
Mutta palatkaamme unikokemuksiin. Ne eivät aina ole tällaisia tunteen värittämiä,
voimme joskus nähdä unia, jotka ovat niinkuin objektiivisiä kokemuksia, ulkonaisia havaintoja. Voimme nähdä^vieraita
paikkakuntia, jotka myöhemmin !^|Td.essämme ne todellisuudessa, siten ovat meille tuttuja. Voimme
nähdä
ennustavia
unia,
tapahtumia,
jotka
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myöhemmin toteutuvat. Tällaiset unet ovat
harvinaisempia, ne ovat kokemuksia syvemmästä unitilasta, joka on kauempana päivätajuntaa. Sitävastoin ovat ne unet, joita tavallisesti muistamme, aikaisemmin kerrottua
laatua, ja näemme niitä välitilassa, jolloin
olemme lähellä valvetajuntaa. Jotta tämä kävisi selvemmäksi voimme käyttää apunamme
alla olevaa piirustusta:

Edessämme on ympyrä. Se kuvaa ihmisen,
tajunnallista
elämää
kokonaisuutena.
Ympyrän
keskipisteestä
piirrettyä
kaksi
sädettä
eroittaa sektorin (a), se on päivätajunta.
Koko muu osa ympyrää on silloin se, jota
sielutieteilijät nimittävät alitajunnaksi ja salatieteilijät ali- ja ylitajunnaksi. Halkaisijalla
onkin eroitettu ylempi puoliympyrä (d), joka
kuvaa
ylitajuntaa,
jumalallista
intelligensiä,
jumalallista
elämää
meissä.
Päivätajuntasektorin viereiset pienemmät sektorit (b) esittävät
sitä
alitajunnallista
välitilaa,
jossa
unennäkömme tavallisesti tapahtuu. Ympyrän
keskipiste kuvaa tällöin ihmisen korkeampaa
minää, joka ikäänkuin yhdistää kaikki nämä
eri tilat.
Syvemmän unensa viettää ihminen siinä alitajunnallisessa tilassa, jota lähinnä halkaisijaa sijaitsevat sektorit (c) esittävät. Siihen
hänen tietoisuutensa siirtyy siitä välitilasta
(b), jolloin hän, kuten mainitsimme on tunteittensa, oman kohtalonsa ja karmansa vallassa. Tässä syvimmässä unitilassa tapahtuu
se, jota nimitetään yölliseksi vaellukseksi.
Ihminen vaeltaa vapaana fyysillisestä ruumiistaan toisessa maailmassa, ja voi ottaa
selvää asioista. Tavalliset ihmiset eivät kylläkään kykene ottamaan selvää asioista, sillä
heidän havaitsemiskykynsä on vielä hunnutettu ja epätarkka, niinkuin lapsella fyysillisellä tasolla, mutta kuta kehittyneempi ihminen on sitä selvempiä havaintoja hän voi tehdä. Kaikkien kansojen keskuudessa on kyllä
puhuttu ja uskottu tähän yölliseen vaeltamiseen eli astraaliruumiissa kulkemiseen, kuten
me teosofeina sanomme, mutta tiedemiehet
kohauttavat
olkapäitään
sellaiselle
ajatukselle ja pitävät sitä hulluutena. Salatieteilijälle se on tosiasia. Jokaisella ihmisellä voi
kuitenkin olla objektiivisia kokemuksia tästä
maailmasta sen puhtaassa muodossa. Hän voi
herätessään muistaa nähneensä ihania maisemia, tavanneensa viisaita, kehittyneitä opettaja-olentoja tai vainajia, omaisiaan ja ystäviään. Nämä kokemukset jättävät voimakkaan
ihanan onnen ja ilon tunteen hänen sieluunsa,
joka juuri on ominaista astraalisille koke-
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muksille. Tällaiset kokemukset ovat objektiivisiä ja todellisia, vaikkeivät olisikaan sitä
siinä muodossa kuin ne siirtyvät muistiimme,
sillä on aina otettava huomioon tajunnan mielikuvituksellisuus.
Sanomme siis, että tässä syvemmässä unitilassa ihminen saavuttaa ulkokohtaisia kokemuksia. Hän vastaan ottaa myös vaikutteita
ulkopuolisesta maailmasta osaksi, mutta myös
omasta
ylitajunnallisesta
elämästään,
jumalallisesta intelligensistä hänessä korkeamman
minän välityksellä.
Voi esim. sattua, että ihminen nukkuessaan
huomaa joutuneensa jonkun rakkaan ystävän
luokse ja hän hämmästyy siitä, että tämä on
sairas. Hän voi muistaa, että viimeksi erotessaan ystävästään oli hän vielä ollut terve.
Myöhemmin herättyään hän saakin tietää,
että ystävä todella on sairas.
Tämä on esimerkki vaikutuksesta ulkopuolisesta maailmasta. Kokemuksen tehnyt henkilö oli vastaanottanut unitilassa ystävänsä
ajatuksen, mikä valvetilassa, hänen ollessa
keskittyneenä ympäröiviin tapahtumiin, olisi
ollut varsin vaikeata.
Mutta tunnemme myös unia, jotka ovat profetallista laatua. Voimme nähdä välähdyksiä
tulevaisuudesta,
historiallisista
tapahtumista
tai tapahtumista omassa elämässämme. Sitten
voimme saada yleviä siveellisiä neuvoja ja
opetuksia, jotka henkiselle elämällemme ovat
tärkeitä. Nämä kaikki ovat kotoisin korkeammasta minästämme, jumalallisesta intelligensistä joka vaikuttaa meissä, tai sitten on ajatuksen lähettänyt joku korkea, viisas mestariolento maailmaan tai meille, ja voimme sen
vastaanottaa vaikkemme itse olekaan tuossa
samassa maailmassa.
Ominaista näille kokemuksille on, että muistamme ne vertauskuvien muodossa, symbooleina, jotka meidän täytyy ymmärtää ja osata
ratkaista. Tämä riippuu tajuntamme mielikuvituksellisuudesta ja siitä, että kokemukset
siirtyvät päivätajunnalliseen muistiimme sen
alitajunnallisen tilan kautta, jossa olemme
dramatisoivan mielikuvituksen
vallassa.
Siis
samoin kuin selitämme ulkonaisen ruumiillisen
vaikutuksen
unitajunnassamme
jollain
fantastisella tavalla, joka on ikäänkuin vertauskuvaa todellisuudesta, samoin nämä välähdykset korkeammista maailmoistakin saavat
vertauskuvallisen
muodon.
Täten
avautuu
meille laaja, erittäin mielenkiintoinen tutkimusala,
unisymboolien
tulkitseminen,
johon
arvoisat tieteelliset psykoanalysoijamme ovatkin ahkeruudella antautuneet. Mitkään unikirjat eivät tietysti ole luotettavia unien selittäjiä, koska unisymboolit ovat yleensä yksilöllistä laatua ja lisäksi riippuvaisia siitä
miltä tasolta uni on kotoisin.
Ottakaamme
esimerkkinä
sellaisesta
vertauskuvasta, joka voi merkitä useampaa eri
asiaa, tuo vanha symbooli: käärme. Sanotaan, että käärme merkitsee pahaa. Tavallaan
tämä on totta, sillä jos unemme on johtunut
ruumiillisesta seikasta, alemmasta minästämme, se merkitsee sukupuolisuutta. Voimme
myös nähdä sellaisen unen, että tahdomme
ottaa käärmeen itsestämme esim. kädestämme
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ja tunnemme tyydytystä voidessamme sen
tehdä, vaikkemme lainkaan käärmettä pelkäisikään. Tällöin se merkitsee ylpeyttä, joka
meidän on poistettava itsestämme.
Edelleen voimme nähdä käärmeen, jolla on
kruunu päässä ja puhuu viisaita sanoja, kuvaten korkeampaa minää, tai käärmeen, joka
nostettiin korvessa ja paransi, tai sitten
voimme nähdä sen käärmeen, joka puree itseään pyrstöstä ja on ikuisuuden vertauskuva.
Huomaamme näistä vertauksista, että ne pitävät yhtä vanhojen salatieteellisten kirjojen
käyttämien symboolien kanssa.
Kysymme vielä, missä suhteessa unielämä
on henkiseen kehitykseen, millaista on korkeampi, Okkultinen unielämä. Voimme oikeastaan eroittaa siinä kaksi eri puolta. Olemme
paljon kuulleet puhuttavan tietäjistä ja poppamiehistä vielä kansojen keskuudessa. Heidän
unielämänsä on tavallaan kehittyneempää, sillä
he voivat nukkuessaan säilyttäen itsetietoisuutensa ja muistikykynsä liikkua astraaliruumiissa ja ottaa selvää erilaisista asioista.
He voivat lisäksi vaivuttaa itseään uneen
milloin haluavat.
Ensimäinen askel tämmöiseen tilaan on
siinä, että ihminen nukkuessaan tietää näkevänsä unta. Kohdistamalla huomionsa ja keskittämällä ajatuksiaan tähän seikkaan esim.
joka ilta ennenkuin vaipuu uneen, voi hän
vähitellen saavuttaa yhä suuremman itsetietoisuuden unielämässään.
Mutta
todellinen
korkeampi
unielämä
on
kaukana tällaisesta. Se perustuu henkiseen
elämään, siihen, että ihminen oppii keskittymään kokonaan jumalalliseen elämään, hengen
ylitajunnalliseen maailmaan, Jumalaan ja kuolee omasta personallisesta itsestään, personallisen elämän suruista ja iloista. Silloin
hänelle muodostuu uusi ihminen unimaailmaankin, hänen unielämänsä muodostuu taivaalliseksi rauhaksi ja riemuksi, sillä untahan
nimitetään kuoleman nuoremmaksi veljeksi ja
kuolema on aina myös ylösnousemusta. Sanoohan Paavalikin, että kun tulee se, mikä on
täydellistä, katoaa se mikä on epätäydellistä.
Pekka Ervastin 1916 pidetystä esitelmäsarjasta tehtyjen muistiinpanojen nojalla kirj.
E. K. [*Eino Krohn] 1924:292—301
ks vainaja 1924:314 auktoriteettius 1925:
149 teosofia 1926:167 Sairas sielu 1926:226
T: Heräsin virkistävästä unesta. En tiennyt pitkään aikaan missä olin ja kuka olin.
Muistin vain, että olin ollut siunatussa paikassa. Tiesin vain, että kannatti tehdä työtä
ja ponnistaa, kannatti olla tosi itsensä.
Ah sitä ihanaa paikkaa. Se oli kalliolla,
korkeammalla muuta kaupunkia. Se oli meren
läheisyydessä. Siinä oli temppeli, auki pitkin
päivää kelle tahansa, rukoilijoille ja mietiskelijöille. Siinä oli urkujen soittoa ja laulua.
Oli myös kaikenlaiset toimistohuoneet ja
kirjapainot
ja
vierastalot
ja
talonmiehen
mökki ja puutarha ja automobiilit.
Ja kaikki ruusuristiläiset, joita rakastan.
Toimittajalta 1927: 251
ks Suonien tulevaisuus 1928: 202 Iltapuhteella 1929:17

Uni

— 513 —

2: Kun aamulla heräsin, kaikuivat korvissani seuraavat lauseet, jotka unessani olin
kuuljut:
”Jos ken on minulle hyvä, olen minä hänelle hyvä. Jos ken on minulle paha, olen
minä hänelle hyvä. Siten kaikki tulevat hyviksi.
”Jos ken on minulle lempeä, olen minä
hänelle lempeä. Jos ken on minulle kova, olen
minä hänelle lempeä. Siten kaikki tulevat
lempeiksi.
”Jos kohtalo on minulle lempeä, iloitsen, ja
olen kiitollinen. Jos kohtalo on minulle kova,
nöyrryn, alistun ja olen iloinen. Siten kohtalo
aina käy hyväksi.”
Mistä olin lukenut nuo Laotsen kultaiset
sanat? Kuka oli ne lausunut? En löytänyt
niitä Taotekingistä enkä Konfutsen sanoista.
Ei Buddhakaan ollut niitä lausunut Dhammapadassa.
Mutta pyhä niiden tuoksu sittenkin oli.
Toimittajalta 1929: 229
ks toivo 1930:2 R-R 1930:185 H.P.B.
1931:4
P. E :n julkiset esitelmät käsittelivät tänä
vuonna [^kesäkursseilla 11933] unielämää ja
kuolemanjälkeistä
elämää ),
molemmat
nähtynä apostoli Paavalin käyttämän kolmijaon,
ruumiin, sielun ja hengen kannalta. Viimeinen esitelmä tarkasteli näitä tiloja erikoisesti
Jeesuksen käskyjen valossa. Seuraavassa näiden esitelmien tärkeimmät ydinajatukset.
Kaikki suuret opettajat ovat antaneet käskyjä, joiden avulla ihmiset ovat voineet kasvattaa itseänsä ja ovat oppineet kaipaamaan
Ikuista Elämää. Näissä pyrkimyksissään he
ovat — tosin enimmäkseen kuin sattumalta
— saaneet kokemuksia Ikuisesta Elämästä.
Mutta Jeesuksen jälkeen ovat asiat muuttuneet. Hänen viisi käskyänsä eivät vetoa suoranaisesti meidän maalliseen elämäämme; sentähden ihmiset sanovat niitä epäkäytännöllisiksi. Ne eivät vetoa meidän personalliseen
sieluumme, vaan ensi kädessä meidän korkeampaan minäämme. Ne tulevat itse Ikuisesta Elämästä, ja opetuslapsi, joka niitä
noudattaa, saa todella kokea tätä Ikuista Elämää, sillä se on dynaaminen voimatodellisuus.
Se koskettaa häntä jo täällä ajassa yhä
uudestaan ja uudestaan, kunnes se kerran
on hänessä alati läsnäolevana. Opetuslapsi,
joka täällä ajassa osaa elää Jeesuksen elämänohjeiden mukaan, tulee niiden avulla nostetuksi henkensä taivaisiin. Hänen unielämänsäkään ei enää mene hukkaan, sillä hän voi
nyt tietoisesti tehdä työtä toisessa maailmassa. Kuolemanjälkeiseen elämään hän astuu
kuin juhlaan häävaatteissa. Hän nousee korkeampaan Itseensä, mutta luopuu vapaaehtoisesti taivaan iloista. Koko hänen taivasvoimansa tulee hänen mukanaan takaisin maan
päälle. Hän kuuluu niihin, jotka ovat ratkaisseet Ikuisen Elämän salaisuuden. [*Ote Kesäkurssiselostuksesta, kirj. H. K—nen.] 1933:
206—207.
1

) [*julk. kirjana Uni ja kuolema v. 1944]

Unkovski

Unio
mystica
ks
kehitys
1909:
105
. Harva pyhimys joutuu Unio Mysticaan ks
H. P. B:n itämaalaisuus 1931: 125.
United Lodge of Theosophist
ks H.P.B.: Teosofian Avain 1927:323.
Universal Brotherhood
ks myös Yleinen Veljeys; Tingley, Katherine
ks opettaja 1912:308 Hartmann, Fr. 1912:
355.
Universaali, -nen
ks Ensio: Universaali-symboliikka 1908: 90
ensimäinen universaalinen Logos ks aurinko
1917:291
universaalinen logos ks Jeesus Oliko Jeesus
Jumala? 1918: 233
universaalinen Logos ks kolminaisuus 1930:
40
Universaalisen onnen kaipuu antaa elämän
kaikelle olevaiselle; se on se, jota me nimitämme Jumalaksi, ks Tolstoin opin teosofia
1934: 299 ja 331.
Univormu ks teosofia 1926: 162—169.
Unkari
ks P. E. VI Budapest 1909: 135 ja 202 P. E.
VII 1909:135 Tietäjä 1909:135 Steiner, R.
1925: 155
Unkarin Teosofinen Seura. Professori Nadler, joka 17 vuotta oli palvellut ylisihteerinä,
ei viime vuosikokouksessa enää halunnut tulla
valituksi uudelleen, koska hän ei voinut tuntea
mitään mielenkiintoa Idän Tähteen, Vapaamieliseen Katoliseen Kirkkoon y.m. T.S:n
sivuliikkeihin. Unkarin teosofisia hommia johtaa nyt tarmokas vähemmistö, ja ylisihteeri,
rouva Rathonyi, on harras tähteläinen ja vapaakatolilainen.
Uuden
hallinnon
ensimäisiä
toimenpiteitä oli erottaa Seurasta neiti M.
von Szlemenics ja hänen työtoverinsa, jotka
ovat unkariksi kääntäneet ja julkaisseet H. P.
Blavatskyn Salaisen Opin ensimäisen osan ja
paraikaa kääntävät toista osaa (alkuperäisen
tekstin mukaan); erottamisen syyksi selitettiin,
että he ”uskalsivat panetella Leadbeateria”.
Blavatskyhenkinen teosofia löytää täten kuin
itsestään tiensä eri maihin T. T:aa edustavien
henkilöiden omien harhaotteiden kautta, sillä
neiti Szlemenics y.m. ovat nyt saaneet vapaat
kädet toimia kuten parhaaksi näkevät.
Tien varrelta 1927: 324
Unkarilainen teosofi Maria von Szlemenics,
joka, kuten lokakuussa kerroimme, kääntää
Unkarin kielelle H. P. Blavatskyn Salaista
oppia, mutta erotettiin Unkarin T. T:sta, pyytää nyt kiertokirjeessä, jonka hän on lähettänyt ympäri maailmaa H. P. B:n teosofian ystäville, rahallista avustusta, jotta voisi jatkaa
Salaisen Opin painattamista. On todella ikävä,
että teosofinen maailma niin hajaantuu, ettei
se edes voi pysyä ehjänä H. P. Blavatskyn
kirjojen ympärillä.
Tien varrelta 1927:420
ks Europa 1928: 12—13.
Unkovski ks Ounkowsky
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Unohdus, unohtaa, unohtumaton
ks veljeys 1915:4 Runni 1915:262 veljeys
1917:342 kirjallisuus 1917:481 Suomi 1918:
68 rauha 1919: 5 ennustus 1920: 54 sukupuolielämä 1920:153 sota 1920:197 teosofia 1921:
261 Mea 1922: 259 Jinarajadasa 1923: 285 P. E.
XII 1923:363 vegetarismi 1924:123 magia
1927: 128
Unohtumaton elämys ks Janson, T. 1929: 19
ks Poika 1929: 416 HPB 1931: 39 R-R 1931:
334 täydellisyys 1932:243.
Uoma
Jos työskentelyni on merkityksestä Suomen
kansalle (edes muutamille kansan yksilöille),
kyllä se uomansa olisi löytänyt toisiinkin suuntiin, ks R-R 1920:344.
Uoti, Juho ks Korpi, Frans 1913: 105
pastori J. Uotin kirjotus ”Terve mieli, terve
ruumis” 1913: 415, 448.
Upanishadit
Upanishadit kuuluvat Indian vanhaan kirjallisuuteen. Ne selittävät esoterisesti Veedakirjoja — nimi upanishat merkitsee ”salainen
istunto”, — ja esittävät vanhaa indialaista
elämänviisautta.
Hshoopanishat
(iisha-upanishat) on saanut nimensä tekstin alkusanasta
ja kuuluu Jadshur-Veedan myöhempään kokoelmaan.
[*Alkusana
Iishoopanishat-runon
käännökseen] 1911: 5—6
Taittiriija-Upanishad 2. suom. I. S. 1912: 357
ks Tietäjä 1919: 291
lishaa-, Keena- ja Katha Upanishat ovat
olleet julkaistuina tämän aikakauskirjan (Tietäjän) varhemmissa vuosikerroissa, ks hindulainen 1927:247 muist.
Upanishadojen uskonnolle on tärkeintä järjen valveutuminen, koska maailma niiden mielestä on erehdysten valtakunta. [*Ote art.
Valoa idästä} 1932: 142.
Upseerikoulut ks aseet 1918: 164.
Ura, -nuurtaja, -naukaisija
ks paha 1906:188 Wachtmeister 1910:369
Kivi, A. 1916:147 aseet 1918:164 Paavali
1919:215 HPB 1919:297
Olin ennen uskonut, että teosofinen uranaukaisija-työni
oli
voittanut
minulle
sijan
kaikkein meikäläisten teosofein sydämissä ks
R-R 1920:339
ks armeija 1924:286 Kristus 1929: 138 Vesimies 1932: 172 Teosofia ja sosialismi 1934:
256.
Uraniel, nimimerkki ks Nylund, Adolf
Uranus ks Merkit taivaalla 1910: 79 R-R
1921:4 murrosaika 1927:215.
Urbanus II, paavi ks ristiretki 1932: 157.
Urgan temppeli ks Ossendowsky 1925: 53.
Urheilu ks ruumis 1908: 123 tahto 1916:238
Olympialaiset 1924:209
Kys. Mitä ajattelevat teosofit urheilukilpailuista? Ymmärrän kyllä voimistelun ja tavallisen urheilun suuren edun terveydelle, mutta
kilpailut ovat mielestäni perin ala-arvoista
laatua. Mitä niissä muuta tavoitellaan kuin
kunniaa? Kansalliskiihkokin herätetään. Olen
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nähnyt nuoren teosofin hurraavan, kun sähkösanoma saapui Nurmen voitosta Tukholmassa.
Vast. Kaksi vuotta sitten1) lausuin tässä
lehdessä omana mielipiteenäni Parisin Olympialaisten johdosta, että ”jokainen ajatteleva
ihminen maan päällä kiittää jumalaa, jos sodat voisivat muuttua olympialaisiksi kilpailuiksi”. Sanoin myös, ettei ”jalo kilpailu voi
herättää ahtaasti kansallisia kateuden ja vihan tai itserakkauden ja suuruudenhulluuden
tunteita muissa kuin pikkumaisissa ihmisissä”.
Isänmaanrakkaus
ja
isänmaallinen
innostus,
vieläpä kiitollinen ja heltynyt ylpeys kansallisista voitoista ei ollut mielestäni vaarallinen
tunne. Olen niin koko olemuksestani raa’an,
epäinhimillisen 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. Mutta kiintoisaa olisi kuulla toistenkin
mielipiteitä asiassa. Ehkä lukijoista joku tuntee
halua
lausua
ajatuksiaan
Ruusu-Ristin
palstoilla. Lyhyesti esitettyinä ne ovat tervetulleita. 1926: 203
ks ponnistus 1928: 182 Suomen tulevaisuus
1928: 208 ilo 1931: 7 sota 1934: 50.
Urusoff ks Ouroussow
Uskallus, uskaltaa jne
ks usko 1910: 76
Olenko nyt liian uskalias ks P. E. XII Suuret Uskonnot 1912: 7
”mutta usko on vahva uskallus niihin, joita
toivotaan, eikä näkymättömistä epäile”, ks
esoterismi 1912: 311
Jos uskaltaisin puhua Mestarein puolesta,
sanoisin: olkaamme kaikki uskolliset heidän
työlleen! ks mammona 1916:387
Ja aurinkokuntamme jumala on kuvaamattoman korkea personallinen — jos sitä sanaa
uskallamme käyttää — olento, ks Jeesus Oliko
Jeesus Jumala 1918: 234
Sitä vastuuta eivät uskaltaneet länsimaalaiset mestarit ottaa päälleen, vaan sanoivat:
”jos te uskallatte, te itämaalaiset, aloittaa
työtä länsimailla, niin me kyllä myöhemmin
tulemme mukaan ks H. P. B:n itämaalaisuus
1931: 126
Teosofinen liike kuolee, jos ei se uskalla
muuttaa
veljesajatusta
keskinäiseksi
veljesrakkaudeksi, ks Vesimies 1932: 171
Usko, uskonto, uskonnollisuus jne
ks myös Sokea usko; Maailmanuskonto;
”Totuus on korkein uskonto”
ks Venäjä on saanut uskonvapauden 1905:
29 papit 1905: 144 Materialismi ja humpuuki
1905: 145 Harakiri 1905: 163 Prometeus 1905:
210 Vuosi 1905:220
Teosofia ei ole mikään uskonlahko eikä
mikään uusi uskonto määrättyine ohjesääntöineen ja menettelytapoineen. ks juhlamenot
1905:246
Uskomme ja toivomme ks Omatunto-lehti
1906:5
ks Sukupuoliasia 1906: 13 vegetarismi 1906:
93 psykometria 1906: 94
1

)[*ks Olympialaiset 1924:209—2101
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onko T. S. samassa asemassa kuin kaikki
muut lahkot ja uskonnolliset seurat? — —
”totuus on uskontoja korkeampi” — — T.S:n
vaalilause ottaa meiltä pois tuon harhaluulon,
että totuus on joku eri uskonto eli uskonkappale
eli
maailmankäsitys,
jonka
ilman
muuta voi omaksua. — — suuret uskontojen
perustajat ks teosofia Mitä T. S. meille 1906:
147
ks siveysoppi 1906: 181 Raamatun opetus
1906: 182 Kansallinen kulttuuri 1906: 189
Puhtauden ihanne 1906: 225
MITÄ ME USKONNOSTA
YMMÄRRÄMME
Me, jotka kutsumme itseämme teosofeiksi
täällä Suomessa, me emme ole oppineita emmekä , maailmallisia auktoriteettejä. Meidän
äänemme. ei kauas kuulu eikä meidän sanamme paljoa vaikuta. Ja kuitenkin on meille
annettu ymmärtää semmoista, jota eivät jumaluusoppineet näy älyävän, ja meidän tehtäväksemme on annettu selittää ja puolustaa
semmoista, joka ei koskaan olisi joutunut ei
väärinkäsityksen eikä pilkan alaiseksi, jos
kirkko olisi kyennyt täyttämään velvollisuuksiaan.
Me ymmärrämme, että uskonto on joutunut
harhaan, kun siitä on tullut usko, ”jonka
päällä voi kuolla”, sillä meille on tutkimustemme ja mietiskelyjemme nojalla selvinnyt,
että ihminen ei tarvitse mitään erityistä uskoa
voidakseen kuolla. Kuolemassa ei ole mitään
pelättävää. Kuolema on fyysillisen elämän
korkein ja juhlallisin hetki, ja se voisi, sen
pitäisi olla elämän onnellisin; jos ei se ole
onnellisin, ei tämä suinkaan riipu uskon puutteesta, vaan siitä, että uskonto on joutunut
harhaan.
Me ymmärrämme, että uskonto todellisuudessa on oleva maailmankatsomus, elämänymmärrys, usko, jonka päällä ”voi elää!” Me
ymmärrämme, että jos on elämää, silloin ei
ole kuolemaa. Elämä ja kuolema toistensa
vastakohtina ovat ohimeneviä ilmiöitä. Todellisuudessa on vain toinen olemassa. Onko
tämä toinen kuolema? Kuolemako se maailmaa
hallitsee?
Niin
materialisti
väittää.
Mutta
uskonto on aina ja kaikkialla julistanut elämän yliherruuden ja voiton kuoleman yli.
Uskonto on aina julistanut, että elämä on
luonnon ilmeinen totuus. Kuolemaa ei ole.
Me ymmärrämme, että ihminen on elävä
henki ja ettei hän henkenä koskaan kuole.
Kysymys ei siis ole kuolemasta eikä elämästä
ja kuolemasta, vaan ainoasta, ikuisesta elämästä, ja uskonnon tehtävä on auttaa meitä
elämässä. Uskonto on nykyhetkeä varten, sillä
ikuisuudessa ei ole muuta kuin nykyisyyttä.
Ikuisuudessa ei ole toinen hetki toista kalliimpi eikä ”kuolema” ilmiönä tärkeämpi ”elämää”. Nyt on ikuisuuden otollinen aika, ja
nykyinen elämä on aina tärkein. Siis vaadimme uskonnolta, että se voisi valaista ja
tehdä sisältörikkaaksi juuri tätä nykyistä elämäämme.
Me ymmärrämme, että todellinen ”uskovainen”, s.o. ihminen, jolla on uskonnollinen kä-
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sitys elämästä, kaukana siitä, että olisi kykenemätön haaveilija, päinvastoin on tarkka
nykyhetken tuntija. Hän tietää, että jokainen
hetki
vaatii
häneltä vastuunalaista päättämiskykyä ja itsetajuista toimintaa. Hän ei
heittäydy umpimähkään intohimojen valtaan
eikä noudata yksinomaan ymmärryksensä kehotuksia. Hän kuuntelee ennen kaikkea sielunsa hiljaista ääntä ja tahtoo, että toiminnan hetkenä koko hänen olennossaan vallitsee mahdollisimman täydellinen sopusointu.
Hän pyrkii joka hetki elämään niin, että hän
sitä elämää voisi elää vaikka ikuisesti.
Ja kun me tämän kaiken ymmärrämme,
kuinka voisimme olla surematta kirkon taitamattomuutta ja kuinka voisimme olla sille
huudahtamatta: mihinkä olet sinä ihmiskunnan vienyt, sinä korskea kirkko? Katso kuinka uskonnon nimeä pilkataan! Uskonto, sanotaan, on hullujen ja vähäjärkisten usko tyhjänpäiväisiin
loruihin
semmoisista
asioista,
joista järki-ihmisillä ei ole mitään tietoa; ja
uskovaiset
ovat
epäkäytöllisiä
haaveksijoita,
jotka eivät ymmärrä nykyisen elämän vaatimuksia eivätkä näe sen ihanuutta, vaan tähtäävät
katseensa
olemattomiin
taivaantakaisiin! Kuinka voisimme olla tätä huudahtamatta me, jotka ymmärrämme, että asian
laita on päinvastoin!
Mutta suru ei sittenkään saa pysyväistä
asuinsijaa meidän sydämessämme, sillä me
olemme jo nähneet uuden päivän koittavan.
Me olemme kuulleet teosofian iloisen sanoman ja me ymmärrämme, että se sanoma on
kirkonkin pelastava. Nyt jo näemme nousevan
ajan oireet, sillä vastustamattomalla voimalla
teosofiset aatteet leviävät ihmiskunnan ajatuspiirissä ja saavat mullistuksia aikaan kansojen käsityskannoissa. Kirkot heräävät. He
kuulevat äänen, joka korvessa huutaa, levottomia katseita he luovat ympärilleen, ja ennen pitkää he älyävät, että se on auttajan
ääni. Ennen pitkää he ottavat vastaan teosofian iloisen sanoman ja kutsuvat taas tervetulleeksi luentosaleihinsa sen mestarin, jonka
nimeä he kantavat huulillansa, vaikka hänen
sanojensa salattu viisaus on heiltä unohtunut.
Ja koska me tämän ymmärrämme ja näemme, ei suru viihdy meidän sydämessämme,
vaan ilo täyttää mielemme ja voiton varmuus
loistaa silmistämme. Levollisesti teemme työtä
ja pää pystyssä käymme eteenpäin, sillä me
ymmärrämme, että tulevaisuus on meidän.
Pekka Ervast. 1906:235—236
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USKO JA TEOT
Kaikkina aikoina on kristillisessä kirkossa
ollut erimielisyyttä ja riitaa siitä, kuinka ihminen tulee autuaaksi, ainoastaanko uskolla,
niinkuin protestanttinen kirkko sanoo, vaiko
sekä uskolla että töillä, niinkuin katolinen
kirkko yleensä opettaa. Vieläpä täällä luterilaisessa kirkossakin, jossa kuitenkin kaikki
pitävät yksinomaan uskoa autuuden ehtona,
on sellaisia lahkoja ja suuntia, jotka niin
lujasti pitävät kiinni ”ainoastaan uskosta”,
että he muissa ympärillään olevissa vaanivat
vääräoppisuutta ja luulevat huomaavansa jotakin omaan ansioonsa nojautumista. Tiedämme,
kuinka katkeraa väittelyä Suomessakin on
käyty
savolaisen
pietismin
ja
evankelisen
suunnan välillä.
Mutta epäilijä ja se, joka on ymmärtävinään
näitä asioita valistuneesti, nauraa koko tälle
riidalle, joka hänen mielestään on aivan järjetön. Ja se joka on ajatellut ja totuutta etsinyt ja esim. tutustunut teosofiaan, hän on
vakuutettu siitä, ettei ihmisen tehtävä lainkaan ole pyrkiä tällaiseen iankaikkiseen autuuteen, joka kuoleman jälkeen muka annetaan määrätyillä ehdoilla. Tämä harras huolenpito oman sielun pelastuksesta on lähtenyt
suorastaan siitä samasta vanhasta Aatamista,
joka kaikki tahtoo itselleen, ihmisten itsekkyydestä. Me jotka olemme tulleet teosofian
todenperäisyydestä
vakuutetuiksi,
ymmärrämme, ettei ihmistä ole odottamassa mikään tällainen autuus, joka hänelle yhtäkkiä annettaisiin ikuisiksi ajoiksi, vaan hänen kohtalonsa
on hänen omassa kädessään ja se on ikuisesti
jatkuva kehitys, yhä uudistuva mahdollisuus.
Hän syntyy monta kertaa maan päälle ja
siten hänelle aina tarjoutuu tilaisuus nousta
korkeampaan minäänsä, sillä ainoastaan korkeammassa minässään hän voi tulla itsetietoisesti kuolemattomaksi.
Se ihminen, joka on herännyt henkiseen elämään, ei tavoittele mitään personallista autuutta, mitään iankaikkista lepoa ja nautintoa taivaan saleissa laulun ja harpun sävelten
kaikuessa. Se on itsekkyyden luoma olematon
unelma, ja turhaa on kiistellä uskon ja töiden
arvosta, jollei tämän enempi ymmärretä siitä
iankaikkisesta elämästä, josta puhutaan ja
jota pidetään silmämääränä.
Mutta minkälaiseen autuuteen ja iankaikkiseen elämään pyrkii henkisesti herännyt ihminen, sellainen, joka on tutkinut totuutta ja
teosofisesti
oppinut
elämää
ymmärtämään,
kutsukoon hän sitten itseään kristityksi tai
buddhalaiseksi tai vapaa-ajattelijaksi — nimi
ei kuulu asiaan, sillä tässä on kysymys todellisuuksista? Hän tahtoo ennen kaikkea päästä
tietoon siitä, kuka hän on ja mikä on hänen
tehtävänsä. Hän tahtoo oppia tuntemaan sen
jumalallisen olennon, joka on hänen oma todellinen itsensä, ja päästä sen yhteyteen. Hän
tahtoo oppia käyttämään kaikkia niitä voimia
ja kykyjä, jotka hän jumalallisena olentona
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omistaa, käyttämään niitä totuuden, elämän,
Jumalan palvelukseen. Hän näkee edessään
ihanteen, täydellisen ihmisen, jolla on jumalallinen viisaus, pyhyys, puhtaus, voima. Hänen
päämääränsä on kerran tulla tällaiseksi ihmiseksi, jollaisia välistä on maailmassa esiintynyt, ja joita on kutsuttu Kristukseksi, Buddhaksi tai Mestariksi. Hän ei usko ainoastaan,
että tällaisia Mestareita on ollut olemassa,
mutta ennen kaikkea hän sisäisesti uskoo mystilliseen Mestariin, siihen ihanteesen, joka on
ollut toteutettuna muutamissa korkeissa ihmisissä, mutta joka kerran on hänessäkin toteutuva.
Ja tämä ihmisyyden ihanne ei ole suinkaan
passiivisen autuuden ja toimettomuuden ihanne, vaan Kristus-ihminen on sellainen, joka
osaa elää. Ja hänen elämänsä on ainaista
työtä, suurenmoista jumalallista työtä. Silmiimme kuvastuu valkoinen puhdas henkinen
olento, joka käy läpi elämän aina hyvää tehden, aina levittäen ympärilleen siunausta, rauhaa, sopusointua ja viisautta, auttaen muita
ihmisiä lakkaamatta, mistään väsymättä tai
suuttumatta. Tällainen ihminen ei siis ole tullut elämän loppuun, vaan hänelle on elämä
juuri alkanut, todellinen iankaikkinen elämä,
joka on loppumatonta uhrausta ja Jumalan
palvelusta, olkoon hän sitten näkyväisessä
fyysillisessä maailmassa tai näkymättömässä.
Kun silmämme ovat auenneet näkemään tämän suuren ihanteen ja olemme alkaneet itse
pyrkiä henkiseen elämään, silloin selviävät
aivan uudessa valossa monet asiat, jotka ennen pintapuolisesti käsitettyinä olivat hämäriä
ja näyttivät naurettavilta. Monessa kysymyksessä, joka ennen oli merkitystä vailla, silloin
huomaamme syvemmän sisällyksen, joka on
meille tärkeä tietää. Niinpä tässäkin kysymyksessä uskon ja tekojen merkityksestä. Me
joudumme jokainen pyrkiessämme henkisesti
eteenpäin monasti tekemään itsellemme kysymyksen: ”Mikä on tärkeämpi, usko vai teot
henkisessä elämässä?” Ja vastaus on silloin
kahdenlainen; on ikäänkuin kaksi vastausta,
mutta ne eivät ole jyrkästi erotettuja toisistaan, niin että ainoastaan toinen olisi oikea,
vaan itse asiassa ne ovat ytimeltään yhtä ja
kulkevat kerran yhteen. Mutta kukin ihminen
pyrkiessään eteenpäin kallistuu enemmän toiseen vastaukseen kuin toiseen, riippuen hänen
luonteenlaadustaan. Ja samalla voi jokainen
huomata, kuinka hän omassa elämässään toisin ajoin on taipuvainen antamaan uskolle
enemmän
merkitystä
autuuden
asiassa,
ja
taas toisin ajoin hänen mielestään ainoastaan
teoilla on merkitystä.
Mutta mitä nämä käsitteet silloin merkitsevät? Me huomaamme, ettei usko silloin tarkota ulkonaista uskomista toiseen tai toiseen
maailmankatsomukseen.
Mutta
millainen
on
se usko, joka voi tehdä ihmisen autuaaksi eli
viedä hänet Jumalan yhteyteen? Se on sitä,
että ihminen huomaa omien tekojen riittämättömyyden: ”Mitä minua hyödyttää, jos
teen kuinka paljon kauniita ja hyviä tekoja
tahansa, jollen itse sisässäni ole puhdas ja
hyvä? En minä ulkonaisella hyvällä käytöksellä pääse pahasta, enkä tule ihannetta lä-
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hemmäksi sillä, että juoksen ja puuhaan ja
koetan saada paljon hyvää aikaan tässä maailmassa”.
Tämän huomaa ihminen aivan selvästi, jos
hänelle pyrkimys jumalalliseen ihanteesen on
vakavaa todellisuutta, jos hän todella tahtoisi
päästä totuuden yhteyteen ja tuntea, että
Jumala on hänen luonaan. Silloin hän huomaa,
että kysymys onkin siitä, kuinka hän itse voisi
olla henkinen ja puhdas ja jalo ja itsessään
toteuttaisi ihanteen. Hän tuntee sen saman
ikuisen tunteen, jota juuri kristitytkin uskovaiset ovat tunteneet: ”Samaahan se, mitä
ulkonaisesti teen ja saan aikaan, kunhan
sisässäni voisin olla temppeli, kunhan minussa
voisi asua täydellinen elämä. Samaa se, millaiselta ulkonaisesti näytän ja toiminko jotain suurta maailmassa; kaikkihan olemme
Jumalan edessä yhtäläisiä, heikkoja, hapuilevia ihmissieluja, jotka janoomme totuutta emmekä saa rauhaa muualla kuin Jumalan helmassa”.
Mutta kuinka tähän autuaaseen Jumalan elämään on päästävä? Näin kysyy ihminen kääntyessään pois tekojen maailmasta ja hän käsittää silloin, että hänen täytyy sisällisesti
taistella. Hänen tehtävänsä on ikäänkuin siirtyä ulkomaailmasta sisäiseen. Hän täyttää kyllä
kaikki velvollisuutensa maailmassa ja koettaa
viimeiseen ropoon asti suorittaa kaiken, mikä
on hänen karmaansa, jottei hän jättäisi jälkeensä mitään laiminlyötyä. Mutta sen ohella
alkaa hänelle aivan uusi työ: hänen täytyy
sisäisesti voittaa kaikki paha ja vapautua kaikista heikkouksistaan ja vioistaan ja rakentaa
omaan sieluunsa Jumalan Hengen temppeli.
Hän alottaa ankaran taistelun omaa itseänsä
vastaan Jumalalliseen Itseensä luottaen ja näkee silloin pian, ettei se taistelu menesty, jos
se tapahtuu epäsäännöllisesti ja katkonaisesti,
vaan että jos hän todella tahtoo jotakin saavuttaa, täytyy hänen lakkaamatta valvoa ja
pitää silmällä itseään ja aina tehdä työtä
koskaan heittämättä kesken.
Mehän tiedämme, mikä vanha menettely
meille on opetettu tämän itsekehityksen auttamiseksi. Se on meditatsioni eli mietiskely.
Me koetamme ensin päästä ajatustemme ja
mielikuvituksemme herraksi ja siitä voittaa
voimaa tunteittemme ja käytöksemme puhdistamiseen. Emme siis aiota siitä, että vaatisimme itsellemme heti ulkonaista pyhyyttä
ja täydellisyyttä vaan ensin ajattelemme sisästämme pois kaiken pahan ja täytämme
sielumme ainoastaan hyvillä ajatuksilla. Jos
tahdomme jostakin himosta päästä; emme silloin ajattele tätä himoa ja sen voittamista
väkivallalla vaan ajattelemme sen vastakohtaa, sitä hyvettä, jota tahdomme saavuttaa,
ajattelemme sitä säännöllisesti ja vakavasti.
Sitten
vasta
koetamme
olla
varuillamme,
ettemme lankea siihen pahaan. Ainoastaan
pitkällisellä säännöllisellä työllä voi ihminen
vapautua itsekkyydestä ja nousta oman alemman itsensä herraksi.
Tällä tiellä pyrkijä huomaa, ettei usko
suinkaan ole lepäämistä ja toimettomuutta,
vaan usko on itse asiassa tekoa ja toimintaa,
mutta toisella tasolla. Se on sielun alituista
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sisällistä toimintaa, puhdistusta ja kasvatusta.
Ja jos katselemme kristikuntaa, näemme, että
he juuri tässä suhteessa ovat eksyneet tieltä
ja jättäneet oman kehityksensä puoliväliin.
He ovat huomanneet ulkonaiset teot turhiksi,
mutta eivät ole samalla ryhtyneet tähän perinpohjaiseen
sisälliseen
puhdistustyöhön
ja
sentähden on heidän ”uskonsa” joutunut vapaa-ajattelijoiden naurun alaiseksi. Mutta ne
jotka eivät ole tähän erehdykseen langenneet,
ovat voineet rakentaa Jumalan temppelin sisässään. Ja mitä silloin on seurannut? Kun
ihminen johonkin määrin on puhdistanut sydämensä Jumalalle asunnoksi, niin hän saavuttaa merkillisen rauhan ja autuuden. Hän
tulee tuntemaan sen voiman, sen hengen, mikä
on Jumalassa, ja siitä lähtein hänen elämänsä
ja työnsä ei ole epätoivoista taistelua, vaan
iloista voittamista. Ihminen silloin voittaa
yhä enemmän, ja vaikka hän itsessään näkisikin paljon puutteellisuutta, ei se enää häntä
pelota eikä vaivaa vaan hän kulkee varmasti
eteenpäin ja taisteleminen on hänelle paljasta
iloa.
Tämä on se toinen tapa, jolla ihminen koettaa ihanteen saavuttaa, tämä on uskon tie.
Mutta on myös olemassa toinen tapa. On
ihmisiä joiden luonne ja temperamentti on
sellainen, että he aina kääntävät silmänsä
ulkomaailmaan ja aina tahtovat toimia ja
puuhata. Kun he heräävät, heitä ei miellytä
uskon tie. He näkevät ihanteen toisesta päästä.
Ajatelkaamme! Ihanne oli se, että osaisimme
elää täydellisesti ja aina menetellä oikein ja
viisaasti. Ja kun meillä on toimintahal uinen
luonne, sanomme itsellemme: ”teot ovat ainoat, jotka voivat viedä meitä ihanteen puoleen. Kuinka voisimme näet oppia jumalallisesti elämään ja toimimaan, jollemme nyt jo
harjaannu tekoihin?” On elämässä sellaisia
hetkiä, jolloin paremmin ymmärrämme tätä
vastauksen puolta. Molemmat vastaukset ovatkin itsessään yhtä, mutta katsokaamme nyt
tätä toista puolta.
Mitä on tämä, että tekojen avulla koetamme
ihanteen saavuttaa? Me huomaamme piankin,
että pelkkä velvollisuuden täyttäminen ei vie
meitä erityisesti eteenpäin eikä ihmiskuntaa,
se ei meissä erityisemmin kehitä sitä jumalallista rakkautta, johon pyrimme. Meidän
pitäisi tehdä jotakin enempää, jotakin suurempaa hyvää ihmiskunnalle. Emme silloin
tavoittele sitä, että itse olisimme erinomaisen
hyviä, puhtaita ja täydellisiä, emme tahdo
edes kuvitellakaan, että vielä olisimme mitään, vaan tahdomme ennen kaikkea tehdä
jotain hyvää muille ihmisille. Jos esim. rikas
ihminen herää tämän ihmisihanteen näkemiseen, tuntee hän sisässään, että hänen pitäisi
jotakin tehdä rahoillaan veljiensä hyväksi.
Silloin ei pidä hänelle sanoa: ”Se on aivan
turhaa, sillä ihminen ei saa luottaa ulkonaisiin tekoihin”. Näin ei pidä ”uskovaisena”
ajatella, sentähden että tämä hänen auttamishalunsa lähtee samasta sielutieteellisestä tosiasiasta kuin ”uskokin”.
Vanha totuus on, että ihmiseltä, joka uskoo
tulleensa jollakin tavalla lähemmäksi totuuden tietoa, kysytään: ”Mitä sinä teet ihmis-
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kunnan edestä?” Näin meiltä teosofeiltakin
kysytään: ”Mitä te teette, mitenkä osotatte,
että teidän maailmankatsomuksenne on lähempänä totuutta?” Ja mekin teemme samoin arvostellessamme kristityitä. ”Hedelmistään puu
tunnetaan”. Mitä siitä vaikka joku olisi enkeli
sisässään, jos hän silti ei ole muille ihmisille
suuremmaksi avuksi! Tämä on luonnollinen
ajatus.
Kun nyt siis ihminen tahtoo tekojen tietä
tulla lähemmäksi Jumalaa, ei häntä tyydytä
pelkkien jokapäiväisten velvollisuuksien täyttäminen. Niitä ei voi laiminlyödä. Hän tuntee
vaistomaisesti, että hänen täytyy suorittaa ne,
minkä hän on ottanut päällensä ja mistä hän
on vastuunalainen. Mutta sen lisäksi herää
hänelle korkeampi velvollisuuden tunne. Aina
on ollut sellaisia pyrkimyksiä ja liikkeitä,
joita tällainen pyrkivä ihminen on tuntenut
velvollisuudekseen kannattaa ja auttaa eteenpäin omia personallisia etujaan unohtaen. Jos
hän esim. on ollut suuri juoppo, mutta sitten
oppinut raittiiksi, tahtoo hän auttaa muitakin
ihmisiä raittiiksi. Taikka jos hän on kokenut
yhteiskunnallista sortoa ja vääryyttä, tuntee
hän täytyvänsä jollakin tavoin taistella kärsivien ja sorrettujen veljiensä puolesta. Tällaisia esimerkkejä voisimme löytää useita.
Kun ihminen nyt täten uhrautuu tehdäkseen jotakin näkyväistä ja tuntuvaa hyvää
kanssaihmisilleen, niin hän samalla itse saa
siitä hengelleen voittoa. Hän kehittää siten
itsessään epäitsekkään työn kykyä. Tämä on
aivan oikein tehty ja se on myöskin jumalallista ihanteen tavottelemista. Ihminen ei silloin etukädessä ajattele ja pyri itse olemaan
jotakin vaan tahtoo jotakin tehdä. Mutta samalla hän huomaa, että mikäli hän jotakin
hyvää tekee, sikäli hän itsekin kehittyy ja
kasvaa. Ja hän voittaa ainoastaan siinä määrässä todellisia tuloksia, kuin hän itse on toimintansa arvoinen sisäisesti. Sentähden nämä
molemmat tiet lopulta käyvät yhteen ja me
voimme teosofeina tähän kysymykseen: ”Tuleeko ihminen Jumalan yhteyteen uskolla vai
teoilla?” vastata: ”Tie on yksi, päämäärä on
sama, niin että on aivan samaa, miten ihminen kulkee, kunhan hän vain kaikilla voimillaan kulkee ihannetta kohti”.
Jos katselemme teosofista liikettä ja mitenkä se koettaa ihannetta lähestyä, huomaamme,
että siinä liikkeessä on paljon työtä. Tämä
liikkeemme on avarampi kuin raittiusliike ja
muut yhteiskunnalliset pyrkimykset. Ja jos
olemme tilaisuudessa tekemään työtä teosofian eteen, on se todella kasvattavaa. Mutta
kaikella työllä, olkoon se sisällistä laatua tai
enemmän
ulkonaista,
on arvoa
ainoastaan
sikäli kuin se tapahtuu ikuisuutta varten,
kun emme pyydä mitään itsellemme vaan ainoastaan totuutta ja valoa, rakkautta ja veljeyttä koko ihmiskunnalle; kun emme sitä tavottele, että itse tietäisimme totuuden ja että
itse osaisimme rakastaa, vaan että totuuden
valo loistaisi ihmiskunnassa ja että rakkauden lämpö tunkisi läpi koko maailman ja nostaisi ihmisten sielut ylöspäin siihen elämään,
jossa kaikki ovat yhtä.
Kun näet epäitsekkäästi
taistelemme ihan-
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teen puolesta, silloin varmasti itsekin kuljemme eteenpäin, eli vielä lohdullisempaa on ajatella: ihmiskunta kulkee eteenpäin. Sillä me
olemme pieniä osia ihmiskunnasta, mutta koko
ihmiskunnassa ei ole muuta kuin yksi ainoa
henki ja se ilmenee monessa tuhannessa ihmisyksilössä, ja kun sen hengen puolesta tehdään työtä, silloin ei henki kysy sitä tai tätä
yksilöä, vaan voitto on aina koko ihmiskunnan, ja me aavistamme ikäänkuin näyssä sen
todellisuuden, että jokainen ihminen kerran on
tuleva ihmiskunnan vapahtajaksi.
Pekka Ervast. 1908: 129—135.
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T: Mitä on uskonto? Tähän kysymykseen
ovat tiedemiehet antaneet erilaisia vastauksia.
Muutamien mielestä se on ilmiö, jonka täytyy
väistyä syrjään niin pian kuin tiede astuu
näyttämölle, toiset taas pitävät sitä niin yleisinhimillisenä
sielutieteellisenä
ilmiönä,
ettei
ihmiskunta tiedon kasvaessakaan voi siitä
vapautua.
Jos silmät auki katselemme maailmaa, huomaamme, että uskonto todella on monivärinen
ilmiö: eri ihmisluonteille se on aivan erilainen asia. Yksi yhteinen piirre on kyllä kaikissa uskonnollisissa ilmiöissä: aina ihminen
uskonnossaan
ilmaisee
suhdettaan
Jumalaan,
siihen kaikkikäsittävää!! elämään, joka on ihmistä suurempi ja mahtavampi; mutta kuinka
erilainen on tämä ilmaisu.
On ihmisiä, joille uskonto on muotiasia tai
säädyllisyysasia tai yhteiskunnallinen velvollisuus.
He
pitävät
asiaankuuluvana
uskoa
kirkon tai papiston määräämiin opinkappaleihin, ottaa säännöllisesti osaa kirkollisiin ja
muihin uskonnollisiin menoihin ja jumalanpalveluksiin sekä elää siivosti ja yhteiskunnallisia lakeja loukkaamatta. Nämä ihmiset
ovat yleensä pintapuolisia — elleivät ole politikoitsijoita —, heikkoja sekä pahassa että
hyvässä, mutta tavallisesti myös ahdasmielisiä
ja suvaitsemattomia.
Toinen ihmisryhmä ottaa uskonnon syvemmältä, vakavammalta kannalta! Nämä ihmiset ovat sielussaan tajunneet, kuinka heikkoja ovat luonnon ja kohtalon suuriin voimiin
verraten, kuinka majesteetillinen asia on kuolema, kuinka pelottavan uskottava kaikkivaltiaan Jumalan olemassaolo on. Heillä on tavallisesti elävä tunne synnin ja pahan todellisuudesta ja vihattavuudesta ja harras halu
sovintoon Jumalan kanssa. Heille ei uskonto
ole ulkonainen asia, vaan peräti sisäinen, sielullinen todellisuus. He ovat uskonnollisia,
uskovaisia
sisällisestä
pakotuksesta.
Heidän
syvää vakaumustaan ja elävää uskoaan kaikki
kunnioittavat, mutta he kasvattavat myös piireissään
uskonkiihkoilijoita,
fanatikoita,
joiden
ahdasmielisyys
ja
suvaitsemattomuus
saattaa viedä heidät arvaamattoman ja tuhoa
tuottavan pitkälle. Heidän uskonnollaan on
aina intohimoinen väritys.
Onko vielä toisenlaista uskontoa? Jos ensimäisen ihmisryhmän uskonnon voi sanoa aika-
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van fyysillisellä tasolla (ominaisuus tamas)
ja toisen astralisella (ominaisuus radshas),
niin kai tässä kolminaismaailmassa on kolmas
uskonnonlaji, jonka alkuväreilyt ovat mentalimaailmasta kotoisin (ominaisuus sattva)? On
epäilemättä.
Mikä on ihmisen varsinainen mentalinen eli
järkiperäinen ominaisuus? Se on hänen tiedonhalunsa, hänen totuudenkaipuunsa. Tämä
ihmisen hengelle ominainen kaipuu aiheuttaa sekä tieteellisen tutkimushalun että filosofisen vaiston. ”Silmät auki näkyväiselle
maailmalle!” käskee tiedonhalu. Ihminen lakkaa
uskomasta
umpimähkään,
hän
tutkii.
Hän oppii tuntemaan maailmaa ja ihmisiä,
johonkin määrin itseäänkin. Hän löytää maaperän millä seistä. Moni luulee jo kaikki
löytäneensä, kaikki ratkaisseensa. Sillä taas
kuiskaa tiedonhalu, totuuden kaipuu: ”vielä
et tiedä kaikkia. Katso, kuinka mittaamaton on maailma, kuinka käsittämätön on
kohtalo!
Etsi
syntyjä
syviä!”
Ja
ihminen alkaa ajatella. Hän heittäytyy filosofisiin spekulatsioneihin, hän rakentaa älyllään
järjestelmiä
koettaessaan
selvittää
maailman
ja elämän monimutkaista vyyhtiä. Syvälle hänen ajatuksensa tunkee, avaroita aloja se
mittailee, mutta kuta enemmän hän miettii,
sitä enemmän hän nöyrtyy ja tunnustaa itselleen: ”en mitään tiedä.”
Ja silloin taas astuu uskonto hänen eteensä.
Mutta jos hän on kokemuksistaan ottanut
oppia, on uskonto muuttanut muotoa. Uskonto
ei ole ulkonaisen toiminnan asia eikä sisällisen tunteen. Uskonto on koko hänen korkeamman
itsensä
heijastus
minä-tajuntaan.
Uskonto on koko hänen henkisen kokemuksensa
ääni, joka ei käske eikä kuiskaa, vaan mahtavana tahtona huutaa: ”minä tahdon tietää,
Tahdon tietää totuuden, tahdon tietää, ken
sinä olet, elämä, tahdon oppia tuntemaan
sinua, Jumala.”
Tämä on uskonnon kolmas ja ylevin laji.
Se ei tyydy tieteellisen tutkimuksen pieniin
tuloksiin, ei filosofisiin pilvilinnoihin, mutta
ei liioin sokeaan uskoon eikä uskonnollisen
tunteen kiihkoon. Rauhallisesti, kylmän järkevästi, mutta elämän omalla lämmöllä se
tahtoo tietää.
Näitäkin ihmisiä on, heitä ei auta, ei tiede,
ei filosofia, ei kirkko. Mistä he saavat hengelleen ravintoa?
Ei mistään muusta kuin jumalallisesta viisaudesta, teosofiasta. Teosofia yksin sanoo ja
selittää ja todistaa:
”Te ihmiset, jotka totuutta pyydätte, tietäkää, että totuuden tieto on olemassa, tietäkää, että on olemassa niitä ihmisiä, Mestareita, jotka totuuden ovat löytäneet. Tekin
voitte siis etsiä ja totuuden löytää. Tekin
voitte päästä Jumalan tuntoon.”
Tämä on teosofian evankeliumi.
Toimittajalta 1909:73—75
ks Jumala 1909: 106 Opettaja 1909: 109 lapsi
1909:133
£: ”Sillä muuta perustusta ei taida yksikään panna kuin sen, mikä pantu on: Jeesus
Kristus.” Jos nimellä ”Jeesus Kristus” ym-
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märretään
sitä
Jumalanpoikaa,
joka
2000
vuotta sitten eli maanpäällä, silloin tämä
Paavalin tunnettu lause (1 Korint. 3: 11) on
juuri semmoinen kulmakivi, jonka nojaan voidaan
rakentaa
kirkkokunta.
Kirkkokunnassa
aina johonkin uskotaan: kuta voimakkaampi
usko on, sitä vahvempi on kirkko. Uskoon
kuuluu, että uskovaiset ovat ylemmällä elämän asteikolla kuin uskottomat. Uskovaisten
velvollisuus on pelastaa muita epäuskosta.
Usko jakaa aina ihmiset kahteen ryhmään:
oikeat ihmiset ja pakanat, kerettiläiset. Kristittyjen uskon perustus on Jeesus Kristus; ei
Jeesus Kristus opettajana, vaan sovittajana
ja vapahtajana, joka vuodatti verensä ihmiskunnan puolesta. Kristityt uskovat Paavalin
sanoihin eivätkä etsi syvempää merkitystä sanoissa ”Jeesus Kristus”, vaan ottavat ne tavallisessa historiallisessa merkityksessä.
Nyt älköön lukija luulko, että minä tahtoisin soimata kenenkään uskoa. Jos ken on uskossaan vilpitön ja onnellinen, hän säilyttäköön sen, vaikka se olisi umpisokea. Mutta
minä puhun niille, jotka ovat kadottaneet sokean uskonsa ja etsivät tietoa, etsivät uskoa,
joka kestää järjentulen, ja myös niille, jotka
väsymyksessään luulevat, ettei mitään uskomisen eikä tietämisen arvoista ole olemassa.
Heille tahtoisin huomauttaa, ettei mitenkään
voi todistaa Paavalin aina tarkottavan ”Kristuksella”
Palestiinassa
ristiinnaulittua
Jeesusta. Päinvastoin minusta näyttää, että hänen kirjotuksensa tulevat selviksi ja ymmärrettäviksi vasta silloin, kun nimitykselle ”Kristus” tai ”Kristus Jeesus” annetaan sen tavallinen mysteriomerkitys. Että tämä käsitystapa ei ole ainoastaan oikeutemme, vaan suora
velvollisuutemme, sen oivaltaa tarkka lukija
samasta Korinttolaisepistolasta.
Mikä sitten on ”Kristuksen” mysteriomerkitys? Se on se ikuinen ja elävä Kristus, josta
teosofisissa kirjoissa välistä puhutaan ”kristusprinsiipin” nimellä. Mystillinen Kristus ei
ole se korkea Vihkijä, joka saarnasi ja opetti
Palestiinassa kolmen vuoden ajan, vielä vähemmin Jeesus Natsarealainen, joka siirtyi
astralitasolle, silloin kun hän antoi ruumiinsa
tämän Vihkijän käytettäväksi, vaan mystillinen Kristus on se Jumalan Hengen siemen
kussakin ihmisessä, jonka siemenen tarkotus
on itää ja kasvaa elämändraaman kehityksessä. Mystillinen Kristus ei ole mikään kaukainen olento, ei mikään aikoja sitten kuollut
opettaja, vaan meidän sisässämme elävä totuuden ja rakkauden henkivoima. Mystillinen
Kristus on meidän oma tosi itsemme.
Ken tähän mystilliseen Kristukseen uskoo,
hän ei ole sidottu yhteenkään opettajaan, yhteenkään kirjaan, yhteenkään uskontoon. Hänellä ei ole mitään ulkonaista auktoritetia.
Tai jos hänellä on, on se hänen omalla vastuullaan. Sillä mystilliseen Kristukseen uskoja
on itsenäinen olento. Hän etsii Jumalaa omassa itsessään, hän pyrkii tietoon oman itsensä
olemuksesta. Hänen pelastuksensa ei ole missään kirjassa, ei ihmisessä, ei mestarissa, I ei
arkkienkelissä. Hänen pelastuksensa on ainoastaan iankaikkisuuden elävässä Jumalassa,
jonka tuntoon hänen sisässään täytyy päästä.
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Tämmöinen on mystillinen kristinusko, ja se
usko ei ole hengessä heikoille, vaan niille,
jotka tosi teossa tahtovat hylätä eläimellisen
riippuvaisuuden ja kohota inhimilliseen vapauteen.
Sellaisia soisin, että kaikki teosofit olisivat:
itsenäisiä ihmisiä, jotka ovat oppineet totuuden aakkoset ja joihin voi luottaa. Jos teosofit umpimähkään uskoisivat toisen tai toisen
ihmisen tai kirjan auktoritetiin, silloin syntyisi kyllä yksimielinen seurakunta samoinuskovaisten kesken, mutta se seurakunta olisi
samalla myös kirkko. Toista on semmoinen
yksimielisyys, joka on vapaa tulos itsenäisten
ihmisten
totuudenrakkaudesta
ja
epäitsekkäisyydestä. Semmoinen yksimielisyys on kuin
kallein helmi kuninkaan kruunussa, sillä se
on mystillisen Kristuksen voima ihmisten sydämissä ja se tekee elävän Mestarin näkymättömän tai näkyväisen läsnäolon mahdolliseksi.
Toimittajalta 1909: 137—138
ks lapsi 1909: 199 veljeys 1909: 207 ilo 1909:
265 teologia 1909: 308 P. E. XII Suuret Uskonnot 1909: 370 Kristus Salainen 1909 joulul: 3
Tietäjät itäiseltä maalta 1909 joulul: 5 Teosofinen liike 1909 joulul: 13 maanomistus
1910:49
Kys. Mitä merkitsee sana usko? Onko usko
aineellinen vai aineeton?
Vast. Usko uskonnollisessa merkityksessä on
sama
kuin
luottamus
(uskallus
johonkin).
Kreikaksi se on pistis, luottamus; tätä sanaa
käytetään
uudessa
testamentissa.
Hebrealaiskirjeen 11 luku selittää tarkemmin, mitä usko
on. Katsokaamme sen ensimäistä värsyä. Suomeksi se kuuluu: ”Mutta usko on vahva uskallus niihin, joita toivotaan, ja ei näkymättömistä epäile”. Että tämä on huono suomennos, sen huomaa ajatteleva lukija. Kun sanotaan ”usko on uskallus”, niin mitä se selittää? Kreikaksi ”usko” on pistis ja pistis on
juuri ”uskallus”. Siis suomennoksen mukaan
alkuteksti kuuluisi: ”uskallus on vahva uskallus!” ja se ei selitä mitään.
Mutta kuinka kuuluu alkuteksti? Näin: esti
de pistis elpitsomenoon hypostatis j.n.e. Latinalaisessa uudessa testamentissa sama säe
kuuluu: est autem fides sperandarum substantia rerum j.n.e. Englantilainen raamattu sanoo: now faith is the substance of things
hoped for j.n.e. Kaikki nämä tekstit pitävät
yhtä. Niiden mukaan usko on ”hypostasis”,
”substantia”. Mitä merkitsevät nämä sanat?
”Perustaa”,
jotakin,
jonka
päällä
seistään,
siis — ainetta (”substansi”, kuten tavallisessa
kielessäkin sanotaan). Raamatun värsy kuuluu niin muodoin oikein suomennettuna:
”Usko on toivottujen asiain aineellinen perusta”. Ihmeellinen selitys, läpeensä Salatieteellinen. Usko on se voima ihmisessä, jonka
avulla hän ajatus- ja tunnetason aineessa
toteuttaa» mitä hän toivoo. Ja koska usko uskonnollisessa merkityksessä on kääntynyt korkeampiin asioihin, voimme lisätä, että toteuttaminen tapahtuu rakkaus-(buddhi-) tasonkin
aineissa. Ja kun kerran jokin asia toteutuu
aurassa
(näkymättömässä
maailmassa),
silloin se aikanaan myös toteutuu näkyväisessä.
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Kehittynyt usko saa sentähden vuoriakin siirtymään. 1910: 76
ks Jumala 1910:81 Steiner 1910:84 maailmanloppu 1910: 132
Z: Muutamassa koulussa, joka voi iloita,
tavallista suuremmasta henkisestä vapaudesta,
oli äsken uskontotunnilla läksynaiheena Jakob
Böhme ja nykyaikainen teosofia. Vaikka kirjassa oli asioista puhuttu, ei yksikään oppilas
viitannut, kun opettaja pyysi kertomaan teosofiasta. Opettaja ymmärsi yskän ja sai itse
puhua. Lopulta hän kuitenkin kysyi, eivätkö
oppilaat hyväksyneet lukukirjaansa. Se joka
sai vastata selitti silloin, ettei hän ollenkaan
voinut pitää uskontokirjasta, koska se ei ollut
tasapuolisesti, vaan aivan yksipuolisesti, ahdasmieliseltä, kristilliseltä kannalta kirjotettu.
Miksemme saa lukea semmoisia kirjoja, joissa
sanottaisiin
totuus?
Semmoisia,
jotka
vain
kertoisivat kaikista lahkoista ja uskonnoista,
mitä ne itse opettavat, eivätkä heti kaikkia
arvostelisi ja haukkuisi! Voisimmehan itse
nähdä, mitä on niissä hyvää, mitä huonoa!”
Nämä olivat sangen kehittyneen ja älykkään
oppilaan sanoja, mutta syvästi inhimillisiä ja
tosia. Opettaja ei voinut muuta kuin sanoa:
”semmoista kirjaa ei kukaan kykenisi kirjottamaan. Ei yksikään ihminen ole niin tasapuolinen”.
Sen opettajan pitäisi tutustua teosofiaan.
Kaikki se muuten on ajan merkkiä.
Toimittajalta 1910:180—181
ks stigmata 1910: 282 epäilys 1910: 292 rauha 1910:325 Suomi 1910:365 näkijä 1910:
366 joulu 1910: 397 itsetunto 1911: 3 Päämajassa 1911:29 hyöty 1911:50 kehitys 1911:
81 päämaja Pakinaa 1911: 151 vapaamielisyys
1911:183 Kristus 1911:289 Islami 1911:289
P. E. XII Suuret Uskonnot 1911:321 VHV
1911:321 Aikamme tarve 1911:349 puhujat
1911:353 Joulusymboliikkaa 1911:356 sosialismi 1912:6 VHV 1912:6 kirjallisuus 1912:
11 Maailmanusko 1912:30 CWL 1912:46 pakanallinen
1912:59
kolminaisuus
1912:114
Kristus 1912:143 esoterismi 1912:311 opettaja 1912:407 vapahtaja 1912:453 epäjumala
1913:218 nainen 1913:265 viisaus 1913:468
onni 1914: 3 salatiede 1914: 199 ennustuksia
1914: 364 aika 1914: 368 P. E. XII Uskonnosta
ja elämästä 1914:418 Tietäjälehti 1914:467
kansa 1914: 501 tajunta 1915: 52 seuraaminen
1915:58 vallankumous 1915:147
Siitä lähtien kun erosin Judgeen seurasta
ja palasin takaisin Teosofiseen Seuraan, onkin minun ollut mahdoton asettua millekään
ehdottomalle kannalle. En tahtoisi koskaan
sanoa niinkuin katolilaiset: ultra ecclesiam
nulla salus, (minun) kirkkoni (eli seurani)
ulkopuolella ei ole mitään pelastusta. Päinvastoin soisin aina voivani nähdä totuutta ja
hyvää joka puolella. Melkeinpä homerisella
hymyllä katselen niitä ihmisiä, jotka vilpittömässä uskossaan menevät vähän liian pitkälle. Usko helposti vie kiihkoon. Uskoon sekottuu tunnetta ja tunne on omiansa sokaisemaan. Mutta meidän ihmisten pitäisi oppia
ajattelemaan. [*Ote P.E:n teosofisista muistelmista] 1915: 414
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ks raamattu 1915:441 yliopisto 1915:463
Mysteriot II 1916: 113 Kaita tie 1916: 151
P. E. VII 1916:242 teosofia 1916:301 T.T:n
työ ja tarkotus 1916: 345 ajatus 1916: 386
mammona 1916:387 veljeys 1916:435 Holmberg, Uno 1916:439 London, Jack 1917:98
P. E. XII Teosofia hengen uskontona 1917: 102
Unelma 1917:151 Suomi 1917:155 Kalevala,
kristinusko ja Suomen kansa 1917:158 sota
1917: 198 pistis 1917:240
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
ks veljeys 1917:343 Tietäjälehti 1917:437
Kristus 1917:439 teosofia Mitä on 1917:442
—446 Suomi 1917:446 Leino, Eino 1917:451
Suomi
1918:69
aseet
1918:164
tunnustus
1918: 167 rauha 1919: 4 Jeesus vaiko Kristus?
1919: 16 hyvä 1919: 26 VHV 1919: 102 totuus
1919: 193 Buddha 1919: 215 yhteiskunta 1919:
227 ja 258 joulu 1919:293 marttyyri 1920:4
sota 1920: 103 sukupuolielämä 1920: 146 sota
1920:199 R-R 1920:338 Suomi 1921:7 Lehmann 1921: 59 Jeesus 1921: 66 Walléen 1921:
130 teosofia 1921:258 T. Sm tehtävä 1921:
328 salatiede 1921:452 R-R 1921:578 Joulun
R-R 1921:581 aikakauskirja 1922:35 Kristus
ja teos. liike 1922: 39 Valon ja varjon veljet
1922:100
”Pekka Ervast on auktoriteetti uskontotieteen alalla — — ” ks P. E. VIII 1922: 127
Meistä täytyy tulla — ei totuuden ajattelijoita eikä uskojia ainoastaan, vaan totuuden
tietäjiä — — Vuoteen 1914 uskoin minä vahvasti ja opetin toisia uskomaan, että T. S.
edusti maailmassa yksin ja paraiten H. P. B:n
teosofista sanomaa. — — Sydämeni uskoo,
että ks Mea 1922: 260—264
tammikuun 1 p:nä [* 1923] astuu voimaan
uskonnonvapauslaki — — Teosofeina olemme
aina harrastaneet uskonnon vapautta. T.S:n
konstitutsioni lepää sillä ja teosofisen liikkeen koko henki inspiroi uskonvapauteen, ks
seurakunta 1922: 293—294
Madame Blavatsky oli näyttänyt minulle,
mitä kauneuksia piili maailman uskonnoissa,
hän oli kuvannut sitä salaista viisautta, josta
jokainen uskonto ammensi tietonsa ja voimansa, hän oli puhunut siitä valkoisesta veljeskunnasta, josta kaikkien uskontojen perustajat ja historian suurimmat viisaat, jaloimmat sankarit, ylevimmät nerot olivat lähtöisin, — hän oli täten tehnyt ihmiskunnan
historian
suuren
draaman
tajuttavaksi
ja
”jumalallisen suunnitelman” järjelleni käsitettäväksi.
Madame
Blavatskyn
kehoituksesta
syvennyin maailmanuskontojen pyhiin kirjoihin, Buddhan ihmeelliseen oppiin, mystikkojen, filosofien, kabbalistein ja okkultistein näkemyksiin ja teorioihin. [*Ote art Madame
H. P. Blavatsky, sarja Muistoja menneiltä
vuosilta] 1922: 304
ks R-R-seura 1922: 319—320
Uskonnonvapauslaki ks seurakunta 1923:
36 ja 47
ks C. W. L. 1923:45
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Kun uskonto teki liiton valtion kanssa, tullen sen palvelijaksi, silloin se luopui totuudesta ja sai tyytyä maalliseen valtaan ja
menestykseen, ks anteeksianto 1923: 86
ks mestari 1923: 206 Jinarajadasa 1923: 285
vegetarismi 1923: 326 Anker-Larsen, J. 1923:
366 laki 1923:369 sota 1924:2 haaveilija
1924: 48 apostolit 1924: 245 armeija 1924: 285
R-R 1924:326 H.P.B. 1925:7 Panacea 1925:
55 ja 205 rehellisyys 1925: 102 auktoriteettius.
1925:147 oppi 1925:223 onni 1925:258
uskon
tämän
Vuorisaarnan
suomennoksen
voivan aikaansaada hyviä mullistuksia uskovaistenkin mielissä, kunhan vain saataisiin
kirja leviämään kirkollisissa y.m. uskonnollisissa piireissä, ks P. E. XII Vuorisaarna 1925:
265
ks Teosofian joulusanoma 1925: 369 teosofia
1926:2 ITJ 1926:34 lootuskoulut 1926:133
teosofia
1926:162
seurakunta
1926:176
ja
212 R-R 1926:305 Joulukellojen 1926:307
Temppelirahasto
1927:31
Kristus
1927:41
Vuorisaarna 1927:85 Suomi 1927:293 maailmanopettaja 1927: 328 Kristinusko ja maailmanrauha 1927: 386 R-R-teosofia 1928: 1
sfinksi 1928:236 Johtajan osasto 1928:306
R-R 1929:1 Iltapuhteella 1929:16 politiikka
1929:49 ja 93 tie 1929:365 R-R 1929:367
käännyttämistyö 1929:439 toivo 1930:1 kolminaisuus 1930:40 armeija 1930:49 PE VIII
1930:55
moraali
1930:93
R-R
1930:187
astraali 1930: 204 alakuloisuus 1930: 302 HPB
1931: 2 ja 38 kieltolaki 1931: 75 mestari 1931:
109 HPB :n itämaalaisuus 1931:121 sanomalehti 1931: 179 harha 1931: 291 Ristonmaa
1932:34 R-R 1932:72 ristiretki Teosofinen
1932:154 Vesimies 1932:171 aika 1932:231
lapsi 1933: 177 uskonpuhdistus 1933: 200 Paavali 1934: 180 Tolstoin opin teosofia 1934:
293 ja 332 Henkinen elämä 1934: 310.
Uskonpuhdistus
T: ”Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä
Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan (Luk. ev. XII, 32). Maailmassa teillä
on ahdistusta, mutta olkaa turvallisella mielin, minä olen voittanut maailman (Joh. ev.
XVI, 33).” Näin lohdutti Viisaus lapsiaan pari
tuhatta vuotta sitten, näin se opettaa ja lohduttaa vielä tänä päivänä.. Viisaus on todella
kolminaismaailman yläpuolelta kotoisin ja seihminen, joka viisaudesta syntynyt on, hän on
kolminaismaailman voittanut. Ja koska näitä
voittajaihmisiä aina on mukana, silloin kun.
Viisaus puhuu maailmalle, etsien lapsiaan,
saattavat lapset olla turvassa. Sillä heidän
pikkuinen laumansa on kasvava ja lopulta
täyttävä maailman. Nämä mietteet johtuivat
mieleeni ajatellessani teosofista liikettä. Niin
pieni kun tämä liike vielä onkin, niin huomaamaton suuren maailman humussa, on se
kuitenkin ennen muita kutsuttu aikaansaamaan mitä suurimpia asioita. ”Tulevaisuus on.
meidän, jos me pysymme tehtävällemme uskollisina”, saattavat kaikki vilpittömät teosofit ja viisauden rakastajat tyynesti ajatella.
Tulevaisuus on totisesti teosofian, jos vain
osaamme lukea historiaa. Madame Blavatsky
kirjotti eräässä artikkelissaan: ”. . . Kuollut
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puustainusko ja pappisvalta on jo aikansa
elänyt. Maailman täytyy liikkua ja kulkea
eteenpäin, muuten uhkaa seisahdus ja kuolema. Älyllinen kehitys kulkee rinnakkain
ruumiillisen kanssa ja molemmat lähenevät
Ainoata Totuutta — joka on sydän ihmiskunnan ruumiissa samoinkuin sen kehitys on veri.
Jos kiertokulku hetkeksi pysähtyy, seisahtuu
sydän ja inhimillinen koneisto on kuollut.
Kristuksen palvelijat ne ne tahtovat tappaa
tai ainakin lamauttaa totuuden iskemällä siihen nuijansa, jonka nimi on: puustavi, joka
kuollettaa. Mutta loppu on lähellä. Mitä Coleridge on sanonut politillisesta hirmuvallasta
sopii vielä suuremmalla syyllä sanottavaksi
uskonnollisesta
hirmuvallasta.
Jollei
kirkko
peräytä raskasta kättään, joka painajaisena
puristaa
miljonain
uskovaisten
ahdistettuja
rintoja ja pitää heidän järkensä lamassa taikauskon kynsissä, on ritualistinen kirkko oleva tuomittu luopumaan paikastaan uskonnon
hyväksi — ja kuolemaan. Pian on kirkko seisova valinnan edessä. Sillä kun kansa kerran
on saava tiedon siitä totuudesta, jota kirkko
niin suurella huolella peittää, on toinen kahdesta seikasta tapahtuva: kirkko on joko
häviävä kansan kautta tai sitten — jos syvät
rivit on jätetty pimeyteen ja kuolleen kirjaimen orjuuteen — se on häviävä kansan
kanssa. Tulevatkohan ne, jotka palvelevat
ikuista totuutta — josta ovat tehneet kirkollisessa pyörässä alituisesti pyörivän oravan,
— osottautumaan siksi epäitsekkäiksi, että
kahdesta
välttämättömästä
asiasta
valitsevat
paremman? Ken tietää!
”Toistan vielä kerran: ainoastaan teosofia
oikein ymmärrettynä voipi pelastaa maailman
toivottomuudesta
aikaansaaden
jälleen
semmoisen yhteiskunnallisen ja uskonnollisen puhdistuksen, jommoisen kerran ennen historian
aikana Gautama Buddha pani toimeen; rauhallisen uudistuksen, joka toimitetaan verentippaakaan vuodattamatta ja
jolloin kukin
jää isäinsä uskoon, jos niin haluaa. Tätä tehdäkseen hänen ainoastaan tulee viskata luotaan nuo ihmistekoiset loiskasvannaiset, jotka
nykyään tukehuttavat kaikkia maailman uskontoja ja kirkkoja. Hyväksyköön ja omistakoon ainoastaan olennaisen — joka kaikissa
on sama: nimittäin hengen, joka tekee sen
ihmisen eläväksi ja kuolemattomaksi, jossa se
asuu. Tuntekoon jokainen ihminen itsensä
kutsutuksi etsimään ihannettaan, sitä tähteä,
jonka valo loistaa hänen tielleen. Seuratkoon
hän sitä koskaan väistymättä sen tieltä; ja
miltei varmasti hän on saavuttava elämän
”majakan” — totuuden: vähät siitä, onko
hän etsinyt ja löytänyt sen seimen tai kaivon
pohjasta ...” (Le phare de 1’inconnu, La Re”vue theosophique, 1889).
Näin H. P. B. kaksikymmentä vuotta sitten.
Nyt tiedämme sanoa, että teosofinen liike on
sitä varten syntynyt, että se valmistaisi maaperän sille suurelle maailman uskonnolle,
joka ennen pitkää tuleva on. Teosofinen liike
on huutajan ääni korvessa, Mestarin edellä
käyvä Johannes kastaja. Mikäli tämä liike
pysyy tehtävälleen uskollisena, sikäli se jouduttaa uuden ”Vapahtajan” tuloa. Ja muis-
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takaamme tärkeä kohta: se läksy mikä meidän ehdottomasti on opittava ja maailmalle
opetettava, ennenkuin suuri opettaja voi ilmestyä,
on:
suvaitsevaisuus,
suvaitsevaisuus
sekä uskonnollisessa että jokapäiväisessä merkityksessä, ettemme luule olevamme jotakin,
vaan kunnioitamme toisiamme.
Leadbeater-juttu
oli
koetus
Teosofiselle
Seuralle. Se näkyy nyt olevan onnellisesti ratkaistu. Vuosikokouksessa oli hallinnon yksimielinen päätös, että Mr. Leadbeater on koska
tahansa tervetullut takaisin T. T:aan. Presidenttimme, Mrs. Annie Besant lausuikin seuraavat toiverikkaat sanat teosofisen liikkeen
tulevaisuudesta:
”Vuodesta 1910 lähtien Teosofiselle Seuralle
alkaa
ajanjakso
verratonta
mahtia,
yleismaailmallista
vaikutusvaltaa,
kunnes
se
seisoo maailman edessä vapaamielisen, henkisen ja sentähden vapaan Uskonnon tunnustettuna
lipunkantajana.
Tämä
on
nyt
varma, sentähden että Seura kokonaisuudessaan on julistanut puoltavansa suvaitsevaisuutta, vapautta ja veljeyttä. Ja minä, nöyrä
palvelija niiden Mestarien, jotka sen perustivat; H. P. Blavatskyn ja H. S. Olcottin seuraaja heidän omasta määräyksestään; Seuran
presidentti
Mestarein
tahdosta,
presidenttiperustajan nimittämänä ja jäsenten valitsemana: minä en pyydä niitä itseäni seuraamaan, jotka eivät sitä halua; heittäkööt, jos
hyväksi näkevät, käsistään sen tilaisuuden,
joka vain kerran tarjoutuu kunkin ajanjakson
alkaessa,
ja
huomatkoot
aikanaan, kuinka
suuri heidän hylkäämäänsä tilaisuus oli. Mutta minä kutsun teidän joukostanne niitä, jotka
ovat halukkaita minua seuraamaan uuteen
ajanjaksoon — jossa Vanhemmat Veljet taasen ovat omasta armollisesta julistuksestaan
Teosofisen Seuransa ensimäisenä osastona —
työskentelemään kanssani Teosofian nimessä
kansojen
rauhan
ja
maailman
valistuksen
puolesta.”
Toimittajalta 1909:41—43
Kuinka paljon tosiaan on työtä, ennenkuin
saadaan kirkko ja uskonto puhdistetuksi siitä
valheesta ja saastasta, mikä vuosisatojen vieriessä on kerääntynyt ympäri alkuperäisen
kristinuskon, ks rauha 1910: 326
[*V. H. V:n art. Suovien uskonpuhdistus
1911: 370—376]
Luterus ei saanut aikaan uskonvapautusta
vaan hän sen aavisti ja pani alkuun ja meidän vuosisatamme kenties näkee sen toteutuvan, ks Ajatus- ja lausuntovapaus 1913: 104
Lutherin uskonpuhdistus on luettava [*teos.
liikkeeseen] kuuluvaksi ks teosofia 1924: 281
T: Kirjoitan paraikaa ”Vuorisaarna” kirjaani englanniksi. Toivon saavani käsikirjoituksen valmiiksi marraskuun aikana.
Marraskuun 15 ja 16 p:nä on kymmenvuotisjuhlamme
Helsingissä.
Niiden
jälkeen
matkustan joksikin aikaa ulkomaille.
Kuta vanhemmaksi käyn, sitä hartaammin
soisin, että kykenisin johonkin. Tämä ”johonkin” ei ole mitään epämääräistä, vaan kasvaa
vuosi vuodelta selvemmäksi tajunnalleni. Päämääräni pitkin matkaa on tietysti ollut tehdä
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teosofista työtä. Mutta se päämäärä on vuosien
vieriessä kirkastunut. Näen yhä selvemmin
mielestäni, mitä ihmiskunta kaipaa. Ja vaikken ajattele itsestäni, että omalla työlläni osaisin ihmiskunnan kaipuuta tyydyttää, tiedän
kuitenkin, mikä ja kuka sitä kaipuuta voi
tyydyttää. Oman työni suhteen rukoilen vain,
että se voisi valmistaa tietä tulevalle. Tuleva
ei ole ihminen eikä vapahtaja, se on suuri
tapahtuma. Ihmisiä — hyviäkin — on, vapahtaja — Kristus — on, tuleva tapahtuma on
kuin suuri elämänpyörä näkymättömissä, joka
jo pyörii ja lähestymistään lähestyy.
Mikä tämä tapahtuma on?
Se on uusi uskonpuhdistus, suuri reformatsioni kristikunnan kaikissa kirkoissa. Sanon
”kristikunnan”, sentähden että olen länsimaalainen.
Itämailla
tämä
uskonpuhdistus
on
myös jo käynnissä.
Mutta kristikunta kaipaa kipeästi reformatsionia. Sen kirkot ovat unohtaneet Jeesuksen
sanoman
taivastenvaltakunnasta.
Sen
papit ovat tulleet virkamiehiksi, jotka eivät
edes aavista, mikä apostolinen ja profetallinen tehtävä heille oli aiottu.
Minä olen tästä tietoinen, ja tämä tieto
painaa minut välistä maahan, kun tunnen
vähäpätöisyyteni
ja
mitättömyyteni.
Toisena
hetkenä se minua rohkaisee ja saa minut
päättämään, että koetan tehdä mitä voin.
Tottapahan
myöhemmin
toteutuu
Jumalan
tahto niin maan päällä kuin taivaissa.
Tämänsyksyinen
luentosarjani
koskeekin
kirkkoa.1) Koetan esittää ja selittää, mitä
kirkko on, mitä se voisi ja mitä sen tulisi
olla. Lopullisesti en voi vedota muuhun kuin
omaan sisäiseen tietooni, mutta etsin tietysti
tukea Uudesta Testamentista ja historiasta.
Olen kuin huutavan ääni korvessa. Mutta
samalla uskon tietäväni, mitä Se tahtoo, jolle
työlläni koetan sitä valmistaa.
Ruusu-Risti on täten renkaana merkillisessä työssä. Sekä seuramme että tämä aikakauslehtemme.
Itse sitä ihmettelen, kun katselen suurta
tehtävää. Mitä me olemme, että semmoisessa
saisimme olla mukana?
Mutta Mestari tietää — ja aika näyttää.
Tapahtukoon hänen tahtonsa ja olkoon hänen
rauhansa meidän kaikkien kanssa nyt ja aina.
Toimittajalta 1930:329—331
Niin vähäpätöistä kuin työmme onkin, tiedämme, että siinä piilee suuren tulevan uskonpuhdistuksen
siemen,
uskonpuhdistuksen,
joka nimenomaan tulee koskemaan kristikuntaa ja kristillisiä kirkkoja. — — Kaikessa
hiljaisuudessa olemme panneet tämmöisen työn
alulle Suomessa. — — [*H. P. B.] haaveili
uskonpuhdistusta kaikissa maailman kirkoissa
ja uskonnoissa, ks H.P.B. 1931:39—40
Syksymmällä toivon myös saavani valmiiksi
uuden kirjan kirkosta ja tulevasta uskonpuhdistuksesta, joka käsittää viime syksynä
pitämäni esitelmät, ks P. E. XII ”H. P. B.”
1931: 182
1
) [”‘Luentosarja julkaistu
Ekleesia” nimisenä kirjana]
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T: Kesäkursseilla Jyväskylässä heinäkuun
30 p:stä elokuun 6 p:ään elin omasta puolestani kuin taivaissa: kipua ei ollut, väsymystä
ei tuntunut, työ oli todellista nautintoa. Ilmapiiri oli täynnänsä hyvää tahtoa, myötätuntoa ja luottamusta, ja lopuksi kerroin — ehkä
avomielisemmin kuin koskaan — muutamia
menneen ajan muisteloita ja muutamista lähitulevaisuuden
työsuunnitelmista.
Ystävät
kuuntelivat kiinnostuneina, hartaina, liikutettuina.
Tulevaisuuden
suunnitelmat
keskittyivät
minuun nähden siihen, että lähden tänä syksynä
Amerikkaan.
Amerikkalaisesta
luentomatkasta on ollut puhetta pian parin vuoden
aikana, mutta tuuma muuttui äkkiä tänä keväänä kokonaan toisenluontoiseksi. Ei ole
minun mentävä Amerikkaan luennoimaan, —
esitelmien ja kokousten pito jää ainakin
sivuseikaksi. Matkani tarkoitus on toinen. On
lähdettävä Californiaan koko talveksi ja —
kirjoitettava. Oikeammin sanoen: opittava ja
kirjoitettava.
Mikä kirjoitus on sitten niin merkillinen,
ettei sitä voi kotimaassa suorittaa? Aivoilleni
selitän näin: sinä tarvitset perspektiiviä, ja
Europassa perspektiivi on liian lyhyt. Mutta
henkeni tietää: sinun täytyy avata älysi
eräälle inspiratsionille, joka Californiassa on
lähellä, jotta voisit suorittaa sen tehtävän,
mikä sinulle nyt on määrätty.
Tämä kuulostaa vähän liian juhlalliselta.
Ei se tehtävä niin merkillinen ole, ettei kuka
tahansa toinen suuremmilla kyvyillä varustettu kykenisi sitä paremmin ja helpommin
suorittamaan. Että minut on siihen viime
vuosina valittu, riippuu vain siitä, että sydämeni on aina ollut sille nöyrästi ja vaatimattomasti altis. Tuntien pienet kykynsä se
on asettanut itsensä Mestarin palvelukseen.
Kaikkien meidän Mestarimme ja Vapahtajamme Jeesus Kristus tahtoo, että kristikunnassa
on
tapahtuva
uusi
uskonpuhdistus.
Lutherin
reformatsioni
pysähtyi
puolitiehen.
Se puhdisti kirkkoa muutamista epäkohdista,
mutta itse uskonopin puhdistus jäi kesken.
Kuitenkaan kirkko ei voi läpeensä uudistua,
ellei se oppi, se elämänymmärrys, johon kirkko
perustuu,
muutu
kokonaan
Jeesuksen
omaksi elämänopiksi. Tämä taas on mahdotonta, ellei Paavalin perustama kristillinen
teologia kirkastu Paavalin oman tarkoituksen
mukaiseksi. Uuden uskonpuhdistuksen tehtävä
on näin ollen ensinnä näyttää, mikä Paavalin
teologinen metafysiikka oli, ja toiseksi palauttaa
alkuperäiseen
puhtauteensa
Jeesuksen Kristuksen siveysoppi.
Tämän reformatsionin H. P. Blavatsky pani
alulle. Hän näytti, että kaikissa uskonnollisissa maailmanselitysopeissa on sama teologinen ydin, jota hän nimitti teosofiaksi. Hän
myös viittasi siihen, että kaikissa uskonnoissa
siveysoppi on ytimeltään sama. Hänen suuri
herätystyönsä kohdistui koko maailmaan ja
sen kaikkiin uskontokuntiin, mutta jokaisen
uskontokunnan omaksi tehtäväksi jäi puhdistaa oma uskonsa ja kirkkonsa. Tohtori Rudolf
Steiner Saksassa jatkoi H. P. B:n työtä mitä
kristikuntaan
tuli
kristillisen
metafysiikan
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alalla, ja Ruusu-Risti Suomessa sai tehtäväkseen jatkaa samaa H. P. B:n työtä kristillisen siveysopin alalla.
Nyt on tämä kristikunnan reformatsioni
keskitettävä suureen ponnistukseen Pohjolassa, ja sitä varten on julkaistava teos, joka
piirtää uskonpuhdistuksen selvät ääriviivat ja
kutsuu kirkkoja ja lahkoja mahtavaan työhön
Jeesuksen ja Paavalin auttamiseksi heidän
suunnitelmiensa toteuttamisessa.
Suokoot hyvät henkivallat, että minä RuusuRistin avulla kykenisin suorittamaan oman
osani Kristuksen suunnitelman valmistusdraamassa. Ehkä silloin voisin tuntea niinkuin
vanha roomalainen, etten ole turhaan elänyt.
Toimittajalta 1933: 199—200
Loppuun suorittamatta jäänyt uskonpuhdistus — Den ofullbordade reformationen — on
nimeltään ruotsalaisen pappismiehen Roederich Stinzingin kirjoittama teos. Tekijää on
inspiroinut Rudolf Steinerin aatteet ja varsinkin antroposofian pohjalta syntynyt kristillinen
seurakunta
”Die
Christengemeinschaft”. Kirja on kiintoisa esimerkki aikamme pyrkimyksestä ja valaisee omalla tavallaan kysymystä, jolle Ruusu-Risti jo kauan
on pannut suurta painoa ja jonka puolesta
se tahtoo tehdä työtä.
Tien varrelta 1933: 266
Uskollisuus, -nen jne
ks Sukupuoliasia 1906:16 paha Ei pahaa
1906:187 heikkous 1906:204 Rakkauden alkemia 1906:223 Puhtauden ihanne 1906:228
Naisen kannalta 1906:244 HSO 1907:54 uskonpuhdistus 1909: 41 rakkaus 1909: 308
Ja miten ihminen voisi kasvaa luotettavaksi
hengen vainiolla työskenteli jaksi, jonka käsiin
suurikin tehtävä ja kutsumus voidaan uskoa,
ellei hän olisi oppinut uskollisuuden läksyä
verrattain
pienten
velvollisuuksien
tunnontarkassa täyttämisessä? ks henki 1910: 228
ks Wachtmeister 1910: 369 kirjallisuus
1911:11 Rakkauden salaisuus 1911:215 Steiner 1913:171 Palomaa 1915:54 VHV 1915:
54 vallankumous 1915: 149 Mysteriot II 1916:
114 Kivi, Aleksis 1916:148 PE VII 1916:242
T. S :n työ ja tarkoitus 1916:347 mammona
1916: 387 Tietäjälehti 1917: 247 teosofia Mitä
on teosofia? 1917:445 VHV 1919:92 ja 104
Sentähden käsky uskollisuuteen on ihmissielulle välttämätön. Ja me tiedämme, että
kuta enemmän ihminen on oppinut rakkauden
läksyä, sitä uskollisempi hän on myös luonnostaan, ks sukupuolielämä 1920:150
Yleisö oli havainnut, että uskollisesti ja itsepintaisesti olin läpi elämäni palvellut teosofista asiaa — — nuoruudesta saakka kuvittelin kerran kuolevani T.S:n uskollisena palvelijana ks R-R 1920:341—348
Oikeaoppisuus ei koskaan ole syntynyt siten, että uskollisesti ollaan seurattu alkuperäisen Mestarin jälkiä. — — Niin on minunkin sydämeni uskollisesti kiinni teosofiassa ja T.S:ssa ks R-R 1921:391—396 ja 451
”Uskollisuusliitto” on samansuuntainen nykyinen yhtymä Teosofisessa Seurassa kuin
”Back to Blavatsky”-liike. Suom. [*P. E:n]
muist. 1922: 243 muist.

Uudestisyntyminen!

ks Mestari 1923:205 AB 1923:286 PE XII
1923: 363
Aatteelleni jäinkin uskolliseksi. Maailmansodan aikana puhuin aina tilaisuuden sattuessa sotaa vastaan, ks vegetarismi 1924: 8
ks Kouta 1924: 86 apostolit 1924: 246 HPB
1925:5 kirjallisuus 1925:240 teosofia 1926:6
Messias 1926:74 teosofia 1926:162 Temppelirahasto 1927: 31 R-R-vpm 1928: 23 JRH: Tulijärvi 1928:143 toivo 1930:1 PE III syntymäp. 1930:3 HPB 1931:37 Purucker 1931:
252 Ristonmaa 1932:34 ristiretki 1932:157
täytä
jokapäiväiset
velvollisuutesi
uskollisesti — — Kuta uskollisempia ja epäitsekkäämpiä olemme, sitä enemmän elämä meitä
henkisesti suosii, ks täydellisyys 1932: 243
ks R-R 1933: 38—39
Olkaa siis vähässä uskolliset, rakkaat ystävät, että teille sitten uskottaisiin suurempia
tehtäviä, ks P. E. VI Amerikka 1933:200.
Uskomaton
ks P. E. XII Kalevalan Avain Uskomatonta
ajattelemattomuutta 1917: 189
ks R-R 1927: 244.
Uskottomuus
ks maailmanloppu 1907: 183 Palomaa 1908:
249.
Uteliaisuus, utelias
Yliaistillista tietoa ei pidä etsiä uteliaisuudesta tai vallanhimosta, ks mediumismi 1905:
182
ks hyvä 1907:202 epäjumala 1913:217 salatiede 1914:199 PE. XII Kalevalan Avain.
1916:244 Holmberg, Uno 1916:439 selvänäkö
1927:38 R-R 1930:187 HPB 1930:225 Mooses 1931: 329 Aaltonen, Väinö 1933: 4 ennustus 1933: 157.
Utilitaristi ks teosofia 1916:300.
Utopia, utukuvia ks haaveilu 1911: 47 laki
1923: 369.
Uudestiluominen ks Suomi 1921: 6 Europa
1929: 147.
Uudestisyntyminen, uudestaansynty niinen
ks P. E. II Uudestisyntymiskokemus
P. E. XII Uudestisyntyvä Suomi
Siten vaellamme itsekkyytemme erämaan
läpi, kunnes pääsemme henkisen uudestaansyntymisen luvattuun maahan ja Kristus,,
vapahtajamme, syntyy sydämemme seimessä,
ks Tietäjät itäiseltä maalta 1909 joulu: 5
Suomen koko sivistyselämä kaipaa henkistä
uudestisyntymistä, ks Aikamme tarve 1911:
349
ruotsalaista
uudestisyntymistä
maassamme
ks runoilija 1913: 317
uudestasyntyneenä poistuin Elias Lönnrotinhaudalta, ks Lönnrot, Elias 1915: 318
Mutta emme saata syventyä Kristusmysterioihin itsetietoisesti, uudestisyntyneen ihmisen tavalla, ennenaikaisesti, ks Mysteriot II
1916:110
”uudestisyntynyt” ks panettelu 1916: 382
Suomi on vanha kansa, mutta se on kutsuttu uudestisyntyneenä alottamaan uutta sivistystä, ks Suomi 1918:67
ks Marjatan rengas 1918: 91
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mikä ei luvussa 13 synny uudestaan rakkaudessa, se on tuomittu kuolemaan, ks ennustuksia 1920: 54
Munkkielämä — — Se on kaita tie eikä
sille voi astua ilman henkistä heräymystä ja
uudestisvntymistä.
ks
sukupuolielämä
1920:
152
alkuperäinen T. S., joka uudestisyntyneenä
nimitti itseään Ruusu-Ristiksi, ks R-R 1921:
323
Jumalan ”armo” on tosiasia, jota jokainen
”uudestisyntynyt” saa kokea, ks Joulun sanoma 1922:297
Ruusu-Risti-seura
tähtää
vain
jäsentensä
siihen henkiseen uudestasyntymiseen, joka on
kaiken sisäisen kehityksen ensimäinen ehto
ja alku. ks vegetarismi 1923: 327
ks Kouta 1924:86 Sairas sielu 1926:228
Ruusu-Risti on nyt tavallaan kuin uusi
yritys. Se on teosofinen liike uudestisyntyneenä, ks R-R 1931: 333
[*Paavalin kokemus] oli todellista henkistä
kokemusta — henkistä uudestaansyntymistä.
ks Paavali 1932:203
[*kolmetoista] on uudestisyntymisen, uuden
elämän ja syvemmän rakkauden ihmeellinen
luku. ks R-R 1932:277
Kolmetoista
on
kabbalistisesti
kuoleman
luku, mutta siihen sisältyy myös Uudestasyntyminen, ks buddhi 1933:172
ks Tolstoin opin teosofia 1934: 295.
Uudistus, -taa jne
ks Merkit taivaalla 1910: 79 Historia uudistuu 1910: 79
[*P.E
:n]
Uudesta-järjestämissuunnitelma
[*teos. Nuorisoliitolle] ks ylisihteeri 1913: 210
ks Mestari 1915: 502 Kivi, Aleksis 1916: 148
T.T:n työ ja tarkotus 1916: 346 ajatus 1916:
386
Sisimmässäni
tiesin,
että
yhteiskunnan
uudistajat olivat alottaneet väärästä päästä
ks Suomi 1918:72
ks yhteiskunta 1919:257 politiikka 1919:
260 R-R 1920:343 ja 383 ja 1921:4 vpm
1926: 106 R-R 1928: 210 uskonpuhdistus 1933:
200 PE VI Amerikka 1933: 200 Teosofia ja
sosialismi 1934:248 Tolstoin opin teosofia
1934:293 ja 1935: 26.
Uurainen 1913: 260.
Uus, Henrik 1928: 63
Henrik Uus in memoriam. Kirj. Rafael
Ronimus 1928: 184.
Uusi aate ks päämaja Pakinaa 1911: 150
Uudet aatteet ovat ilmassa Suomessa, — se
näkyy siitäkin, että uusi lehti, joka puoltaa
luontoa ja luonnollisuutta elämässä, alkaa
ilmestyä Tampereella L. Leppäsen ja Aaku
Mäen [* Sampsa Luonnonmaa] toimittamana.
Sen nimi on Luonnonparantaja.
Tien varrelta 1912: 54
ks vallankumous 1915: 149 yliopisto 1915:
465 Cagliostro 1916:13 sota 1918:194 propaganda 1933: 176.
Uusi aika
ks P. E. XII Uuden ajan aamunkoitteessa
Uusi aika koittaa ihmiskunnalle, uusi aika,
jolloin tiedämme, kuinka meidän tulee ym-
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märtää sana ”totuus”, uusi aika, jolloin ymmärrämme, että elämän salaisuuden ensimäinen avain on juuri tämä ihmisten veljeys, että
he avaavat toisilleen sydämensä, ks Omatuntolehti 1906: 5
Uuden ajan oireet. Olen kuullut kerrottavan, että jossain maamme lyseossa on kokonainen luokka, joka yhteisvoimin pohtii elämän kysymyksiä ja omaa sangen tolstoilaiset
mielipiteet. Toivon, että näiden nuorten filosofinen ja uskonnollinen into ei laimene iän
karttuessa.
Tien varrelta 1906: 63
ks Kansallinen kulttuuri ja 1906: 190 looshityö 1909: 339
Uuden ajan enteitä alkaa jo näkyä kaunokirjallisuudessammekin.
ks
Finne,
Jalmari
1909: 371
ks Teosofinen liike 1909 joulu: 14 maanomistus 1910: 49 Merkit 1910: 79 Suomi 1910:
228 kirjallisuus 1911:2 aika 1911:349 maailmanuskonto 1912:30 rauha 1912:415 nainen
1913:267 A. B. 1913:361 Europa 1914:255
sota 1914:359 ennustuksia 1914:366 ja 420
vallankumous 1915: 147 Lönnrot 1915: 317
Kotimaa 1915:498 Leino 1916:48 mammona
1916: 387
Eino Leino — — ennustaa uuden ajan olevan käsillä ks P. E. XII Kalevalan Avain
1917: 7
Uskon samaten kuin monet ihmiset nykyään, että uusi aika on tulossa, uusi sivistys, veljellisempi yhteiskuntamuoto, veljellisempi kansainvälinen tila. Koska tämä uusi
aika alkaa, on vaikea, niin, mahdoton määritellä vuosiluvuissa. Se on jo alkanut. Se
on jo olemassa ihmismielissä ja ihmismielten
kaihoissa, vaikka sen toteutuminen fyysillisessä maailmassa tapahtuu askel askeleelta,
vähitellen, ikään kuin puu kasvaa siemenestä,
ks I.T.J. 1917: 104—105
ks Suomi 1917: 154 ja 201 ja 1918: 69 Marjatanrengas 1918:91 rauha 1919:4 RuusuRisti 1920: 382
Ruusu-Rististä on tuleva uuden ajan, uuden
uskon, uuden elämän ja uuden ihmisen symbooli, ks Joulun Ruusu-Risti 1921:581
[*Suomi saattaisi] esoteerisesti alkaa uutta
aikaa, jos se kykenisi luomaan sopusointua ja
edes pientä yhteistyötä eri, esoterismia harrastavien seurojen kesken, ks Efimoff, N.
1923: 6
ks Sinnett 1923:165 onni 1925:259 lootuskoulut 1926: 133
Oletteko valmistuneet yhteisvoimin uuden
ajan yhteistyöhön? ks Temppelirahasto 1927:
31
Vuonna 1917 alkoi taas uusi aika. ks R-R
1927: 167
Jeesus Kristus pani alulle uuden ajan ihmiskunnan historiassa — — Kuinka todella
toisenlainen on se uusi aika, jonka kulmakiven Jeesus Kristus laski, kuinka erilainen
se uusi yhteiselämä, johon hän kutsui ihmisiä! ks Kristinusko ja maailmanrauha 1927:
388—394
ks ylösnousemus 1929: 143 tuhatvuotinen
1930: 137 H.P.B. 1931: 38.
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Uudenaikainen
Minun ymmärtääkseni avioliitto on jotakin
niin ”uudenaikaista”, että ihmiset tuskin vielä
ovat oppineet sen läksyn ensimäistä kirjaintakaan, ks Rakkauden alkemia 1906: 223
Ennen maailmansotaa uskoin vielä uudenaikaisiinkin ihmisiin, ks sota 1924: 2
”Uudenaikaisia apostoleita ja vale-Messioita” ks H.P.B. 1926: 97.
”Uusi Aika”, aikakauslehti
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”, ks P. E. VII
1905: 27
”Elämä”, tulee ikään kuin entisen ”Uuden
Ajan” monta vertaa muhkeammaksi reinkarnatsioniksi. ks Elämä-lehti 1905: 243 ja 1906: 88
ks P. E. XII Uuden ajan aamunkoitteessa
1910: 1
Johan Kock — — oli aikoinaan (v. 1901)
sangen intresseerattu Uusi Aika lehdestä ja
kirjotteli
siihen
artikkeleita
yhteiskunnallisista kysymyksistä, ks Kock, Johan 1915: 401
ks P. E. XII Valoa kohti 1916:102
Jean Boldt, — — Hänen alotteestaan syntyi v. 1901 viikkolehti Uusi aika, joka ensimäisenä palveli teosofian sanomaa Suomessa,
ks Boldt, Jean 1920: 240
1901. — — Tammikuusta toukokuuhun ilmestyy Jean Boldtin ja Pekka Ervastin viikkolehti ”Uusi Aika”, joka sisältää ”teosofisia
kirjeitä” P. Eritä, ks P. E. VII Muutamia
1924: 222
Palomaa — — sai herätyksensä v. 1901
Uusi Aika-lehden kautta, ks Palomaa, Veikko
1924: 368.
Uusi Aika, kuukauslehti
Uusi Aika niminen pieni teosofinen kuukauslehti ilmestyy Alina ja Emil Alttiuksen
toimittamana Amerikan Yhdysvalloissa (Marquette, Mich.). Sen tarkoituksena on olla
”uranuurtajana
kirkollisten
ja
materialististen Amerikan suomalaisten keskuudessa”. Menestyköön se työssään!
Tien varrelta 1926: 208.
Uusi aikakausi
Mahdollisesti hän panee alulle uuden aikakauden ks P. E. VII 1907:235
alkakaamme uusi aikakausi ks T.T:n tehtävä 1921: 334
Jeesus avasi kuin uuden aikakauden ihmiskunnalle ks Kristinusko ja 1927: 388
uuden aikakauden sarastaessa, ks Vesimies
1932: 169.
Uudet aistit ks moraali 1930: 95 Paavali
1932: 204.
Uusi ajanjakso
uusi Messias on tuleva, joka alkusysäyksen
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antaa uuden ajanjakson pyörivälle rattaalle.
ks Kristus 1911: 289
teoksen, joka valaisee Kalevalaa, omaa kansalliskirjaamme,
uudelta
kannalta
ja
joka
ehkä siten voi panna alulle aivan kuin uutta
ajanjaksoa Kalevalan ymmärtämisessä ja tutkimisessa, ks P. E. XII Kalevalan Avain 1916:
244
Elämäni on nyt ulkonaisesti tehnyt käänteen ja astunut uuteen ajanjaksoon, ks P. E.
II käännekohtia 1924: 124
H. P. B:n artikkeli ”Ajan merkit” puhuu
m.m. suggestionin vaaroista uuden ajanjakson alkaessa, ks H.P.B. 1929: 189 muist.
Uusi elämä
UUSI ELÄMÄ
”Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä
hän on silloin joko vihaava toista ja rakastava toista, taikka hän liittyy toiseen ja halveksii toista. Ette voi palvella Jumalaa ja
mammonaa.” (Matt. ev. VI: 24).
Kuka ei ole lukenut tai kuullut näitä sanoja? Mutta kuinka moni on tullut ajatelleeksi, mitä ne todella merkitsevät?
Kirkko on aina niillä puolustanut omia
menojaan: palvella Jumalaa, se on: palvella
kirkkoa; palvella mammonaa, se on: vastustaa kirkkoa. Meidän päivinämme annetaan
ehkä lievempi, vaikka samalla hämärämpi selvityT: palvella Jumalaa, se on: edistää Jumalan valtakuntaa maan päällä (ja tämä voi
tapahtua lahkoissakin, ulkopuolella kirkkoa);
palvella mammonaa, se on: työskennellä ajallisen
turhuuden,
jumalankieltämisen,
paljastaan maailmallisen kulttuurin puolesta. Älkäämme liioin unohtako kolmatta, yksilökohtaista selvitystä: palvella Jumalaa, se on:
taistella omaa itsekkyyttään vastaan, ja palvella mammonaa, se on: hemmotella omaa
itsekkyyttään.
Kieltämättä kaikissa näissä selityksissä piilee jotakin kaunista; ne ovat kaikki tavallaan
hyviä, mikäli ovat vilpittömiä. Mutta jos
luemme
vuorisaarnaa
kokonaisuudessaan
tai
ainakin sitä osaa, josta ylläolevat sanat on
otettu,
tulemme
varmaan
ajatelleeksi,
että
Jeesus mahdollisesti on tarkottanut jotakin
paljon erikoisempaa. Sillä evankeliumi puhuu
siinä kohden nimen omaan meidän ihmisten
personallisesta ja ruumiillisesta elämästä. Jeesus sanoo nimenomaan, että ne, jotka huolehtivat siitä, mitä heidän tulee syödä ja
juoda ja millä heidän tulee itseään vaatettaa,
palvelevat mammonaa, tekevät ”niinkuin pakanat”. Ne taas, jotka häntä — Jeesusta —
seuraavat, eivät huolehdi huomisesta päivästä, vaan elävät suruttomina kuin taivaan linnut ja kedon kukkaset, etsien ensin Jumalan
valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan ja tietäen, että kaikki muu heille silloin kyllä
annetaan.
Ja kun näin luemme evankeliumia, hämmästymme sen suoraa puhetta! Jeesus tuomitsee siis pakanalliseksi ja jumalattomaksi
kaiken sen, mitä me olemme tottuneet pitämään ihmisen lähimpänä, ehdottomana, miltei korkeimpana velvollisuutena. Vai eikö ihmisen ensimäinen yhteiskunnallinen velvolli-
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suus ole itse pitää huolta aineellisesta toimeentulostaan? Voiko hän heittäytyä toisten
elätettäväksi menettämättä arvoaan ja kunniaansa kanssaihmisten silmissä? Onko Jeesus siis kehottanut meitä laiskuuteen, välinpitämättömyyteen,
toimettomuuteen ja kaikkiin siitä seuraaviin paheihin? Ikävä kyllä
historia näyttää, että monet papit ja munkit
ja hartaat uskovaiset ovat käsittäneet raamatun sanat juuri sillä tavalla. Ja ihmekös tuo,
sillä ovathan ne päivän selviä?
Entä jos sittenkin olisimme väärinkäsittäneet Jeesuksen sanat? Sydämemme vastaa
heti: epäilemättä, sillä kuinka suuri mestari
olisi voinut antaa huonon neuvon?
Vaara onkin siinä, että koetamme tulkita
pyhän kirjan sanoja tunkematta ensin pyhän
kirjan henkeen, että koetamme ymmärtää ja
selittää mestarin neuvoja seuraamatta täysin
hänen askeleitaan jokapäiväisessä elämässä.
Mutta jos hän taas on tarkottanut toista
kuin hän silminnähtävästi on sanonut, silloin
kai ne selitykset, jotka alussa mainittiin, ovat
paikallaan ja oikeat? Eipä niinkään, sillä
mikä oikeus meillä on päättää, että mestari
on tarkottanut toista kuin mitä hän on sanonut? Epäilemättä hän on tarkottanut juuri
mitä hän on sanonut, mutta ymmärtääksemme mitä hän on sanonut, on meidän yhdyttävä hänen henkeensä.
Lausukaa Jeesuksen sanat samassa hengessä kuin hän ne itse lausui!
”Ei kukaan voi palvella kahta herraa:
sillä jos hän palvelee mammonaa, niin hän
ottaa itselleen, mitä hänen ruumiinsa tarvitsee (ja enemmän), mutta jos hän palvelee
Jumalaa, niin hänelle annetaan, mitä hänen
ruumiinsa tarvitsee (ja enemmän)”.
Mitä siis on mammonan, mitä Jumalanpalvelus? Mammonan valtakunta on kaikkien
tiedossa, koska sitä ei tarvitse etsiä. Jumalan
valtakunta on etsittävä. Mammona houkuttelee jokaista ottamaan, Jumala kehottaa odottamaan. Mitkä siis ovat nämä ”kaksi herraa?”
Toinen on se, jota ihmiset luonnostaan tuntevat ja tunnustavat, toinen on se, josta
Jeesus opetti. Mutta mikä on ihmisen herra?
Hänen
sisäinen,
tosi
elämänkäsityksensä.
Mammona on vanha elämänkäsitys, Jumala
on Jeesuksen opettama uusi.
Eikä ainoastaan Jeesuksen opettama, vaan
kaikkien suurten mestarein, sillä aina nämä
kaksi elämänkäsitystä taistelee toisiaan vastaan, aina ne ovat taistelleet.
Toinen elämänkäsitys on se, että elämä on
ainetta, että tajunta ja ajatus riippuu aineesta. Ihminen on aineellinen olento, ja kun
hänen ruumiinsa kuolee, loppuu myös hänen
tajuntansa ja ajatuksensa. Ihminen on aineellinen olento: hänen elämänsä ja ajatuksensa on juuri siinä, että hän syö ja juo ja
vaatettaa itseään. Ja mitä varten hän elämäänsä ja ajatustaan käyttäisi, ellei juuri
elämäänsä
ylläpitääkseen,
s.o.
ruumiistaan
huolta pitääkseen?
Tämä on mammonan elämänkäsitys.
Jumalallinen elämänkäsitys on se, että elämä on henkeä
(tajuntaa), että tajunta ja
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ajatus hallitsevat ainetta. Ihminen on henkinen olento, hänen tajuntansa on ruumiista
riippumaton. Hän on henkinen olento: hänen
ruumiillinen elämänsä on siinä, että hän ajattelee. Ja miksei hän tahtoisi ylläpitää ruumiillista elämäänsä? Hän tietenkin tahtoo, ja
sentähden hän ajattelee.
Mitä tämä on? Eikö ihminen syö ja juo ja
vaateta itseään? Epäilemättä hänen ruumiinsa niin tekee. Mutta hänen ruumiinsa ei ole
hän itse.
Elämä on yksi, ja sentähden sekä mammonan että Jumalan valtakunnassa syödään ja
juodaan ja vaatetetaan itseään. Mutta mammonan valtakunnassa katsotaan asia toiselta,
kannalta kuin Jumalan.
Ero on maailmankatsomuksessa ja elämän
voimassa.
Mammona katsoo alhaaltapäin ruumiin kannalta ja mittaa voimansa ruumiin rajallisten
voimien mukaan. Jumala katsoo ylhäältä hengen kannalta ja tietää henkensä voimat rajattomiksi. Mammonan palvelija luottaa ruumiinsa ja aivojensa voimiin, Jumalan palvelija henkensä ja ajatuksensa.
Tämä on Jeesuksen ja mestarein oppi; elämä lähtee hengestä ja ajatus on sen käsi.
Mutta vastakohtainen oppi sanoo, että elämä
lähtee ruumiista ja ruumiin käsi on sen
käyttöväline.
Henki on yksi ja rajaton, ruumis on vain
hiukkanen muotomaailman avaruudessa. Hengen voima on loppumaton, ruumiin voima pian
kulunut.
Vanha maailmankäsitys sanoo: minä olen
ruumiillinen olento, minä tarvitsen ruokaa
ja vaatteita elääkseni, siis minun täytyy ponnistaa näitä hankkiakseni. Uusi elämänkäsitys opettaa: minä olen henkinen olento, minun täytyy ja minä tahdon ajatella, kunnes
pääsen Suuren Elämänhengen, jumalan yhteyteen, ja sitä ajatustani varten tarvitsen
ruumiin. Mikä on loppupäätös? Molemmat
käskevät työhön. Mutta vanhassa maailmankatsomuksessa tehdään työtä sokeasti, umpimähkään, tietämättä miksi, uudessa taas iloisesti, itsetietoisesti, suurta nykyisyyttä varten.
Kun olemme mammonassa kiinni, huolehdimme,
suvemme,
sairastamme,
vaivaamme
päätämme. Kun elämme ”Jumalan lasten vapaudessa”, emme huolehdi, emme sure, emme
sairasta, emme vaivaa päätämme, vaan iloitsemme ja ihmettelemme ja lepäämme rauhassa. Emme vaadi mitään emmekä pyydä,
vaan kaikki meille tulee meidän henkemme
voiman takia.
Sentähden Jeesuksen ja mestarein opetuslapset vapautuvat huolista. He vapautuvat
niistä, kun heidän sielunsa karistaa päältään
aineellisuuden kahleet. Ja kun Jeesus puhuu
vuorisaarnassaan ”pakanoista”, tarkottaa hän
ihmisiä yleensä; sillä ainoastaan ne ovat
Jumalan lapsia, jotka häntä tosi teossa seuraavat. Ja Jeesuksen seuraaminen ei ole sitä,,
että me tulemme ”niin hyviksi”, vaan Jeesuksen ja mestarein seuraaminen on sitä, että
meidän suhteemme elämään muuttuu. Me
”käännymme”. Me katselemme elämää uusilla
silmillä. Me katselemme elämää hengen ja
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voiman kannalta. Me alamme uutta elämää.
Ei uutta elämää määrätynlaisissa teoissa (ainoastaan), vaan uutta elämää hengessä. Elämän painopiste on muuttunut. Elimme ennen
ruumiillisen ymmärryksen savuisessa pärevalkeassa, nyt elämme jumalallisen järjen kirkkaassa päivänvalossa ja hengen voimassa ja
uskossa.
”Älkää siis murehtiko huomispäivästä, sillä
huomisella päivällä on huoli itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin tämäkin kaikki sen ohessa
annetaan teille.” (Matt. ev. VI: 34,33).
Pekka Ervast. 1908: 321—324.
Uusi elämänymmärrys, -laki jne
ks Omatunto-lehti 1906: 5 Mulford 1910:
367 hyöty 1911: 54
Uuden elämänymmärryksen tehtävä ei ole
ainoastaan liittää henkisesti yhteen muutamia yksilöitä eri kansoista, vaan myös vaikuttaa
herättävästi
ja
nostavasti
kaikkien
kansojen siveelliseen ja henkiseen elämään,
ks kansa 1914:500
uusi elämänusko on teosofinen maailmankatsomus — — uuden elämänymmärryksen
lipunkantajina
ks
vallankumous
1915:147—
149
Olen kirjottanut — — pienemmän teoksen
nimeltä ”Uusi jumala”, joka esittää uuden
elämänymmärryksen pääpiirteitä, ks P. E. XII
Uusi Jumala 1917:248—249,
Uusi elämänusko ei tule ilman epäilyksiä,
ks kehitys 1920: 98
ks R-R 1920:382 Joulun R-R 1921:581
looshityö 1926: 247
hänen
[*Jeesuksen]
vapaaehtoinen
kuolemansa ristillä oli hänen tuomansa uuden elämänymmärryksen ja uuden elämänlain korkein mahdollinen ilmaisu, ks Kristus 1927: 78
ks Kristinusko ja maailmanrauha 1927: 388
saamme myös kansana nähdä, mikä uusi
elämä, ja tehtävä odottaa meitä Europan ja
maailman näyttämöllä, ks Suomen tulevaisuus
1928:208
Uusi testamentti on Jeesuksen uuden elämänymmärryksen,
hänen
uusien
käskyjensä
ja hänen avaamansa uuden pyhitystien selostajana pikemmin ainutlaatuinen, ks raamattu 1929: 124
Pahan vastustamattomuus oli uuden elämänymmärryksen, uuden liiton ydinnäkemys
ks Jeesus 1930: 178
teosofian
uusi
elämänymmärrys
leviää
maailmaan, ks ennustuksia 1933: 158.
Uusi ihanne
ks Vuosi 1905:219 ennustuksia 1914:420
Suomi 1918: 69.
Uusi ihminen
ks nuoriso 1912:455
Uusi sivistys tarvitsee uusia pohjapiirustuksia. Uusia piirustuksia voivat luoda ainoastaan uudet ihmiset, nerokkuudessa, henkevyydessä, elämäntavoissaan uudet. Niitäkin
jo on ollut ja on — ja miksei niitä yhä uusia
syntyisi? ks I. T. J. 1917: 104
Ja henkinen kaste on siinä,
että ihmisessä
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syntyy uusi ihminen, jonka Jumala tunnustaa
pojakseen, ks Jeesus 1921: 67
uuden ihmisen symbooli, ks Joulun R-R
1921:581
koetamme luoda uusia ihmisiä — henkisesti
uusia, ks politiikka 1929: 52
uusi ihmiskunta, joka jo kulkee Mestarin
jälessä ks lapsi 1933: 177.
Uusi Jerusalem
Valo, joka uudessa Jerusalemissa loistaa,
on nimeltään Theou-Sophia, ja siitä on nyt
jo heijastunut säde maan päälle, ja se säde
ennustaa koko valon tuloa, ks rauha 1919: 5
ks Hesekiel 1930: 178.
Uusi jumala, jumalihminen
ks P. E. XII Uusi Jumala
Jeesus Kristus taasen on se uusi jumalihminen, joka tämän mysterion kautta syntyi. — — todella syntyi jotain uutta, syntyi
ajassa ja jatkuu ikuisuuteen, ks Jeesus vaiko
Kristus? 1919: 17.
Uusikaupunki 1911:251—252.
Uusi ketju
Elämä astuu nyt uuteen, korkeampaan ketjuun, jossa näytelmä uudistuu täydellisemmässä muodossa, ks Sal. O:n ”Maailmansynty” 1914: 59.
Uusi kiertotähti ks aine 1919: 214.
Uusi kirjallisuus
portin
avaus
uuteen
kirjallisuuteen
ja
uuteen aikaan Suomessa, ks P. E. XII Valoa
kohti 1916: 102.
Uusi Kuvalehti ks P. E. VII 1905:27 ja
1924: 221.
Uusi käsky ks nuoriso 1912: 454.
Uusia näkökohtia art.sarja ks P. E. X.
Uusi opettaja
UUSI OPETTAJA
Kristus sanoi: ”rakasta jumalaa yli kaiken
ja lähimaista niinkuin itseäsi”.
Muhammed sanoi: ”Allah (jumala) on yksi
ja uskonto on alistumista hänen tahtonsa
alle (islam)”.
Buddha sanoi: ”totuus on ikuinen, se ei
tunne syntymää eikä kuolemaa; se ei tunne
alkua eikä loppua. Huutakaa totuutta avuksenne, oi kuolevaiset! Antakaa totuuden vallata sielunne; totuus tuopi ihmiselle kuolemattomuuden lahjan.”
Laotse (Kiinassa) sanoi: ”kun viisas ihminen kuulee Taosta (jumalasta, jumalaan vievästä tiestä), hän seuraa sitä. Taivaan Taolla ei ole suosikkeja; se aina auttaa hyvää
ihmistä.”
Zarathustra (Persiassa) sanoi: ”tee itsesi
puhtaaksi, oi vanhurskas ihminen. Jokainen
tässä alhaisessa maailmassa voittaa puhtauden itselleen, jos hän nimittäin puhdistaa itseään hyvillä ajatuksilla, hyvillä sanoilla ja
hyvillä teoilla. Puhtaus on paras hyvä. Onni,
onni on hänelle, nimittäin puhtaudesta puhtaimmalle.”
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Hermes (egyptiläinen) sanoi: ”minä, ihmisten paimen, olen luona pyhien ja hyvien ihmisten, puhtaitten ja laupiaitten, jotka elävät hurskaasti. Heille minun läsnäoloni tulee
avuksi ja he pääsevät suorastaan kaikkien
asioitten tietoon ja voittavat Isän rakkauden
pyhällä elämällään, ja kiittävät ja ylistävät
häntä.”
Krishna (Intiassa) sanoi: ”se joka ei rakasta eikä vihaa, ei sure eikä himoitse, joka
luopuen hyvästä ja pahasta on täynnä antaumusta, hän on minulle rakas. Hän on
yhtäläinen viholliselle ja ystävälle, sama kunniassa ja häpeässä, kylmässä ja kuumassa,
iloissa ja kärsimyksissä, hän on vapaa kiintymyksestä, tasapainossa, kun kiitetään ja
moititaan, hiljainen, aivan tyytyväinen siihen
mitä tulee, koditon, luja mielessään, täynnä
antaumusta, — ja hän on minulle rakas.”
Kun uusi vapahtaja tulee, mitä hän sanoo?
Kenen puolelle hän asettuu? Vai tuomitseeko
hän kaikki vanhat vääriksi?
Näin uusi opettaja sanoo: ”te jotka vanhoja seuraatte kunnioittakaa toisianne ja oppikaa toisiltanne. Sillä kaikki vanhat ovat
oikeassa. Se on minun oppini.”
P. E. Tietäjän joululehti 1909:11—12
ks maailmanuskonto 1912: 30 opettaja 1913:
161 ennustus 1913:263 sota 1915:357 I. T. J.
1917: 104.
Uusi päivä
Uusi päivä valkenee Suomelle ja sen tulo
kaikessa
loistossaan
riippuu
siitä,
kuinka
suuret ja epäitsekkäät meidän käsityksemme
ovat Suomen tulevaisuudesta, ks Historian
lehti 1905: 210,
ks uskonto 1906:236 Tietäjä 1907:253
Uutta päivää ennustaa oma kaipuusi, uuden
ajan tuloa valmistaa ja jouduttaa teosofinen
työ. ks Aikamme tarve 1911:350
ks ennustuksia 1914: 419 Suomi 1917: 152
Mutta kun se uusi päivä on noussut, jonka
kirkkaassa valossa kansat häpeävät järjetöntä verenvuodatusta samoin kuin muita pimeydentöitä, silloin tekisi mieleni uskoa, että
maailman kansatkin voivat riisua aseensa ja
sovittaa riitansa ihmisten tavalla, ks Tiander,
Karl 1917: 344
Uusi päivä oli nousemassa ja auringon ensimäiset säteet kultasivat kuusten latvoja, ks
Joulun R-R 1921: 582
On kuin ovi uuteen päivään olisi jo raollaan. — — uuden päivän aamukelloja ks Vesimies 1932: 169—172.
Uusi Suometar, sanomalehti
ks P. E. XII Teosofia ja H. P. Blavatsky
1910: 223
ks vastalause 1910:401 kirjallisuus 1911:
11 Taantumuksen 1912:448.
Uusi Säveletär ks Valte 1916: 336.
Uusi Testamentti
ks myös raamattu P. E. X Uusi Testamentti ja teosofia art.sarja
Uusi testamentti uudessa asussa. Raamatunkäännöskomitean tekemä uusi evankeliumin suomennos on nyt ilmestynyt kirjakaup-
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paan. Se on ilolla tervehdittävä kirja, niin
”jumalaton” kun se monen vanhoillisen mielestä lieneekin, joka uskoo, että raamattu —
yksin suomennoskin — on semmoisenaan lähtenyt Jumalan kädestä. Heidän silmiinsä iskee heti, että evankeliumein vanhat hurskaat
nimet ovat hävinneet: ei lueta enää P. Mateuksen evankeliumi, P. Markuksen evankeliumi j.n.e., vaan evankeliumi Matteuksen
mukaan,
evankeliumi
Markuksen
mukaan
j.n.e.! Eivätkö siis nuo vanhat pyhät miehet
ole niitä kirj ottaneetkaan? Sitä todella emme
tiedä! Kreikkalainen teksti sanoo Kata Maththaion j.n.e, ja se merkitsee aivan proosallisesti ”Mateuksen mukaan” j.n.e. Ja toinen
huomio, mikä vanhoillisia pelottanee: raamatun pyhä teksti on häälyvä ja epävarma!
Ennen oli kaikki niinkuin ”kirjassa seisoi”;
nyt on viivanalaisia muistutuksia, jotka tunnustavat suoraan, että tekstejä on monenlaisia! Mikä on oikea? Ja sitten se suomenkieli!
Ennen raamattu teki niin juhlallisen ja salaperäisen vaikutuksen, kun se oli kirjotettuna
tuommoisella
ihmeellisellä,
jokapäiväisyydestä
peräti poikkeavalla kielellä — mutta nyt se
on aivan kuin mikäkin kertomuskirja, jonka
heti ymmärtää lukiessaan.
Mutta
näistä
mullistuksista
huolimatta
olemme varmat, että evankeliumit uudessa
asussaan tulevat voittamaan yhtä paljon ystäviä
kuin
vanhassakin
voittivat,
vieläpä
enemmänkin, sillä nyt nekin voivat niistä
iloita, joita ennen häiritsi mauton ja huono
suomenkieli. Paljon parannuksia ja korjauksia odottavat kyllä vielä tekstit, kunhan- raamatun kritiikki pääsee varmoihin tuloksiin,
mutta tästäkin edistysaskeleesta meidän tulee
olla kiitolliset, sillä pimeys väistyy aina vähitellen valon tieltä.
Tien varrelta 1906: 123
ks Tietäjä 1908:382 rauha 1910:327 Jalas
1912:304 anteeksianto 1923:83
Eikö voisi saada edes Uutta Testamenttia
suomeksi P. E:n toimittamana? ks raamattu
1925: 152
ks Harteva 1925:459 Kristus 1927:3 vuorisaarna 1927:246 Kristinusko ja 1927:389
R-R-teosofia 1928: 1 raamattu 1929: 124
tuo kirja kertoo maailmalle samaa kuin
Uusi testamentti ja on siis sillä alalla toinen
kirja maailman kirjallisuudessa ks P. E. XII
Ruusu-Ristin syntysanat 1930: 46
ks uskonpuhdistus 1930: 330—331
On aivan kuin sattuma, jos joku löytää
Uudesta
Testamentista
Kristuksen
elävänä
ihmisenä ja opettajana! ks H. P. B:n itämaalaisuus 1931: 129
ks Paavali 1932: 202—207.
Uusi usko, -uskonto
uusi usko, uusi kirkko on meille annettava,
uusi
yhteiskunta
rakennettava!
ks
Vuosi
1905: 219
ks hyöty 1911:54 Kristus 1911:289
uusi uskonto on oleva maailmanuskonto ks
maailmanuskonto 1912: 30
ks Joulun Ruusu-Risti 1921: 581
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Jos olette ymmärtäneet minun uuden uskoni, niin tiedätte, että siinä uskossa ei käytetä väkivaltaa, ei aseita, — ei puolustukseksikaan, ks Kristinusko ja maailmanrauha
1927: 389—394.
”Uutta Valoa”, aikakauskirja
ks ennustuksia 1914:418 P. E. VII Muutamia 1924: 223.
Uusi vuosi ks myös vuosi
UUSI VUOSI
Kaikille
Ruusu-Ristin
ystäville,
tilaajille,
avustajille, asiamiehille ja lukijoille toivotan
kaikkea hyvää uudelle vuodelle, toivotan onnea ja rauhaa, toivotan jokaiselle hänen vilpittömien, kauniiden ja hyvien toiveittensa
pikaista toteutumista.
Kaikille
teosofisille
ja
teosofis-henkisille
seuroille ja yhdistyksille toivotan onnea ja
menestystä
heidän
”suuressa
sodassaan”
maailman
materialismia
vastaan,
toivotan
heille iloa ja riemua niinkuin enkeleille ja
paljon sydämellistä viisautta ja keskinäistä
ymmärtämystä.
Ruusu-Risti-seuralle
toivotan
jäsenluvun
kasvamista
kolmenkertaiseksi
ja
mietiskelytyön
syvenemistä
ja
laajenemista.
RuusuRisti-seuralle toivon myös paljon lahjoituksia ja testamentteja, suuria ja pieniä, sillä
jos
seurakunnaksi
muodostumme,
tarvitsemme varoja työmme laajentamista varten. Silmissäni väikkyy myös tulevaisuuden unelmana jonkinlainen jatko-opisto eli akademia,
jossa työntekijöitä kasvatetaan. Mitä RuusuRisti-lehteen tulee, toivon sen sisällön kaikin
puolin kirkastuvan, niin että sen ystävät iloisella sydämellä voisivat pitää sitä lukemisen
ja tutkimisen arvoisena ja todella hyvällä
mielellä tahtoisivat työskennellä sen levittämiseksi. Ja olisiko silloin uhkarohkeata toivoa, että Ruusu-Ristin tilaajamäärä ei ainoastaan pysyisi entisellään, vaan kasvaisi kasvamistaan?
Jospa kaikki saisimme ajatella, kun vuosi
1923 on loppuun kulunut, ettemme turhaan
ole voimiamme ponnistaneet!
P. E. 1923: 1.
”Uusi Yhteiskunta”, aikakauslehti ks kolmijako-aate 1921:464
Antroposofinen
lehti
”Uusi
Yhteiskunta”
muuttaa nimeänsä ja laajentaa ohjelmaansa
ensi vuoden alusta ja tulee nyt olemaan
”Antroposofia, henkitieteellinen aikakauslehti”.
Tien varrelta 1922: 320.
Uuskallio, Toivo
T: Minun täytyy tässä suositella ruusuristiläisille
luettavaksi
erästä
teosta,
joka
äsken on ilmestynyt ja joka heille luullakseni
on tuottava nautintorikkaita hetkiä. Tämä on
Toivo Uuskallion kirjoittama kirjanen Ilmestyksiä ja elämyksiä. Sen vielä nuori tekijä
on mieleni ja henkeni mukainen totuudenetsijä, joka on löytänyt löytämänsä elämästä,
uskostaan Jumalaan ja evankeliumein kristinopista. Hän ei varhaisessa nuoruudessaankaan tyytynyt kuolleeseen uskoon, vaan pyrki
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väsymättömästi elämän ja viisauden lähteille.
Hänen kirjastaan ei käy selville, onko hän
teosofiaan tutustunut, — jos ei ole, täytyy
sitä enemmän iloita hänen saavutuksistaan.
Joka tapauksessa hän ei missään kohden
luottanut yksin kirjojen sanoihin, vaan tahtoi kaikki tiedot välittömästi Jumalalta. Omalla kirjallaan hän tahtookin todistaa, että
Jumala yhä ja aina auttaa sitä, joka sielunsa
koko voimalla Hänelle antautuu. Niinpä Toivo
Uuskallio on näyissä ja ilmestyksissä saanut
tutustua tuonelan ja taivaan salaisuuksiin ja
kuulla Mestarinsa äänen puhuvan lohdutuksen sanoja hädässä ja kertovan elämän salaisista laeista. Ja mikä minun sydämelleni on
mieluisinta: hän on käsittänyt oikein Jeesuksen opin ja ottanut vastaan sen uuden elämänymmärryksen, jonka vuorisaarna julistaa.
Kirjan jakaja on Lähetyskirjakauppa O.Y.
Helsingissä ja sitä voidaan ostaa tai tilata
Mysticasta,
Heikinkatu
10,
Helsinki.
Sen
hinta on 10:—.
Toimittajalta 1925: 205—206
Toivo Uuskallio, jonka kirja ”Näkemyksiä
ja
ilmestyksiä”
herätti
ansaittua
huomiota
teosofisissakin
piireissä,
kirjoittaa
paraikaa
uutta laajempaa teosta ”Ylös kuolleista”, jonka ensimäinen osa ”Uskonto” ilmestyy pääsiäiseksi Mystican kustannuksella; hinta 20:—..
sid. 30:—.
Tien varrelta 1926: 96
Ylös kuolleista on nimenä Toivo Uuskallion
kirjalla, josta ensimäinen osa ”Uskonto” ilmestyi pääsiäiseksi. Tämä kirja on huomattava sen varman ja tietoisen kokemuksen nojalla, joka sen sivuilta uhkuu. ”On melkein
kuin kuulisi P. E :n puhuvan”, arveli eräs
lukija, jota vastoin kirja toisen mielestä paikoitellen tuntui hieman kiihkoisalta. Iloita
täytyy siitä, että Mystica on ryhtynyt teosta
julkaisemaan,
sillä
innostavaa
ja
nostavaa
lukemista se on. Paljon henkistä viisautta,
kätkeytyy kirjaan.
Tien varrelta 1926: 160
Sitten
saimme
tilaisuuden kuulla
Toivo
Uuskallion puhuvan. Kaikki seurasivat mielenkiinnolla hänen esityksiään, jotka koskettelivat käytännöllisen elämän uudelleen järjestämistä
yksinkertaisemmalle
ja
luonnollisemmalle perustalle. Huomasimme, miten etevä ja intelligentti personallisuus hän oli. Tärkeintä on tietysti se, että hän itse on ajattelullaan
ja
luonnon
elämään
syventymällä
päässyt tietoiseksi hänelle paljon merkitsevistä asioista ja kokemuksen kautta havainnut otaksumat oikeiksi. [*Ote art ”Kesäkurssit Valonmajassa” kirj. K. T.] 1926:180—
181
Valistus. Toivo Uuskallion ”Ylös kuolleista”-teoksen toinen osa, on ilmestynyt Mystican kustannuksella. Tämän kirjan lukee mielihyväkseen, sillä se on viisaan ihmisen sepittämä. Se on täynnä tuoreita ja virkistäviä
ajatuksia
kasvatuksesta
y.m.
kysymyksistä,
tekijän kirjoitustapa on lyhyt ja ytimekäs ja
sattuvia lauseita jää lukijan muistiin. Kirjan
koko katsantokanta jää kuitenkin ehkä arvoi-
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tukseksi niille, jotka eivät ole tekijän tavalla
tosi kristityitä, s.o. niille, jotka eivät ole heränneet Kristuksen sisäiseen tuntoon.
Tien varrelta 1927: 84
Toivo Uuskallio, jonka viestin Brasiliasta
julkaisemme tässä lehdessä [*1928: 248—250],
kirjoittaa P. E:lle yksityisen kirjeen, jonka
hän lopettaa seuraavasti: ”Minulla on rakkaita
muistoja
Ruusu-Risti-piiristä.
Tunsin
siellä heimoutta. Lähetän oheellisena pienen
lastun
”Ruusu-Risti”lehdelle.
Julkaiskaa
se,
jos se sen ansaitsee. Hauskaa olisi saada lehtennekin.
Jumalan
siunausta
työllenne
ja
rauhaa totuudessa. Tervehtikää ystäviä siellä!
Veljen terveisin Toivo Uuskallio.”
Tien varrelta 1928:253
Ihmisen ravitsemus, Toivo Uuskallion uusi
kirja, on henkevästi ja hauskasti kirjoitettu
puolustus ei ainoastaan kasvisruoan, vaan
vieläpä keittämättömän kasvisruoan eli ”elol-
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lisen ravintotalouden” puolesta. Kirja on tehossaan kuin kiellettyä lukemista niille, jotka
eivät halua tosi teossa hiukan ”parantaa elämäänsä”.
Tien varrelta 1928: 328
Toivo Uuskallio kirjoittaa meille Brasiliasta, että hän ja hänen ystävänsä nyt ovat
ostaneet itselleen noin 35 neliökilometriä suuren tilan ”Penedo”, jonka hinta on lähes
kaksi
miljoonaa
Suomen
markkaa.
Smk.
200,000:— on maksettu käteistä, mutta vielä
ei veljemme T. U. sano oikein tietävänsä,
”kuinka mahdollisia olemme tilan maksajina.”
Uskomme kuitenkin, että hän onnistuu siinä
niinkuin muissa puuhissaan, sillä miksi ei
elämä, luonto ja karma, auttaisi sitä, joka
palvelee elämän tarkoituksia?
Tien varrelta 1929: 46.
Uususkonnollinen
Kustannusliike
ks
kustannusliike.

V
Vaaka ks H.P.B. 1909:141 Suomi 1917:
446 ja 1918: 72.
Vaakuna ks heraldiikka 1914: 149 Suomi
1917:156 ja 202 ja 1918:128.
Vaalikysymys ks P. E. VII 1916:242.
Vaara, -Uinen ks Yksipuolisuuden vaarat
1905:165
Vaaroista vapaa on se, jonka vaikutin ja
tahto on puhdas, epäitsekäs ja kaikkien ihmisten parasta tarkottava. ks mediumismi
1905: 182
ks Historian lehti kääntyy 1905: 210
Vaarallista on leikkiä inhimillisten intohimojen kanssa. Se on jousen jännittämistä
omaa itseään kohti, ks paha Ei pahaa pahalla
1906:187
ks salatiede Todistuksia 1907: 5, Kaita tie
1907: 55
Vaara onkin siinä, että koetamme tulkita
pyhän kirjan sanoja tunkematta ensin kirjan
henkeen, että koetamme ymmärtää ja selittää
mestarin neuvoja seuraamatta täysin hänen
askeleitaan jokapäiväisessä elämässä, ks Uusi
elämä 1908: 322—324
ks tieto 1910:52 Jumala 1910:81
Yksin se on vaaroista vapaa, joka kulkien
totuuden ja rakkauden kaitaa polkua ei ajattele itseään, ei omaa kehitystään, ei omia
voimiaan, vaan iloitsee siitä, että hän saa
toisia palvella, ks salatiede 1910: 180
ks epäilys 1910:292 rauha 1910:325 paha
1910:359 ilmiö 1911:178 Kristus 1911:289
opettaja 1912: 309
Mikä vaara uhkaa suomenkieltä ja suomalaisuutta? ks runoilija 1913: 317,
ks I. T. J. 1913:366 kynnyksenvartija 1914:
191 panettelu 1916: 381
Ennustukset
ovat
aina
vaarallisia,
sitä
vaarallisempia, kuta yksityiskohtaisempia ne
ovat ks I. T. J. 1917: 105
Meidän aikamme suurin psykolooginen vaara on Kristuksen unohtaminen, ks Kristus
1917:441—442
ks kuningas 1918: 96
Toisen velvollisuus on täynnä vaaroja, ks
kesäkurssit 1918: 133
ks Keltainen vaara 1918: 228 sota 1920: 103
sukupuolielämä 1920:153 R-R 1921:3
on vaara lähellä, että meidän ylevä ja kaunis sivistystehtävämme jää suorittamatta, ks
ennustuksia 1921: 326
Itse asiassa ei ole mitään vaaraa siinä, että
asetamme toisen tai toisen okkultisen opettajan yläpuolelle kaikkien muiden, ks T.S:n
tehtävä 1921: 331
ks Valon ja varjon 1922: 104 C.W.L. 1923:

46 teosofia 1926:4—10 Sairas sielu 1926:232
Suomi 1927: 293
vaara, jonka alaisiksi mediumistiset henkilöt niin helposti joutuvat ks Holm, Knut 1927:
331
Olemme täällä puhuneet ”keltaisesta vaarasta”. Idässä puhuvat ”valkoisesta vaarasta”.
— Itä on enemmän oikeassa. Sillä me olemme
vaaralliset maapallon rauhalle, me lännen
kristityt kansat, ellemme opi ottamaan vaaria
enkelten laulusta, ks joulu 1927: 376
Vaarallisina
ja
epäilyttävinä
kansalaisina
[*asevelvollisuudesta
kieltäytyneet]
nuorukaiset teljettiin tyrmään. Valtion kannalta oli
vaarallinen semmoinen ihminen, joka sanoi:
”minä en tahdo veljeäni tappaa — — ”. Auta
armias, kuinka vaarallisia olentoja nämä olivatkaan! — — sotaherrat pitivät kristillistä
lahkoa vaarallisena ks Kristinusko ja maailmanrauha 1927: 393—394
ks armeija 1930:49 moraali 1930:95
Jokaista hyvää yritystä uhkaa vanha vaara: ihmisten tietämättömyys, tyhmyys ja häijyys, ks Lapuan liike 1931: 165.
Vaasa 1908:95 1909:71 1913:260. 464 1922:
64 1930:380 1931: 71.
Vaatimattomuus ks epäilys 1910: 293 JRH:
Johanneksen
evankeliumi
1919:255
Jeesus
1921: 67 politiikka 1929: 95
R-R:n vapaamuurarius on vielä vaatimattomammassa asemassa kuin esim. yhteisvapaamuurarius, ks R-R 1933: 109.
Vaatimus jne ks siveys 1906: 181 Uusi elämä 1908:324
veljeyden vaatimukset kohtasivat minua itseäni, ei muita, ks veljeys 1909:207
ks kirjallisuus 1911:82 puhujat 1911:354
Kotimaalehti 1915:498 Mysteriot I 1916:67
toteuta itse, ennenkuin muilta vaadit. — —
T.S:n veljeysohjelma keskittyy sanoihin: toteuta itse, älä muilta vaadi, ks teosofia Veljeyden toteuttaminen ja T.S. 1916:389—391
Sillä veljeys alkaa silloin, kun ihminen lakkaa vaatimasta ja ryhtyy ajattelemaan antamista. — — En asettanut mitään vaatimuksia
totuudelle, ks yhteiskunta 1919:226—230
Näin, että [*sotimattomuuden ja aseettomuuden] vaatimus oli ehdoton. Ja näin, ettei
se vaatimus ollut mielivaltainen, ei minkään
jumalan keksimä, vaan elämän henkisestä
laista johtuva ja riippuva, ks sota 1920: 103
ks sukupuolielämä 1920: 154 sota 1920: 197
R-R 1920:246 Walléen 1921:130 T.S:n tehtävä 1921:462
Jos itseltäni odotan, että seuraan Kristusta
kykyjeni mukaan ei minulla ole mitään oi-
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keutta odottaa tai vaatia sitä toisilta, ks armeija 1930: 50
[*kirjani] eivät mielestäni vastanneet mitään suuren maailman vaatimuksia, ks R-R
1930: 187.
Vaatsh
Sanskritinkielinen sana Vaatsh, jota Mestarit käyttivät kirjeissään, merkitsee ”sana”,
s.o. ”logos”. — — [*Jeesus] joutui sen Sanan
eli Vaatshin eläväksitekijäksi ja ilmoittajaksi
ks Mestarikirjeet 1925:99—101.
Wachtmeister, Constance
Skandinavialaisen
teosofisen
sektsionin
kymmenes
vuosikokous
pidettiin
toukokuun
20 ja 21 päivinä [*1905] Göteborgissa, Vaasankadun varrella Valandissa. Kokoukseen oli
saapunut sekt. kunniajäsen kreivinna Constance Wachtmeister sekä noin 70 jäsentä.
[*Ote] Tien varrelta 1905:82—83
Lahja. Rouva C. Wachtmeister on Skand.
sektsionille lahjottanut 250 kruunua. Niillä
on aikomus ruotsinkielellä painattaa Annie
Besantin teos: Korkeamman elämän lait.
Tien varrelta 1905: 83
julkaisemme kreivitär Wachtmeisterin kertomuksen
yhdessäolostaan
Madame
Blavatskyn kanssa, joka sekin on kuin mieltäkiinnittävin romaani. Kreivitär Wachtmeister asui
Blavatskyn kanssa vuodesta 1886 ja saattoi
päivä päivältä seurata ”Salaisen Opin” syntyä ja kasvua sekä niitä yliaistillisia ilmiöitä,
jotka
silloin
tapahtuivat,
ks
Tietäjälehti
1910:2
T: Kuva tässä vieressä esittää vastikään
kuollutta Constance Wachtmeisteriä, joka on
kirjottanut suomalaisellekin lukijalle Tietäjän
kautta tutuksi tulleen kirjan ”H. P. Blavatsky
ja Salainen Oppi”. Minulla oli kunnia tuntea
personallisesti kreivitär Wachtmeisteriä, enkä
voi sanoa, että tämä valokuva olisi onnistuneimpia. Hän näyttää tässä melkein surumielisen syvämietteiseltä, kun taas opin tuntemaan hänet yhtä iloiseksi ja nöyrän viehkeäksi kuin paljon miettineeksi ja kokeneeksi
naiseksi. Vietin hänen kanssaan 14 muistorikasta päivää kesäkuussa 1903 Ruotsissa
enkä koskaan unohda syvää liikutustani, kun
silmät vettä valuen suutelin hänen kättään
jäähyväisiksi ja hänkin kyynelsilmin antoi
minulle viimeiset äidilliset neuvonsa: ”seuratkaa aina totuutta, eläkää puhtaasti ja tehkää
mitä Mestari käskee”. Hän istui sängyssään,
vanha kreivitär, sillä hänen jalkansa oli sairas, päällään oli hänellä paljon käytetty yksinkertainen nuttu, silmillään vanhanaikuiset
ympyriäiset silmälasit, sukankutimen oli hän
laskenut käsistään jutellessaan kanssani. Aivan hän oli maalaismummon, tuommoisen
vanhan, hyvän, kunnioitusta ja rakkautta herättävän
maalaismummon
näköinen.
Kuinka
vapaasti olin puhunut hänen kanssaan, kuinka
hyvin hän ymmärsi kaikkia ajatuksia, epäilyksiä ja toivomuksia, mitä sielussani oli
liikkunut! Kuinka taitavasti hän innostutti ja
rohkaisi minua, kuinka kauniisti hän puhui
tulevasta työstäni!
Siunattu olkoon muistosi,
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jalo auttajani, sinä H. P. B:n likeinen opetuslapsi ja ystävä.
Olimme eräänä päivänä päivällisillä toisten
vieraiden kanssa Ruotsin T.S:n ylisihteerin
luona. Kun malja juotiin kreivitär Wachtmeisterin kunniaksi, hän kohotti lasinsa ja
sanoi: ”Kiitän teitä. Te puhutte kauniita
sanoja työstäni teosofian hyväksi, puhutte
uhrauksistani
aatteen
eduksi.
En
ansaitse
kiitostanne. Tietäkää, että elämäni, jota vietän kokonaan teosofisen aatteen palveluksessa, on minulle suurinta onnea, jota en mihinkään vaihtaisi. Minulla on ollut kaikki, mitä
tässä maailmassa kutsutaan onneksi: ylhäinen
sukuperä, rikkaus, menestys, seurustelu maailman suurten kanssa, onnellinen avioliitto, hyvät lapset, kaikki, kaikki, ja kun tulin teosofiksi, käänsi maailma ensin minulle selkänsä,
ylhäiset sulkivat ovensa, alhaiset eivät minua
tunteneet. Mutta kun nyt oltuani parikymmentä vuotta teosofina, kuljettuani ympäri
maailmaa koditonna, ainoastaan vieden ympäri Mestarin suloisen sanoman, kun nyt ajattelen menneisyyttäni, en vaihtaisi nykyisiä
ilojani ja nykyisiä kärsimyksiäni mistään hinnasta menneisyyteni loistoon ja kunniaan.
Se on minun, vanhan palvelijan, järkähtämätön kokemus”.
Kreivitär ei liiotellut. Hän oli omaa syntyään markiisitar de Bourbel ja oli syntynyt
Firenzessä v. 1838. Hänen sukunsa oli Ranskan vanhimpia aatelissukuja, tunnettu aikakirjoissa jo v. 939 Normandiassa. Hän kasvatettiin alussa Italiassa, mutta kadotti vanhempansa sangen nuorena ja lähetettiin sitten
Englantiin tätinsä, Mrs. Bulkley of Linden
Hill, Berkshire, luo kasvatettavaksi. Siellä
hän viipyikin vuoteen 1863, jolloin joutui naimisiin serkkunsa, ruotsalaisen kreivi Wachtmeisterin kanssa, joka silloin oli Ruotsinmaan lähettiläs Englannin hovissa. Kolme
vuotta vietettiin tässä hovissa, jonka jälkeen
kreivi W. tuli lähettilääksi Tanskan hoviin,
jossa kreivitär m.m. tuli hyväksi tuttavaksi
prinsessa Dagmarin, sittemmin Venäjän keisarinnan, kanssa. Kaksi vuotta myöhemmin
kreivi
W.
kutsuttiin
ulkoasiainministeriksi
Tukholmaan, jossa kreivitär Constance tuli
”Ruotsin valtakunnan rouvaksi”. Hänen miehensä kuoli v. 1871. Tämän jälkeen kreivitär
eli
hiljaista
maalaiselämää
Wachtmeisterien
tiluksella
Ruotsissa,
kasvattaen
poikaansa.
Muistona tältä ajalta oli hänellä matka Venäjän Pietarhoviin, jonne hänen entinen ystävänsä, silloinen keisarinna, hänet kutsui.
Suomenkin rautateillä oltiin silloin erittäin
kohteliaita kreivitärtä kohtaan, joka palasi
keisarinnan luota.
Vuonna 1884 hän liittyi Mad. Blavatskyyn,
löydettyään
teosofiasta
maailmankatsomuksen,
joka kykeni selvittämään m.m. hänen omia
alituisia
kokemuksiaan
selvänäköisyyden
ja
-kuuloisuuden alalta. Sen perästä hän pyhitti
koko elämänsä ja kaikki tulonsa teosofialle.
Ensin hän uskollisesti palveli ja hoiti Mad.
Blavatskyä, sitten hän alituiseen kulki ympäri luennoimassa ja kirjallisuutta jakamassa, loosheja perustamassa ja herättämässä innostusta teosofiaan.
Hän oli väsymätön työn-
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tekijä, luja ja järkähtämätön luonne. Kun
Mad. Blavatsky pyysi häntä ottamaan päällensä koko huolen englantilaisesta teosofisesta
kustannusliikkeestä ja sen veloista, suostui
kreivitär empimättä, teki työtä ja ponnisti
8 vuotta ja jätti liikkeen sitten Annie Besantille
ja
Bertram
Keightleylle,
kassassa
25,000 mk.
Etenkin hän uhrasi paljon aikaa ja voimia
Amerikan Yhdysvalloille. Vuosina 1894—1900
hän monta kertaa kulki Yhdysvallat ristiin
rastiin. Indiassa hän myös teki työtä, Australiassa ja tietysti Europassa. Hän matkusti
aina
omalla
kustannuksellaan,
sillä
hänen
työnsä oli uranaukaisijan. Hän sanoikin minulle nimenomaan: ”Jokainen teosofi, jolla on
rahaa, on velvollinen käyttämään kaikki rahansa teosofian hyväksi. Tässä suhteessa ei
anneta armoa”. Eikä meidän pidä ajatella,
että kreivitär W. olisi ollut ylen rikas ja että
hän olisi tuhlannut rahoja omaksi mukavuudekseen. Kaukana siitä! Hän eli yksinkertaisesti, niinkuin teosofin tulee, ei tuhlannut
vaatteihin, ei asuntoon, ei ruokaan, vaan katsoi, että kaikki, mitä hänellä oli, oli annettu
hänelle velaksi Mestarilta, jolle hänen lopulta
oli tili tehtävä.
Hän oli harvinaisen rehellinen ja kaikessa
hiljaisuudessaan suurenmoinen sielu. En koskaan nähnyt hänessä ylpeyttä — ja kun kaksi
viikkoa on ihmisen kanssa aamusta iltaan ja
puhuu kaikkia asioita, oppii totisesti häntä
tuntemaan. Yhden ainoan kerran näin vanhan
ylhäisen
maailmannaisen
pilkistävän
esille. Kysyin nimittäin leikilläni, ainoastaan
nähdäkseni, minkä vaikutuksen kysymykseni
tekisi: ”Mutta sanokaa, kreivitär, oletteko te
itse aivan vakuutettu siitä, ettei Mad. Blavatsky koskaan tehnyt mitään petosta?” Hän
katsoi minuun kummastuneena ja hänen ilmeensä muuttui niin ylevän arvokkaaksi, että
samassa
silmänräpäyksessä
häpesin
pilantekoani. ”Luuletteko te”, hän vastasi, ”että
minä olisin minuutiksikaan jäänyt Teosofiseen Seuraan, jos Mad. Blavatskyssa olisin
huomannut pienintäkään vilppiä?” Muuta hän
ei sanonut, mutta minulla oli ajatuksen aihetta kylliksi.
Semmoisia sieluja kaipaa maailma: jaloja,
rehellisiä, uskollisia.
Toimittajalta 1910: 367—369
ks H. P. B. 1915: 152
Kreivitär CONSTANCE WACHTMEISTER,
art. kuuluu sarjaan Muistoja menneiltä vuosilta 1922: 150—155
ks valo 1922: 154
ks H.P.B. 1926:214 ja 1930:226 ja 1931:
107 ennustuksia 1933:157.
Wadia, B. P.
B. P. W. kirjottaa kirjeessä ylisihteerille
1908:93
ks India 1917:249 A. B. 1917:483
Mr. B. P. Wadia Teosofisen Seuran Päämajasta
(Adyar,
India)
kirjoittaa
yksityiskirjeessä P. E:lle tulevansa käymään Helsingissä lokakuun 19 ä 20 p:n tienoissa. Mr.
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Wadia on parin vuoden aikana kierrellyt maita, mantereita, pitänyt luentoja Amerikassa,
Englannissa y.m. ja on nykyään Belgiassa.
Häntä
kiitetään
eteväksi
puhujaksi,
älykkääksi, omaperäiseksi ja voimakkaaksi. Hän
on kauvan aikaa hoitanut laajaa teosofista
kustannusliikettä Adyarissa ja toiminut taloudellisissa asioissa Mrs. Besantin oikeana
kätenä. Silti hän ei ole laiminlyönyt puhtaasti
aatteellista
työtä,
minkä
todistavat
hänen terävät ja intoa uhkuvat artikkelinsa
Theosophist’issa y.m. Hän on Mrs. Besantin
uskottu mies ja monivuotinen oppilas, ja on
erikoisen mielenkiintoista Ruusu-Ristinkin jäsenille kohdata Mr. Wadiaa, jolla on niin tuoreita ja läheisiä tietoja Teosofisen Seuran
kansainvälisestä keskuksesta. Mr. Wadia on
syntyperältään
hindulainen.
Tien varrelta 1921: 384
T: Kuten Ruusu-Ristin lukijat tietävät, tulee hindulainen teosofi, Mr.B. P. Wadia, käymään Helsingissä lokakuun 18 ja 19 p:nä.
Hän pitää kolme julkista esitelmää, jotka tulkitaan, kaksi suomeksi, yksi ruotsiksi. Minua
on pyydetty tulkiksi.
Jos tämä Ruusu-Ristin numero myöhästyy
jonkun päivän yli ajan, riippuu se siitä, että
koetan saada ”Tien varrelta”-osastoon uutisen Mr. Wadian vierailusta. Muussa tapauksessa saamme tarkempia tietoja hänen käynnistään vasta marraskuussa.
Toimittajalta 1921: 465
Mr. B. P. Wadian oli — — pakko viime
syksvnä kiirehtiä Tukholmasta suoraa päätä
Geneveen, ks Tingley 1922: 123
2: Kun tässä kerran on puhe T. T:sta luopumisesta, tahdon mainita kolme huomattavampaa tapausta, jotka ovat sattuneet tänä
vuonna: Mr. D. N. Dunlopin, Mr. J. I. Wedgwoodin [*ks näitä] ja Mr. B. P. Wadian. — —
Mr. Wadiaa en ole nähnyt, mutta hän aikoi
käydä Suomessa viime syksynä, vaikka tuli
estetyksi. Sitä vastoin olen ollut kirjeenvaihdossa hänen kanssaan enkä ollenkaan ihmettele, että häntä pidettiin yhtenä Teosofisen
Seuran pylväänä. Hän oli myös vasta tällä
vuosisadalla liittynyt T. T:aan, mutta hindulaisena hänen karmansa soi hänen kymmenen
vuoden
aikana
palvella
T.S:n
päämajassa
Adyarissa, jossa hän toimi laajan kustannusliikkeen, kirjapainon y.m. johtajana. Heinäkuussa tänä vuonna hänkin lähetti kiertokirjeen kaikille teosofeille, jossa selittää eroamisensa syyt. Ne ovat samansuuntaiset kuin
Mr. Dunlopin. Mr. Wadia on nähnyt, että
Teosofinen Seura on poikennut alkuperäisestä
ohjelmasta, joutunut harhateille ja kadottanut
totuuden hengen. Hän on kuitenkin löytänyt
pienen joukon teosofeja, jotka ovat säilyttäneet
puhtaina madame Blavatskyn julistamat korkeat ihanteet; nämä teosofit ovat Mr. Judgen
seuraajia. Mr. Wadian kiertokirje on voimakkaasti kirjoitettu, ja koska sen näkökohdat
tuntuvat hyvin ”meikäläisiltä”, toivon voivani
julkaista siitä ainakin otteita ensi RuusuRistissä.
Toimittajalta 1922: 194—195, 235
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TEOSOFISTA
SEURAA
ARVOSTELLAAN. Ote Mr. B. P. Wadian kiertokirjeestä.
Suom. P. E. Suomentajan muistutus. Tilan
puutteen takia Ruusu-Risti ei voinut julkaista
Mr. Wadian kiertokirjettä kokonaisuudessaan.
Koska ylläoleva ote voisi aiheuttaa luulon,
että Mr. Wadia ainoastaan arvostelee ja tuomitsee, tahdon tässä mainita, että hänen kiertokirjeessään on paljon kauniita ja mieltä
ylentäviäkin kohtia. Koko kirje uhkuu jaloa
rakkautta teosofiaan ja teosofista liikettä kohtaan, jota Mr. Wadia vastedes kuten tähänkin
saakka sielunsa koko tarmolla, sydämensä koko lämmöllä tahtoo palvella ja edistää. 1922:
239—244
ks
Blavatsky-yhtymiä:
Back
to
H.P.B.
1923:8 teosofia 1926:216 H.P.B: Teosofian
Avain 1927: 323.
Vaellus, vaeltaja jne
ks Kristitty pappi 1907: 77 epäjumala 1913:
217 onni 1914:2 pyhiinvaellus 1914:314 korpivaellus 1915:443
kutsuu
itseään
”jaloksi
vaeltajaksi”
ks
Cagliostro 1916: 9
olin kuin koditon vaeltaja ks Suomi 1918: 70
ks R-R 1921:2 ennustus 1923:328 teosofia
1926:6 kiitos 1926:10 joulu 1927:382
lähin asema ikuisessa vaelluksessamme on
se, jota nimitämme täydellisyydeksi, ks R-Rteosofia 1928: 2
Tiedän maailmalla vaeltaessani, mistä tie
kulkee kotiin, ks tie 1929:365
vaeltajasauvaa, jonka Jeesus on käskyissään antanut, ks moraali 1930: 94
n.s. vaeltava juutalainen ks Jouluyö 1931:
S38
Weimarissa vaeltaessani ks Goethe 1932: 71
Minä vaelsin vuosikausia siinä, että ymmärsin, että tämä oli Jeesuksen Kristuksen seuraamista, ks Paavali 1932:202
Kristus vaeltaa maan päällä haudattuna
lapsen haahmoon, ks kuolema 1932: 275.
Wagner ks ooppera 1933: 244.
Vahinko, vahingollinen jne
Ihmiselle itselleenkin on vahingoksi, jos hän
on pakoitettu sulkemaan sydämensä, mistä
hänen suunsa haluaisi puhua, sitä enemmän,
kuta avomielisempi hän on luonteeltaan, ks
R-R 1920:339
ks teosofia 1926: 5
Muotojen vahingollisuus alkaa vasta silloin,
kun ne ovat pakollisia, ks vpm 1926: 107
uskon Europan Yhdysvaltoihin, jotka toteutuvat kohta, kun kristityt kansat huomaavat
häpeälliseksi ja itselleen ylen vaaralliseksi ja
vahingolliseksi kantaa miekkaa toisiaan vastaan, ks armeija 1930:49.
Vaikea aika ks Lönnrot 1915: 317 Tietäjälehti 1917:247 HPB 1930:226 aika 1931:41
ennustus 1933: 157.
Vaikeatajuisuus ks täydellisyys 1905: 31
Mysteriot II 1916:111 ristiretki 1932:159.
Vaikeneminen ks R-R 1920: 339 haaveilu
1931: 73.
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Vaikeus
Vaikeudet ja onnettomuudet ovat ”valepukuisia siunauksia”. Ne ovat olemassa sitä
varten, että ne voitettaisiin, ks luku 1908: 62
ks Päämajassa 1911:29 Tietäjälehti 1914:
467 Kaita tie 1916:152 TS ja veljeysaate
1916:315 jooga 1916:437 ennustus 1920:54
sukup.e. 1920: 149 kustannustyö 1920: 247 R-R
1920: 340
Olemme jo saaneet kokea suuren vaikeuden: teosofein jakautumisen kahteen leiriin
— — taloudellisia vaikeuksia ks ennustus
1921: 326
ks R-R 1921:389 Mea 1922:264
selvänäkijän vaikeudet ks Holmberg, W.
1923: 245
ks selvänäkö 1927: 38 aika 1932: 231 Temppelirahasto 1933: 37.
Vaimo ks Mooses 1912: 497 pyhiinvaellus
1914: 315.
Vainaja ks Yliaistillinen 1905: 117 mediumi
1905:118 Historian 1905:210 tuomio 1906:
166 mediumi 1906:231 Omatunto-lehti 1906:
272 salatiede Todistuksia 1907: 4 astraalitaso
1907: 140 ruumiinpoltto 1908: 90 eidolon 1908:
123 mediumi 1908:312 samaadhi 1908:313
eetteri 1909:267 salatiede 1910:180 Peters
1911: 56 Ihmeellinen puu 1912: 151 ennustuksia 1914:419
hautausmenot vaikuttavat sangen voimakkaasti vainajaan, ks Humu, Martti 1915:313
Tehkööt ainakin kuolleet työtä sen asian
puolesta,
lämminsydämiset
ja
vapaamieliset
vainajat! ks Hernberg, Hanna 1915:402
ks uni 1915: 501 Atra 1916: 52 Mysteriot I
ja II 1916:65 ja 112 Marjatan 1916:91, astraali 1917:243 kuolema 1917:243
rauha
1918: 99
2: Viime vuosina on ollut huomattavissa
paljon liikettä henkimaailmassa, johtuen semmoisten
vainajien
suuresta
tulvasta,
jotka
äkillisen kuoleman tempomina ovat joutuneet
suuren meren toiselle rannalle. Näiden vainajien opettamisessa ja ohjaamisessa on paljon työtä ollut niillä, jotka varhemmin kuolleina ovat kotiutuneet henkimaailman elämään ja liittyneet n.s. auttajien joukkoon,
johon kuten tunnettu kuuluu eräitä sielullisesti kehittyneitä eläviäkin ihmisiä ”öisillä
retkillään”.
Nämä auttajat ovat muodostaneet kouluja
ja seuroja, joissa uusia tulokkaita on sekä
lohdutettu että opetettu. He ovat perustaneet
sairaaloita ja virkistyskoteja sekä ihmis-, että
eläinvainajia
varten.
Sodassa
kaatuneet
ja
esim. räjähdyksissä surmansa saaneet ovat
tarvinneet
suorastaan
ruumiillista
hoivaa
henkielämänsä ensi aikoina. Vasta kuoleman
iskusta toivuttuaan ovat he — ihmisvainajat
— olleet vastaanottavaisia henkisille opetuksille. Sangen monet ovat kyllä itsepintaisesti
tahtoneet pysyä kiinni maallisissa käsityksissään, ovat yhä tahtoneet jatkaa taistelua ja
sotimista, ovat olleet täynnä vihaa ja kostonhalua, mutta monet, monet ovat myös heti
osottaneet oikean luontonsa olevan rauhan ja
rakkauden puolella. Suomessa esim. viimevuotisen kapinan jälkeen lukuisat kaatuneet ja
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murhatut
tahtoivat
yhä
pysyä
”värissään”,
mutta sangen monet — olkoon tämä sanottu
”punaisten” kunniaksi — olivat täynnä katumusta ja surua ja pahottelivat etenkin sitä,
että olivat unohtaneet Jumalan ja heittäneet
uskonsa ikuiseen elämään. Näiden niin sanoakseni
valistuneempien
vainajien
myötävaikutuksella onkin saatu aikaan suuri heräymys henkimaailmassa. Nyt voidaan jotakuinkin yleispätevänä seikkana väittää, että
tuonelan asukkaat seisovat yhtenä miehenä
rauhanaatteen, kansojen liiton, luokkien yhteisymmärryksen ja ihmisten veljeyden puolella.
Huomattava on viime vuosina myös ollut
vainajien harras pyrkimys päästä yhteyteen
elävien kanssa. Tämä halu yhä jatkuu ja sitäkin
varten
on
henkimaailmassa
järjestytty
liittoihin ja etsitty sopivia johtajia. Nämä
taas puolestaan ovat hakeneet mediumeiksi
eli välittäjiksi sopivia henkilöitä elävien joukosta. Sentähden onkin spiritistinen seurustelu manalan asujanten kanssa viime aikoina
vilkastunut kaikissa maissa. En erehtyne, jos
väitän, että Suomessakin on viime aikoina
sattunut
paljon
mieltäkiinnittäviä
tapauksia,
jolloin todistettavasti joku vainaja on antanut mediumin välityksellä itsestään tietoa.
Vaikken suinkaan normaaliaikoina ole spiritistisen kokeilun puoltaja — kaikista vähimmin, kun se tapahtuu alhaisista motiiveista,
kuten
uteliaisuudesta,
personallisten
etujen
toivossa t.m.s., — en saata kieltää, että siitäkin on tämmöisinä aikoina ollut hyötyä, koska
se on tyydyttänyt todellista tarvetta vainajien
puolelta ja koska elävät, jos vähänkin ovat
asemaansa ja velvollisuuksiaan ymmärtäneet,
ovat saattaneet sekä lohduttaa että neuvoa
äsken kuolleita ja vielä ymmällään olevia
ihmisiä.
Toimittajalta 1919: 62—63
ks taide Teosofista 1919: 323 paha 1921: 62
Karjalainen, V. 1922:68
Toim. muist. Vainajan omat sanat osoittivat, että hän oli aikeessa jättää astraalimaailma, jossa hän vielä oli yhteydessä fyysillisesti elävien kanssa, — ja siirtyä taivastilaan. Puhdistustyö oli täten jo tapahtunut,
tiikerihahmo itse asiassa jo jätetty. Vuoret ja
kivet kuuluvat ajatusmaailman vertauskuvastoon ja viittaavat siis myös taivasta kohti.
[*P. E:n muist, erään unikuvauksen johdosta]
1924: 314
ks Karjalainen, V.: Vainajat vierailevat
1925: 175
Ensin hän [*johtajamme P. E.] lausui lämpimiä muistosanoja tämän näkyväisen elämän
rajan yli pois siirtyneille Ruusu-Ristiseuramme jäsenille. ”Vainajinakin nämä ystävät ovat
olleet mukana veljeyskokouksissamme”, sanoi
hän, ”he ovat ottaneet sieluunsa sitä tunnelmaa mitä meillä on ollut täällä. He rakastavat -meissä sitä mikä meissä on parasta ja
viihtyvät hyvin siinä ilmapiirissä ja siten
ovat he meitä lähempänä kuin milloinkaan
maan päällä ollessaan. Vainajat näkevät meissä vain hyvän, pahaa he eivät näe, koska
ovat käyneet kuoleman lävitse. Ainoastaan

Vaisto

onnettomat sielut näkevät eläimellisen ja pahan, meissä”.
Omistettiin sitten hiljainen hetki vainajille.
[*Ote Vuosijuhlavaikutelmista] 1925: 243
voisivatko vainajien eetteris-astraaliset ruumiit vaikuttaa jotenkin eläimiin esim. hevosiin
— — Tavallisesti se, mikä hevosia pelottaa,
on vainaja itse. ks kuolema 1925: 334
ks ruumiinpoltto 1926: 26
Tavalliset karkeat mediumit saavat inspiratsioninsa vainajien ja pahojen henkien tuonelasta, ks I.T.J. 1926:243
ks spiritismi 1927:79 R-R 1927:166 Toll
1928: 95
Suomen vainajat ovat myöskin täällä mukana, ja kuinka paljon enemmän heitä on!
— — Vainajien maailmassa on ikäänkuin
määräperäisempää
toimintaa,
siinä
todella
tehdään työtä Suomen tulevaisuutta silmällä
pitäen, sillä siellä noudatetaan johtajien ja
opettajien neuvoja. Siellä työ on enimmäkseen yhteistyötä — — Mutta sekin työ vainajien maailmassa on vielä heikkoa ja haparoivaa — — monet, monet vainajistamme,
suurmiehistämme
ks
Suomen
tulevaisuus
1928: 204—208
ks Reuter 1929:19 Houdini 1929:182 apportti 1929: 314
kun vainaja nousee korkeammalle tasolle,
kun hän siirtyy ”kuusta aurinkoon” — —
Vainaja tulee kuin pieneksi lapseksi, joka ei
osaa puhua ollenkaan, ks kuolema 1930: 131
Spiritistit
uskoivat
yhtämittaa
seurustelevansa vainajien kanssa ja saavansa näiltä
tietää, miten oli laita kuoleman kesämaassa.
— — [*H.P.B.] osoitti, että todellisia vainajia sangen harvoin esiintyi n.s. istunnoissa,
ks H.P.B. 1931: 2—5
ks hautajaiset 1931: 209 Doyle, Conan 1931:
289 Goethe 1932:71 Paavali 1932:203 kiitos
1933: 71.
Vainio, Alex ja Fanny [*Kanerva] 1928:
142 1932: 104.
Vainio, Ilmari 1912:257.
Vaino, -aminen ks synti 1909: 75 opettaja
1909: 109 epäilys 1910: 292 Kristus 1915: 357
Kivi, Aleksis 1916: 148 Kristus ja teos. liike
1922:39 duhoboorit 1923:11 HPB 1925:194
Paavali 1927: 208
Mikä sitten oli syynä, että Rooman viisaat
valtiomiehet vainosivat kristityitä? ks Kristinusko ja maailmanrauha 1927:391
ks bolshevismi 1929:3 Poika 1929:412 Tuhatvuotinen 1930: 137.
Vairaagja ”kääntymys mielessään epätodellisesta pois”, ks itsehillintä 1910: 131.
Vaisto, -maisesti
ks Kaita tie 1907:55 uskonto 1909:74 selvänäkö 1909: 201 Rakkauden 1911: 212 Joulusymboliikkaa 1911: 358 suru 1914:413 tajunta
1915: 52 Atra 1916: 53
Tämä pitkä ja vaiherikas yhdessäolo oli
luonnollisesti
kasvattanut
minussa
vaistomaista
yhteenkuuluvaisuuden
tunnetta
[*T.
S:aan]. — — aina vaistomaisesti olen puhu-
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nut ja aina suunnitellut vastedes puhuvani,
jos en suorastaan teosofian eli ikuisen viisauden nimessä, niin ainakin T.S:n täysin pätevänä edustajana, ks R-R 1920: 341
[*eläinten] vaisto viittasi ihmiseen päin
— — Korkeimmat ja kauneimmat vaistomme
nostivat meitä taivasta kohti, ks teosofia
1921: 260
Pelkäsin pahinta, sen myönnän, mutta uskoin sittenkin valistuneen järjen voittoon eläimellisten vaistojen yli. ks sota 1924: 2
Ehkä tämä henkinen tosiseikka on sisäisenä
vaistona vaikuttanut Mrs. Besantin ks I.T.J.
1926: 35
vaistoni on osoittautunut oikeaksi, ks Kristus 1927: 3
Vaistomaisesti uskoin sentähden, että ihmiskunnan historiassa oli tapahtunut muutakin kuin sotia ja tihutöitä, ks Kristinusko ja
maailmanrauha 1927: 388—394
Maailma on omien alitajuisten vaistojensa
vallassa. Maailma ei ole vaistossaan häijy,
vaan varovainen, kokemuksistaan katkeroitunut. — — Maailma — — vaistomaisessa ilossaan ks propaganda 1933: 176.
Vaiva, -Iloinen
Kaidalla tiellä kulkeminen on vaivalloista,
mutta eikö ihmisen elämä aina ole vaivalloista? ks Kaita tie 1916: 152
mikään vaiva ei ole ikuinen, ks P. E. XII
1923: 363
Waite, A. E. ks rosenkreutsiläisyys 1912:
498.
Vakaumus
vakaumus siitä, että teosofiset pää-opit ovat
tosia ks Kaita tie 1908: 184
järkiperäinen vakaumus on jokaisen palkinto, joka tutkii ja etsii. — — hän saavuttaa järkiperäisen vakaumuksen sakean uskon
asemesta, ks Tietäjälehti 1908: 354
Tyydyn siihen uskoon ja vakaumukseen,
joka annettiin minulle jouluna 1908 näkymättömän maailman puolelta ks Kristus 1911: 289
Olen usein kysynyt itseltäni, miten voisi
toisille antaa sitä teosofista vakaumusta, mikä
itsellä on ks kesäkurssit 1912:250
Vakaumukseni siitä, että muinaissuomalaisilla oli okkultista tietoa, on kotoisin toisesta
maailmasta, ks P. E. XII Kalevalan Avain
1919: 87
ks totuus 1919: 193 sukup.e. 1920: 145
Henkeni on altis totuudelle. Olen koska tahansa valmis muuttamaan kaikki mielipiteeni
missä tahansa kysymyksessä, jos minulle voidaan todistaa, että olen väärässä. Mutta säilytän myös järkähtämättä oman vakaumukseni joka kysymyksessä siihen saakka, kunnes
itse ymmärrän ja näen, että totuus on toinen.
Sillä vakaumukseni erilaisissa kysymyksissä
eivät ole ilon hetken lapsia, vaan kyyneleissä
kylvettyä satoa, ks sota 1920: 194
aseettomuus — — Se ei ole poliittinen näkökanta eikä joukkoilmiö, vaan on oleva jokaisen ihmissielun yksilöllinen vakaumus. — —
eikä tuomitsemaan toinen toisensa vakaumuksia, ks R-R 1920: 246 ja 344
Olen tuonut ilmi vakaumukseni siitä, että
rauhaa ei tule maailmaan, liittoa ei kansojen
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kesken, ennenkuin totuuden etsijät lyövät veljeskättä toisilleen, ks T.S:n tehtävä 1921: 262
Pitäisi ainakin lakipykälissä varata mahdollisimman
suuri
vapaus
nuoren
ihmisen
omalletunnolle
ja
personalliselle
vakaumukselle ks aseet 1924: 82
ks armeija 1924:285 rauha 1927: 175 Kristinusko ja maailmanrauha 1927: 387
valo tulee Suomesta, — sen hän [*P. E.]
sanoi olevan vakaumuksenaan ks P. E. V Jyväskylä 1928: 21
ks bolshevismi 1929:3 armeija 1930:49
vakaumus voittaa ihmisen, ei pakko, ks
kieltolaki 1931: 77
ks Purucker 1931:252 Vesimies 1932:170
Paavali 1932: 203.
Vala, vannominen ks mestari 1923: 207 apostolit 1924: 246 toivo 1930: 2.
Lue myös käskyt.
Vala, Erkki ks Tulenkantajat 1929: 362.
Valaistus ks Mea 1922:260 HPB 1923:316
ITJ 1926:34 ja 245 älykkyys 1930:328.
Walberg, C. 1905: 29.
Valhe, valheellinen jne
Materialismi ja humpuuki 1905: 146 kasvatus 1907: 81
”valepukuisia siunauksia” ks luku 1908: 62
on sellaisia tapauksia, jolloin ihminen ei
itse tiedä eikä aavista mitä seurauksia hän
teoillaan luo. Hän on esim. valehdellut joutumatta siitä mitään kärsimään tässä elämässä.
Hän on tuntenut sen vääräksi, mutta on jatkanut sitä tavasta. Hänen seuraavalla kerralla
syntyessään
maailmaan
korkeammat
henkivoimat, karman herrat, asettavat niin,
että hän joutuu paljon petetyksi. Silloin hän
totisesti huomaa valheen pahaksi, kun se kohtaa häntä toisten puolelta, ks karma Mitä on
karma 1908: 332
Älkäämme valehdelko, vaikka saisimme siitä
palkankin, ks lapsi 1909: 133
Kys. Valheen hengistä puhuttaessa käsittävät kolmannen merkityksen tuntijat sellaisten sanain kuin käärme, lohikäärme, vanha
mato, perkele, saatana y.m. olevan fysiologisessa suhteessa samaa tarkottavia ja gehennan tuli, ulkonainen pimeys y.m. ilmaisevat
eräitä jotenkin tavallisia tiloja luomakunnan
fyysillisessä elämässä — elimistön kivuloinen
kuluminen,
reumaattisuus,
kalkinpitoisuus
j.n.e. Kun todellisuudessa kuitenkin esiintyy
valheen henkiä, eikö luonnollisinta ole otaksua asiaa siltä kannalta kuin I Kun. 22:
20—22 kertoo, tai tarkemmin sanoen joku
henkiopas ottaa vapauden esittää totta tai
epätotta mielin määrin, minkä vuokgi paljon
kokeneet kehottavat totuuden etsijöitä pitämään silmänsä avoimina joka suunnalle eikä
täydelleen luottamaan muuhun kuin omaan
kokeiluun ja sen vertailuun raamatun, etenkin vanhan testamentin kuvakieleen, kun täten ilmaisten ei vielä silloin ole ollut mitään
syytä salata totuutta?
Vast. Pyhien kirjojen kuvakieleen on olemassa monenlaisia avaimia, fysiologinen, psykologinen, historiallinen, antropologinen, kosmologinen, teologinen j.n.e., ja merkitys muut-
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tuu avaimen mukana, vaikka punainen lanka
niin sanoaksemme yhdistää eri avaimet. Valheen henkiä on kahta lajia: ne jotka palvelevat korkeampia tarkotuksia, kuten yllämainitussa raamatun paikassa, ja ne, jotka omaksi
huvikseen tai hyödykseen koettavat pettää.
Näitä jälkimäisiä on astralimaailmassa paljon. 1909: 334—335
ks rauha 1910:326 vapaamielisyys 1911:
184 Atra 1916: 52
Oli valhe kuin lohduttava, kuin hyödyllinen, kuin kaunis tahansa, ei se ole minkään
arvoinen totuuden rinnalla, ks Jeesus Oliko
1918: 232
On liian helppoa ajatella: ”kyllähän Jumala huolen pitää lapsistaan” — ja liian valheellista, ks Walléen, C. A. 1921: 129
ks salatiede 1921:324 Valon ja varjon veljet 1922:101 R-R 1922:194 Joulun sanoma
1922: 296
[*H. P. B. sanoi] että apostolinen perättäisjärjestys on silmiinpistävä valhe, ks apostolit
1924:247
valheprofeettoja
on
paljon,
ks
teosofia
1926: 4
”Uudenaikaisia apostoleita ja vale-Messioita” ks H.P.B. 1926: 97
teoria Jeesuksen valekuolemasta ks Toll,
Hugo 1928: 94
Totuus on — milloin se tiedetään — tieteellisen tarkka ja matemaattisen selvä eikä
siedä
rinnallaan
pienintäkään
valhetta,
ks
R-R 1929: 1
ks bolshevismi 1929:2 Pietari 1933: 145.
Valiojoukko ks Kristitty pappi 1907: 76
He [*teosofit] seisovat nyt osastona eli
sektsionina T.S:n edessä, valiojoukkona, joka
tahtoo kannattaa ja korkealle kohottaa totuuden tulisoihtua omassa maassaan, ks P. E.
VII 1906:253
[*Temppeliherra-ritariston]
ohjelman
mukaan oli kasvatettava sellainen valiojoukko,
joka voisi ottaa valtiollisen hallitusvallan käsiinsä. — — Jospa tällä kertaa edeltäjien
erehdykset vältettäisiin, jospa Kristuksen opin
hengessä, Ruusu-Ristin turvissa voisi kasvaa
henkinen valiojoukko pimeään maailmaan, ks
R-R 1926:175
valiojoukko uusia ihmisiä. He voivat sitten
kasvattaa yleistä mielipidettä ja viedä asiaa
askel askeleelta eteenpäin. — Mutta eivätkö
yksilöt ehdi kuolla, ennenkuin saatte tuommoisen valiojoukon kasvatetuksi? — — Työmme jatkuu kuoleman jälkeen ja syntyessämme uudestaan maan päälle. Valiojoukko luodaan hitaasti, mutta varmasti, ks politiikka
1929:52 ja 94.
Valistus, -aika
Ajattelevat ihmiset kohoovat sielussaan valistukseen ja tietoon, ja onnellisin se kansa,
jossa on enimmin valistuneita ajattelijoita. —
— valistuneet tiesivät — samoinkuin valistuneet meidän päivinämme tietävät — että
jumala asui ihmisessäkin ks Agni 1908: 27
ks omatunto 1908:28 itsemurha 1908:122
synti 1909: 75
Henkistä valistusta ei voiteta itsekidutuk:silla ks asketismi 1910: 359
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ks Tietäjä 1914: 1 ennustuksia 1914: 367
vallankumous 1915: 147 Kansanvalistus 1916:
144
kirkon erottamista valtiosta — — Tämä
on kansamme onnelle ja valistukselle niin
tärkeä kysymys, ettei sitä mitenkään käy sivuuttaminen, ks Suomi 1917: 155 ja 1918: 70
ks vainaja 1919:63 yhteiskunta 1919:259
sota 1920: 199 R-R 1920: 343 sota 1922: 162
ja 1924:2 haaveilija 1924:48 aseet 1924:81
kansanopisto 1924: 205
Buddha merkitsee ”valistunut” ks Mestarikirjeet 1925: 99
ks looshityö 1925: 260 Teosofinen joulusanoma 1925:370 teosofia 1926:163 homoseksualismi 1927: 46 rauha 1927: 175 murrosaika
1927:218 Suomen tulevaisuus 1928:208 R-R
1928:373
Iltapuhteella
1929:16
politiikka
1929: 94 R-R 1929: 364 armeija 1930: 49.
Valittu ks myös harvat; valiojoukko
[*Tähän yhdistetty myös kutsu, kutsuttu,
kutsumus koska valituksi tulemista edeltää
aina vastaanotettu kutsu]
valittuja, jotka kantavat taivaan valtakunnan povessaan jo syntymästään ks Sukupuoliasia 1906: 16
Kokeneempia sieluja — ”valituita” ks maailmanloppu 1907: 183
kutsua oli toteltava ks sairasvuode 1909: 2
[*teos. liike on] kutsuttu aikaansaamaan
mitä
suurimpia
asioita
ks
uskonpuhdistus
1909:41
Yleiseen veljeyteen kuuluu koko ihmiskunta, koko luomakunta, ei harvat valitut. — —
kun valo itselleni koitti, samalla heräsi halu
kutsua muitakin osallisiksi samasta onnesta,
ks veljeys 1909: 207
kutsuttu valaisemaan ks looshityö 1909:
337
[*Manun täytyi] valita uusi joukko, josta
sitten syntyi viides rotu. Juutalaiset ovat tuon
ensimäisen valitun joukon jälkeläisiä. Sentähden he luulevat olevansa Jumalan valittu
kansa. Ei Jumala heidän esi-isiänsä valinnut, vaan korkea Mestari, jonka käskyjä he
eivät totelleet, ks lapsi 1910: 47
”Israelin kansalla” ymmärrämme ylipäänsä
kaikkia hyviä (”valittuja”) ihmisiä ks lapsi
1910:77
valitutkin eksytettäisiin, ks maailmanloppu
1910: 132
ks henki 1910: 225 näkijä 1910: 366 Tolstoin
oppi 1910:408 Päämajassa 1911:24 sijaissovitusoppi 1913:99 Mysteriot II 1916:114
Kristus 1916: 287
Mutta jokainen meistä on kutsuttu etsimään, kutsuttu löytämään ja kutsuttu löydöistään kertomaan, ks T. S. ja veljeysaate
1916:317
ks
ajatus
1916:387
Kalevala
1917:297
autuus 1917: 339
Kristus on aina tullut — niiden luo, jotka
ovat häntä kutsuneet, ks Kristus 1917: 441
[*Suomi]
on
kutsuttu
uudestisyntyneenä
alottamaan uutta sivistystä, ks Suomi 1918: 67
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Muutamat
ovat
siihen
[*esitelmöimiseen]
kutsutut ja he kyllä löytävät tiensä ennemmin
tai myöhemmin, ks kesäkurssit 1918: 133
Kaikki kansat, pienet ja suuret, ovat kutsutut yhdenvertaisina sisarina kehittymään ja
kasvamaan jumalan kasvojen edessä, ks sota
1918:194
Suomen kansa oli kutsuttu vaikuttamaan
maailman
historian
kulkuun
aseettomuudellaan, ks politiikka 1918: 224
ks pätkät 1919:19 politiikka 1919:260
[*”munkkielämä]
on
opetuslapsia
varten,
harvoja valittuja varten, ei kaikkia varten,
ks sukupuolielämä 1920: 152
Suomen kansa on kutsuttu toteuttamaan
aseettomuuden ihannetta ks sota 1920: 199
antakaa isän kutsua teidät pojikseen! ks
Jeesus 1921: 67
ks Karjalainen, V. 1922: 68—70
Ihmiset ovat ”kutsutut” taivaan valtakunnan kansalaisiksi, mutta harvat ovat ”valitut”, sillä harvat jaksavat irtautua ilmavallan hallitsijoiden ja mammonan pauloista, ks
Valon ja varjon 1922: 104
Ihmisinä olemme kaikki kutsutut palvelemaan Jumalaa ks kirjallisuus 1925: 240
työhön ”Herran viinimäessä” olemme kaikki, niin pienet kuin suuret, kukin kohdaltamme kutsutut, ks I. T. J. 1926:35
Vuorisaarna on kutsu, joka kuuluu kaikille
Ihmisille ja kaikkiin maan ääriin. — — Ihmisiä ei pidä peloittaa, heitä pitää kutsua, ks
Vuorisaarna 1927:87
me, jotka liitymme tällaiseen henkiseen liikkeeseen, olemme samalla kutsutut erikoiseen
tehtävään, s.o.: — — uusi aatelisto luodaan
sisästä päin ja me osaltamme olemme siihen
kutsutut, ks R-R 1927: 171
kuinka erilainen se uusi yhteiselämä, johon
lian [*Jeesus Kristus] kutsui ihmisiä! — —
kutsun
ihmisiä
Jumalan
valtakuntaan
ks
Kristinusko ja maailmanrauha 1927: 389—394
ks Europa 1929: 148
[*R-R:n] ääntä kuuntelevat vain valitut,
ks R-R 1929: 409
Mutta kuinka löydämme Jeesuksen? Hänet
löydämme, kun ”Jumala meitä kutsuu”, s.o.
kun olemme totuudenetsijöitä koko sielustamme ja koko mieleltämme, ks Poika 1929:411
Olenhan
Kristuksen
seuraajana
ihmisten
rakastaja ja palvelija; olen kutsuttu heitä
auttamaan ks armeija 1930: 50
ks kuolema 1932: 2 ristiretki 1932: 156 Paavali 1932: 203
minut on siihen viime vuosina valittu ks
uskonpuhdistus 1933: 199
ks Tolstoin opin teosofia 1934: 329.
Valkaman perhe ks Lujala 1908: 180.
Valkea kansa ks Virtala, Ilma 1919: 96.
Valkeus ks myös valo
maailman valkeus! ks Vuosi 1905:220
”te olette maailman valkeus” ks Omatunto”lehti 1907: 117
loistakoon teidän valkeutenne ihmisten edessä ks täydellisyys 1912: 250
Valkeuden voimat ovat joka kansassa mukana siinä kohden ja siinä määrin, missä on
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vilpitöntä
pyrkimystä
rakkauteen,
rauhaan,
veljeyteen,
totuuteen,
epäitsekkyyteen,
anteeksiantoon, ks sota 1917: 200.
Valkoinen
”Valkoiselta” taholta ei julkisesti anneta
mitään neuvoja ”kykyjen” saavuttamiseen, ks
C. W. L. 1910: 360
[*”mustat”] nostivat suuren sodan ”valkoisia” vastaan. Sota päättyi valkoisten voittoon, sillä vedenpaisumus tuli heidän avukseen ks viisaus 1913:469
valkoiset
työskentelevät
ihmiskunnan
hyväksi kokonaisuudessaan ks Dunlop, D. N.
1916: 194
valkoinen on tietysti syvimmällä kaikkien
kansojen väreissä ks Suomi 1917: 156 ja
1918: 128
muinoin Atlantismaalla ”valkoiset” ja ”mustat” — — on välttämätöntä, että ensin ymmärrämme tämän periaatteellisen eron ”valkoisten” ja ”mustien” voimien välillä. — —
Valkoisten kannalta tarkotus ei pyhitä keinoja — — Valkoiset eivät näin ollen käytä
sotaa tarkotustensa saavuttamiseksi: sota on
sinään mustien työtä. — — Väärin on siis
väittää,
että
”valkoiset”
taistelevat
toisten
tai toisten valtojen puolesta, ”valkoiset” eivät
”taistele” — — ”Valkoiset” ainoastaan työskentelevät aatteiden puolesta ks sota 1917:
198—201 ja 347,
ks Keltainen vaara 1918:229 sota 1920:
198 C. W. L. 1923:46 magia 1927: 126
Idässä puhutaan ”valkoisesta vaarasta”, ks
joulu 1927: 376
valkoisten (voimien) voitolla ks Versailles
1929: 317
Olkoot valkoiset ja hyvät vallat meille kaikille suopeita! ks R-R 1929: 368
Mikaelin valkoisiin joukkoihin ks tuhatvuotinen 1930: 138
valkoisten voitolla ks rauha 1931:210.
Valkoinen Looshi
periaatteita, joita Valkoisen Looshin Mestarit H. P. B:n välityksellä ilmoittivat ks
Mea 1922: 259
Suuren Valkoisen Looshin ks Temppeliseura
1924: 366
Valkoisen Looshin yhdeksännentoista vuosisadan sanansaattaja, ks H.P.B. 1925:5
valkoisessa keskuslooshissa. ks R-R-teosofia
1928: 1
perustuskirja, joka riippuu Suuren Valkoisen Looshin seinällä ks H.P.B. 1930:226
silloin Egyptissä oleva valkoinen looshi
lupasi auttaa ks Mestari 1931: 109
Valkoisen Looshin diploomit ks ”Temppeliseura” 1931: 250
Suuren
Valkoisen
Looshin
siunaus,
ks
Doyle, Conan 1931: 290.
”Valkoinen Lootuskukka”
Toukokuun 8:tta päivää, madame Blavatskyn kuolinpäivää (1891), jota vuosittain on
vietetty H. P. B:n muistoksi ”valkoisen lootuskukan päivän” nimellä ks teosofia 1905: 29
ks Collins, Mabel: ”Valkoisen lootuskukan
tarina” 1911: 321
Valkoisen
lootuskukan päivä.
Toukokuun
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8 p:nä ovat T.S:n looshit ympäri maailmaa
viettäneet ylimääräisen kokouksen H. P. B:n
y.m. vainajien muistoksi Venäjän ylisihteeriltä
saapui
”päämajaan”
seuraava
sähkösanoma: ”Felicitons jour lotus blanc. Salut
fraternel”. (Vietämme valk lootuskukan päivää.
Veljellinen
tervehdys).
Tien varrelta 1912: 246—247
Valkoisen
lootuskukan
päivänä,
toukok.
8:ntena pani Kalevalalooshi toimeen pienen
muistohetken suuren
sanansaattajan H.
P.
Blavatskyn muistolle. Veikko Palomaa puhui
teosofisesta liikkeestä ja H. P. B:n asemasta
siihen, ja terotti hän erikoisesti sitä seikkaa,
kuinka itse teosofialla ja H. P. B:n persoonallisuudella ei ole mitään yhteyttä keskenään. Teosofia on ollut olemassa läpi aikakausien — H. P. B. on myöskin ollut vaikka
ei tosin sillä nimellä. Nyt hänet taasen kerran oli määrätty tuomaan länsimaille Vanhain Viisautta ja hän täytti tehtävänsä kestäen miehuudella kärsimykset ja vaikeudet.
Me rakastamme häntä ja me kunnioitamme
häntä, sillä hän oli meitä kaikkia suurempi.
— Rouva Pihlajamäki luki egyptiläisen tarinan ”Sykomorin alla” ja sitä seurasi laulua
ja runo. Lopuksi vielä luki rva Pihlajamäki
erään kohdan Hiljaisuuden Äänestä, noudattaen siten H. P. B:n eläessään lausumaa toivomusta.
Tien varrelta 1912: 248
Valkoisen lootuskukan päivän ks H. P. B.
1913:263
MABEL COLLINS — kertoo Mr. W. Rogers Messenger’issä — on kirjoittanut koko
tuon kaikkialla tunnetun ihanan novellinsa
Valkoisen lootuskukan tarina alusta loppuun
automaattisesti. Prologi ja ensimäinen luku
kirjoitettiin ensin ja vasta seitsemän vuotta
myöhemmin loppu. Mrs. Collins oli itse tajuttomassa tilassa kirjoittamisen aikana, käsiala oli toinen kuin hänen omansa, ja hän
luki herättyään ”omaa” käsikirjoitustaan kuin
vierasta teosta ainakin. 1921: 123
Missä vain käy päinsä, on yhteisesti juhlittava
semmoisia
päiviä
kuin
”Valkoisen
Lootuskukan päivä”, jolloin vietetään ”suurempaan valoon” astuneitten teosofisten työntekijäin muistoa, ks teosofia 1930: 266
Toukokuun 8 p:nä vietetään aina ”valkoisen lootuskukan” päivää H. P. B:n muistoksi,
sillä silloin H. P. Blavatsky siirtyi näkyväisestä maailmasta v. 1891. ks H.P.B. 1931:1
ja 107
Valkoisen Lootuskukan päivän juhlaa vietettiin
sunnuntaina,
toukokuun
6
p:nä
H. P. B:n muistoksi. Ohjelmassa oli soittoa,
Olivia
Gebhardin
yksinlaulua,
kuorolaulua,
Ilta Leiviskän esittämä liikunnallinen tutkielma ”Exelsior”, V. Toivosen puhe ja Kyllikki
Aspelin-Ignatiuksen
kiintoisa
esitelmä
H.
P.
Blavatskysta.
Ruusu-Ristin
johtaja
Pekka Ervast oli vasta saavuttuaan Amerikasta läsnä tässä tilaisuudessa.
Tien varrelta 1934: 191.
Valkoinen Veljeskunta ks myös Mestarit;
Salainen Veljeskunta
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ks salatiede Todistuksia 1907: 4 Kristitty
pappi 1907:75 A. B. 1908:67 Lasten kys.
1909: 100 ja 200 Jumala 1909: 107
Valkoisen Veljeskunnan kotipaikka on kolminaismaailman
yläpuolella;
sen
fyysillisiä
edustajia on siellä täällä maan päällä ja sen
fyysillinen pesäpaikka on nykyään Himaalayan tienoilla, ks pohjoisnapa 1909: 309
Verrattain harvoille ihmisille on mahdollista jäädä tähän tähteen Mestareina ottamaan osaa Valkoisen Veljeskunnan työhön,
ks maapallo 1909: 334
on pidettävä mielessä, että kukaan Valkoiseen Veljeskuntaan kuuluva salatieteilijä ei
saa antaa mitään julkista näytettä taidostaan ilman Mestarien lupaa, ks salatiede
1910: 275
ks itsetunto 1911:4 sijaissovitusoppi 1913:
99 Mooses 1913: 316 A. B. 1913: 361
Ja kun joskus maailmaan saapuu pyhän
valkoisen veljeskunnan lähettiläs, silloin tosiaan muut ihmiset yhdessä eivät vielä ole
kyllin arvokkaat edes irrottamaan hänen kenkiensä rihmoja... ks sota 1918:196
Saavuttaahan kuolevainen silloin kansalaisoikeuden
kuolemattomien
valtakunnassa
—
”Jumalan
valtakunnassa”,
”salaisessa
veljeskunnassa” — ja tulee ”vihityksi” enkelien
joukkoon, ks joulu 1919:292
näin sen elämän, jota Valkoinen Veljeskunta elää, — — ainoastaan niitä [*käskyjä]
noudattamalla Valkoisen Veljeskunnan henki
olisi meissä elävä. — — Älä tartu miekkaan,
jos tahdot elää Valkoisen Veljeskunnan elämää. — — oli jumalanpilkkaa sekoittaa Jumalaa, Kristusta tai Valkoista Veljeskuntaa
inhimillisten sotajoukkojen veritöihin, ks sota
1920:103—105
Joka tapauksessa voimme siis sanoa RuusuRistin varsinaisesta, alkuperäisestä veljeskunnasta, että se on Suuren Valkoisen Veljeskunnan länsimaalainen haara eli osasto. Semmoisenaan se oli ja on yhä olemassa näkymättömässä henkimaailmassa, oli sillä sitten
näkyväisessä maailmassa tunnettuja edustajia
tai ei. ks R-R 1921: 19
samoin kuin Valkoisessa Veljeskunnassa on
monta Mestaria, niin täytyy olla monta opettajaa ulkonaisellakin ihmiskunnalla ks T.T:n
tehtävä 1921: 330 ja 515
Kaikki uuden liiton mestarit ja heidän opetuslapsensa (eli Valkoinen Veljeskunta) palvelevatkin hermostona Kristuksen ruumiissa.
— — Valkoisen Veljeskunnan jäsenet eivät
ole kansallisia ahtaassa merkityksessä. — —
Kansojen kohtaloita ohjaavat eriasteiset enkeliolennot, joista muutamat ovat omaksuneet Kristuksen. Nämä jälkimäiset joutuvat
läheiseen
yhteyteen
Valkoisen
Veljeskunnan
kanssa ja ovat siten mukana Kristuksen hermostossa. — — Ja kuitenkin ihmiskunta
Kristuksen ja Valkoisen Veljeskunnan avulla
voisi saavuttaa onnen ja veljeyden paljon
nopeammin ja paljon helpommin, ks Kristus
ja teos. liike 1922:38—40
Tai Jeesus ja muut Valkoisen Veljeskunnan mestarit? — — valkoiset mestarit eivät
määrää kansojen kohtaloita, vaan — — Ja
jos valkoiset mahtajat käyttäisivät ihmisiä.
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nukkeinaan, missä olisi silloin ihmisten vapaus? — — Jumala on vielä voimaton, voimaton vapaasta tahdostaan, ja samaten on
Valkoinen Veljeskunta. — — kunnes ihmiskunta itse liittymällä Kristuksen Valkoiseen
Veljeskuntaan
voittaa
niiden
[*”ilmavallan
hallitsijain”] vallan, ks Valon ja varjon veljet 1922: 100—105
ks sota 1922: 163 Mea 1922: 262 usko 1922:
304 Mestari 1923: 243
Opisto on mielessäni yhä selvemmin esiintynyt mysteriokouluna, joka ylläpitää yhteyttä korkean henkimaailman, Valkoisen Veljeskunnan ja arkipäiväisen ihmismaailman välillä, ks kansanopisto 1924: 205
Jeesus — — oli adepti, s.o. Valkoisen Veljeskunnan
vihitty
jäsen,
ks
Mestarikirjeet
1925:100—101
ks R-R 1925: 238 totuus 1925: 241
Nämä ihmeelliset ihmiset, joita hän [*H.
P. B.] nimitti milloin Mestareiksi, milloin Mahaatmoiksi, milloin Adepteiksi tai tietäjiksi,
muodostivat sen salaisen, s.o. maailmalle tuntemattoman,
Valkoisen
Veljeskunnan,
johon
m.m. kuuluivat kaikkien uskontojen perustajat ja joka valvoi ja johti orvon ihmiskunnan henkistä kehitystä. Tämä Mestarein looshi
oli teosofisenkin liikkeen alulle pannut, ja
sen lähettämänä sanansaattajana oli Helena
Blavatsky maailmassa esiintynyt, ks Teosofian joulusanoma 1925:373
ks Garver, W. R. 1926: 31
2: Tuonnottain tehtiin minulle naseva kysymys. Häpesin sydämestäni sitä, että semmoinen kysymys — mikäli se minua koski —
ollenkaan
oli
mahdollinen,
mutta
samalla
iloitsin suuresti, että olin tilaisuudessa oikaisemaan sitä suunnatonta väärinkäsitystä, joka
kysymyksen aiheuttaneessa ajatuksessa piili.
Kysymys kuului: Idän Tähden liikkeessä
odotetaan
maailmanopettajan
pikaista
tuloa
ja Teosofisen Seuran useimmat jäsenet johtajista alkaen elävät epäilemättä samassa uskossa. Toiselta puolen on teosofeja ja pienempiä teosofisia yhdistyksiä siellä täällä,
jotka eivät lainkaan usko näitä asioita eivätkä pidä niitä tärkeinä eikä edes teosofisina,
— ja niiden joukossa lienee Suomen RuusuRisti. Mille kannalle nämä jälkimäiset asettuvat teosofisen liikkeen nykyisen tilanteen
suhteen, toisin sanoen: mikä seura tai mikä
henkilö tällä hetkellä edustaa Salaista Veljeskuntaa? H. P. Blavatsky on kuollut, hän,
joka oli Mestarein lähettiläs maailmassa, —
kuka siis nyt on hänen jälkeensä Mestarein
edustaja, kuka on Salaisen Veljeskunnan lähetti maailmassa? Paljon kauniita sanoja ja
viittauksia on esim. lausuttu Ruusu-Ristin
johtajasta: onko siis tahdottu ilmaista, että
hän tätä nykyä on tuo mainittu lähettiläs?
Kiiruhdin tietysti vastaamaan seuraavasti:
Kysymys
perustuu
väärinkäsitykseen.
Ei
meillä ole oikeutta puhua Valkoisen Veljeskunnan lähettiläästä madame Blavatskyn kuoleman jälkeen. H. P. Blavatsky nimenomaan
opetti, että vuosisadan viimeisenä neljänneksenä ainoastaan ilmestyy maailmaan Valkoisen Veljeskunnan lähetti. Sata vuotta var-
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hemmin 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, joiden tehtävä ja kohtalo
jonkun verran muistutti Cagliostron ja Mesmerin). Seuraava lähetti tulee kuluvan vuosisadan loppupuolella. ”Älkää uskoko, että
Mestarit lähettävät ketään maailmaan ennen
vuotta 1975”, oli H. P. B:n nimenomainen varoitus oppilailleen.
Onko tämä käsitettävä niin, ettei vuosisadan kolmen ensimäisen neljänneksen aikana
ole mitään yhteyttä olemassa Salaisen Veljeskunnan ja ihmiskunnan välillä? On tavallaan. Ei näet ole olemassa mitään virallista
yhteyttä. Mutta salaista, yksityistä yhteyttä
saattaa tietysti aina olla. Yksilön yhteys Valkoisen Veljeskunnan kanssa ei ole ajasta eikä
paikasta riippuvainen. Yksityinen ihminen voi
päästä Veljeskunnan yhteyteen tulemalla sen
jäseneksi; tai hän voi joutua jonkun Mestarin valvonnan alaiseksi ja siten joutua kosketukseen Veljeskunnan hengen ja voiman
kanssa. Yksityinen ihminen voi tavallaan edustaa Valkoista Veljeskuntaa, sen tehtävää ja
henkeä, mutta se tapahtuu hänen omalla vastuullaan.
Suhde on sama esim. kansainvälisessä valtiollisessa elämässä. Ero on suuri jonkun valtion virallisen lähettilään — täysvaltaisen ministerin — ja yksityisen vieraalla maalla matkustavaisen välillä. Suomalainen Englannissa
on kyllä aina suomalainen; kuta syvemmin
hän tuntee Suomen kansaa ja sen henkeä,
sitä paremmin hän sitä edustaa; mutta virallinen hänen edustuksensa ei ole. Suomen valtion ja hallituksen edustajana on ainoastaan
siihen valtuutettu henkilö.
Tämmöinen ”valtuutettu ministeri” oli madame Blavatsky. ”Hän on meidän suoranainen agenttimme”, kirjoitti Mestari. Hänen
paikkaansa ei kukaan toinen voi täyttää, koska Mestarit eivät yhtä mittaa pidä virallista
edustajaa maailmassa.
Kaikki puheet toisen tai toisen henkilön
lähettiläs-asemasta
Valkoiseen
Veljeskuntaan
nähden ovat täten tuulesta temmatut. Älköön
kukaan ajatelko Ruusu-Ristin johtajasta enemmän kuin kestään toisestakaan, että hän olisi
Veljeskunnan virallinen edustaja maailmassa.
Kaikki ovat yksityishenkilöitä ilman valtuuksia; he ”edustavat” Valkoista Veljeskuntaa
vain siinä määrin kuin he tuntevat sen henkeä, tehtävää ja työtapoja. ”Hedelmästä puu
tunnetaan.” Tämä pitää paikkansa jokaisen
ihmisen suhteen, joka työskentelee Herran
viinimäessä. Jos hedelmät ovat hyviä, jos ne
ovat Kristuksen Valkoisen Veljeskunnan hengen mukaisia, silloin työmiehessä on ollut
oikea henki. Silloin on hän oikealla tavalla
Veljeskuntaa maailmassa edustanut.
Toimittajalta 1926: 136—138
[*T. S.-n sisäinen tehtävä oli] olla Valkoisen Veljeskunnan palvelijana ja (puutteellisena)
edustajana
maailmassa,
ks
teosofia
1926: 163
ks elinvoima 1926:270 C. W. L. 1927:39
Kristus 1927: 42
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Pitäkäämme vain mielessä, että Valkoinen
Veljeskunta estää kaiken sen pahan tapahtumasta, mikä ei sopeudu karmaan, ks magia
1927:128
ks Suomi 1927:295 salatiede 1928:308
Kys. Ovatko Valkoiset Veljet iältään vanhempia kuin maapallon muu ihmiskunta vai
mitä merkitsee ”vanha” sana, joka Kalevalassa on omistettu Väinämöiselle ja teosofisessa kirjallisuudessa Valkoisille Veljille, m.m.
H. P. B:lle (”vanha rouva”)? Olen luullut
ymmärtäneeni kirjallisuudesta, etteivät he ole
niitä opettajia, jotka toiselta tähdeltä tulivat
”nuorta ihmiskuntaa” opettamaan.
Vast. Muualta tulleet suurtietäjät perustivat sen Salaisen Valkoisen Veljeskunnan,
jonka jäseniä sittemmin on saatu ihmiskunnasta. Ne mestarit, jotka ovat ihmisistä siksi
kohonneet, ovat vanhempia ja kokeneempia
sieluja siinä mielessä, että he maapallon kuukaudessa varhemmin syntyivät eläimistä ihmisiksi.
Kuitenkin
heidän
mestariksitulonsa
on kokonaan riippunut heidän omista ponnistuksistaan. Kuuluvathan Buddha ja Jeesus
heidän joukkoonsa. Aika ei merkitse paljoakaan, merkitystä on vain tahdollamme ja pyrkimyksenämme.
Kosmillismystillinen
Kristus
tulee niille, jotka häntä etsivät ja kaipaavat.
1930:80
P. E. avasi vuosikokouksen sanoen: ”Avaan
vuosikokouksemme sen Valkoisen Veljeskunnan lähetin nimessä, jonka kuolema ja ylösnousemus tapahtui pääsiäisenä”, ks astraalitaso 1930: 204
Minusta
tuntuukin,
että
kun
seuraava
Valkoisen
Veljeskunnan
lähettiläs
saapuu
maailmaan, mikä H. P. Blavatskyn ennustuksen mukaan tapahtuu v. 1975, hän saa ymmärtämystä osakseen siinä määrin kuin eri
teosofiset seurat osoittavat toisilleen ymmärtämystä ja kunnioitusta. Kukaan ei voi edeltäkäsin tietää, mitä erikoista puolta totuuden
sanomasta hän tulee painostamaan ks H. P. B.
1931: 39
ks Mestarit 1931:109—110
[*P. E. lausui avaussanat] Minä julistan
siis
tämän
kahdennentoista
vuosikokouksen
Ruusu-Ristin korkeiden suojelijain, Valkoisen
Veljeskunnan ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen avatuksi”, ks manas
1932: 112
ks kirkko 1932: 163 ooppera 1933: 244 Paavali 1934: 180.
”Valkoisen Veljeskunnan Yliopisto”
ks ”Temppeliseura” 1931:240 ja 249 ja
1932: 74.
Wallace, A. K. ks Bölshe 1907:112, 168.
Vallankumous ks P. E. XII ”Mitä opimme
sodasta ja vallankumouksesta?”
ks palia 1906:187 Buhver-Lytton 1908:311
T: On laskettu, että Ranskan vallankumous,
joka alkoi vuonna 1789, ja Napoleonin sodat,
jotka loppuivat v. 1815, maksoivat Europalle
noin 10 miljonaa henkeä mestatuissa ja sodassa kaatuneissa. Syystä täytyy kysyä, mitä
maanosamme niin hirveällä miestapolla
saa-
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vutti, mitä sivistyksemme niin kalliilla hinnalla osti. Totta on, että yhteiskunnalliset
olot ennen ja jälkeen vallankumouksen osottavat
juurtajaksaista
erilaisuutta:
1’ancien
regime’in aikana ylhäisö yksin lukeutui varsinaiseen ihmiskuntaan, alhaiso raukka oli
suorastaan luotu ”armoja” palvelemaan ja
jumaloimaan. Mutta myönnettävä on, että
viime vuosisadan yhteiskunta luokkataisteluilleen ja luokkasotineen liian vähän toteutti
vallankumouksen
korkeita
ihanteita,
veljeys,
vapaus, yhdenvertaisuus, jotta siitä olisi kannattanut maksaa niin kallista hintaa. Vastaus kysymykseemme on epäilemättä löydettävä toisaalta.
Näin kuvastuukin asia minulle: vallankumous ja sitä seuraavat sodat päästivät vapaaksi elämänymmärryksen, joka oli alkanut
liikkua
kansojen
sielussa
seitsemännentoista
vuosisadan loppupuolella. Tämä elämänymmärrys oli käytännöllinen materialismi, toisin sanoen usko näkyväisen ja aineellisen maailman
elämänarvoihin. Vanha usko murheen laaksoon
ja tuonpuoleiseen autuuteen oli käynyt mauttomaksi ihmisten käytännölliselle ymmärrykselle. Järki tahtoi iloita saavutuksistaan jo
tämän maan päällä. Ei yksikään vuosisata
ole osottanut niin nopeaa ja niin laajaa edistystä aineellisen kulttuurin alalla kuin yhdeksästoista: se oli todella koneiden ja keksintöjen vuosisata. Ja samassa määrässä kuin
valta kasvoi luonnonvoimien yli, samassa määrin varmistui
usko ihmisjärjen ja ihmisneron
yliherruuteen-, usko, joka oli alkanut Voltaire’in tapaisesta ivasta ja kirkonopin uhmailemisesta.
Valistusajan
siemenet
kantoivat
hedelmää: valistusta jaettiin kaikille, koulusivistystä
tarjottiin
kansojen
syvillekin
riveille. Ihmiset alkoivat liittyä yhteen seuroiksi ja järjestöiksi valvomaan etujaan yhteisvoimin. Työväki heräsi kaikissa maissa
ahmimalla vastaanottamaan uutta elämän uskoa ja vaatimaan
itselleen luonnollisia, aineellisia oikeuksiaan1. Mikä ihmeellinen aika oli
viime
vuosisata:
kaukana
täydellisyydestä,
mutta yltiöpäisen voimakas pyrkimyksessään
luoda parempia elinehtoja ruumiilliselle olemassaololle !
Kun katselen tätä menneisyyttä ja ajattelen nykyistä vuosisataa, tekee mieleni vertailla niitä toisiinsa, etsiä yhtymäkohtia ja
tehdä johtopäätöksiä. Nytkin elämme uuden
ajan kynnyksellä, nytkin raivoaa maailmassa
sota, jonka vertaista ei ole nähty, jonka uhreja luetaan sadoissa tuhansissa ja miljoneissa. Tyhjää vartenko Europa näitä tuskia
kärsii?
Ei
suinkaan.
Kuuluuhan
nyt
jo
ääniä, jotka yksimielisesti sanovat, että tämä
sota on sotaa militarismia vastaan, että se
on oleva sivistyksen lopullinen voitto barbarismin eli raakalaisuuden yli.
Mutta se on epäilemättä paljon enemmänkin. Se varsinaisesti avaa portit kahdennellekymmenennelle vuosisadalle ja päästää vapaaksi sen uuden elämänymmärryksen, joka
alkoi liikkua kansojen sielussa yhdeksännentoista vuosisadan loppupuolella.
Tarvitseeko minun mainita, että tämä uusi
elämänusko on teosofinen maailmankatsomus,
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toisin sanoen spiritualistista kapinaa materialismia vastaan? Ei se ole palaamista vanhojen dogmien turviin, ei se ole uskomista
tuonpuoleiseen
elämään
ruumiillisen
nykyhetken kustannuksella eikä se ole järjen kykyjen ja ihmisneron ylevyyden kieltämistä.
Se on vain aineellisen maailman laajentamista hengen avaruuteen, näkyväisen elämän
ulottamista
”näkymättömiin”
henkimaailmoihin. Se on rajojen poistamista tutkivan ihmisjärjen tieltä ja uusien näköalojen avaamista. Se on ihmishengen toistenkin olemuspuolten nostamista oikeutettuun arvoonsa. Se
on hyvyyden, jalouden, rakkauden, siveellisen
tarmon ja tahdon tunnustamista elämää luoviksi ja muovaileviksi voimiksi. Se on todellisen taiteellisen luomistyön ja kaiken rehellisen käsityön korottamista jumalanpalvelukseksi.
Minä kutsun sitä teosofiseksi elämänymmärrykseksi, sillä se on kytenyt ihmisten sieluissa jo kymmeniä vuosia ja teosofia on sen
selvin ja itsetietoisin ilmausmuoto, mutta en
ajattele nimiä, vaan aatteita. Aatteet pysyvät, vaikka nimet muuttuisivat. Ja ne aatteet, jotka nyt ovat ilmassa, ovat aito teosofisia, joskin niitä toisella tavalla ristittäisiin, kun ne joutuvat kansojen yleiseksi omaisuudeksi.
Mainitsenpa
muutamia
teosofisia
totuuksia, joita kaikki ajattelevat ihmiset hyväksyvät:
materialismi
tieteellisenä
maailmanteoriana ei uusimpien havaintojen nojalla enää
pidä paikkaansa; näkymätön maailma on olemassa ja sitä johtaa niinkuin näkyväistäkin
jumalallinen viisaus; jumala on siis olemassa,
vaikka häntä emme millään inhimillisellä tavalla saata määritellä tai kuvailla; ihminen
on kuolematon ja alati kehittyvä olento, joka
eläinkunnasta on noussut ihmisyyteen ja ihmisenä ylenee tuntemattomia täydellisyyksiä
kohti; ihmiset ovat kaikki keskenänsä veljiä,
rotuun, kansallisuuteen ja uskontoon katsomatta; uskonnot ovat kaikki ilmennyksiä samasta
ihmishengen
jumalallisesta
totuudenjanosta ja samalla — ainakin eriasteisia —
sisäisen inhimillisen totuuden näkemyksen tuloksia; ihminen on oman onnensa seppä, sillä
ajatustaan käyttämällä hän kehittää itseään
ja olosuhteitaan j.n.e.
Kuka ajatteleva ihminen enää tosissaan
antautuisi riitaan toisen kanssa jumalan ominaisuuksista? Kuka väkivallalla tahtoisi omaa
uskontoaan toiselle tyrkyttää? Kuka enää sanoisi, että neekeri on kauppatavara eikä ihminen tai että Japanin buddhalaiset ovat
laakalaiskannalla
olevia
”pakanoita”?
Kuka
tietävä enää kieltäisi, että Intia, uskontojen
kehto, on filosofisessa ja uskonnollisessa ajattelussa
ennättänyt
kristikunnassa
saavuttamattomiin syvyyksiin? Kuka enää väittäisi,
ettei ihminen ”omalla voimallaan” mihinkään
kykene tai että hänen pitäisi kädet ristissä
odottaa, kunnes jumala hänelle leipää antaa?
Kuka enää kieltäisi ihmisajatuksen luovaa
voimaa?
Kuinka paljon tämä kahdeskymmenesvuosisata voikaan toteuttaa! Usko näkymättömän
maailman
elävään
todellisuuteen
vapauttaa
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ihmismielen taloudellisen itsekkyyden painajaisesta, niin että hän on alttiimpi auttamaan
veljeään
ja
järjestämään
yhteiskunnallisia olosuhteita sille kannalle, ettei kurjuus kulje käsi kädessä ylellisyyden kanssa.
Usko rotujen ja kansojen veljeyteen järjestää valtiolliset ja kansainväliset olot sille
kannalle, että sodat tulevat mahdottomiksi.
Usko kaikkien ihmisten veljeyteen tekee naisen samanarvoiseksi miehen kanssa ja avaa
hänelle yhteiskunnallisen työn ja vaikutuksen kaikkia eri aloja. Usko siihen, että ihminen on oman onnensa seppä ja että ajatus
on teon isä, puhdistaa ihmisen sisäistä elämää ja saa häntä pyrkimään totuuteen, kauneuteen, jalouteen. Usko ihmisen omaan voimaan innostaa häntä työhön, itsenäisyyteen
ja rehellisyyteen. Ja kun tähän vielä yleisemmin liittyy usko jälleensyntymiseen ja
karmaan, silloin ihmiset katselevat itseään
ja toisiaan aivan uusilla silmillä: ahdasmielisyys, tuomitsevaisuus ja pikkumaisuus haihtuvat tuuleen, jokaista kunnioitetaan ja rakastetaan semmoisena kuin hän on ja jokaiselle suodaan oikeus ja vapaus pyrkiä eteenpäin juuri siltä kohdalta, mihin hänen vanha
karmansa hänet on vienyt.
Paljon mahdollisuuksia piilee meidän nykyisessä ajassamme. Jospa me ihmiset ymmärtäisimme
ottaa
vaarin
niistä
kaikista.
Jospa tämän kahdennenkymmenennen vuosisadan muistopatsaalle kerran voitaisiin piirtää tunnustus, että ”se toteutti parhaimpansa
mukaan niitä vapauttavia aatteita, joita se
oli edeltäjältään perinnökseen saanut”!
Ja jos me teosofit pysymme tehtävällemme
uskollisina ja edelleenkin olemme uusien aatteiden ja uuden elämänymmärryksen lipunkantajina, silloin voimme madame Blavatskyn
kanssa sanoa, että ”maa on oleva taivas ensimäisellä kolmatta vuosisadalla verrattuna siihen millainen se nyt on” (Teosofian Avaimen
loppusanat).
Toimittajalta 1915:146—149
ks Cagliostro 1916:8 sota 1917:200
2”: Elämme todella vallankumousten merkissä. Joka viikko tuo mukanaan uutta valtiollisen ja yhteiskunnallisen elämän alalla.
Jos tänään iloitsemme vapauden ja edistyksen voitosta, saamme huomenna pelätä, että
taantumus asettaa mustia sulkujaan vapaan
kehityksen
vuolaalle
virralle.
Purjehdimme
kuin aavalla merellä, missä maata ei vielä
näy. Milloin purjeemme on korkealla aallon
harjalla, milloin syvällä laineen laaksossa.
Mutta matkan suunta on tiedossa ja myrskyssäkin osaamme alustamme ohjata. Sillä
tiemme kulkee kohti auringon nousua. Ja sentähden rauha on pohjimmalla sielussamme.
Toimittajalta 1917:246
ks P. E. XII ”Uusi Jumala” 1917: 248 India
1917: 249
2: Eräs selvänäkijä- ja näkyjen näkijäystäväni kirjotti minulle seuraavasti viime
huhtikuulla [*1917]:
”Vallankumouskesänä 1906 otin innokkaasti
osaa vallankumoushenkeen ja -toimintaan, us-
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koen, että kai se nyt saa voiton. Valvoin monet yöt ja otin osaa kokouksiin, mutta kai
ei silloin vielä ollut aika tullut. Kun Leo
Tolstoi kuoli, ajattelin, että nyt kohta taas
on samat ajat käsissä kuin 1906 — olen näet
kova uskomaan, että vainajien maailmasta
voi paremmin vaikuttaa asiain kulkuun kuin
fyysillisestä.
Meidän
vanhat
veteraanimme
Kock ja Kurikka, jotka olivat mukana 1906,
ovat myös kuolleet. Ehkä hekin ovat olleet
mukana
inspiroimassa
Venäjän
suursieluja,
koska nyt on käynyt niinkuin on käynyt.
Tässä työssä on muuten ollut mukana kolme
mestaria, jotka toimivat koko” vallankumouksen suurimpina voimina. Noin sata vuotta takaperin yrittivät Venäjällä saada sitä aikaan,
mutta ei se silloin vielä onnistunut. Suomessakin yksi näistä persoonista toimii keskuudessamme. Jo aikoja sitten hän näytti minulle, kuinka ihana tulee olemaan meidän
maamme. Kohta puoleen uskon paljon tämän
henkimaailman ystäväni sanoihin. Suomen tulevasta hallitusmuodosta hän on näyttänyt
minulle kaksi taulua. Toinen kuvasi Amerikan
Yhdysvaltoja, toinen Sveitsiä. Näiden molempain mukaan rakennetaan Suomen hallitus,
ja sotalaitos on samaan tapaan rakennettu.”
Toimittajalta 1917:250
ks Venäjä 1917: 296 Suomi 1917: 449 Venäjä 1918:20 Suomi 1918:67 ja 69 ja 162 veljeys 1918:227 yhteiskunta 1919:225 ja 258
Nilus 1920: 56
Tuli sitten punainen vallankumous meillä
Suomessa ja kaikki ne ikävät tapahtumat
Teosofisessa
Seurassamme,
jotka
vallankumousta ovat seuranneet, ks R-R 1920: 339
ks käytännöllisyys 1920: 374 väkivalta 1921:
113 T.T:n tehtävä 1921:332 salatiede 1921:
456 magia 1927: 128 Suomen tulevaisuus
1928:203
armeija
1930:49
tuhatvuotinen
1930:137 ryöväri 1931:67 kieltolaki 1931:76
H.P.B.n itä-maalaisuus 1931: 123 rauha 1931:
210 Mäntsälä 1932: 105.
Valle, Aino 1932: 167.
Walléen, C. A. ks evankeliumi 1913: 57
Parooni C. A. Walléen, joka jo viime vuonna tuli tunnetuksi Helsingin teosofiselle yleisölle, vieraili jälleen maassamme t.v. tammikuussa, pitäen 10 sarja-esitelmää ”Luomisesta” ja sen lisäksi viisi julkista esitelmää. Parooni Walléen on tutkinut teosofiaa ja salatiedettä jo mad. Blavatskyn ajoista asti ja
hänen selvä ja voimakas esitystapansa herätti paljon huomiota. Ollen koko sielullaan
t:ri Steinerin kannattaja hän kykenee tämän
järjestelmän avulla kohottamaan kuulijat elävään tuntoon henkisten maailmain todellisuudesta
ja
Kristushengen
kaikkityydyttävästä
voimasta. Sivistynyt ruotsalainen luokka sai
monta sysäystä teosofiaa kohti tämän puhujan vaikutuksesta.
Tien varrelta 1913: 101
ks Antroposofia 1913:101
T: Helsingissä on äskettäin vieraillut eräs
antroposofinen luennoitsija, vapaaherra C. A.
”VValleen Köpenhaminasta, joka — tietääkseni
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puoleksi suomalaisena syntyperältään — käyttää ruotsinkieltä sujuvasti ja hyvin, joten
tanskalaisuus tuntuu vain leveähköstä ääntämisestä, sorahtavasta r:stä ja infinitiivin attprefiksin
liittämisestä
välittömästi
teonsanaansa (esim. vid dödens inträde att underga). Mainitsen nämä hänen danisisminsa vain
sentähden, että nekin puolestaan vaikuttavat
suggestiivisesti
ja
mieltäkiinnittävästi,
sillä
parooni Walléen on epäilemättä voimakas puhuja, joka esiintymisellään on osannut viehättää ja lumota Helsingin ruotsalaisen yleisön. Suuresti ilahdutti nähdä, millä yhä kasvavalla innolla ja mielenkiinnolla kuulijoita
kokoontui huoneet täyteen nauttimaan teosofisesta esitelmästä. Herra Walléen on ennenkin useampia kertoja käynyt Helsingissä esitelmöimässä, mutta en usko hänen ennen saavuttaneen samaa menestystä kuin nyt.
Voidaan siis todeta, että harrastus teosofisiin tutkimuksiin on Helsingissä sangen vireillä nykyään. Menneiden vuosien suunnattomat, yhä jatkuvat vaikeudet ovat herättäneet ihmisiä ajattelemaan elämän ja kuoleman kysymyksiä ja myös ymmärtämään, että
me ihmiset itse olemme vastuussa siitä, millä
tavalla järjestämme olojamme maan päällä.
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. Sentähden alamme oivaltaa, että ”lapsellinen usko” usein on nukutusjuoma, joka tekee meidät kykenemättömiksi kirkkain silmin ja selvin päin katselemaan elämän vaatimuksia. Parooni Walléen
herättikin paljon vastakaikua esittämällä ja
tulkitsemalla
Rudolf
Steinerin
yhteiskunnallista kolmijakoaatetta. Näytti kuitenkin siltä,
että Helsingin yleisö kaikista mieluimmin
kuunteli
selontekoja
teosofisesta
maailmankatsomuksesta
sinään:
jälleensyntymisestä,
karmasta,
kuolemanjälkeisistä
tiloista
ja
maallisen elämän henkisestä tehtävästä.
Käytän
tahallani
nimitystä
”teosofinen
maailmankatsomus”, sillä vaikka herra ‘VValleen puhui vain ”antroposofiasta”, tunsi tietysti vanha teosofi liikkuvansa kotoisilla tanhuoilla
ja
hengittävänsä
kodin
ilmapiiriä.
Muuan vanha teosofi sanoikin poistuessaan
Walléenin esitelmästä: ”kyllä me teosofit sentään olemme hassua väkeä. Meitä ei ole kuin
kourallinen, mutta jakautua meidän täytyy
ja muodostaa eri seuroja. Nyt meillä on Teosofinen Seura ja Antroposofinen Seura ja
Suomessa vielä Ruusu-Risti, ja kaikki kuitenkin olemme ”teosofeja”, s.o. kaikki tahdomme hengen ja sanan voimalla jatkaa H. P.
Blavatskyn työtä ja taistella maailman pahuutta ja materialismia vastaan. Miksi emme
seiso lujina yhdessä ja samassa rintamassa?
Miksi ei veljeys meitä elähytä? Miksi ei asia
ole meille kalliimpi kuin henkilöt? S.o. miksi
emme tahdo kuunnella vapaasti jokaisen vilpittömän totuuden etsijän löydöistä?”
Tuon ystävän huomautus oli paikallaan
eikä siihen liene muuta vastausta, kuin että
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teosofit — hengen esitaistelijat — olisivat
kasvaneet liian mahtaviksi ja vaikutusvaltaisiksi, jos olisivat olleet yksimielisiä ja veljellisiä. Pian aikaa olisivat tehneet elämän maan
päällä yleensä onnellisemmaksi! Ja siitä tietenkään ei olisi mielissään se vanha herra,
jota sanotaan ”tämän maailman ruhtinaaksi”.
Hän selvästi noudattaa vanhojen roomalaisten valtaherrain viisasta ohjetta: divide et
impera — ”pirstoa ja hallitse”. Mutta että
hän todella on saanut niin paljon valtaa teosofienkin yli, se on hullua tunnustaa. Arvatenkin puhuttiin niin paljon veljeydestä, että
vanha herra nauroi partaansa.
Toimittajalta 1921: 129—130.
Wallenberg, Jaakko ks tajunta 1915: 53.
Wallenkampf, F. C. W. ks Mysteria 1929:
180.
Vallitseeko ihmiselämässä laki? ks J. R. H.
Vallius, P. 1925:237.
Valloitus jne
Suomen kansa ei ole vallottaja kansa ks
heraldiikka 1914: 150
Suomen kansan tehtävä ei ole saavuttaa
ulkonaista
mahtavuutta
vallottamalla
toisia
valtakuntia — — Sen vallotukset ovat kulttuurivallotuksia. Auralla ja kuokalla se vallottaa maata, Väinämöistaidoilla ihmisten sydämiä, ks aseet 1918: 163
ks Suomen tulevaisuus 1928: 207.
Valmis, valmistus, valmistava tie
valmis auttamaan ks totuus 1905: 125
se valmistus on vaikea, joka vaaditaan varsinaiselle tielle astujalta, ennenkuin oikea
opettaja ilmestyy, ks salatiede Todistuksia
1907: 5
tarpeellinen valmistusaika. — — Me voimme jouduttaa tätä valmistavaa kehitystämme.
— — Tämäkin valmistava kaita tie saattaa
näyttää kolkolta ja vaikealta, ks Kaita tie
1907: 60
teosofinen liike — — on uuden suuren
maailmanuskonnon edelläkävijä, joka sille valmistaa maaperää. — — Ovatko ihmiset —
ovatko ainakin jotkut — valmistuneet Häntä
tervetulleeksi tervehtimään? — — Jos olemme valmiit Häneen uskomaan ja Häntä seuraamaan, silloin varmasti saavutamme onnen,
ks opettaja 1909: 109
ks kuuketju 1909:301 Suomi 1910:365
Tolstoin opin 1910: 409
odotuksen ja valmistuksen aika. — — teosofeina olemme saaneet tehtäväksemme valmistaa tulevaisuutta ks Päämajassa 1911: 24
hengessämme
valmistua
Mestarin
auttajiksi ja työaseiksi ks Kristus 1911: 289
Kaikki ulkonaiset ”salaiset koulut” ja pyrkimykset ja ponnistukset ovat vain valmistavaa laatua, ks opettaja 1912: 310
”valmista työlle keskus ja työntekijöille
koti”, ks opettaja 1912:413
Et heti ole valmis ks nuoriso 1912: 453
Psyykkiselle tasolle ihminen voi pyrkiä
ilman sanottavaa siveellistä valmistusta. Mutta
hengen maailman portti on suljettu niiltä,
jotka eivät ole siveellisesti valmistuneet, ks
.salatiede 1914: 198
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käsitystä valmistavasta tiestä ks Mysteriot
I-ja II 1916: 64 ja 110
ks Kaita tie 1916: 153—154
Silloin jumalatkin ovat valmiina auttamaan.
ks P. E. VII 1916: 243
ks Suomi 1917:448 ja 1918:128 rauha
1919: 5 V. H. V. 1919: 99
Olen koska tahansa valmis muuttamaan
kaikki mielipiteeni missä tahansa kysymyksessä, jos minulle voidaan todistaa, että olen
väärässä. — — valmistavan [*tien] ks sota
1920: 194
Olen valmis millä hetkellä tahansa jättämään tämän maallisen elämän, jos ei minua
täällä tarvita — — Mutta olen myös valmis
työtä tekemään, ponnistamaan ja kärsimään
yhä edelleen ks E-R 1920: 344
ks salatiede 1921: 324
Mestarimme on aina valmis. Mutta olemmeko me? Jos olisimme valmiit, ei meidän
tarvitsisi hetkeäkään turhaan odottaa. — —
Itse emme kykene arvostelemaan, koska olemme valmiit ks Joulun sanoma 1922: 297
Siis olkaamme aina iloiset, aina valmiit
lähtemään ja aina valmiit vielä jäämään, ks
ennustuksia 1923:327
valmistustyötä olen ainakin yrittänyt tehdä,
ks kansanopisto 1924:205
valmis astumaan Herransa iloon. — —
ovat valmiita ottamaan vastaan neuvoja kokeneelta, ks teosofia 1926: 6
Tämän valmistavan tien päässä monet totuudenetsijät sinua odottavat, minä niiden
joukossa, ks Krishnamurti 1926: 273
Kun opetuslapsi on valmis, on kaikki hyvin. Mestari on aina valmis, ks joulu 1926:
312
Hyvyys on epäilemättä hyvä valmistus. Ken
hyvyyttä käsittää, hän on valmis seuraamaan
Viisauden Mestaria ks vuorisaarna 1927: 86
ks R-R-teosofia 1928: 2
Uskon
siis
”tuhatvuotiseen
valtakuntaan”,
siihen rauhan ja rakkauden yhteiselämään
maan päällä, joka tulee, kun me ihmiset
olemme siihen valmistuneet, ks armeija 1930:
49
Ehkä tässä vielä on valmistusaikaa ks
H.P.B. 1930: 226
ks tuhatvuotinen 1930:137 H.P.B. 1931:
39 Vesimies 1932: 171
Valmistavaa puuhaa on, että ensin kulkee
Jeesuksen jäljissä, uskoo Jeesuksen sanomaan
ja noudattaa hänen käskyjään. — — Jeesus
Natsarealainen
tuli
jo
valmistavalla
tiellä
opettajaksemme. — — Mutta meidän tulee
valmistua ja puhdistua niin, että saamme
läpikäydä Damaskuskokemuksen. ks Paavali
1932: 204
Ken tietää, mitä jumalien neuvostossa tulevaa aikaa varten valmistellaan? ks R-R
1933: 39
oman osani Kristuksen suunnitelman valmistusdraamassa.
ks
uskonpuhdistus
1933:
200
Käskyjen seuraaminen on vain ollut valmistusta. — — Kun ihminen siis on kulkenut valmistavan tien ks veri 1934: 344
personallinen eli valmistautumisen ansa ks
Tolstoin opin teosofia II 1935: 19—28.
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Valo
ks P. E. XII Valoa kohti P. E. X Valoa
idästär
Kirjapainoyhtiö
Valo
ks
Omatunto-lehti
1905: 2
Vähän valoa pimeyteen ks papit 1905: 143
valon tuojana — — valosoihtuaan kantaen.
ks Omatuntolehti 1905: 177 ja 1906: 5
ks Elämälehti 1906:27 kirjallisuus 1906:
140 teosofia Mitä T. S. meille 1906: 152 Omatuntolehti 1906: 271
henkisen valontuojan syntymän muistoksi!
— — ihmisvapahtajan, luonnollisen ja henkisen valon kunniaksi, ks Joulu 1906:274
ihmiselämän valopuoli. — — ristiriita valon ja pimeyden valtakunnan välillä, ks Kaita
tie 1907: 58
uutta valoa ihmissielun salaisuuksiin, ks
Bölsche 1907: 113
valoa, jonka teosofia luo ks Omatuntolehti
1907: 117
elävää valoa ks tahto Mitä on 1907: 19ö
valon tulisoihtua. — — sisällinen valo —
— ruumiin valo ks Tietäjä Ensi vuonna
1907:254
se valo, joka valaisee jokaisen ihmisen,
joka maan päälle syntyy, vaikkei ihminen sitä
valoa näe. Mutta se valo on Isästä, ks Kristuksen syntymä 1907: 257
väärinkäsitys
ainoaksi
henkiseksi
valoksi,
ks apostolit 1907: 273
Levittäkäämme valoa! Tiedon valo on parempi kuin kullan loiste, ks Tietäjä 1907: 279
ks Usko ja teot 1908: 135 Tietäjä 1908: 354
totuus 1908: 386
Ne taas, joille teosofia on tullut elämän
valoksi, ymmärtävät itsestään, ettei valontuoja ole ollut petturi, ks H.P.B. 1909:140
viisauden valo tunki sydämeni synkkyyteen
ja
teosofian
aamunkoitto
karkotti
mieleni
yölliset usvat. — — Ja samalla kun valo
itselleni koitti, samalla heräsi halu kutsua
muitakin osallisiksi samasta onnesta. — —
Iloitkaamme ja riemuitkaamme; sanoma on
taas kuulunut, valo valjennut, ks veljeys
1909:207—208
ks Fransiskus 1909:335 looshityö 1909:
339 P. E. XII Uuden ajan aamunkoitteessa
1910: 1 tieto 1910: 52 Päämajassa 1911: 25 ja
150 Kristus 1911:286 Aikamme tarve 1911:
350 Joulusymboliikkaa 1911: 359 kiitos 1912: 4
Tietäjälehti 1912:451 ajattelu 1912:498 lohduttaja 1913: 100 teosofia Yleiseuroppalainen
1913:290 viisaus 1913:469 Sai. O :n Maailmansynty 1914: 54 heraldiikka 1914: 149 Europa 1914: 255 ennustuksia 1914: 366 suru
1914:413 ennustuksia 1914:418
Vähitellen tuo ihana valo ympäröi minut
joka puolelta, niin että olin kuin valomeressä,
ja vihdoin se tunki sisääni, täytti ja valaisi
minut kokonaan, niin että minä itse ja koko
olemukseni oli kuin paljasta valoa, ks P. E. II
uudestisyntymiskokemus 1915: 159—160
Ja siitä hetkestä lähtein ei rauha voinut
kadota sielustani. Tuo merkillinen tila kesti
yhtämittaa monta kuuikautta ja aiheutti erilaisia ilmiöitä. Muun muassa ymmärsin yhtäkkiä evankeliumeja: niissähän puhuttiin juuri siitä valosta, jossa minä vaelsin. Jeesus
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sanoi: ”Ylentäkää ihmisen poika itsessänne.
Vaeltakaa niinkauankuin teillä valo on”. Ihmisen poika, s.o. ihmisen korkeampi tajunta,
joka näyttäytyy salaiselle silmällemme ihanana valoilmiönä, se se on herätettävä. Kun se
on herännyt, silloin ihmiselle alkaa iankaikkinen
elämä
Uuden
Testamentin
mukaan.
Minä mielestäni ymmärsin tämän kaiken ja
Jeesus tuli lähemmäksi kuin veli. Sama ”pimeydessä loistava” valoilmiö se myös teki
minut, niinkauan kuin se kesti, henkisesti
selvänäköiseksi sillä tavalla, että kun siinä
valossa katselin ihmistä, näin mikä se häntä
esti ”tulemasta valoon”, mikä erityinen heikkous tai vika, puute tai liiallisuus hänen sielussaan. Tietysti ei voinut kellekään mitään
sanoa. Tietoni oli aivankuin lukon takana,
jota toisen itse olisi pitänyt avata. [*Ote
P. E :n teos. muistelmista] 1915:160
Olin itse aivankuin elävä piste, elävä silmä
äärettömässä avaruudessa — ja avaruus oli
aina silmieni edessä, ääretön avaruus, joka.
ulottui rajattomiin ja oli aivan pimeä. Kuitenkin tiesin, että avaruus oli itse elämä, jumalallinen pimeys, jossa minusta lähtevä ja
minua ympäröivä valoilmiö loisti valkeutena
pimeydessä. Ja kun sitten katselin maailmaa,,
niin oma ruumiini ja muut ihmiset ja koko
ympäristö, huonekalut, talot, kaupunki, luonto, kaikki muodostivat ikäänkuin taulun edessäni ja olivat asettuneet aivankuin pinnaksi.
Avaruus ulottui useampaan suuntaan, jotavastoin maailma oli ikäänkuin pintana. Se
valonsilmä, jona tunsin olevani, katseli ulos
niinkuin
ikkunasta,
tätä
pintamaailmaa,
ja
ainoastaan silloinkuin se katseli elävää ihmistä — en tehnyt muiden suhteen havaintoja
— pääsi se ihmisen sisään, ja silloin minä
tiesin, että hänkin ulottui uuteen salaiseen
suuntaan, jossa oli kätkettynä hänen jumalallinen henkensä. Jokaisen ihmisen sisällä, kun
pääsin hänen sieluunsa tätä uutta ulottuvaisuutta pitkin, oli pieni valopilkku, mutta tein
sen huomion, että se useimmissa loisti heikkona aivan kuin sitä ei olisi ollutkaan, ja näin
samalla, mitkä olivat ne sielulliset ominaisuudet, jotka estivät tuota pientä tuikkivaa valoa
oikein liekkiin nousemasta... — — Mutta
maailmankaikkeus oli joukko ilmenneitä olentoja, siinä oli arvotuksen ratkaisu, ja minä
tunsin, kuinka itsestäni vyöryi ulos eläviä
olentoja ja kuinka me ihmisetkin itse asiassa
loimme maailman. Avaruus, joka oli kaiken
takana, oli kuin äidinkohtu, joka sisälsi suuria syntymisen salaisuuksia. Ja äidinkohdusta
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
ihmisen valominuus oli se kaiken personallisuuden miljonia vuosia sitten voittanut, mutta
se oli äärettömän korkea itsetajunta, järjenvalo, joka loisti pimeydessä ja vyörytti ulos
itsestään
kokonaisen
maailmankaikkeuden.
[*Otteet P.E:n teos. muistelmista] 1915:263
—266
Hän oli nähtävästi läpikäynyt samansuuntaisen henkisen heräymyksen kuin minäkin,
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koska tiesi niistä asioista puhua — valosta,
Jumalasta,
ihmisen
suhteesta
äärettömyyteen
ks Sederholm 1915: 321
ks Cagliostro 1916: 14 TS :n työ ja tarkotus
1916: 347 teosofia Veljeyden toteuttaminen ja
TS 1916: 389 Suomi 1917: 156 ja 447 tunnustus 1918: 166 sota 1918: 196 Jeesus Oliko Jeesus Jumala? 1918: 233
.Valo, joka uudessa Jerusalemissa loistaa,
on nimeltään Theou-Sophia, ja siitä on nyt
jo heijastunut säde maan päälle, ja se säde
ennustaa koko valon tuloa, ks rauha 1919: 5
ks yhteiskunta 1919: 228 JRH: Johanneksen
evank. teos. valossa 1919: 255
Sen riveissä on taisteleva valon Mestari —
tuntemattomana.
Sen
maasta
on
esiintyvä
Valo, joka sokaisee sen vastustajat, ks ennustuksia 1920: 51
ks sota 1920:103 paha 1921:62 TS :n tehtävä 1921:329 muist. R-R 1921:387 itsepuolustus 1921:513 R-R 1921:578 Joulun R-R
1921: 582
tunnustavat
Kristuksen
maailman
valoksi
— — valon veljet avasivat raolleen pyhäkköjen ovet — — ”Ole puhdas, jos tahdot astua valon vapauteen! ks Kristus ja teos. liike
1922: 38—40
— Minun pitää kertoa teille eräästä Blavatskyn ennustuksesta, sanoi kreivitär Wacht~
meister keskustellessamme, — ette suinkaan
tiedä, mitä madame Blavatsky ennusti Suomesta ja Pohjoismaista yleensä?
— En, vastasin uteliaana.
— No niin, minulle hän sitä teroitti mieleen monta eri kertaa. ”Muista, kreivitär,”
hän sanoi, ”ja ota ajasta vaarin, jos sinä silloin vielä elät. Tulee aika, niin vaikea koko
maailmalle, että kaikki ihmiset ovat vähällä
kadottaa tasapainonsa ja teosofitkin, jotka
niin paljon henkistä valoa ovat saaneet, kysyvät itseltään ja toisiltaan toivottomina, mitä
teosofia oikeastaan on ja mikä Teosofisen
Seuran tehtävä on maailmassa. Kaikki tuntuu
pettävän jalkojen alta ja pimeys vallitsee
maailmassa. Muistakoot silloin teosofit, että
kääntävät kasvonsa Pohjolaa kohti, sillä Suomesta tulee valo”. Niin sanoi madame Blavatsky. [*Ote art. sarjasta ”Muistoja menneiltä vuosilta”] 1922: 154
teosofia onkin lakkaamatta ollut minulle
kuin kirkkauden valo päivällä ks Mea 1922:
259
ks Joulun sanoma 1922:296 Tolstoi 1922:
308 elämänpuu 1923: 156 Mestari 1923: 208
ennustus 1923:328 Wrede 1924:88 Kohtalo,
kaitselmus, vapaus 1924:264 R-R 1924:327
vuosi 1925:3 veri 1925:52 teosofia 1926:4
Kristus 1927: 1 Temppelirahasto 1927: 31
Suomi 1927: 294 joulu 1927: 376
V«io-nimisessä
julkaisussa
ks
Kettunen,
Lauri 1927: 420
ks R-R-teosofia 1928:2 PE V: Jyväskylä
1928: 21 R-R-vpm 1928: 23 R-R 1928: 96 Suomen tulevaisuus 1928:207 joulu 1928:349
Seuraavan salaperäisen tiedonannon on lähettänyt J.S:lle Amerikasta eräs ystävä, joka
näkyy olevan Vanhan Testamentin tutkija ja
tuntija: Sydämelleni on Herralta pantu sa-
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noma kauvan sitten, ilmoitettavaksi kansallemme. Jes. 22 luvussa merkitys hälyytyksen
hetkenä:
Valonmestari Pekka Ervastissa lahjoitetaan
teille
johtaja
ajan
turmeluksesta
siunausta
luovaa rauhan tilaa kohden. Katsokaa vaakunaamme, se on hengen haltioittama symbooliluonnos hänestä miekanvaltaa polkevana jalopeurana hengenmiekka ilmassa. Tarttukaa tekin tästä hetkestä rakkauden kultaisia kilpiä
käyttämään, niinkuin ne voinette nähdä hänen
elämänymmärryksensä
”metsähuoneessa”
(L
Kun. VII: 2 ja X: 16, 17, sekä Jes. XXII: 8).
Suomen kansanmies, sinä ”vanhan kalalammikon”
liian
usein
ehdyksiin
pyydystetty
”vesi”, — ”marjakumppanisi” tarvitsivat sinua vallihaudaksi itsensä ja punaisen muurin
väliin. (Jes. XXII: 11 ja XXXI: 2). Mutta
nyt: pelasta marjat ja rove seuraamalla häntä, jonka ystävä on valkoinen ja punainen
(Korkea Veisu V: 10), sillä hänen rakkauttaan kärsiviin ihmisiin eivät hämmennä poliittiset värit.
Etsikää hyvää ja noudattakaa sitä. Ja Jumala on oleva kanssanne. Rakkaudella teidän
M.M. (Sak. III: 8, 9). Mitä muualla tiedetään
1929: 77
Totuus on valo. Suurempi valo imee pienemmän itseensä, koska pienempikin on samaa luontoa, — ei se taistele sitä vastaan
eikä sitä kiellä. Se kirkastaa pimeyttä enemmän tai toisin sanoen: sama maailma, joka
pienessäkin valossa näkyy, näkyy yhä kirkkaammin suuressa, ks Kristus 1929: 139
ks jättiläinen 1929: 146 Tie 1929: 365 Poika
1929: 410
Palautui jälleen elävänä mieleeni H. P.
Blavatskyn ennustus: ”Kun kaikki menee pimeäksi eikä enää tiedetä mitä teosofia on,
kääntäkää silloin katseenne Pohjolaan, sillä
valo tulee Suomesta”. [*Ote J.R.H:n art
”Helsingissä jouhina”, Lue Kristosofian Polulla-teoksesta] 1930: 44
ks Tuhatvuotinen 1930: 137
Olin aina ajatellut, että silloin kun RuusuRisti kotimaassamme loistaa niin suurella valolla, että se näkyy rajojen yli, silloin tulevat
ulkomaalaiset itsestään katsomaan ja tutkimaan, mikä se niin oudolla valolla loistaa,
ks R-R 1930: 187
ks ylösnousemus 1930: 207 kesäkurssit 1930:
265
kerran on valo tuleva Pohjolasta, ks R-R
1930:268
ks älykkyys 1930: 328 H.P.B. 1931: 3 ja 38
Mestari 1931:109 R-R 1931:334 CWL 1932:
73 Manas 1932:111 Paavali 1932:203 R-R
1933: 108
valon Mestari — — Suomesta tulee valo.
— — Suomesta voi tulla se valo, joka Europan pelastaa. — — Kristuksen väärentämätön valo ks ennustus 1933: 155
ks buddhi 1933:173 lapsi 1933:177 Teosofia ja sosialismi 1934:251 Totuus 1934:285.
”Valoa kohti”-looshi, Iisalmi
1908: 128 ja 255 1909: 71 1916: 96 1917: 291.
”Valoa kohti” ks P.E. XII, Karadja 1926:12.
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[*”Uutta Valoa”] ks ennustuksia 1914:418
P. E. VII Muutamia 1924: 222.
”Valoa tielle” ks Collins
”Valon Airut”, teosofinen kirjallisuuskomitea
ks kustannustyö 1908:380 Humu 1915:318
P. E. VII Muutamia 1924: 222.
Valon Herra ks Iki-Tursas 1913:473.
Valonmajan koulu, lastenkoti ks looshityö
1925: 260 336.
”VaIontaimi”-looshi, Joensuu
1909:38 1910:175 1913:364.
Valo-olento
Xi Että meilläkin Suomessa joskus tehdään
yli-aistillisia kokemuksia henkisen ja uskonnollisen elämän alalla, siitä on taas pieni
todistus päässyt päivän valoon. Tämä on kirjakauppoihin äsken ilmestynyt vihkonen nimeltä
Valo-olento,
jonka
on
kirjoittanut
K. E. S., nähtävästi jo vanhanpuoleinen mies.
Se ei esiinny minkäänlaisilla vaatimuksilla,
mutta kertoo yksinkertaisella tavalla ihmisestä, joka — teosofiaa tuntematta — kamppaili ja taisteli itselleen elämänkatsomuksen,
joka ytimeltään on teosofishenkinen, ehkä
tarkemmin sanoen ruusuristihenkinen. Hän ei
kylläkään
puhu
jälleensyntymisestä,
mutta
hänen suhteensa Jumalaan ja hänen käsityksensä Jumalasta lähenee sitä käsitystä Isästä
ja Kristuksesta, mikä meilläkin on. Ja mikä
on huomattava: totuus selveni hänelle — tietysti pitkien etsiskelyjen ja mietiskelyjen jälkeen — yliaistillisen kokemuksen kautta. Hän
sai nähdä Jumalan. Herran kasvot kääntyivät
häntä kohti ja katsoivat häneen. Ja koko hänen olemuksensa täyttyi riemulla ja autuudella. Siitä pitää lukea tekijän omilla vaatimattoman rauhallisilla sanoilla. Vaikka kuvaus on kirjan huippukohta, on se suoritettu
yhdellä sivulla 64:stä ja keskellä kirjaa. Koko
pieni teos todistaa täten tekijänsä vilpittömyyden ja rehellisyyden.
Toimittajalta 1922:37.
Valon ja varjon veljet
VALON JA VARJON VELJET.1)
I.
Kuka hallitsee maailmaa?
Ylläolevaan kysymykseen vastaavat kristityt uskovaiset epäilemättä: Jumala, ja useimmat
hartaat
teosofit
rientävät
sanomaan:
Mestarit tietysti, mestarithan ohjaavat ihmiskunnan
kohtaloita;
pyhässä
Shamballahissa
sommitellaan ne päätökset, joiden toimeenpaneminen fyysillisessä maailmassa uskotaan
valtiomiehille ja sotapäälliköille.
Mutta on niitäkin, jotka väittävät, että
paha henki hallitsee maailmaa tai että sokeat
voimat ja sattuma sitä ohjaavat. Kuinka
muuten on selitettävissä esim. semmoinen järjettömyys kuin äskeinen maailmansota? Ei
suinkaan
kaikkiviisas
ja
kaikkia
rakastava
Jumala sitä alkuunpannut? Tai Jeesus ja
muut Valkoisen Veljeskunnan mestarit?
1

) [Lue myös Kristus ja teos. liike 1922: 38]
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Kumpi puoli on oikeassa?
Katkerimpia kokemuksia totuuden etsijälle
on, kun hänen pitää oppia huomaamaan ja
ymmärtämään, että Jumala ei hallitse maailmaa, että valkoiset mestarit eivät määrää
kansojen kohtaloita, vaan että päinvastoin
Jumalakin ja Hänen viisaansa ovat voimattomia sen mahdin edessä, jota teosofia itämaisella sanalla nimittää karmaksi, kohtaloksi, sallimukseksi. Sillä jos Jumala hallitsisi
maailmaa, mihin silloin paha joutuisi? Ja jos
valkoiset mahtajat käyttäisivät ihmisiä nukkeinaan, missä olisi silloin ihmisten vapaus?
Tietäjät eivät koskaan erehdy semmoiseen
luuloon. Jos Jeesus Kristus olisi uskonut Jumalan hallitsevan maailmaa, miksi hän silloin
olisi puhunut siitä taivasten valtakunnasta,
jonka kuninkaana Jumala oli, joka oli hänenkin
valtakuntansa ja joka ei ollut tästä maailmasta? Miksi hän olisi opettanut seuraajiaan
rukoilemaan, että Jumalan valtakunta tulisi
maan päälle ja että Isän tahto tapahtuisi
maan päällä, niinkuin se tapahtui taivaissa?
Ja minkätähden hän olisi opettanut ihmisiä
etsimään ensin Jumalan valtakuntaa, ennenkuin huolehtivat ruoasta, juomasta, vaatteista
y.m. maanpäällisistä asioista, jos nämä semmoisinaan olisivat kuuluneet taivastenkin valtakuntaan?
Jumala on rakkaus, hyvyys ja totuus, ja
Hänen henkensä on edustettuna Kristuksessa, Valkoisessa Veljeskunnassa ja ihmisissä
siinä määrin kuin heissä vallitsee rakkaus,
hyvyys ja totuus. Jumala on vapaus, ja
Jumala on henkisen ja aineellisen väkivallan
vastakohta. Jumalan kuninkuus on olemassa
ainoastaan sille vapaaehtoiselle ja iloiselle
tottelevaisuudelle, joka ihmisen sielussa myöntää yliherruuden rakkaudelle, hyvyydelle ja
totuudelle. Kukaan ei väitä, että rakkaus, hyvyys ja totuus olisivat olleet tai olisivat
määräävänä voimana elämän oloissa maan
päällä. Ne vaikuttavat salassa ihmiskunnan
sydämessä ja niiden vaikutus tulee lopulta
näkyviin ihmiskunnan historiassa — mutta
vasta sitten, kun ihmiset itse ovat siihen
määrin kehittyneet, että antavat niiden voimien viedä itsessään voiton pahuuden, itsekkyyden, valheen ja pimeyden voimista. Miksi
siis ajattelemattomasti väitettäisiin, että Jumala nyt jo hallitsee maailmaa, että viisauden mestarit nyt jo pitävät ohjaksia käsissään?
Jumala on vielä voimaton, voimaton vapaasta tahdostaan, ja samaten on Valkoinen
Veljeskunta.
Ken siis hallitsee maailmaa?
Lopullisesti ja ehdottomasti kaikkea tasoittava kohtalo eli karman laki, mutta välillisesti ja näennäisesti varjon veljet ja ”ilmavallan hallitsijat”, jotka käyttävät hyväkseen
ihmisten itsekkyyttä ja tietämättömyyttä eli
”suurta
lohikäärmettä”,
kunnes
ihmiskunta
itse liittymällä Kristuksen Valkoiseen Veljeskuntaan voittaa niiden vallan. Kohtalo on
tuomari, joka mittaa jokaiselle ansion ja oikeuden mukaan, mutta ikuisen onnen antaa
yksin Jumala.
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II.
Ilmavallan hallitsijat
Kun ihmiset eivät ymmärrä eivätkä jaksa
palvella Jumalaa, joka hallitsee heidän sydämensä, järkensä ja omantuntonsa sisäisessä
taivaan valtakunnassa, he muodostavat kirkkoja, järjestävät jumalanpalveluksia ja ryhtyvät palvomaan ulkonaista Jumalaa, joka
näkymättömänä,
mutta
kaikkivaltiaana
luojana ja herrana muka hallitsee näkyväisessä
maailmankaikkeudessa.
Tämän
”kaikkivaltiaan” puoleen he kääntyvät rukouksissaan
ja pyytävät häntä tyydyttämään milloin mitäkin heidän ajallisia tarpeitaan.
Tahtomattaan ja tietämättään he tällä tavalla sulkevat sielunsa oven toiselta Isältä
Jumalalta
ja
syöksyvät
”tämän
maailman
ruhtinaiden”
ja
”ilmavallan
hallitsijoiden”
palvontaan ja orjuuteen. Sillä nämä henkivallat kietovat mielellään ihmisten sieluja
ja nauttivat siitä, että varjojen veljien luku
lisääntyy.
Ketkä siis ovat nuo ilmavallan hallitsijat?
Teosofisista tutkimuksistanne tiedätte, että
maapallo nykyään elää neljännessä luomiskaudessaan eli manvantarassaan. Tätä ennen
on ollut kolme ja tämän jälkeen tulee niinikään 1 kolme suurta luomiskautta eli manvantaraa. ) Jokaisella kaudella on oma ohjelmansa, kehityksen päämääränsä ja täydellisyyden mittansa, ja kussakin manvantarassa
on yksi luonnon valtakunta, joka on kutsuttu
tavoittelemaan
tuota
päämäärää.
Nykyisessä
luomiskaudessa on ihmiskunta tässä asemassa,
ja ne luonnon valtakunnat, jotka edellisissä
kausissa elivät ”ihmiskuntina” ja saavuttivat niille asetetun päämäärän, muodostavat
nyt näkymättömässä henkimaailmassa suuria
ja korkeita enkelijärjestöjä, samoinkuin nykyinen ihmiskunta on elävä enkelikuntana
viidennessä luomiskaudessa.
Kehityksen suhteen on nyt otettava huomioon tärkeä tosiseikka. Kaikki olennot eli
yksilöt, jotka kuuluvat eri luomiskausien ”ihmiskuntiin”, eivät syystä tai toisesta kykene
suorittamaan
ohjelmassa
asetettua
päämäärää, vaan jäävät kehityksessä jälelle ikäänkuin koululapset, jotka jäävät luokalle. Varsinaisen enkelikunnan ohella syntyy täten
kunkin
manvantaran
lopulla
henkiolentojärjestö, joka ei enää ole ”ihmiskunta”, mutta
ei vielä täysi enkelikuntakaan ja jonka tehtäväksi jää seuraavan tai seuraavien manvantaroiden aikana saavuttaa oma täydellisyysasteensa. Mutta koska olosuhteet, elämänehdot ja ihmiskunnalle asetetut tehtävät
ovat erilaiset eri luomiskausien aikana, tulee
jälellejääneiden työ ja itsekasvatus seuraavien manvantaroiden aikana vaikeaksi, monimutkaiseksi ja poikkeukselliseksi. Ainoastaan
tilapäisesti he saattavat ruumistua uuden luomiskauden
ihmiskuntaan;
heidän
varsinaiseksi työkentäkseen jää henkimaailma ja
1
) Luomiskausista kertovat esim. seuraavat
kirjat: Enkelein lankeemus, ”Salainen Oppi”
ynnä muita kirjoituksia; Ihminen, mistä ja
miten? sekä ennenkaikkea Salainen Oppi.
Toim.
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uuden ihmiskunnan yksilöt sieluina. Näiden
ihmissielujen yhteydessä, niiden välityksellä
ja avulla tapahtuu jälelle jääneiden oma kehitys ja itsekasvatus.
Mutta sen kautta he joutuvat omituiseen
asemaan. He eivät ole enkeleitä, jotka voisivat suojella ja vaalia uusia ihmisyksilöitä.
He ovat parasiittejä eli loisia, joiden tulee
kehittyä ihmisten kustannuksella, samalla kun
jouduttavat näiden kehitystä. Ja juuri sen
kautta he tulevat näytelleeksi ”kiusaajien” ja
”pahojen henkien” osaa ja aikaansaavat suunnattomia lankeemuksia ja kärsimyksiä. Uskonnot eivät ole väärässä puhuessaan ”langenneista enkeleistä” ja ”kiusan hengistä”,
jotka johtavat ihmisiä harhaan. Sillä niitä
on, ja ne ovat noita ”ilmavallan hallitsijoita”.
Meidän on vain muistettava, etteivät ne itsessään ole pahoja eivätkä tarkoita pahaa; paha
syntyy sen omituisen suhteen kautta, jossa
ne ovat ihmiskuntaan.
III.
Varjon veljet
Mutta mitä ovat varjon veljet?
Ne ovat semmoisia ihmisiä, jotka hyvässä
tai puolihyvässä tai puolipahassa tarkoituksessa
omaksuvat
”ilmavallan
hallitsijoiden”,
”tämän maailman ruhtinaiden” eli ”vastustavien voimien” ohjelman ihmiskunnan kehittämiseksi, joka ohjelma perustuu kärsimyksen
välttämättömyyteen,
kurin
ja
”järjestyksen”
välttämättömyyteen, väkivallan, koston ja sodan välttämättömyyteen, kylmän järjen ja
viisauden herruuteen, ja joka ohjelma on
vastakkainen
Jumalan
valtakunnan
kehityselämään.
Ihmiset ovat ”kutsutut” taivaan valtakunnan kansalaisiksi, mutta harvat ovat ”valitut”, sillä harvat jaksavat irtautua ilmavallan hallitsijoiden ja mammonan pauloista.
Useimmat kuuntelevat varjojen veljien neuvoja ja kiusanhenkien kuiskauksia ja heittäytyvät palvomaan ja palvelemaan ”tämän
maailman ruhtinasta”, sillä vastustavat voimat ymmärtävät aina kosketella itsekkyyden,
turhamaisuuden,
kunnianhimon,
vallanhimon,
voitonpyynnin, ahneuden, kateuden, julmuuden, koston ja ”oikeuden” kieliä.
Yksilöt ovat vaarassa, ja melkein vielä
enemmän ovat vaarassa joukot: seurat, puolueet, yhteiskunnat, kansat, valtiot, hallitukset. Yksin ollessaan heikkokin ihminen saattaa pysähtyä ajattelemaan tekojaan ja aikomuksiaan, mutta joukossa on väkevänkin vaikea suojella itseään ”yleisen mielipiteen” ja
äkkinäisen suggestionin tartunnasta. Sentähden varjon veljet, mikäli osaavat käyttää salaisia voimia, mielellään nostattavat ihmisjoukkojen intohimoja ja ohjaavat niitä haluamaansa suuntaan.
Heidän valtansa on suuri sillä ihmishengen
toiminta-alalla, jota nimitetään politiikaksi.
Katsokoon
jokainen
aatteellinen yhdistys,
ettei varjon veljien vaikutus tunkeudu himmentämään sen tarkoitusperiä ja hämmentämään sen työtä.
Frater Roseae Grusis. = P. E.
1922: 100—105.
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Valta, vallanhimo, vallattomuus
ks mediumismi 1905: 182
Hyvyys muuttuu vallanhimoksi — — mustan puolella houkuttelee valta ja nautinto. —
— valtaa oman alemman luontonsa yli — —
(Itsensäkiduttaminen
saattaa)
kasvattaa
hänen vallanhimoaan ks Kaita tie 1907: 58—61
Vallalla on merkillinen halu tulla väärinkäytetyksi. Anna valtaa jollekulle ja hän
tulee tyranniksi, ks veljeys Onko veljeysaate
toteutettavissa? 1907:98
Jokapäiväinen
käsitys
vapaasta
tahdosta
tarkottaa
parhaasta
päästä
ihmisen
fyysillistä vapautta ja kallistuu usein vallattomuuteen, ks tahto Mitä on ”vapaa tahto”? 1907:
192
muistakaamme, ettei kaikilla koskaan ole
valtaa. Valta on aina uskottu muutamille. Ja
valta aiheuttaa toisissa katkeruutta, kateutta,
vihaa ja vastustusta. Ainoastaan totisesti viisaat ihmiset kykenevät valtaa käyttämään
niin, että luovat onnea ympärilleen, ks veljeys 1908: 28
ks Kristus Salainen 1909 joulul: 3 ajatus
1910: 127 stigmata 1910: 282
jotkut epäilevät minua kunnianhimosta ja
vallanhalusta. — — ”Näkeehän sen Ervastin
käytöksestäkin, että hän on vallanhimoinen:
hermostuu, jos vähänkin moititaan”, ks opettaja 1912: 413
ks viisaus 1913: 468 vallankumous 1915: 147
teosofia Veljeyden 1916: 391 Tietäjälehti 1916:
433 sota 1917:199 Suomi 1917:202 Kuningaskunnaksiko 1918: 96 Suomi 1918: 162 totuus 1919:194 kehitys 1920:100 R-R 1920:
342 Valon ja varjon 1922: 104 Joulun sanoma
1922: 297 anteeksianto 1923: 86 sallimus 1924:
121 Kohtalo, kaitselmus, vapaus 1924:260
Messias 1926:74 joulu 1927:378 R-R 1929:
368 Poika 1929:416 H.P.B. 1931:2
Kuinka mielelläni tekisin Suomen kesän
pitemmäksi, jos se olisi vallassani, ks Jouluna
1933: 267
valta ihmisten yli on pahasta. Me emme
saa luoda erottavaa muuria ja sanoa: ”Kun
valtaa käytetään hyvin, se on hyvä”, sillä
kaikki valta, joka pakottaa, on pahasta, ks
Teosofia ja sosialismi 1934: 254
ks Tolstoin opin teosofia III 1935: 19.
Valtakirja ks R-R 1934:194.
Valtakunta lue myös valtio ks heraldiikka
1914:149
Kuningaskunnaksiko
1918:96
armeija 1924:285 onni 1925:257.
Valtakunta, Jumalan ks Uusi elämä 1908:
321 karma 1908:330 uskonpuhdistus 1909:41
Jumala
1910:82
maailmanloppu
1910:133
Tolstoin oppi 1910: 410 Jumala 1914: 191 vanhus 1916:383 Jeesus 1921:66 R-R 1921:578
Valon ja varjon 1922:101 yhteiskunta 1922:
291 Jumala 1929:366 vanhemmat 1930:79
totuuden valtak. ks Tietäjäl. 1914:467 ja
H.P.B. 1931: 3.
Valtikka ks heraldiikka 1914: 150 näyttämö
1915: 150 totuus 1919: 193.
Valtio ks tuhatvuotinen 1906:73 paha Ei
pahaa pahalla 1906:188 Kansallinen kult-
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tuuri ja 1906: 191 veljeys Onko veljeysaate
1907: 95 Sointula-aate 1908: 126 maanomistus
1910:49 epäilys 1910:290 ennustuksia 1914:
363 508 Kotimaa-lehti 1915: 498 teosofia Veljeyden toteuttaminen 1916: 391 Unelma 1917:
151
Valtioiden tulisi elää liitossa keskenään
eikä sotajalalla. — — Valtiokirkon sijaan astuvat vapaat seurakunnat, liitot, kirkot kuten
Amerikassa, ks Suomi 1917: 153 ja 201
ks sota 1917:346 Suomi 1917:451 ja 1918:
69 kesäkurssit 1918:133 aseet 1918:164 totuus 1919:194 Buddha 1919:215 yhteiskunta
1919: 225 ja 257 politiikka 1919: 260 raamattu
1921: 124 Valon ja varjon veljet 1922: 100
valtiot ovat epäilemättä olemassa yksilöitä
varten eikä yksilöt valtioita varten. — —
Vaikkeivät nykyiset valtiot vielä ymmärrä
pitää arvossa niitä ihmisiä, jotka todella tahtovat elää (ja kuolla) jonkun periaatteen puolesta, vaikuttaa kuitenkin näiden marttyyrien
yhteinen
henkinen
voima, että
rauhanaate
j)äivä päivältä voittaa enemmän jalansijaa
ihmisten mielissä, ks sota 1922: 163
ks yhteiskunta 1922: 291 nuhteleminen 1923:
5 anteeksianto 1923: 86 haaveilija 1924:48
Mikään valtio ei hyödy siitä, että kansa
köyhtyy ja sortuu, katkeroituu ja napisee. —
Missä on se valtiomies, joka uskaltaa katsoa
totuutta silmiin ja pelkäämättä sanoa sen
julki? — — Missä ovat ne valtiopäivät, jotka
osaavat kumota onnistumattomia lakeja ja
luoda parempia? ks sota 1924: 51
ks onni 1925: 259 Kristinusko ja maailmanrauha 1927:387 Europa 1929:230 Versailles
1929:318
armeija
1930:50
vpm
1932:37
Goethe 1932: 70 Tolstoin opin teosofia III
1935: 19.
Valtiomiehen
vakaumus.
[*David
Lloyd
George lausuu:] ”Sovinnainen .käsitys taivaasta lakkaamatta laulavine enkeleineen j.n.e,
teki minut hulluksi nuoruudessani ja sai minut ateistiksi kymmeneksi vuodeksi. Käsitykseni on, että meidän on jälleensynnyttävä”.
Mitä muualla tiedetään 1934: 186.
Valte, K. V.
Uuden Sävelettären n:ssa 7—8 (päätoimittaja Martti Hela) on K. V. Valteen kirjottama kirjotus ”Mielialojen hallitseminen musiikin avulla”. Tämä on huomattava ”ajan
merkki”, koska se suoraan sanoen on Salatieteellinen kirjotus. — — Tien varrelta 1916:
336.
Walton, tohtori ks ristiretki 1932: 157—160.
Valtuutettu
Tämmöinen ”valtuutettu ministeri” oli madame Blavatsky. — — Kaikki ovat yksityishenkilöitä ilman valtuuksia ks Valk. Veljesk.
1926: 137.
Vaivanne, Elina ks Rutanen, Elina
Vaivanne, Hugo 1912: 194
Toinen suomalainen alkuteos on H. V:n
näytelmämuotoon
kirjotettu
Pyramidin
rakentajat — uuden kirjailijan esikoinen. Hinta
Smk. 1:—, sid. 2:—.
[*Ote] Toimittajalta 1912:457

Valvanne, Väinö = V. H. V.

— 551 —

2: Mutta H. V:n Pyramidin rakentajat on
suomalainen alkuteos, vieläpä esikoinen, ja
siitä pitäisi ehkä lausua joku arvosteleva sana.
Kirja on näytelmän muotoon kirjotettu,
mutta nähtävästi ei ole tarkotettu näyttämöllä esitettäväksi, jonka tähden — ohimennen sanoen — sana ”esirippu” olisi voinut
jäädä pois lukujen lopusta. Viisi kuvaelmaa
se sisältää ja jokainen antaa kuvan muinaisesta egyptiläisestä elämästä. Vaikka kirja
kuvaa ihmisen sielussa liikkuvia voimia ja
tunteita, on se saanut merkillisen egyptiläisen paikallisvärityksen tekijän näyssä näkemästä suuren pyramidin rakentamisesta. Juutalaiseen kertomukseen nojaten olemme tottuneet
ajattelemaan
pyramidien
rakentamista
hirveänä kansan rasituksena Egyptissä. Sitä
se myöhempinä aikoina on saattanut olla.
Mutta H. V. kertoo meille, millä tavalla suuri
pyramidi rakennettiin ja mikä sen aiheutti,
ja ilmi elävinä astuvat silmäimme eteen nuo
merkilliset ajat, jotka todellisuudessa saattoivat olla semmoisia, joiksi H. V. ne kuvaa.
Mutta hänen ”näkyynsä” kannattaa tutustua
senkin vuoksi, että siitä on oppimista oman
tulevaisuutemme suhteen.
[*Ote] Toimittajalta 1913:6—7
[*Jinarajadasa: Kristus ja Buddha sekä
Hänen nimessään] suom. H. V. 1913:472
C. W. Leadbeater, Selvänäköisyys. Englannin kielestä suomentanut Hugo Vaivanne.
Hinta 2:—, sid. 3:—. 1914:252
G. R. S. Mead, Apollonios Tyanalainen. Engl.
suom. Hugo Vaivanne. 1914:252, 258
Suuret ihmeet, kirj. Oscar Busch. Suom.
Hugo Vaivanne 1914:369, 1915:182
[*S.
T.S:n]
taloudenhoitajaksi
maisteri
Hugo Vaivanne — — Olihan myös esitelmä
Hugo
Valvanteelta
aineesta
”buddhanusko”
ks P. E. VII 1917: 391
ks kirjallisuus 1917: 481 P. E. VII 1918: 132
V. H. V. 1919:91 ja 101 127 Peters 1922:99
1930: 223.
Vaivanne, Väinö Henrik = lyhenn. V. H. V.
Nimimerkit: -e, Eräs, Subhadatta, E. Vento,
Vesa, Vesanto, Väinämö, V. H.V.
Tämän [*P. E:n] alustuksen päätyttyä valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Pekka Ervast ja pöytäkirjuriksi ylioppilas Vaivanne,
ks P. E. VII T.T:n suomalainen Sektsioni
1906: 254
ks Maailman loppu 1907: 182 Turku 1907:
236 P. E. VII 1908:95, 96, 127
Kristinuskon salainen puoli, kirjottanut Annie Besant, suomentanut V. H. V. 1908:254
ks Kustannustyö 1908: 313 ja 381
Hiljaisuuden ääni. Otteita ”Kultaisten Ohjeitten Kirjasta”, kääntänyt H. P. B. Suomentanut V. H. V. 1908: 385
V. H. V. [*tulee] erityisen otsakkeen alla
säännöllisesti ja lyhyesti tekemään selkoa ulkomaalaisten
aikakauskirjain
huomattavista
kirjotuksista, ks Tietäjälehti 1909: 5
Jouluksi on vielä odotettavissa joitakuita
merkillisiä uutuuksia. Aate tulee luultavasti
esiintymään omalla kirjalla ja V. H. V. lähettämään maailmaan esikoisteoksensa.
Tien varrelta 1909: 303
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Luonnonhenget, kirj. C. W. Leadbeater,
suom. V. H. V. 1910: 181
V. H. V:n artikkelin vanhojen suomalaisten
sivistyksestä, ks raamattu 1911: 20
Z: V. H. V:ltäkin ilmestyy kirja jouluksi.
Se on ensimäinen osa laajemmasta teoksesta,
joka tutkii kristinuskon alkuperäistä oppia
elämästä ja kuolemasta. Tämä osa käsittelee
Jeesuksen opin ydintä, ja Tietäjän lukijoille
tutulla sujuvalla tavallaan tekijä siinä historiallisen ja tieteellisen tarkasti ja vakuuttavasti näyttää meille, mitä Kristus itse tuosta
kysymyksestä opetti. Lukijat ymmärtävät sanomattakin, että soisin sen kirjan vaikuttavan repäisevästi meidän uskonnolliseen elämäämme.
[*Ote] Toimittajalta 1911: 321
ks Tietäjälehti 1911: 350
T: V. H. V., Kristinuskon alkuperäinen oppi
elämästä ja kuolemasta. Hinta 2:50 p., sid. 75.
[*Ote] ‘Toimittajalta 1911: 355
T: Edessäni on pöydällä V. H. V:n vaatimattoman näköinen kirja: Kristinuskon alkuperäinen oppi elämästä ja kuolemasta. I Kristuksen opin ydin. Tämä on V. H. V:n esikoisteos, ja tietenkin jokainen teosofi on sen uteliaisuudella lukenut. Niin olen minäkin tehnyt, sekä käsikirjotuksena että painettuna.
Se kirja ansaitseekin lukemista. Se viehättää
ja se opettaa. Kuinka elävänä astuu silmäimme eteen tuo merkillinen historiallinen aika,
jolloin ihmiset tietämättään odottivat Kristuksen tuloa, kuinka elävänä niinikään se
myöhempi aika, jolloin Kristus oli tullut ja
mennyt ja ihmiskunnan toivo toteutunut! Sen
kuvan on piirtänyt käsi, jonka kosketus on
lempeä,
jonka
puristus
on
ymmärtämystä
täynnä. Ei pitäisi tätä kirjaa lukiessaan kenenkään loukkaantua, ei uskovaisen eikä materialistin. Jokaisen sieluntila on myötätunnolla kuvattu ja järkiperäisen selvästi näytetään, millä tavalla Kristuksen tulo oli
avuksi niin toisille kuin toisille. Kirja ei kuitenkaan ole yksistään historiallinen kuvaus.
Sen tarkotus on paljon korkeampi ja laajempi. Tekijä on itse asiassa ottanut suuren työn
suorittaakseen. Kirjassa, joka tulee sisältämään viisi osaa, joista käsillä oleva julkaisu
on ensimäinen, hän juurta jaksain tutkii,
mikä kristinuskon alkuperäinen oppi on elämästä ja kuolemasta. Laaja on hänen suunnitelmansa. Seuraavissa osissa hän aikoo puhua Jeesuksen vertauksista ja näyttää, raamattu ja kirkkoisät kädessään, että kristinusko alussa opetti jälleensyntymistäkin, ja
myös käsitellä Paavalin tietoviisautta ja kirkon oppia. Tässä ensimäisessä osassa V. H. V.
esittää Kristuksen opin ytimen, nim. sen opin
elämästä ja kuolemasta, jota Kristus kaikille
julisti. Hän tulee yhtä yksinkertaisessa kuin
loogillisen
sitovassa
esityksessään
samoihin
johtopäätöksiin
kuin
Leo
Tolstoi,
mutta
V. H. V. lähtee toisista edellytyksistä ja hänen
todistelunsa on toinen kuin Tolstoin. Osotettuaan ensin pitkässä alkulauseessa, kuinka
vailla tietoa ihmiset yleensä ovat elämän tosi
kysymyksistä, hän näyttää, että tieto elämän
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ja kuoleman salaisuudesta on ainoa, joka voi
meidät onnettomuudesta pelastaa, ja sitten
aivan kuin kädestä taluttaen hän Kristuksen
esimerkillä osottaa, mikä tieto on jokaisen
ihmisen saavutettavissa. Tyytyväisenä laskee
kirjan kädestään, kun on sen lukenut. Minä
soisin puolestani, että kaikki papit ja teologit
sitä tutkisivat. Kellä on senlaatuinen tuttava,
hän lahjottakoon sille V. H. V:n kirjan. Emme
voi odottaa täydellistä muutosta parempaan
päin Suomessa, ellei kirkko ja papisto tule
mukaan. On aivan välttämätöntä, että jumaluusoppineet heräävät. Tolstoi on puhunut
Venäjällä — Järnefelt meillä. Ei kummallakaan ole ollut suurta menestystä kirkollisella
taholla.
Saa
nähdä,
mitä
teosofia
voi.
Toimittajalta 1912:6—7
Kristuksen opin ydin. Mikkelissä ilmestyvä
aikakauslehti Sana (Kuvallinen aikakauslehti
yleissivistystä ja elämää varten) on maaliskuun 15 p:n numerossaan antanut todistuksen siitä, että se tosiaan on vapaamielinen ja
sivistystä harrastava lehti. Se on nimittäin
pyytämättä ottanut arvosteltavakseen V.H.V:n
jouluksi ilmestyneen esikoisteoksen ”Kristuksen alkuperäinen oppi elämästä ja kuolemasta, I” ja suonut kirjalle suuren tunnustuksen, josta emme malta olla painamatta
tähän pari otetta: — —
Tien varrelta 1912: 199—200
ks Steiner 1912:206
T: V. H. V:n teos — toinen osa ”Kristinuskon alkuperäisestä opista” — Tuonpuoleiset
vertaukset valmistuu vasta kevääksi, mutta
nyt ilmestyy samalta tekijältä pienempi kirja
Onko Kristus historiallinen todellisuus?, joka
kirja ansaitsee mitä suurinta huomiota hämmästyttävän sisältönsä takia. Sen hinta on
Smk. 2:—, sid. 3:—.
[*Ote] Toimittajalta 1912:457
[*P. E:n arvostelu V. H. V:n kirjasta Onko
Kristus historiallinen todellisuus?] ks Kristus
1913:2
ks Tietäjälehti 1913: 56
[*V. H. V:n vastauksia kysymyksiin edellämainitun kirjansa johdosta 1913: 162—164 ja
254—257]
Kys. Luettuani V. H. V:n kirjan ”Onko
Kristus historiallinen todellisuus?” tulin aivan
jokapäiväistä
ajatuskykyäni
käyttäen
keksineeksi samanlaisen selityksen kahdesta Jeesuksesta, kuin Tietäjän toimittaja
tämän vuoden Tietäjän 5:nnellä sivulla1) julkaisi ”salatieteellisenä
vastauksena”.
Onko
minunkin
keksintöni Salatieteellinen taikka onko toimittaja saanut vastauksen, jonka hän antoi, jollakin toisella tavalla kuin minä?
Vast. On varsin luonnollista, että arv. kysyjä keksi selityksen kahdesta Jeesuksesta
lukiessaan V. H. V:n kirjaa, koska V. H. V.
kirjaa kirjottaessaan ajatteli samaa salatieteilijöille vanhastaan tuttua asiaa, josta hänkin — V. H. V. — oli kuullut. Minun ei tietysti tarvinnut V. H. V:n kirjasta keksiä
asiaa, joka oli minulle tuttu. 1913: 257
ks kesäkurssit 1913:260
1

) [*ks Kristus 1913:5—6]
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Vaasassa kävi helluntaipyhinä V. H. Vaivanne luennoimassa teosofiasta suomeksi ja
ruotsiksi.
Tien varrelta 1913: 260
T: Painossa on myös V. H. V:n kirja
”Tuonpuoleiset vertaukset”. Tämä on toinen
osa teoksesta Kristinuskon alkuperäinen oppi
elämästä ja kuolemasta, jonka ensimäinen
osa ilmestyi jouluksi 1911, saavuttaen paljon
suosiota. Alkusanat heti selvittävät, miksi ei
tämä osa ilmestynyt viime jouluna, kuten
aikomus oli.
[*Ote] Toimittajalta 1913:424
Kuinka toista on esim. syventyä V. H. V:n
kirjoihin,
jotka
säilyttäen
kriitillisen
puolueettomuuden paljastavat raamatun ihanuuksia sielumme silmälle, ks Jalas, Asa 1913: 425
ks ”teosofinen päivä” 1913:460—461
Parin viikon perästä valmistuu painosta
V. H. V:n kirja Tuonpuoleiset vertaukset —
— Jouluksi valmistuu V. H. V:n toimittama
Idän Tähti niminen joulujulkaisu, joka sekä
kirjotusten että kuvien puolesta tulee sangen
mieltäkiinnittäväksi.
Hinta
on
ainoastaan
50 p. ja toivomme sille runsaasti tilaajia ja
lukijoita.
Tien varrelta 1913: 463
T:
Tuonpuoleiset
vertaukset,
kirjottanut
V. H. V. Hinta Smk. 3:—, sid. 3:75. Tämä
kirja on jatkoa kirjaan ”Kristinopin ydin”
ja toinen osa sarjasta ”Kristinopin alkuperäinen oppi elämästä ja kuolemasta”, mutta sopii myös sinään luettavaksi. Aavistamattomia
kauneuksia
ja
syvyyksiä
paljastuu
siinä
eteemme evankeliumein vertauksista. — —
Piakkoin valmistuu painosta: — — Idän
Tähti, joululehti, toimittanut V. H. V. Kuvitettu. Hinta 50 p.
[*Otteet] Toimittajalta 1913:473
Uusia
kirjoja.
Painosta
on
valmistunut
Tuonpuoleiset vertaukset, toinen osa sarjasta
”Kristinuskon alkuperäinen oppi elämästä ja
kuolemasta”, kirj. V. H. V. Hinta Smk. 3:—,
sid. 3:75.
Tien varrelta 1913: 515
ks kesäkurssit 1914:102 ja 197 Turku
1914: 196
Teosofisia esitelmiä. — — Marrask. 28 ja
29 p:nä piti toimittaja V. H. Vaivanne Savonlinnan ent. seurahuoneessa kaksi esitelmää: ”Tie onneen” sekä ”Teosofia ja kristinusko”. 2 p. jouluk. pidettiin Kotkan palokunnantalolla esitelmä ”Teosofia ja kristinusko”.
Väkeä oli huone täydeltä.
Tien varrelta 1914: 510
Joulukuun 21 p:nä vihitään Oulunkylän
teosofisessa päämajassa avioliittoon Tietäjän
toimitussihteeri, herra V. H. Vaivanne ja nti
Elli Rutanen. Vihkimyksen toimittaa sulhasen
isä, rovasti Henrik Vegelius.
Tien varrelta 1914: 512
T: V. H. V:n nimimerkki ei ole tässä Tietäjässä yhdenkään artikkelin alla siitä syystä,
että tämä uskollinen ystäväni, Tietäjän toimitussihteeri,
sairastui
lavantautiin
tammikuun alussa eikä tietysti vielä ole voittanut
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terveyttään takaisin, vaikka hänen parantumisensa edistyykin päivä päivältä.
Toimittajalta 1915: 54—55
ks P. E. VII 1915:260 Viikkolehti ”Etsijä”
1915: 360 ja 408 Hernberg, Hanna 1915:
401—402
T: Samalla minulla on surusanoma ilmotettavana.
Vanha
ystäväni
ja
työtoverini
Väinö Vaivanne (V. H. V.), joka viime talvena, kuten Tietäjän lukijat muistanevat, parin kolmen kuukauden aikana makasi lavantaudissa, on nyt saanut lääkäriltä tiedon, että
hän potee keuhkotautia ja että hänen hetimiten on mentävä parantolaan. Tämä on kova
isku teosofiselle työlle, enkä saata muuta
kuin toivoa ja rukoilla, että V. H. V. kuuluisi
niiden harvojen joukkoon, joiden onnistuu
kokonaan voittaa tuo ihmiskunnan vitsauT:
keuhkotauti. Kaikki hänen kauniit unelmansa
raukeavat tällä kertaa tyhjiin: Etsijästä ei
tule toistaiseksi mitään, Idän Tähden joululehti niinikään jää. Salaisen Opin kuudennen
vuosiniteen ilmestyminen siirtyy myös tuonnemmaksi. Olimme toivoneet, että se valmistuisi jouluksi, nyt en uskalla mitään määräaikaa luvata.
Pyytämättänikin V. H. V:n lukuisat ystävät
ja teosofian harrastajat tulevat muistamaan
häntä iloisilla ja rohkaisevilla ajatuksilla. Hänen henkensä on meille kallis. Hänen työkykynsä ja hänen lahjansa ovat meille korvaamattomat. Siis emme niitä voi vielä kadottaa, vaan täytyy rakkaan ystävämme voittaa
taudin siemenet ruumiissaan.
Vaikka hänen parantolassa ennen kaikkea
täytyy levätä työstä, on kuitenkin mahdollista
ja toivottavaa, että hän edelleenkin saa kirjottaa Tietäjään jonkun artikkelin silloin tällöin. Pikainen parantuminen olisi tietysti suotavin, mutta vaikka se aikaakin kysyisi, emme
odotukseen väsy!
Toimittajalta 1915:403
T: Ystävämme V. H. V. ilmottaa jaksavansa
verrattain
hyvin
parantolassa.
Eöntgen-säteillä suoritettu tutkimus on todentanut, että
hänellä on vikaa molemmissa keuhkoissa.
Mutta kun mieli on hilpeä ja toivorikas, kun
potilasta ympäröivät
rohkaisevat ja
uskoa
uhkuvat ajatukset, ei parantuminen ole mahdoton. Päivä kuluu sanatoriossa nuottien mukaan; joka tunnilla on oma ohjelmansa. Ohjelma vaihtelee ruoasta lepoon ja levosta ruokaan. Muutamille, kuten V. H. V:lle, jolla ei
ole kuumetta, on sitäpaitsi suotu kävelyhetki
ulkona metsässä. Työtä ei voi tehdä, esim.
kirjottaa, muuta kuin aamulla varhain. Missään tapauksessa emme voi toivoa pikaista
parantumista. Vuosi kestänee vähintäin, ennenkuin V. H. V. voi ajatella ryhtyvänsä mihinkään varsinaiseen työhön. Tässä numerossa oleva kirjotus on kuitenkin kyhätty parantolassa.
No niin, hoitakoon hän itseään kaikessa
rauhassa. Meidän rakkautemme seuraa hänen
askeleitaan, ja me muut koetamme pitää
huolta teosofisesta työstä, joka hänellekin on
kallein kaikesta.
Toimittajalta 1915: 444
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ks Tietäjä 1915:457 P. E. VIII 1916:95 ja
240 P. E. VII 1916: 242
T: Väinö Valvanteen kirjanen Kirkko ja
uskonto, kirjotettu Pastori Mömmön tunnetun
broshyyrin johdosta. Se on ilmestynyt vasta
perustetun
”Uususkonnollisen
kustannusliikkeen” toimesta Hyvinkäällä. Sivuja 92, hinta
1:—. — — Piakkoin valmistuu Teosofisen
Kustannusliikkeen
kustannuksella
viidentenä
numerona sarjassa ”Kristinuskoa” Väinö Valvanteen kirjanen Risti ja seppele, kristillistä
vertauskuvastoa.
[*Otteet] Toimittajalta 1916:245
V. H. Valvanteen alkuunpanema yritys ks.
Kustannusliike
”Uususkonnollinen
Kustannusliike” 1916: 288
Idän Tähden aikakauslehti. — — toimitukseen — — V. H. Vaivanne 1916: 288
Kiitos. Toukokuussa, senjälkeen kun viime
Tietäjä oli ilmestynyt, sain vastaanottaa teosofisten
looshien
kokooman
lahjan
Smk..
1130:— josta lausun lahjottajille sydämellisimmät kiitokset. Sain tällä rahalla heti tilaisuuden kustantaa ”Kirkko ja Uskonto” nimisen kirjan.
V. H. Vaivanne. 1916:288
Risti ja seppele, Väinö Valvanteen uusi
kirja, selittää näiden kristillisten vertauskuvain merkitystä monipuolisesti ja valaisevasti. Se tutkii merkityksen historiallista kehitystä ja osottaa, että käsitteillä ”risti” ja.
”seppele” todella on ollut kristikunnassa sisäinen, salainen merkitys. Kirja on sanalla
sanoen oppinut, valaiseva ja tyhjentävä ja
samalla täynnä elävää henkeä. Sivuja on 122
ja hinta on 1:25, sid. 2:25.
Tien varrelta 1916:335
ks Tietäjälehti 1916:335 I. T. J. 1916:384
H.P.B. Sai. Oppi suomeksi 1916:429 Kustannusliike: Uususkonnollinen 1916: 430
V. H. Vaivanne on matkalla Itä-Suomen
teosofisissa loosheissa.
Tien varrelta 1916: 487
ks ”Kristitty” 1917: 6
[*Teos.
Kust.liikkeen
kust.]
Kehityksen
laki, kirj. Väinö Vaivanne. 1917: 9
ks Kannatusliitto 1917: 100 Tampere 1917:
148
T: Teosofinen Kustannusliike on liittänyt
uuden numeron sarjaansa ”Puheita Suomen
kansalle”: Väinö Valvanteen esityksen Kehityksen laista. Hinta 10 p. Huomautamme
tästä teosofisille loosheille ja aatteemme levittäjille. Kun vähintäin 100 kpl. ostetaan
kirjasta ”Kehityksen laki”, myönnetään 40 %
alennus, kuten ennenkin.
[*Ote] Toimittajalta 1917: 157
ks sota 1917:346 P. E. VII 1917:391 Tietäjä 1917:437 kirjallisuus 1917:482 P. E. VII
1918:99 ja 131 kesäkurssit 1918:133
T: Kun kolmetoista vuotta sitten VäinöVaivanne — kaikille Tietäjän lukijoille rakkaaksi tullut V. H. V. ja -e — liittyi työtoverikseni, tullen Tietäjän aputoimittajaksi ja.
toimitussihteeriksi, en olisi uskonut, että verrattain näin lyhyen ajan kuluttua istuisin
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toimittajana yksin, saatettuani vanhan rakkaan ystäväni . . . hautaan. Olenhan kyllä jo
muutamia vuosia saanut toimittaa Tietäjää
yksin V. H. V:n sairauden takia, mutta onhan
hän kuitenkin säännöllisesti muistanut Tietäjää avustuksillaan. Nyt ei se enää tule tapahtumaan, sillä kynä on pudonnut uutteran
työntekijän kädestä. Maaliskuun 9 p:ää vasten yöllä Väinö Vaivanne jätti fyysillisen
tomumajansa
ja
siirtyi
korkeampaan
elämään. Maaliskuun 14 p:nä hänen maalliset
jäännöksensä
haudattiin
Malmin
hautausmaalla lähellä Helsinkiä.
Tämä tilaisuus muodostui kauniiksi juhlaksi. Saattajia oli kokoontunut suuri joukko.
Lukuisasti oli läsnä teosofeja ja muita ystäviä Helsingistä, Tuonenkylästä, jopa Turusta
ja Hämeenlinnastakin. Vainajan omaiset olivat
saapuneet
pitkienkin
matkojen
takaa.
Iäkäs isä, rovasti Henrik Wegelius, joka muutama vuosi sitten toimi vihkijänä poikansa
häissä, hän nyt siunasi saman poikansa ruumiin ikuiseen lepoon maan mullassa.
Kuinka laulu on hautauksissa ihana! Teosofisen
nuorisoliiton
sekakuoro,
tilapäisesti
vahvistettuna,
täytti
kuulakkaan
kevätilman
juhlallisilla,
tunnelmikkailla
sävelillä,
joista
varsinkin tuo ylevä mazdaznanlaulu ”En ole
tämä ruumis, olen elämä, tieto” tunki syvälle
kuulijain sydämiin. Ja kuinka kirkkaasti aurinko kimalteli hangella ja kuinka keväimen
lämpimästi se jo paistoi!
Valkoinen oli V. H. V:n arkku. Valkoisilla
ja sinisillä kukilla olivat E. S. ystävät sitä
koristaneet. Ja kun hauta oli mullalla täytetty ja hietakumpu kohonnut sen yli, silloin
alkoi kummun peittäminen kukilla ja seppeleillä. Hugo Vaivanne laski omaisten puolesta
ensimäisen seppeleen, sitten minä Suomen
Teosofisen Seuran nimessä, Olga Salo Mikkelin teosofein puolesta, G. V. Heiskanen ja
Yrjö Lehtinen Kalevala looshin puolesta, Juho
Simpanen Kalervo-looshin puolesta j.n.e, lukuisia seppeleitä ja kukkia. Puheita pidettiin
useampia. Kaikki kertoivat siitä, kuinka rakastettu ja kaivattu vainaja oli. Omassa puheessani viivähdin myös hänen teosofisessa
elämänkatsomuksessaan, jolle hän viimeiseen
hengenvetoon asti pysyi uskollisena ja joka
hänelle oli ratkaissut kuolemankin arvotuksen. Viittasin siihen lohdutukseen, mikä meillä jälkeenjääneillä on tiedosta, että hän nyt
on tilaisuudessa esteettä jatkamaan sitä työtä
ihmiskunnan auttamiseksi, joka hänelle täällä
maan päällä oli niin rakas, mutta joka viime
aikoina hänen heikolle ruumiilleen oli käynyt
mahdottomaksi. Nyt ei häntä enää sairaus
paina, ei matkojen pituus estä. Nyt hän saa
lohduttaa, tukea, opettaa ja ohjata — ja samalla itse nauttia opetusta omalta kalliilta
Mestariltaan.
Koko hautaus oli kuin onnen ja riemun
juhla. Sangen moni tunsi varmaan, ettei kuolema
ollut
kuolemaa
vaan
elämää,
että
V. H. V. oli elävänä keskuudessamme ja että
hän tahtoi antaa * meidänkin tuntea sitä autuutta, josta hänen oma rintansa oli tulvillaan.
Toimittajalta 1919: 91—92
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VÄINÖ VALVANNE

Kyvykkäitä työntekijöitä ei vielä Suomessa
ole ollut monta teosofisella vainiolla. Kun yksikään niistä muuttaa pois tuonen virran toiselle rannalle, on tappio tuntuva tällä puolen.
Ja kun yksi parhaimpia lähtee luotamme, jää
riveihin ammottava aukko. Ellemme luottaisi
siihen, että Mestarit pitävät työstään huolen
fyysillisessäkin
maailmassa,
tuntuisi
Väinö
Valvanteen
jättämä
tyhjä
paikka
melkein
mahdottomalta täyttää. Niin kyvykäs työntekijä oli hän, Väinö Vaivanne, niin ahkera,
niin tietorikas, niin vaatimaton.
Hän oli syntynyt toukokuun 10 p:nä 1887.
Isänsä oli rovasti Henrik Wegelius (nyk.
Merikarvialla) ja äitinsä, o.s. Schalin, sukua
suurelle
runoilijallemme
Z.
Topeliukselle.
Väinö V. tuli Turun suomalaisen klassillisen
lyseon oppilaaksi v. 1897 ja sieltä ylioppilaaksi keväällä 1905. Koulussa hän oli tunnettu ahkeruudestaan ja etevyydestään, istuen
luokalla aina ensimäisten joukossa, usein ensimäisenäkin. Samaten hän oli harras raittiuden ystävä ja otti innokkaasti osaa raittiusyhdistyksen työhön
koulutoveriensa
keskuudessa.
Viisi—kuusitoistavuotiaana
Väinö
Vaivanne
tutustui teosofiaan, joka heti teki häneen syvän vaikutuksen. Hän oli saanut käsiinsä
ruotsalaisen
teosofisen
aikakauskirjan
ja
saadakseen
kirjallisuudesta
lisätietoja
hän
kirjotti Skandinavian T.S:n silloiselle ylisihteerille, toht. Emil Zanderille, joka oli hyvä
ystäväni ja vastauskirjeessään neuvoi nuorukaista kääntymään minun puoleeni. Tammikuussa 1904 sainkin ensimäisen kirjeen Väinö
Valvanteelta. Muistan, kuinka se kirje liikutti mieltäni lapsellisella vilpittömyydellään
ja
asianharrastuksellaan.
Oman
nuoruuteni
teosofinen
heräymys
kajasti
mieleeni
ja
aavistin järkähtämättömällä varmuudella, että
”tästä
pojasta
sukeutuu
oikea
teosofinen
työntekijä”.
Väinö itse ei heti semmoista ajatellut. Hän
ei ollut niitä, jotka mielestään ovat valmiita
tekemään teosofista työtä, kunhan vain olisi
aineelliset edellytykset olemassa. Hänen mieleensä ei alussa juolahtanutkaan, että hän
olisi kelvannut ja kyennyt semmoiseen tehtävään. Hän vain tahtoi palvella kansaansa,
tapahtui se kuinka vaatimattomasti tahansa.
Sentähden hän syksyllä 1905 ollessaan ensimäistä
lukukautta
Helsingissä
ylioppilaana
ja harrastaen yliopistolukuna etenkin kreikan
kieltä ja kirjallisuutta samalla haaveili kansakoulunopettajan tointa jossain Suomen salomaalla. Vasta seurustelu teosofein ja allekirjottaneen
kanssa
sai
hänet
seuraavana
vuonna ajattelemaan teosofisen työn mahdollisuutta ja syksystä 1906 lähtien liittymään
siihen työhön.
Nyt alkoi hänen elämänsä varsinainen työ.
Se oli työtä hiljaisuudessa, kirjotuspöydän
ääressä, joskus puhujalavalta, eikä siinä elämässä ollut paljon vaihtelua. Ne ihmiset,
jotka vaihtelua ja huvitusta kaipaavat, ne
eivät ehdikään suorittaa yhtä paljon yhtä
lyhyessä ajassa kuin V. H. V. Hänessä oli
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ominaisuus, jolle panin erityistä arvoa: hänellä ei koskaan ollut ”ikävää”, hän aina
tiesi, mitä tehdä, ja aina oli koko sielullaan
mukana siinä, mitä teki. Työ oli hänen suurin nautintonsa.
Hän
oli
Tietäjän
toimitussihteerinä
vv.
1906—1914, suomentaen sillä aikaa suuren
joukon
kirjotuksia
Tietäjää
varten.
Hänen
omat alkuperäiset kirjotuksensa olivat myös
sangen lukuisat. V. H. V:n nimellä hän julkaisi 138 artikkelia, muilla salanimillä (Väinämö, E. Vento, Vesa, Vesanto, Subhadatta,
Eräs) yhteensä 11 kirjotusta ja salanimellä
-e 45 lyyrillistä prosakirjotusta.
Hänen oli myös samoina vuosina tapana
pikakirjotuksella
panna
muistiin
allekirjottaneen luentoja, joita sitten kirjotti puhtaaksi,
niin että minä saatoin valmistaa ne painokuntoisiksi. Sillä tavalla julkaistiin useampia
kirjojani, esim. ”Suuret uskonnot”, ”Jeesuksen salakoulu” y.m.
V. H. V. oli niinikään tunnettu teosofisten
kirjojen
suomentajana.
Suoritettuaan
ensin
minun opastuksellani H. P. Blavatskyn ”Teosofian avain” kirjan suomennoksen (1906)
nän sittemmin jatkoi suomennostyötä säännöllisesti ja käänsi seuraavat teokset: Annie
Besant, Kristinuskon salainen puoli; H. P.
Blavatsky, Hiljaisuuden ääni; Edward Bulwer, Zanoni; Mary Karadja, Seitsemän sakramenttia; C. W. Leadbeater, Luonnonhenget; Michael Wood, Häijy koira, Keijukaisten
”lahja; Svaami Vivekaananda, Mestarini, Alcyone, Kasvatustyö palveluksena; A. B. ja
C. W. L., Ihminen, mistä ja miten? (Yhdessä
-veljensä H. V:n kanssa). Suurin kaikista hänen suomennoksistaan oli Salainen Oppi (yhdessä allekirjottaneen kanssa), joka kuitenTcin nyt sairauden ja kuoleman kautta jäi
kesken.
Väinö Vaivanne oli itsekin etevä kirjailija.
Hän ei tosin ennättänyt julkaista monta
teosta, mutta ne jotka hän kirjotti, todistivat, että jos hän olisi saanut toteuttaa kaikkia kauniita unelmiaan, olisi hänestä tullut
mitä etevin suomenkielinen uskonnollis-filosofinen kirjailija. Hänen painosta ilmestyneet teoksensa ovat: Kristuksen opin ydin;
Tuonpuoleiset
vertaukset
(molemmat
nämä
kahtena ensi osana laajempaan tutkimukseen
”Kristuksen alkuperäinen oppi elämästä ja
kuolemasta”) ; Onko Kristus historiallinen
todellisuus?; Kirkko ja uskonto; Uusi uskonto; Risti ja seppele; Kehityksen laki.
Vuonna 1916 V. H. V. perusti Uus-uskonnollisen kustannusliikkeen Hyvinkäällä, minne
Trän oli muuttanut sairastuttuaan keuhkotautiin.
Tämän
kustannusliikkeen
tarkotuksena
oli julkaista etupäässä Idän Tähden kirjallisuutta; se muutettiin pian osakeyhtiöksi ja
liitettiin Kustannusosakeyhtiö Tietäjään viime
vuonna.
Väinö Vaivanne oli innokas Idän Tähden
aatteen kannattaja ja kuului tohtori Angervon julkaiseman Idän Tähti-lehden toimitukseen. Suuri oli myös se palvelus, minkä hän
teki teosofian asialle esoteerisen koulun suomalaisena
kirjeenvaihtajana
(johtajana);
hänen kädestään ovat lähteneet useimmat eso-
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teerisetkin suomennokset ja kiitollisessa muistossa säilyttävät hänet kaikki Suomen suomenkieliset esoteristit, joiden ensimäisiä askeleita
teosofisen
itsekasvatuksen
tiellä
hän
ohjasi hartaalla huolenpidolla ja veljellisellä
myötätunnolla. Riittipä hänelle aikaa vielä
astrologisiinkin harrastuksiin, ja monet lienevät ne horoskoopit, joita hän asetti tuttaville ja tilaajille.
Joulun aikaan 1914 Väinö Vaivanne meni
naimisiin sairaanhoitajatar neiti Elina Rutasen kanssa. Keväällä 1915 hän sairastui lavantautiin ja syksyllä samana vuonna huomattiin vika keuhkoissa. Hän vietti muutamia
kuukausia Nummelan parantolassa, mutta hänen väsymätön henkensä ei antanut hänen
kuluttaa aikaansa paljaaseen ruumiinsa hoitamiseen. Sentähden hän viimeisetkin vuotensa eli täydessä työssä ja toiminnassa, noudattaen kyllä säännönmukaista ja lääkärin
määräämää
jokapäiväistä
hoitotapaa,
mutta
aina silloin tällöin rasittaen itseään liikaa.
Hänestä voidaan sentähden sanoa niinkuin
uskollisesta sotamiehestä ainakin, että hän
kaatui vahtipaikallaan.
Antakoon Karman herrat V. H. V:lle ensi
kerralla voimakkaan ruumiiin ja murtumattoman terveyden! Hän ei tule sitä väärin
käyttämään.
Pekka Ervast 1919: 99—102 [*siv. 100
V. H. V:n kuva]
VÄINÖ VALVANTEEN HAUDALLA
Pekka Ervastin puhe 14. 3. 19
Väinö Heikki Vaivanne! Hautaan on laskettu maalliset jäännöksesi ja haudan äärellä
seisovat surevat omaiset ja ystävät. Hautasi
äärellä seisovat myös lukuisat Suomen Teosofisen Seuran jäsenet, todistaen läsnäolollaan siitä rakkaudesta, jonka Sinä eläissäsi
olit heidän sydämissään herättänyt. Kaikkien
Suomen Teosofisen Seuran jäsenten puolesta
ja heidän nimessään tahdon nyt laskea haudallesi tämän seppeleen.
Väinö Vaivanne! Maallisesti katsoen omaistesi, ystäviesi suru ja kaipaus on oikeutettu.
Maallisesti katsoen elämäsi loppui kesken.
Olit vasta elämän alottanut, ja jo se Sinulta
riistettiin. Jos ei meillä, jotka jälkeen jääneinä seisomme tässä Sinun hautasi äärellä,
olisi mitään lohduttavia tietoja, joutuisimme
todella surumme ja kaipauksemme valtaan.
Mutta meillä on lohdutuksemme.
Ensinnäkin se lohdutus, minkä antaa Sinun
oma äsken päättynyt maallinen elämäsi. Se
loppui lyhyeen, mutta vaikka se loppui lyhyeen, vaikka se tuli katkaistuksi nuoruuden
vielä kukoistaessa, niin kuitenkin Sinun elämän päiväsi oli pitkä siinä merkityksessä,
että olit ehtinyt paljon työtä tehdä. Sinä et
mennyt hautaan, sinä et kuollut sillä tavalla, että voisimme sanoa: hukkaan sinä elit,
mitä varten sinä olit? Oh ei! Me kaikki,
jotka seisomme tässä Teosofisen Seuran nimessä Sinun hautasi ympärillä, me seisomme
tässä juuri kiitollisina ajatellen sitä työtä,
jonka sinä olet lyhyen elämäsi aikana ehtinyt
suorittaa.
Sinä kuolit nuorukaisena, mutta

V. H. V:n haudalla

—556—

kuitenkin olit sinä jo ehtinyt miehen päivätyön suorittaa. Sillä Sinä olit niitä ihmisiä,
jotka eivät ota elämää leikin kannalta, jotka
eivät ole elämässä sitä varten, että etsisivät
omaa onneaan, että omia nautintojaan tyydyttäisivät,
että
eläisivät
mukana
elämässä
mitään ajattelematta.
Jo koulupenkillä sinä olit ajatellut elämän
arvotusta. Sinä kysyit itseltäsi, Sinä kysyit
toisilta, viisailta, mikä on tämän elämän tarkotus, mitä varten me olemme tänne syntyneet, mitä meidän täällä tulee tehdä? Koulun
penkillä Sinä jo näin ajattelit. Ja kun ylioppilaaksi tulit, et kauan lukenut tuossa
maallisessa yliopistossa, et kauan siellä päätäsi vaivannut, vaan pian Sinulle selkeni, että
Sinä tahdotkin omistaa elämäsi jollekin kauniille,
jollekin
korkealle,
jollekin
ihanalle.
Sinä tahdoit etsiä totuutta ja Sinä tahdoit
palvella ihmiskuntaa.
Koulun
penkillä
jo
omaksuit
teosofisen
maailmankatsomuksen.
Ja
kun
ylioppilaana
tulit minun luokseni, kysyit minulta: ”mitä
on oikein tämä teosofia? Siinä on niin paljon
vaikeita asioita — en tahdo ymmärtää näitä
astraaliruumiita
ja
astraalitasoja
—
enkä
tiedä, onko niissä opeissa edes totuutta pohjalla; mutta kuitenkin minä tunnen merkillistä viehätystä tähän teosofiaan, sentähden
että se sanoo minulle: tämä sinun elämäsi on
tärkeä! Se on sinulle Jumalan lahja, Jumalalta annettu. Käytä sitä oikein! Tee työtä
totuuden puolesta. Etsi Jumalaa tässä elämässä ja koeta hyödyttää ihmiskuntaa jollakin tavalla. Tämän kaiken minä ymmärrän.
Minä ymmärrän, että ihmisen pitäisi tulla
hyväksi, että hänen pitäisi kasvattaa itseään
— ehkä se muu minulle sitten myöhemmin
selvenee.”
Näin Sinä tunsit sielussasi. Näin myöskin
— vaikka en enää muista sanoja — Sinun
sielusi kuvastui sanoissasi minulle. Ja minä
tunsin ja näin, että Sinusta todella tulisi
vilpitön
teosofi,
semmoinen,
joka
tahtoisi
tehdä työtä sen ihmeellisen elämänkatsomuksen puolesta, jota me teosofiaksi kutsumme.
Sen
elämänymmärryksen,
sen
maailmankatsomuksen, minkä
Sinä nuorena
omistit,
sen Sinä säilytit viimeiseen saakka. Sen puolesta Sinä teit uskollisesti työtä. Sille —
voimme sanoa — Sinä todella uhrasit elämäsi, nuoruutesi voimat, ajatuksesi, tunteesi.
Ja se oli aina, aina Sinun mielessäsi. Ja sentähden Sinä suoritit kauniin elämäntyön. Sentähden on todistuksia paljon siitä, mitä Sinä
olet tehnyt. Sinä olet jättänyt jälkeesi kirjoja. Sinä olet jättänyt jälkeesi monta, monta
syvää sanaa, jotka elävät jälkeen jääneiden
mielissä. Ja minä olen varma siitä, että kun
vielä vuosia kuluu, kun vielä kymmeniä, satoja vuosia kuluu, niin Sinun nimesi mainitaan
jonkinlaisena
legendana:
”oli
kerran
nuori poika, joka koulupenkillä tutustui jo
tähän
uuteen,
ihmeelliseen
maailmankatsomukseen, joka nyt on voittanut alaa ympäri
maailman. Hän siellä Suomen pohjoisessa
maassa nuoresta saakka astui palvelemaan
sitä. Läpi kaikkien vaikeuksien hän sille seisoi uskollisena. Sille hän nuorena kuoli. Mutta
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hän oli ehtinyt päivätyönsä suorittaa”. Sinunkin nimesi on silloin niiden ihmisten joukossa,
joita luetaan ihmiskunnan auttajiksi.
Mutta meillä on toinenkin lohdutus.
Meillä ei ole ainoastaan tämä lohdutus Sinun fyysillisestä elämästäsi. Sillä mikä on.
sentään tämä fyysillinen elämä? Mikä on tämä maallinen elämä katsottuna ikuisuudenkannalta? Mitä se on Jumalan silmällä katsottuna? Oh! Se on todella kuin hiekan jyvä
rannalla. Se on todella kuin pisara meressä.
Se ei merkitse mitään. Se on niin pientä ja
mitätöntä, mitä me osaamme tehdä tässä näkyväisessä maallisessa elämässämme. Ei se
paina paljoa, eikä se ole mitään suurta. Ja
emme mekään siitä ylpeile, jos olemme vaatimattomia, kuten olit Sinä. Sinä et suinkaan
ajatellut tätä mennyttä elämääsi ylpeydellä.
Päinvastoin
Sinä
ajatuksissasi
ajattelit:
oi,
kuinka vähän minä osasin tehdä! Kuinka mitätöin oli minun elämäni! Oi kuinka se on
sentään ollut pientä ja rikkinäistä. Jospa toisella kerralla saisin enemmän tehtyä! Niin
sinä päinvastoin ajattelit.
Mutta kuten sanottu, meillä on toisenlainen,
lohdutus, aivan toisellainen lohdutus. Juuri se
lohdutus, joka sisältyy siihen elämänymmärrykseen, jonka Sinä, Väinö, olit omaksunut.
Se elämänymmärrys, joka sanoo: kuolemanarvoitus on ratkaistu, Jumalan rakkaus on
ikuinen ja elämän kehitys on ikuinen, se elämänymmärrys, joka sanoo, että elämä ja kuolema, ne ovat vain ikuisen ihmisolennon, ikuisen hengen vaihtelevia muotoja: tänään tässä,
näkyväisessä elämässä, huomenna kuolemassa.
Mutta kuolemahan ei ole mikään kuolema,
vaan kuolema on elämää. Kuolema ei ole kuolemaa muuta kuin näennäisesti. Se on vaan
tämä
näkyväinen
ruumis,
joka
heitetään.
Mutta Minä en ole ruumis. Minä en ole aistimissa. Minä olen elämä, ”Minä olen ylösnousemus ja elämä”, sanoo meidän suuri mestarimme ja Vapahtajamme. Ja todentotta hän
on elämä. Hän on ylösnousemus. Eikä kukaan
ihminen, ei koskaan mikään sielu ole ilman
sitä elämää, joka on kaikkialla. Kaikki me
otamme siihen osaa todella Jumalan suuren
rakkauden työn kautta. 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 kuolemasta, joka on ikuinen, joka on aluton ja loputon.
Sentähden
tämän
elämänymmärryksen
valossa, jonka puolesta Sinäkin, Väinö, elit ja
kuolit,
tämän
elämänymmärryksen
valossa
me tiedämme, että Sinä elät nyt, niinkuin elit
maan päällä. Me tiedämme, ja jos meillä olisi
aistit nähdä, jos meillä olisi aistit tajuta, niin
me näkisimme ja tajuaisimme. Mutta me tiedämme sen muutenkin. Aivan yhtä hyvin kuin
me tiedämme, että nämä ystävät, jotka nyt
seisovat tässä tämän maan päällä, että he
ovat olemassa, aivan yhtä hyvin tiedämme,
että Sinä myöskin olet mukana tässä ja katselet tätä kaikkea, että Sinäkin vielä elät. Me
tiedämme sen: Sinä elät. Sentähden kuolema
on aivan uusi todistus elämälle. Se on todistus siitä, että kuolemaa ei ole, että elämä
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voittaa kuoleman, että rakkaus voittaa kuoleman.
Se on siis meidän lohdutuksemme tämän
ja jokaisen haudan ääressä, se, että kuolema
on voitettu elämässä.
Sinä Väinö, joka tahdoit työtä tehdä tässä
maan päällä ihmiskunnan puolesta, Sinä et
ole mitään kadottanut. Nyt, kun Sinä olet
siellä toisella puolella, nyt Sinä olet vielä
vapaampi tekemään työtä. Sinä tahdoit aina
työtä tehdä. Sinä tahdoit aina lohduttaa ja
auttaa. Miksikä emme sitä tunnustaisi! Ihmisen sydämessä on paljon hyvää, äärettömän
paljon hyvää. Tässä makaa ruumis, joka kuului yhdelle ihmiselle, jonka sydän oli hyvä,
jonka sydän oli puhdas, jonka sydän paloi
halusta auttaa toisia. Ei se sydän ole kuollut!
Se elää vielä! Ja yhtä suurella riemulla kuin
Sinä täällä maan päällä tahdoit toisia auttaa
ja lohduttaa ja palvella heitä, yhtä suurella
riemulla Sinä vielä tänään — vaikka nyt
siinä toisessa maailmassa — tahdot tehdä
työtä, tahdot auttaa, tahdot lohduttaa surevia.
Ei suru eikä kärsimys kuulu ainoastaan näkyväiseen maailmaan. Siellä maailmassa, missä nyt olet, on yhtä paljon surevia, on yhtä
paljon ihmisiä, jotka kaipaavat lohdutusta,
jotka kaipaavat apua. Mutta sairautta siellä
ei ole, ei ruumiillista heikkoutta, ei ulkonaisia
esteitä hyvälle työlle. Sentähden me iloitsemme, että Sinä pääsit tästä sairaiden tomumajasta, tästä katoovaisesta ruumiista ja saat
olla toisessa elämässä mukana, missä työnteko on esteistä vapaa. Sentähden me sanomme :
”Jaloa ja uutteraa työntekijää suuresti kaivaten, paljon kärsineen ihmisystävän vapautumisesta
riemuiten.
Suomen
Teosofinen
Seura”.
Me tervehdimme Sinua!
Pikakirj. T.V. [*Toivo Vitikka] 1919:
103—106
V. H. V-RAHASTO 1919: 127—128
ks Tietäjälehti 1919:290 1920:7 H.P.B:
Sai. Oppi suomeksi 1922: 225 P.E. VII Muutamia tietoja 1924:224 Raamattu 1925:152
”SYNTIINLANKEEMUS” TEOSOFIAN
VALOSSA
Kauan
olen
toimituspapereitteni
joukossa
säilyttänyt
tämän
ystävä-vainajani
kirjoituksen. Olen pitänyt sitä kalliina aarteena, muistona siitä vilpittömästä ja läpeensä teosofismielisestä työtoverista, joka jo nuorena poikana rupesi auttamaan minua teosofisessa
työnteossa. Hän kirjoitti tämän vuonna 1907
ja selvästi näkyy, kuinka edistynyt hänen
ajattelunsa silloin jo oli. Monet Ruusu-Ristin
lukijat, jotka tunsivat Väinö Valvanteen, tulevat varmasti suurella lämmöllä ja ilolla
lukemaan tämän — sanon: onneksi — verrattain pitkän artikkelin. Ja niille uusille lukijoille, joille V. H. V. on tuntematon suuruus,
on epäilemättä kiintoisaa tutustua tähän kirjailijaan, jonka etevyys olisi valmistanut hänelle kunniasijan suomalaisten kirjailijain joukossa, jos karman herrat olisivat antaneet
hänen elää kylliksi kauan.
P.E. 1925:301.
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Valvetietoisuus, -tila ks tajunta 1915: 52
Uni ja unennäkö 1924: 296.
Valvoja, aikakauslehti 1908: 316.
Valvoa ks henki 1908: 91 Usko ja teot 1908:
132 kehitys 1920: 100
Saamme alituiseen ”valvoa ja rukoilla”,
ettemme vaipuisi henkiseen uupumukseen tai
välinpitämättömyyteen,
ks
Karjalainen,
V.
1922: 68
Jeesus neuvoi meitä ”valvomaan ja rukoilemaan”, ks Joulun sanoma 1922: 298
karman valvojat ks Kohtalo 1924: 263
”Valvokaa ja rukoilkaa” ks henki 1934: 178.
Vanaja Talvella 1899—1900 asuin Vanajan
kirkolla lähellä Hämeenlinnaa, kirjoitin kirjani
Framtidens
religion.
[*Ote
Muistoja
menneiltä vuosilta] 1922: 105.
Vancouver 1927:80—81, 123.
Vanha, vanhus, vanhuus
Onko köyhyys ja yksinäisyys ja vanhuus
häpeä ja rikos? — — Eikö meidän päinvastoin pitäisi vanhuutta kunnioittaa ja köyhyyttä lieventää? ks Yksipuolisuuden vaarat
1905: 165
vanhojen rypyistä hymyilee viisaus, ks
Kansallinen kulttuuri ja 1906: 192
vanhojen kokemus ja oppi ks Kielletty
1908:97
vanhasta Aatamista ks Usko ja teot 1908:
129
Me olemme ikäänkuin lapsia ja lapset eivät
tulisi toimeen, jollei olisi vanhempia sieluja
auttamassa, ks karma Mitä on karma? 1908:
331
ks Uusi Opettaja 1909 joulul: 12
Mikkelissä tuli viimeisen luennon jälkeen
maalaisukko sauvansa nojassa minua puhuttelemaan. Hän katsoi pitkään vanhoilla syvämietteisillä silmillään ja sanoi, että nyt oli
tullut se jota odotettiin, teosofia, ks P. E. V
1910:328 ja P. E. V Mikkeli 1910:363
ks Tolstoi, Leo 1910: 394
Sitäpaitsi tulee yhä enemmän ja enemmän
ihmisiä
olemaan
perhesuhteisiin
liittymättä,
tulee olemaan niinkuin me sanoisimme ”naimattomia”, mutta heitä ei enää silloin pilkata ”vanhoiksi piioiksi” ja ”vanhoiksi pojiksi”, ks Päämajassa 1911: 27
ks Mysteriot II 1916: 114
T: ”Minä olen ollut teosofi lapsesta saakka.
Pitkin elämääni olen ollut kuin erakko. Nuorena jo havaitsin, etten ollut toisten kaltainen. Minulla ikäänkuin ei ollut veljiä eikä
sisaria ihmisten seassa. Olin yksin. Vasta
kun sain teosofisen kirjan käteeni ja kuulin
teosofisen luennon, huomasin, että minulla
olikin veljiä ja sisaria. Olen nähkääs aina
tiennyt kuoleman jälkeisestä elämästä ja henkimaailmasta. Olen nähnyt ja kuullut vainajia, tiedän enkeleitä olevan, uskon Jumalaan
ja Kristukseen. Minulta on kuollut kuusi
lasta, ja vanhin poikani, jonka tunsitte, oli
minulle erittäin läheinen ja rakas, samoin
eräs tyttäreni. Heidän kanssaan olen paljon
seurustellut. Varsinkin poikani auttaa minua
tuon tuostakin. Milloin en heitä näe, kuulen
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heidän äänensä, ja äänestä muuten aina tunnen, kuka vainaja on. Paljon, paljon olen
kokenut kovaa elämässäni, mutta olen oppinut turvaamaan Isään ja luottamaan siihen,
että hänen tahtonsa tapahtuu ja että hänen
tahtonsa on viisas. Ja mikä minulla onkaan
hätänä, kun hän on vuodattanut rakkautensa
minun sydämeeni, niin että tunnen äidillisellä
rakkaudella rakastavani kaikkia ihmisiä!
Näin puhui minulle herttainen vanhus, ja
kuinka moni onkaan minulle niin puhunut?
Jokainen semmoinen puhe on kallis minun sydämelleni, sillä onhan se uusi jäsen todistusten sarjassa sen uskon ja tiedon puolesta,
jota minäkin työlläni koetan kannattaa. Siinä
näkyy
Jumalan
valtakunnan
lähestyminen,
joka ei ole tästä maailmasta, vaan joka on
ikuinen ja kaikkiallinen, riippumaton rikkaudesta ja köyhyydestä, kunniasta ja häpeästä,
vapaudesta ja vankeudesta, sen Jumalan valtakunnan lähestyminen, jonka rinnalla meidän inhimillinen toimintamme on pientä ja
haihtuvaa.
Toimittajalta 1916: 382—383
”Vanhaa”
sisäänpäin
syventyvää
suuntaa
edustin m.m. minä, ”uutta” toiminnanhaluista
nuoret nousevat voimat, ks P. E. VII 1917:
392 ja R-R 1920: 242
Jos ihmissielu alkuaan oli kuin viaton, itsetiedoton lapsi, on se matkan päässä kuin
viisas vanhus, joka tietää ja taitaa, ks kehitys 1920: 98
Kuta vanhemmaksi olen tullut ks sota 1920:
103
Kuta vanhemmaksi olen elänyt ks sukup.e.
1920:145
Pari
tärkeätä
periaatetta
tahtoisin
vielä
lausua julki: lapsella on oikeus saada kasvatusta ja oppia ja vanhuksella, päivätyönsä
suorittaneella, on oikeus saada elää ja olla
onnellinen. Tämä on yhteiskunnallinen kysymys. Yhdessä täytyy meidän niin järjestää,
ettei keltään lapselta kielletä kasvatuksen ja
opin mahdollisuutta, yhdessä myöskin niin
järjestää, että vanhoilla ihmisillä on huoleton
toimeentulo ja kunnioitettu asema elämässä.
Onko surkuteltavampaa näkyä kuin lapsi,
joka kurittomana kasvaen, ilman oppia ja
ohjausta,
tottuu
laiskotteluun
ja
paheihin,
tai harmaahapsi vanhus, joka omaisien ja
vieraiden hylkäämänä vavisten anoo leipää?
Semmoiset ovat yhteiskunnan häpeäpilkkuja.
[*Ote art. Miten on luotava onnellinen yhteiskunta?] 1921: 115
Herttaisempaa,
vilkkaampaa,
humoristisempaa ”vanhaa tätiä” ei saata kuvitella, ks
Tingley 1922: 125
[*R-R] on vanhin Suomen teosofisista lehdistä, samoinkuin sen toimittaja on vanhin
Suomen suomalaisista teosofeista, ks P. E. XII
1923: 363
vanhempana ihminen kaikista mieluimmin
palautuu
muistissaan
lapsuutensa
aikoihin.
— — vanhempana toteutin ks sota 1924: 3
”vanhemman veljen” ks teosofia 1926: 167
vanhoina päivinäni ks R-R 1926: 218 ja
1927: 168
ks Vuorisaarna 1927: 245

Vanhemmat

Vanha legenda ks joulu 1927: 381
Jos ihminen tulee vanhemmaksi, s.o. elää
yli 75 vuotta, on hänessä jo vähän enemmän
voimaa kuin mitä luonnostaan on jokaisella
ihmisellä; hänellä on omaa yksilöllistä tahdonvoimaa. Hänessä on silloin jo kehittymässä
ehkä sielun korkeimmat kyvyt: jumalallinen
rakkaus (buddhi) ja henkinen mahti (aatmaa). — — Olemmehan kuulleet, että ihmiset, jotka elävät tässä elämässä Mestareina,
voivat elää usean sadan vuoden vanhoiksi.
[*Otteet art. Ihmiselämän, ikäjaksot] 1928:
274
kiittämättömyyttä vanhoja kohtaan ks Kristus 1929: 138
mitä merkitsee ”vanha” sana — — ”vanha.
rouva” ks Valk. Veljesk. 1930:80
Tulen vanhaksi ks alakuloisuus 1930: 301
Kuta vanhemmaksi käyn, sitä hartaammin
soisin, että kykenisin johonkin, ks uskonpuhdistus 1930:330
vanhana teosofina ks ”Temppeliseura” 1931:
250.
Vanha Liitto ks Liitto, uusi ja vanha
Vanha Testamentti ks Agni 1908: 27 rauha
1910:327 sukupuolielämä 1920:146 J.R.H: Isä
Aabraham 1925:192 ja 254 onni 1925:259
Valo 1929:77 raamattu 1929:124.
Vanhemmat ks jälleensynt 1905: 244 lapsi
1906:204
kunnioitus
1907:140
jälleensynt
1907:182 karma 1908:59 lapsi 1910:77 ja
1911:250 kehitys 1912:159 sukup.e. 1920:149
lootuskoulu 1926: 132
Kys. Miten on karman valossa ymmärrettävä Psalttarin 37 ja 73 luku, joissa puhutaan jumalattomain hyvästä, vaikka lyhyestä,
onnesta ja menestyksestä, sekä hurskasten
huonosta onnesta ja menestyksestä? Olisivatko jumalattomat edellisissä elämissänsä olleet
hurskaita ja siten ansainneet hyvää onnea
ja olisivatko hurskaat edellisissä elämissä olleet jumalattomia ja siten saavuttaneet onnettomuutta?
Miten on ymmärrettävä neljäs käsky, jonka
täyttäjille niinikään luvataan hyvä ajallinen
onni ja pitkä ikä?
Miksi Jeesus vuorisaarnassaan on jättänyt
tämän käskyn mainitsematta?
Mitä
muutoin
ymmärretään
vanhempain
kunnioittamisella?
Olisiko
sellaisiakin
vanhempia
erityisemmin
kunnioitettava,
jotka
eivät ole sitä ansainneet? Eikö kunnia aina
kuulu sille, jollekka se ansiosta tulee?
Olisiko muuten tämän käskyn parhainkaan
täyttäminen aina tuottava luvattua onnea?
Ja jos onni siitä riippuisi, niin eihän se sitten
karman työtä olisi? Vai eikö muut seikat karmaa tekisi kuin tämä?
Vast. Joka ruumistus tarjoaa ihmiselle onnen ja menestyksen mahdollisuudet, kun hän
työskentelee niiden puolesta. ”Jumalaton” ei
voi niitä säilyttää, koska hänen oma luonteensa ei ole niiden tasalla. ”Hurskaat” taas
eivät pyri omaan onneen ja menestykseen, he
pyrkivät
kasvattamaan
itseään
ja
elämään
Jumalan tahdon mukaisesti, — sentähden he
ottavat päällensä ja nopeammin maksaakseen
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vanhan huonon karmansa; siitä heidän näennäinen huono menestyksensä ja onnettomuutensa. Vanhan juutalaisen n.s. neljännen käskyn täyttäminen on epäilemättä yhtenä ehtona maalliselle menestymiselle. Jeesus ei ole
sitä teroittanut, mutta ei sitä kieltänytkään,
koska hänellä ei ollut silmämääränä maallinen
menestys,
vaan
Jumalan
valtakunnan
perustaminen maan päälle. Vanhemmat ihmiset asettuvat usein ymmärtämättömyydessään
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. Onni on karmallisenakin tulos omasta työstämme, ja ikuinen onnikin on saavutettavissa vain ponnistuksilla ja pyrkimyksillä — eikä uskomalla,
että toinen meidät taivaaseen työntää. 1930:
79—80.
Vanhempieni romaani ks Järnefelt, Arvid.
Vanhurskas, -us ks Tietäjä Ensi vuonna
1907:254 Uusi elämä 1908:322
Mestarien perustama T. S. ei ole tullut
vanhurskaita vaan svntisiä pelastamaan, ks
jäsenyys 1913:100
en ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan
syntisiä, ks Kristus 1916: 287
ks ”Kristitty” 1917: 6 yksimielisyys 1917:
345 marttyyrit 1920: 5 teosofia 1926: 6 politiikka 1929: 95 Poika 1929: 411 Lasten RuusuRisti 1934: 182.
Vanki, vankila jne
ks A. B. 1909:306 ja 1917:341 hyöty 1911:
51 veljeys 1915: 4
Aineellista
tomumajaamme
pidetään
vankilana, mutta joskin se jossain määrin on
vankila, on se merkillinen suoja ihmiselle ja
oppimisen paikka, ks Mysteriot II 1916: 112
Teosofia vankiloissa. Turun Kakolan vankikirjastoon on nyt hommattu teosofistakin kirjallisuutta. Pienet esteet ja vaikeudet voitettiin vallankumouksen puhdistamassa ilmapiirissä. Samaten Söörnäisten Kuritushuoneella
oli teosofinen matinee viime helatorstaina.
Pekka Ervast puhui jälleensyntymisestä, Hilda Pihlajamäki lausui Andersenin ”Viimeinen
tuomio” ja teosofisen nuorisoliiton kööri lauloi laulun toisensa perästä ensin kirkossa,
sitten käytävissä.
Tien varrelta 1917: 339
Niin, muuan toivomukseni on, että vankilaja
kuritushuonejärjestelmän
sijalle
keksittäisiin joku parempi. Vapauden riistäminen ihmiseltä on luonnoton, paitsi siinä tapauksessa,
että hän on raivohullu eikä vastaa teoistaan.
Silloinhan hän onkin sairas enemmän kuin
rikollinen. Vankiloiden asemasta saisi olla
kasvatuslaitoksia. Eikä kasvatus ole lykättävä siksi, kunnes ihminen jo on täysi-ikäinen.
Nuorena on vitsa väännettävä. Muuten on
itsestään selvää, että uudessa yhteiskunnassa
ei ole poliittisia rikoksentekijöitä. Ei ole syytä
poliittiseen vehkeilyyn, eikä ole mitään vallankaappauksen mahdollisuuksia, kun ei ole sotaväkeä. [*Ote art. Miten on luotava onnellinen
yhteiskunta?] 1921:112—113
ks Levy, E. 1921: 194 Wrede 1924: 88.

Vapaaehtoisuus

Vanne 1906: 165.
Vapaa-ajattelu ks Yliaistillinen 1905: 169
Usko ja teot 1908: 130
Vapaan ajattelun ja tutkimuksen tasavallassa vastaa kukin itse mielipiteistään ja havainnoistaan, mikäli ne eroavat toisten lausunnoista, mutta kunnioituksella kuunnellaan
jokaista, jolla on jotakin sanottavaa, ks
C. W. L. 1912:45
ks I. T. J. 1912: 253.
Vapaan ajattelun temppeli
ks T. S. ja veljeysaate 1916:317 T. S :n työ
ja tarkotus 1916:345 sota 1920:193
Ruusu-Risti on vapaan ajattelun pyhäkkö
ks R-R-seura 1922: 319.
”Vapaa Ajatus”, lehti ks Kock, J. 1917: 8
P. E. XII Kalevalan A. 1917:189,
Vapaaehtoisuus, -nen jne
Jumalan ääni puhuu ainoastaan hiljaisesti
sisässämme, kunnes sielumme vapaaehtoisesti
kääntyy hänen puoleensa ja sanoo: sinun
minä tahdon olla. ks kustannustyö 1907: 83
[*Jeesus] etsi niitä, jotka vapaaehtoisesti
tulivat hänen luokseen, ks P. E. VII 1907: 224
ihmisten on opittava vapaaehtoisesti poistamaan kaikki vääryydet elämästä, ks Kehityksen kulku 1907: 269
ks Kustannustyö 1908: 313 ja 381 Avustajain liitto 1908: 314 karma Mitä on karma
1908:330 synti 1907:75 hyöty 1911:49
sydämen tie on vapaaehtoisen tuskan ja
kärsimyksen
tie.
ks
Rakkauden
salaisuus
1911: 215
ks puhujat 1911:353 pyhiinvaellus 1914:
314 veljeys 1915:4
Kaikki usko on vapaaehtoista, ks teosofia
1916: 301
ks teosofia Veljeyden toteuttaminen ja T. S.
1916: 390
kansaltamme kysytään, tahtooko se vapaaehtoisesti ruveta seuraamaan Jeesusta Kristusta ks Kalevala, kristinusko ja 1917: 163
armeija — — laillisesti vapaaehtoisuuden
kannalle. Älköön sotilaan ura olko kenellekään pakollinen, vaan jokaiselle vapaaehtoinen. — — Olkoon siis sotilaan ammatti läpeensä vapaaehtoinen. — — vapaaehtoisuuden pohjalle perustettu suojeluskunta ks aseet
1918:164 ja 1924: 82
vapaaehtoinen kuolema ks yhteiskunta 1919:
227
ks sukupuolielämä 1920: 154
maksut — — vapaaehtoisia ks R-R 1920:
383 ja 1921: 451 ja 1922:319
ks Valon ja varjon 1922: 101 HPB-yhtymiä
1924:46 armeija 1924:285 Karjalainen, V.
1925:252 lootuskoulu 1926: 133 Kristus 1927:
78 Temppelirahasto 1927: 170 R-R-teosofia
1928:1 R-R-vpm 1928:23 armeija 1930:51
Jeesus 1930: 178
”Vapaaehtoinen
jäsenmaksu”
ei
edellytä,,
ettei mitään maksuja olisi, vaan että maksu
on suuruudeltaan vapaaehtoinen, ks R-R 1930:
185
ks kieltolaki 1931: 76
vaikka
me
ruusuristiläiset
vapaaehtoisesti
jätimme T.S:n, kun yhteistyö kävi ylivoi-
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maiseksi, tämä kuitenkin tapahtui jonkinlaisesta
moraalisesta
painostuksesta
ks
R-R
1933:39
jokainen vihitty on aina elänyt vapaaehtoisessa köyhyydessä, ks Teosofia ja sosialismi
1934:254.
Vapaamielisyys, -nen jne
T: Matti Kurikka moittii minua eräässä äskeisessä New-Yorkin uutisten numerossa liian
suuresta vapaamielisyydestä, kun annan Aatteen — V. Palomaan — kirjottaa Tietäjään
liian
vapaasti
sukupuolisista
mietelmistään.
M. K:n mielestä minun pitäisi ajatellen laajaa
lukijakuntaa käyttää ennakkosensuuria.
En tahdo puolustaa itseäni. Tunnustan, että
soisin olevani niin vapaamielinen kuin suinkin.
Tunnustan myös, että mulla on ”Aatteeseen”
vanhaa
lukkarinrakkautta,
koska
hän
nyt
kymmenen vuotta on lujasti seisonut teosofisen aatteen palveluksessa ja parhaimman kykynsä mukaan koettanut edistää sitä, mitä
hän totuutena pitää. Tunnustan, etten mielihyvällä soisi hänen ajattelevan minusta, että
olen ajatuksen ja sananlausumisvapauden sortaja. Sillä sitä en tahtoisi olla.
Olen kyllä aina ollut näkevinäni, että Palomaan kanta on toinen kuin minun. Hän ei
näy uskovan siihen yksilölliseen rakkauteen,
johon minä uskon. Hän ei näytä pitävän lempeä ja ystävyyttä yhtä luonnollisena kuin
minä. Mutta enkö olisi kovin lapsellinen ja
suvaitsematon, jos sentähden häntä kohtaan
tuntisin pienintäkään ylenkatseen tai vihan
tunnetta? Silloin olisin heti tuominnut itseni
omissa silmissäni, silloin olisi heti oma kantani mielestäni väärä! Minun siveellinen mittapuuni on rakkaus, suvaitsevaisuus, lempeys,
hellyys, veljeys, hyvyys, jalous — se mikä
niitä tunteita itsessäni loukkaisi, se olisi väärää ja valheellista. 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.
Tämä ei kuitenkaan estä meitä arvostelemasta toistemme mielipiteitä. Jollemme siinä
suhteessa ole rehellisiä, emme auta toisiamme.
Äskenmainitussa
kirjotuksessaan
Matti
Kurikka ankarasti arvostelee Aatteen artikkelia
viime Tietäjän numerossa. Se on hänen oikeutensa ja velvollisuutensa. Mutta minun oikeuteni on myös huomauttaa, että luulen ystäväni M. K :n vainuvan Aatteen kannassa semmoista pimeyttä ja mustuutta, jota siinä ei
ole. En mitenkään saata uskoa, että Aatteella
olisi epäsiveellisiä tarkotuksia. En saata sitä
uskoa, koska en sitä näe. Uskon aivan päinvastoin. Uskon, että Aate kaikesta sydämestään soisi, että me ihmiset olisimme parempia, puhtaampia, siveellisempiä, veljellisempiä.
Uskon, että hän tekee voitavansa kohottaakseen yleistä siveydentilaa sekä ajatuksillaan
että sanoillaan, niin paljon kuin tämä on pienen ihmisyksilön vallassa. Uskon hänestä tätä
niinkuin uskon sitä Matti Kurikasta. Mutta
Aate on filosofi ja sentähden hän myös aina
tahtoo selittää itselleen ja toisille, miksikä
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asiat ovat niinkuin ne ovat. Hän tahtoo sillä
auttaa
tietämättömyyden
painajaisesta
niitä,
jotka hänen ääntänsä kuuntelevat. Hän on itse
voittanut ajatuksistaan ja maailmankatsomuksestaan mielenrauhan, joka kuvastuu hänen
kirjotuksissaan, — miksikä hän ei sitä muille
jakelisi?
Teosofeina meidän pitäisi muistaa muuan
kultainen neuvo (en tiedä, onko kukaan lausunut sitä ennen minua, mutta voihan se siltä
olla kultainen) : ”älä koskaan ota toisen sanoja niin vakavalta kannalta, että niiden johdosta ajat pääsi seinään!”
Toimittajalta 1911:183—184
ks T.T:n työ ja tarkotus 1916: 345 Unelma
1917: 151 Suomi’ 1918: 69 R-R 1920: 241 ristiretki 1932: 154.
Vapaamielinen Katolinen Kirkko
ks Wedgwood, J. I. 1922: 194
Vapaamielinen
Kristillinen
Kirkko
kirj.
E. K. [*Eino Krohn] 1924:236—237
ks apostolit 1924:244 318 1925:191 teosofia 1926:162 H.P.B: 1927:81 Vuorisaarna
1927: 85
Vapaamielinen Katolinen Kirkko ja Mestari
Jeesus. Lontoossa toimii Teosofisessa Seurassa
muuan mystillinen kristillinen looshi, joka
tutkii Jeesuksen opetuksia ja ensimäistä kristittyä aikaa. Se on erillään Vapaamielisestä
Katolisesta Kirkosta (jonka eräs piispa J. I.
Wedgwood äsken kävi Helsingissä) ja väärinkäsitysten
välttämiseksi
looshin
puheenjohtaja,
Miss
O.
Firth,
kirjoitti
sikäläiselle
V.K.K:n piispa Pigottille, kysyen hänen mielipidettään looshin työstä. Piispa vastasi kuulleensa suurella mielenkiinnolla looshin työstä
Mestari Jeesuksen puolesta ja vakuutti samalla, ettei se mitenkään häirinnyt Vapaamielisen Katolisen Kirkon työtä. Tämä kirkko
näet ei ollut missään suhteessa Mestari Jeesukseen, vaan palveli yksinomaan sitä uutta
Kristusvoiman vuodatusta, joka nyt oli tulossa Herra Maitreejan kautta . . . Vastaus oli
todella valaiseva.
Tien varrelta 1927: 163
ks Unkarin T. S. 1927: 324
Chicagon teosofisessa kongressissa keskusteltiin m.m. vapaan katolisen kirkon suhteesta
Teosofiseen Seuraan ja oltiin yleensä sitä mieltä, että kirkon toiminta on pidettävä tarkasti
erillään seuran työstä eikä käytettävä looshihuoneita
kirkon
jumalanpalveluksiin,
jottei
syntyisi
väärinkäsityksiä
yleisössä.
Kokouksessa läsnäolevat piispat ja papit yhtyivät
täydellisesti
tähän
näkökantaan.
Kun
mrs.
Besantilta
tiedusteltiin
Krishnamurtin
suhdetta vapaaseen katoliseen kirkkoon, vastasi
hän mm., ettei hän tiennyt, oliko Krishnamurti tietoinen Kristuksen opetuksista, jotka
koskivat sanottua kirkkoa taikka uutta alarotua. Hän huomautti myöskin siitä, ettei
Krishnamurti ollut kaikkitietävä, kertoo ”Teosofi”.
Tien varrelta 1929: 396, 1931: 162
ks hautajaiset 1931: 209
T: Hollywoodissa on Vapaamielisellä katolisella kirkolla oma sievä kirkkonsa. Kävim-
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me aamupäivän jumalanpalveluksessa eli messussa. Piispa Irving S. Cooper piti saarnan,
ja ruotsinmaalainen tohtori Ingelman toimi
pappina kahden muun papin, usean diakoonin,
kuoropoikien ynnä kuoron avustamana. Jumalanpalvelus oli koko lailla kaunis, alussa hieman teatraalinen, mutta lopussa, kun ehtoollinen
jaettiin,
ylevän
vaikuttava.
Urkujen
soitto
tietysti
oli
tärkeänä
tekijänä.
[*Ote] Toimittajalta 1934: 79.
Vapaamuurarius, Yhteisvpm jne
ks P. E. XII Kadonnut Sana vapaamuurariudesta
ks A. B. 1907:240 ja 1911:181 Cagliostro
1916: 11 teosofia Veljeyden toteuttaminen
1916: 390 Nilus 1920: 56
Yhteisvapaamuurarius
tulee
ulotettavaksi
Suomeen. Lokakuun 3 p:nä saapuu Helsinkiin tanskalainen kreivitär Ellen Bille BraheSelby, joka on yhteisvapaamuurariuden korkein
edustaja
Pohjoismaissa.
Hänen
avustaja janaan seuraa mukana norjalainen yhteisvapaamuurari herra Zadig. Helsingissä vihitään
joukko
suomalaisia
hakijoita
yhteisvapaamuurareiksi, ja näiden toimeksi jää sitten
jatkaa ja laajentaa liikettä maassamme. Toivoa on saada loosheja perustetuksi Helsinkiin,
Viipuriin,
Turkuun
ja
Tampereelle.
Yhteisvapaamuurariliike,
jonka
kaikki
juhlallisuudet ja sisäiset toimenpiteet pidetään ehdottomasti salassa, lähenee tarkoitusperissään suuressa määrin Teosofista Seuraa ja sen esoteerista koulua. Vapaamuurarius on omiansa
viehättämään
ja
auttamaan
niitä
ihmisiä,
jotka vaativat sopusointua tunteen ja järjen,
uskonnollisen
kaihon
ja
taiteellisen
aistin
välillä.
Tien varrelta 1920: 335
ks R-R 1921: 20 ja 255
SUOMEN YHTEIS-VAPAAMUURARIJÄRJESTÖ
Le Droit Humain
Mitä v a p a a m u u r a r i t
tavoittelevat?
Nyt kun vapaamuurarius on ulotettu Suomeenkin, kysytään usein: mikä on tuon itseään niin vanhaksi sanovan veljeskunnan
tarkoitus? mitä hyvää se on tehnyt maailmalle? missä suhteessa se on ihmisten veljeyttä edistänyt?
Voidaksemme
perinpohjin
vastata
näihin
kysymyksiin pitäisi meidän esittää vapaamuurariuden historia sen alkuajoista saakka.
Koska tämä pienessä kirjoituksessa on mahdotonta, tyydymme lyhyesti kuvaamaan sitä
vaikutelmaa, minkä nuori ”muurari” piankin
saa tuon vanhan ja salaperäisen veljeskunnan
toiminnasta.
Taikausko
väittää
vapaamuurarien
olevan
liitossa paholaisen kanssa. Tämä erehdys tulee heti oikaistuksi, sillä nuori kokelas saa
alusta lähtien oppia, että vapaamuurarit kunnioittavat ja palvelevat Jumalaa ylinnä kaikTtea, aurinkokunnan logosta, jota he rakennustaiteesta
lainatulla
sanalla
nimittävät
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”maailman suureksi arkkitehdiksi”. Koko vapaamuurarityö
kohdistuu
Jumalan
kunniaksi
ja on omalla tavallaan, omine juhlamenoineen mieltä ylentävää jumalanpalvelusta, joka
salaperäisyytensä nojalla on pysynyt pyhänä
ja vaikuttaa paljon välittömämmin kuin esim.
kirkollinen jumalanpalvelus, joka pyhyydessä
on kadottanut mitä se julkisuudessa on voittanut.
Entä näiden juhlamenojen tarkoitus? Niiden tehtävä on osaksi jalostaa ja kasvattaa
osanottajia,
osaksi
vaikuttaa
puhdistavasti
sen
paikkakunnan
ilmapiiriin
eli
auraan,
jossa niitä suoritetaan. Salatieteen tutkija ja
teosofi, jolla on käsitys ajatuksen voimasta
ja joka tietää, että ajatukset kaikki ovat
väräilyjä
näkymättömässä
astraalisessa
ja
eetterisessä substansissa, ymmärtää helposti,
että yhteinen ajatusten keskitys määrättyihin
viisauden, voiman ja kauneuden ihanteihin on
omiansa luomaan tuntuvia vaikutuksia henkimaailman ”aineeseen”. Tämmöinen näkymätön rakennustyö taas puolestaan vaikuttaa
ympäristöön ja ympäristössä eläviin ihmisiin.
Kuka siis tietää, missä määrin juuri vapaamuurarit ovat vaikuttaneet ihmiskunnan kehitykseen suurempaa henkistä vapautta, veljellisempää yhteiselämää ja uskonnollista suvaitsevaisuutta kohti? Ettei pitemmälle ole
päästy, ettei suurempia tuloksia ole saavutettu, riippunee ennen kaikkea ihmisten itsepintaisesta tyhmyydestä ja itsekkyydestä, joita
ei kukaan kieltäne.
Mitä erikoisesti veljeyteen tulee, ovat vapaamuurarit
nimenomaan
—
samoinkuin
esim. Teosofinen Seura — ottaneet sen ohjelmaansa, vaikka he eivät sitä saarnaa eivätkä
julkisesti siitä puhu. Mutta ovathan he kaikissa maissa tunnetut suurenmoisesta hyväntekeväisyydestään.
Nykyisissä
yhteiskunnissa
on tuskin muulla tavoin ollut mahdollista toteuttaa veljeyttä kuin auttamalla lähimmäisiä heidän hädässään, — ja, kuten tunnettu,
tässä kohden vapaamuurarit ovat näyttäneet
kaunista esimerkkiä. Heidän veljeyteen tähtäävät pyrkimyksensä ovat täten pukeutuneet
pikemmin tekoihin kuin sanoihin.
Kuitenkin saatamme huomata sangen kiinteätä pyrkimystä veljeyteen itse vapaamuurariloosheissa. Tuntuu aivan siltä, että vapaamuurariuden
siveellinen
tarkoitus
jäseniinsä nähden on kasvattaa heissä yhteenkuuluvaisuuden ja veljeyden tunnetta; niin
selväpiirteisesti
ja
lujasti
opetetaan
heille
heti, mitä velvollisuuksia heillä on keskinäisessä elämässään looshissa ja sen ulkopuolella.
Tämäkin on luonnollista nykyajan yhteiskunnissa, jotka eivät ole rakennetut veljeyden
pohjalle. Jos mieli veljeyttä toteuttaa syvemmässä
ja
laajemmassa
merkityksessä,
on
muodostettava
pieni
yhteiskunta
suuressa.
Niinkuin perhe on rakkauden ja auttamisen
koulua kaikille ihmisille, niin on vapaamuurarilooshi laajennettuna perheenä yhtä lajia
veljeyden koulua niille ihmisille, joiden sydän
haluaa antaa ja ottaa vastaan ihmisrakkautta yhä kasvavassa mitassa.
Pekka Ervast 1921: 190—192
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Uusi aikakauskirja tulossa. ”Viisaustieteellinen Kustannusliike, Heikki Peltola” ilmoittaa kiertokirjeessä, että alkaa ilmestyä vapaamuurarilehti
nimeltä
”Yhteisvapaamuurari”. Toimittajana on rouva Kyllikki Ignatius. Ensimäinen numero ilmestyy tässä
Tien varrelta 1921:511—512
ks aikakauskirja 1922:33 Wedgwood 1922:
194 seurakunta 1922:294
Suomen Yhteis-Vapaamuurari, joka lakkasi
ilmestymästä viime syksynä, aikoo nyt virkoa
jälleen eloon, jos se saavuttaa tarpeellisen
määrän
tilaajia.
Toimitus
kiertokirjeessään
selittää, että tarkoitus on vain päästä niin
pitkälle,
että
painatusy.m.
kustannukset
saadaan
tilausmaksujen
avulla
suoritetuiksi;
työ tehdään palkatta. Vuosikerran hinta onkin sentähden määrätty vain 30 markaksi.
Tilaukset tehdään osoitteella Rouva K. Ignatius, Helsinki, Armfeltintie 2.
Tien varrelta 1923: 78
ks Viljanen: Vapaamuurariudesta Suomessa ja Venäjällä 1923:398
Suomen Yhteis-Vapaamuurarin uusi vuosikerta on alkanut maaliskuun numerolla. Tilaus, joka on Smk. 40:—, käsittää ajan maaliskuusta 1924 huhtikuuhun 1925.
Suomen
Yhteis-Vapaamuurari-Järjestö,
joka
perustettiin lokakuussa
1920,
käsittää nykyään viisi looshia Helsingissä (2), Viipurissa, Lahdessa, Tampereella ja yhden kolmion Turussa.
Tien varrelta 1924: 159
ks teosofia 1924: 282 H. P. B. 1925: 7
T: Teosofisista lehdistämme lakkautti ilmestymisensä
”Antroposofia”
viime
vuoden
viimeisellä numerollaan. Se oli tehtävänsä
suorittanut, ja kunnes se mahdollisesti joskus
herää kuolleista, olisi toivottavaa, että sen
lukijat ja kannattajat voisivat saada henkistä
ravintoa jälelle jääneistä, esim. Ruusu-Rististä.
Lehtenä, jota kenen tahansa totuudenetsijän sopii lukea, on myös teosofismielisistä
lehdistämme mainittava ”Suomen Yhteis-Vapaamuurari”. Nimi ”Vapaamuurari” osoittaa,
että se on ulkopuolella varsinaisia teosofisia
piirejä, ollen siis teosofisesti puolueeton, mutta
koska yhteis-vapaamuurariliike näkyy ottavan
varteen madame Blavatskyn sanat, että vapaamuurarius on kuollutta ilman sitä henkeä,
minkä teosofia voi sille antaa, on yhteisvapaamuurari-lehtikin luettava teosofisten lehtiemme joukkoon.
Sen kirjoituksissa käytetään usein n.s. ammattikieltä, s.o. vapaamuurariuteen omaksuttuja sanoja ja lausetapoja, mutta ajattelevalle lukijalle käy silti kirjoituksen sisältö
ymmärrettäväksi.
”Suomen
Yhteis-Vapaamuurari” on muuten kolmen toimintavuotensa aikana sisältänyt joukon hyvin valikoituja ja
opettavaisia artikkeleita. Kun se nyt maaliskuun numerolla on alkanut neljättä vuosikertaansa, emme saata olla toivomatta, että se
yhä lisääntyvin voimin olisi tilaisuudessa palvelemaan totuuden ja ihmiskunnan asiaa. Va-
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paamuurarius on se vanha mahtava liike, joka
menneinä aikoina vartioi sitä pyhää sanomaa, mikä meidän päivinämme on uskottu
teosofisen liikkeen huostaan. Vanha Vapaamuurarikirjallisuus on sentähden täynnä tietoja ja osviittoja totuudenetsijälle, ja vapaamuurariuden historiassa on paljon salaperäisiä episoodeja, jotka vain okkultisten tutkimusten valossa käyvät ymmärrettäviksi. ”Suomen
Yhteis-Vapaamuurari”
onkin
sisältänyt
ja tulee jatkuvasti julkaisemaan arvokkaita
suomennoksia, jotka teosofiselle tutkijalle ovat
ylen kiintoisia. Sen tilaushinta on Smk. 40:—
ja sitä voidaan tilata m.m. Mystican kautta,
os.
Helsinki,
Heikinkatu
10.
Toimittajalta 1925:153—154
ks P. E. XII Kadonnut Sana vapaamuurariudesta 1925:235 ja 337 looshityö 1925:263
T: Eräs ystäväni, joka ei koskaan ole tuntenut
vetäymystä
vapaamuurariuteen,
tunnustaa, luettuaan ”Kadonneen Sanan”, tämän
kirjan olevan erikoisen ja tähtäävän korkealle, mutta kysyy samalla, miksi madame Blavatsky oli verrattain ankara arvostellessaan
nykyaikaista vapaamuurariutta. Ystäväni kirjoittaa:
Tosin kyllä H. P. B. sanoo vapaamuurariudesta: ”Emme ainakaan huomaa mitään
näkyväistä, huutavaa pahaa lähtevän tästä
laitoksesta eikä kukaan paitsi roomalainen
kirkko ole koskaan tavannut sitä mitään
vahinkoa tekemästä . . . Vapaamuurarius,
ulkonaisista turhanpäiväisyyksistä ja uudenaikaisista
keksinnöistä
(varsinkin
raamatullisesta hengestään) huolimatta, tekee hyvää sekä siveellisellä että näkyväisellä tasolla ...” — mutta sellainen ansioluettelo
ei ole erikoisen merkillinen. Sitä vastoin
H. P. B. osaksi samassa broshyyrissään
(”Kirkko ja vapaamuurarius”), osaksi Isis
Unveiled kirjassaan lausuu useita purevia
sanoja asiasta. Toistan muutamia otteita:
”Pakanuus, vapaamuurarius, teologia —
sellainen on se historiallinen kolminaisuus,
joka nyt hallitsee maailmaa sub rosa.” (K.
ja V., s. 53—54.)
”Epoptit, ne, jotka näkevät oliot sellaisina kuin ne ovat, katosivat toinen toisensa
jälkeen
ja
vetäytyivät
seutuihin,
joihin
kristityt eivät päässeet tunkeutumaan; ja
mystit
(sanasta
mystes,
hunnutettu),
ne,
jotka näkevät oliot vain sellaisina kuin ne
näyttäytyvät, jäivät kohta yksin tilanteen
herroiksi. Edelliset, eristetyt, ovat säilyttäneet todelliset salaisuudet. . . he, jälelle
jääneet alemman temppelin, kryptan, vihkimyksen pyhän huoneen, ”vapaamuurarit”
ovat sentähden ainoat tosi vapaamuurarisalaisuuksien
vartijat,
jotka
salaisuudet
maailma nyt on menettänyt. . . Mystit, jotka
tunsivat ne (vapaamuurarisalaisuudet) vain
pintapuolisesti, ovat laskeneet uudenaikaisen
vapaamuurariuden
ensimäisen
perustuskiven.” (K. ja V., s. 36—37, passim.)
Ymmärrän tämän niin, ettei nykyisellä.
vapaamuurariliikkeellä ole milloinkaan ollut
hallussaan
”aikakausien
jumalallista
pe-
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rintöä”, koska sen todelliset vartijat, epoptit, olivat jo aarteineen pois vetäytyneet,
kun mystit, jotka tunsivat salatut asiat
vain pintapuolisesti, ovat laskeneet perustuskivet
nykyiselle
vapaamuurariliikkeelle,
jonka — kuten H. P. B. sanoo — ”seremoniat ja tunnussanat. . . ovat turmeltuneita
jäljennöksiä
puhtaasta
pakanuudesta
ja
uusplatonilaisesta
teosofiasta.
Jo
juutalaiset jäljensivät ja lamasivat yhtä ahkerasti.
Nekin
tunnussanat,
joita
vielä
nykyään
käyttävät
raamatulliset
vapaamuurarit
ja
jotka ovat tekemisissä Juudan sukukuntien,
Tubal-Kainin ja muiden vanhan testamentin eläinrata-merkkien kanssa, ovat juutalaisten toisintoja pakanallisen rahvaan jumalista, mutta ei todellisten mysterioiden
tulkitsijoiden,
hierogrammatistain
jumalista.” (K. ja V., s. 22—23.)
Minusta näin ollen tuntuu, että H. P. B.
yhdisti
nykyisen
vapaamuurarijärjestelmän
riitusta henkiseen
kehitykseen. Ja kyllä
hän on vähintäin yhtä pureva arvostellessaan sitä kuin arvostellessaan kirkkoa. Näin
hän esim. sanoo kirjassaan Isis Unveiled:
”Olisikohan tosiaan ‘mystillinen side’ vain
hiekkaköysi ja vapaamuurarius vain leikkikalu,
jolla
ruokitaan muutamien
nauhoista ja koristeista iloitsevien johtajien
turhamaisuutta?
Onko
sen
auktoriteetti
yhtä hatara kuin sen korkea ikä? Siltä
tosiaan näyttää” (II osa, s. 378).
Olen maininnut nämä otteet syinä, jotka,
ainakin toistaiseksi, estävät minua tuntemasta
vetäymystä
kysymyksessä
olevaan
mystilliseen seremoniajärjestelmään.
Minua suuresti miellytti yllämainittu kirje,
sillä kirjoittaja osoittautui ajattelevaksi totuudenetsijäksi ja tutkijaksi, ja hänen kunnioituksensa
madame
Blavatskya
kohtaan
näinä teosofisina Babeli-aikoina puhuu erikoisesti sydämelleni. Sentähden tahdon jatkaa
hänen
sitaattejaan
parilla
uudella
otteella
Isis Unveiled kirjasta, jotka otteet ehkä auttavat meitä paremmin ymmärtämään H.P.B:n
kantaa.
”Niinkuin
kristinusko
on
vapaamuurariuskin kuollut ruumis, josta henki aikoja
sitten pakeni” (II osa, s. 388).
”Älköön kukaan luulko, että olemme personallisen tunteen vaikutuksen alaisia arvostellessamme
vapaamuurariutta.
Niin
ei
ole asian laita, sillä epäröimättä tuomme
ilmi korkeimman kunnioituksemme Järjestön alkuperäisiä tarkoituksia kohtaan, ja
muutamat arvokkaimmat ystävämme kuuluvat sen jäseniin. Emme sano mitään vapaamuurariutta
vastaan
semmoisena
kuin
sen tulisi olla, mutta me hylkäämme sen
semmoisena kuin se nyt alkaa olla sekä
katolilaisen
että
protestantisen
papiston
vehkeilyjen johdosta” (II osa, s. 375).
”Korkeille
vapaamuurareille
ei
tarvitse
huomauttaa — vaikka tavallisille ammattilaisille kylläkin, — että aika on tullut muovailla vapaamuurarius uudestaan ja asettaa entiselleen ne vanhat rajapyykit eli
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maamerkit, jotka lainattiin vanhoilta järjestöiltä ja jotka kahdeksannentoista vuosisadan
spekulatiivisen
vapaamuurariuden
perustajat luulivat ottaneensa ja omaksuneensa veljeskuntaan. Ei ole enää jälellä
mitään julkaisemattomia salaisuuksia; Järjestö on huononemaisillaan laitokseksi, jota
itsekkäät ihmiset käyttävät hyödykseen ja
ilkeät ihmiset häpäisevät” (II osa, s. 377).
Ylläolevista otteista käy ymmärtääkseni ilmi, että madame Blavatsky tähtäsi samaan
kuin ”Kadonnut Sana”: vanhan, alkuperäisen
vapaamuurariuden
uudelleen
elvyttämiseen.
En
kirjassani
”Kadonnut
Sana”
suinkaan
tahtonut
pönkittää
nykyaikaisen
vapaamuurariuden muotoja ja menoja, mikäli nämä
ovat hengettömiä tai vääristettyjä — päinvastoin. Mutta koko sydämestäni soisin, että
vanhojen mysterioiden henki ja tieto elpyisi
ja virraten takaisin nykyisen vapaamuurariuden muotoihin rikkoisi ne leilit, jotka eivät
uutta (s.o. kaikista vanhinta) viiniä kykenisi
vastaanottamaan, samalla kun se säilyttäisi
ehjinä ne astiat, joita se vanhastaan tuntisi
omikseen.
Ilolla on myös mainittava, että madame
Blavatskyn terävät sanat eivät kaikuneet aivan kuuroille korville. Hänen kuolemansa jälkeen ja varsinkin tällä vuosisadalla on syntynyt päivä päivältä kasvava Vapaamuurarikirjallisuus, joka asiallisesti tutkii perintätietoja ja etsii muotojen mystillistä merkitystä. Siellä täällä aletaan tuntea, että puhdistus ja uudistus on tarpeen.
Mutta miksi rituaalit ja seremoniat ollenkaan ovat tarpeen? ajattelee varmaan kirjeen
kirjoittaja.
Eivät ne olekaan välttämättömiä, vastaan
tähän, jos emme niitä kaipaa. Ei taidekaan
ole välttämätön, eikä tiede eikä yleensä sivistys: kyllähän ihminen ruumiillisena olentona
elää ja tulee toimeen ilmankin. Mutta jos
henkinen elämä yleensä on tarpeellinen, silloin muotomenoillakin on sijansa. Miksi? Sentähden että ne ovat apuna kasvatuksessa ja
itsekasvatuksessa.
Tiede opettaa meitä ymmärtämään luonnon
ja elämän lakisiteistä, järkiperäistä toimintaa. Taide opettaa meitä näkemään luonnon
ja elämän salaista kauneutta. Seremoniallinen magia opettaa meitä tuntemaan ja seuraamaan luonnon ja elämän salaista hyvyyttä
ja pyhyyttä.
Kaikkien ihmisten järki ei ole altis tieteelliselle ajattelulle, kaikkien tunne ei taiteelliselle näkemykselle eikä kaikkien tahto maagilliselle tunnelmalle.
Mutta kaikessa kasvatuksessa on rituaalia;
ei yksinkertaisin koulu menestyisi ilman sitä.
Jokainen
esoteristi
noudattaa
itsekasvatuksessaan joitakin muotoja, olkoot ne vaikkapa
hänen omia keksimiään.
Muotojen vahingollisuus alkaa vasta silloin, kun ne ovat pakollisia. Kirkot ja papistot rituaaleineen ovat vastuunalaisia — kuten eräässä Mestarikirjeessä sanotaan — kahdesta kolmannesta kaikesta onnettomuudesta,
mikä kansoja kohtaa.
Mutta tämä johtuu
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siitä, että totuuden henki on muodoista hävinnyt ja että muodoista on tehty pakkopaitoja
ihmissieluille
ja
peitteitä
ajattelevien
olentojen silmille, jotka itse oman olemuksensa pakosta tahtovat nähdä totuuden auringon paistavan.
Kun peite silmiltä poistetaan, kun pakkopaita heitetään pellolle, silloin ihminen hengessään riemastuu. Silloin hän näkee elämän
ihanan sisällön, sen korkean ihanteen ja päämäärän. Silloin hän ymmärtää, mikä suuri
työ ja tehtävä hänelle aukenee, mikä pitkä
ja vaikea taival on hänen edessään kuljettavana. Ja samalla hän oivaltaa, kuinka tärkeätä on, ettei lasta heitetä pellolle kylpyveden kanssa.
Tie on kuljettava askel askeleelta, työ suoritettava asteettain. Kaikki tapahtuu muotojen maailmassa, muotojen avulla, muotoihin
perustuen. Jokainen muoto on porras, jolle
on
astuttava
seuraavaan
muotoon.
Mutta
kuinka se, joka ei muotoja tunne, voisi tuntea elämää, joka on ilman muotoja? Ja kuinka se, joka elämän tuntee, voisi olla tuntematta muotoja, joissa elämä ilmenee?
Elämä puhuu mysteriokieltään. Hierofantit
ja hierogrammatistat sitä tulkitsevat. Mystat
sitä matkivat. Epoptat oppivat sitä lukemaan.
Toimittajalta 1926: 103—106
ks R-R 1926: 178
Vapaamuurari
kirjallisuutta
nimisessä
uudessa sarjassa on ilmestynyt: N:o 1. Muurariuden kadonneet avaimet, kirj. Manby P.
Hall (10:—) ja N:o 2. Vihkimyksen symboliikkaa, kirj. Amelie A. Gedalge (7:—). Tarkoitus on julkaista kaikkia riituksia koskevaa
vapaamuurarikirjallisuutta
ja
seuraavina
numeroina ilmestyy: Temppeliherrain unelma
(Pekka
Ervast),
Hindulaisista
mysterioista
(Lindsey), Vanhoja ihanteita nykyajan muurariudessa (C. W. Leadbeater).
Tien varrelta 1926: 331
ks Temppelirahasto 1927:31 R-R 1927:168
ja
373
suunnitelmia
1927:248
Toimittaja
1927:331
Ruusu-Risti-vapaamuurarius
1928:
23
Vapaamuurariutenakin
olemme
itsenäistyneet ja muodostamme nyt Suomessa — jossa
toimii
muitakin
vapaamuurarijärjestöjä
eli
riituksia — uuden, uudistetun vapaamuurarisysteemin, joka saattaa täältä aikaa myöten
levitä muihinkin maihin, ks R-R 1928: 210
ks Johtajan osasto 1928: 348
Oliko Beethoven vapaamuurari 1929: 20
Onko vapaamuurarilippu olemassa? 1929: 23
Kansainvälisen
Vapaamuurariliigan
neljäs
kongressi 1929: 391 Vapaamuurarius Puolassa
1929: 392 Tilastotiedettä vapaamuurariudesta
1930: 245 Vapaamuurariuden siveellisistä periaatteista — — De Molay-järjestö 1930: 314
ks H.P.B. 1931:2
Mitä kansa uskoo vapaamuurareista. 1931:
239
Vapaamuurariperiaatteita
ja
-velvollisuuksia — — Amerikkalaisia veljeskuntia 1931:
280—281
ks Ristonmaa, Aino 1932: 34

”Vapaa Sana”

£: Mussoliinia on moitittu siitä, että hän
hävitti
italialaisen
vapaamuurariuden
sulkemalla maan kaikki looshit ja kieltämällä kokonaan vapaamuurarein toiminnan. Ne jotka
vain tuntevat vapaamuurariuden jalot periaatteet ja henkevän sisällön, ovat tästä pahoillaan, sillä heidän silmissään Italian diktaattori on menetellyt sokean ja pelkurimaisen tyrannin tavoin. Mutta jos on totta, mitä
yhä useammat kirjoittajat väittävät, nim. että
italialaiset ja yleensä romaanilaiset vapaamuurarit ovat salaisena järjestönä sekaantuneet politiikkaan, silloin ymmärrämme —
vaikka emme hyväksyisikään — Mussolinin
toimenpiteet.
Aikamme omatunto — ja samalla valtiollinen turvallisuus — vaatii, että kaikki poliittinen toiminta on rehellistä, avonaista ja julkista. Salaiset vehkeilyt kuuluvat menneisyyteen. Jos siis järjestö, jonka toiminta tapahtuu salassa, rupeaa politikoimaan, on sen menettely leimattava vehkeilyksi, jota valistunut
valtioviisaus ei saata hyväksyä. Äskettäin
ilmestyi ranskalainen kirja, jonka tekijä oltuaan Ranskan Grand Orientin jäsen luopui
koko vapaamuurariudesta, kun huomasi sen
vain jonkunlaiseksi poliittiseksi puolueeksi.
Mutta vapaamuurari, joka alentuu valtiolliseen vehkeilyyn, ei olekaan enää vapaamuurari, vaan vapaamuurariuden pettäjä.
Sillä mitä on vapaamuurarius? Se on, kuten
jokainen vapaamuurari saa oppia, moraalinen
kasvatusjärjestelmä,
joka
käyttää
avukseen
symbooleja, allegorioja ja seremonioja.
Se on ennen kaikkea itsekasvatusta, sillä
henkisesti täysikäiset ihmiset eivät käy koulua samalla tavalla kuin lapset. He opettavat
itseään enemmän kuin heitä opetetaan.
Ja koska vapaamuurarius on moraalista
itsekasvatusta, on se salaista. Sillä ken tahtoo huutaa maailmalle: minä koetan kasvattaa itsestäni paremman ihmisen? Se olisi jo
kaiken hyvän pettämistä. Jeesuskin sanoi: jos
paastoat, älä näytä maailmalle surullista naamaa, vaan voitele kasvosi, että olisit iloisen
ja kylläisen näköinen.
Toimittajalta 1932: 37—38
[*Goethe] vapaamuurarina. — — Vapaamuurariuden suuri periaate oli ja on veljeys
ja sen jäsenet yrittivät ja yrittävät kasvattaa itseään ja toisia veljesrakkaudessa. ks
Goethe 1932: 69
ks ristiretki 1932:157 Naisten Ääni 1932:
199
Vapaamuurariuden
salaista
historiaa
1933:30 ks R-R [*P. E. selvittää tässä R-Rvpm:n ja muiden Vpm-riitusten suhdetta toisiinsa] 1933: 107—109
Vapaamuurarimaailmasta 1933: 137 Vapaamuurarius kielletään Saksassa? 1933: 152
Saksan vapaamuurarius 1933: 185 Vapaamuurariuden vastustusta Suomessa 1933: 197 Saksanmaalta, [*Vpm] 1933: 236.
”Vapaa Sana”
”Kirjeitä
toimitukselle”
otsikon
muutan
”Vapaaksi sanaksi” ks R-R 1929: 367
Vapaa Sana, lehtemme uusi osasto, joka
tammikuusta lähtien astuu ”Kirjeitä toimi-
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tukselle” osaston tilalle, on nyt jo saanut
osakseen huomiota lukijaimme puolelta. Meille
on lähetetty useampia kiintoisia kirjoituksia,
jotka julkaisemme mikäli mahdollista jo tammikuussa.
Tien varrelta 1929: 452
ks R-R 1930:3 P. E. VIII 1930:55 188
Päämaja 1932: 3.
Vapahtaja ks lunastusoppi 1906: 114 Joulu
1906: 274 salatiede Todistuksia 1907: 4 Frenssen 1907:22 Tietäjälehti 1908:8
jokainen ihminen kerran on tuleva ihmiskunnan vapahtajaksi ks Usko ja teot 1908:
135
uuden
”Vapahtajan”
ks
uskonpuhdistus
1909:42
Ennen pitkää ilmestyy maailmaan suuri
Opettaja, suuri Jumalan Poika, suuri Vapahtaja, ks opettaja 1909: 109
ks usko 1909:137 ilo 1909:265 looshityö
1909: 339 Jeesus Kristus 1909 joulu: 1 Kristus
Salainen 1909 joulu: 4 Tietäjät itäiseltä 1909
joulul: 4
Kun uusi vapahtaja tulee, mitä hän sanoo?
ks Uusi Opettaja 1909 joulul: 12
Meidän omassa sisässämme on vapahtaja
syntyvä, jos tahdomme tulla pelastetuiksi.
Mitä meitä hyödyttää toisen vapahtaja-ihmisen syntymä, ellemme itse tunne Kristusta,
totuuden ja rakkauden jumalallista olentoa
sydämessämme? ks maailmanloppu 1910:133
ks Joulu 1910: 397
Tästä muodostui myöhemmin kirkon usko
ulkonaiseen
vapahtajaan,
ks
Tolstoi,
Leo
1910:400
ks Rakkauden salaisuus 1911:219
Kaikissa kansoissa ja kaikkina aikoina on
vietetty tätä joulujuhlaa jonkun suuren jumalallisen ihmisen syntymän muistoksi. Vieläpä on näitä ihmisiä suorastaan kutsuttu
Vapahtajiksi ja usein sanottu, että itse Jumala on astunut maan päälle pelastamaan
ihmiskuntaa pahan vallasta. — — taas on
astuva vapahtaja maan päälle ks Joulusymboliikkaa 1911: 356
ks pakanallinen 1912: 57 opettaja 1912:406
T: Ihmisen sielu vaikeroi ja huutaa: oi
missä on vapahtajani? Olen epätäydellinen,
syntinen ja huono. Kamppailen, taistelen ja
ponnistan, mutta en muutu, en paremmaksi
tule. Luonteeni pysyy samana tänään kuin
eilen, samana huomenna kuin tänään. Ei ihminen omin voimin saata pelastua. Ken nostaa minut itsekkyyden ja tietämättömyyden
kuilusta? Missä on vapahtajani?
Kirkollinen teologia neuvoo: ei ole muuta
perustusta laskettu kuin se, mikä laskettu on
maailman alusta: Jeesus Kristus. Jeesus on
ainoa vapahtaja, ainoa joka kykenee ihmissielun nostamaan kadotuksen vallasta. Jeesus
on totinen ihminen ja totinen Jumala ja sentähden hän on ihmiskunnan pelastaja. Usko
häneen, niin tulet autuaaksi. Joulu on käsillä,
Jeesuksen juhla, anna nyt sielusi hänelle.
Ihmisen järki väittää vastaan: voinhan uskoa, että Jeesus Kristus niminen henkilö on
elänyt maan päällä, vaikkei se olisikaan vielä
aivan todistettu historiallisesti, mutta silloin
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hän tietysti on ollut ihminen kuin muut. Ei
avaruuksien Jumala ole saattanut supistua
yhteen ihmiseen pienellä maapallolla — koska
Jumala on kaikkialla — eikä Jeesus siis voinut olla itse Jumala. Ja kun hän kerran oli
ihminen, kuinka silloin uskoni häneen, toiseen ihmiseen, voisi minut vapauttaa ja pelastaa?
Ihmisen sydän lisää: niin kuin tunnen päältäni, että vapahtaja, jota kaipaan, ei saa olla
ihminen. Minähän olen ihminen, ja jos ihminen on jumalallista alkuperää, olen ihmisenä
Jeesuksen vertainen. Ei ihminen voi ihmistä
pelastaa. Jokaisessa ihmisessä on jotain epätäydellistä. Mutta sieluni kaipaa täydellistä.
Se kaipaa sitä vapahtajaa jota ei koskaan
kiusata, koska hän on ikuinen rauha, täydellisyys ja muuttumattomuus.
Kuuluu välillä ääniä. Materialismi: ei ole
muuta kuin se mitä on. Luota omiin voimiisi.
Skeptisismi:
miksikä
ollenkaan
ponnistaa?
Olethan hyvä semmoisena kuin olet. Pintapuolinen uskonnollisuus: ota Jeesus Kristus
esimerkiksi jokapäiväisessä elämässäsi ja seuraa
häntä. Teosofismielinen suvaitsevaisuus:
ota kuka tahansa Mestari sankariksesi ja
ihanteeksesi, ihaile ja palvele häntä.
Ihmisen sielu valittaa: oi te ette ymmärrä
minua. Minulla ei . ole voimaa, ei halua, ei
intoa. En voi ihmiseen sillä tavalla uskoa.
Ihannetta en näe, sankariutta en löydä. Mutta
ikävöidä minun täytyy, ikävöidä jumalallista,
ikävöidä sitä täydellistä, joka minut epätäydellisyydestä irrottaa, ikävöidä sitä rauhaa,
joka tuskasta ja levottomuudesta minut pelastaa, ikävöidä sitä vapahtajaa, joka minut
itsestäni päästää.
Nyt jumalallinen teosofia kuiskaa: ah sielu,
joko siinä kohdassa olet, että olet itseesi väsynyt? Tiedä, että totinen vapahtaja on sinussa itsessäsi: Isä Jumala, joka ei koskaan
ihmisenä ole elänyt maan päällä, koska hän
aina elää ihmisissä, Isä, joka on täydellinen,
ikuinen, muuttumaton, Isä joka on Jumala.
Usko häneen ja heitä itsesi. Älä enää rakasta
itseäsi, rakasta Isää. Älä huolehdi epätäydellisyydestäsi, Isä on täydellinen. Älä ole tuskainen äläkä levoton, Isässä on rauha.
Kuka sitten Kristus oli?
Hän oli ihminen niin kuin sinä, mutta hän
löysi Isän. Kun sinä löydät Isän, tulet sinäkin Kristukseksi. Et heti ole valmis, pois se,
mutta Kristus sinussa syntyy, Kristuselämä
sinussa alkaa ja kun se kukkaansa kehittyy,
olet Jeesuksen kaltainen.
Toimittajalta 1912:452—453
ks sijaissovitusoppi 1913: 99 Tietäjä 1914: 1
Itse ihailen kaikkia viisaita ja tietäjiä,
Buddhaa niin kuin Kristusta, ja jos sydämeni
heikkoudessa rakastaisin jotakuta vapahtajaa
enemmän kuin toisia, olisi se juuri Kristusta,
ks ”kristitty” 1917: 5
ihmiskunnan
suurimmat
vapahtajat,
Kristus ja Buddha, ovat olleet kaikkea verenvuodatusta vastaan ks Suomi 1917: 153
ks Jeesus Oliko Jeesus Jumala? 1918: 232
Vapahtajaksi ei kelpaa yksikään ihminen.
Vapahtaja on yksin jumala. Sentähden se
Kristus, joka syntyy ihmisen sielussa ja joka
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sielun vapahtaa, on jumala. Se on logos, ks
Jeesus vaiko Kristus 1919: 18
ks V. H. V :n haudalla 1919:105
En tahtoisi ihmistä mystilliseksi vapahtajaksemme. Tahtoisin logoksen, joka ei tässä
aurinkojärjestelmässä ole kehittynyt ihmisestä ylöspäin, vaan alusta saakka on toiminut
luojana. Mystillinen Kristus sai alkunsa siitä,
että logos saavutti inhimillisen itsetietoisuuden Jeesuksessa Kristuksessa. Logos on siis
vapahtajamme
mystillisesti,
vaikka
Jeesus
Kristus on yhtä hänen kanssaan, koska logos
ilman Jeesus Kristusta ei olisi päässyt mystilliseksi vapahtajaksemme siinä ihmeellisessä
käytännöllisessä merkityksessä, jossa hän sitä
nyt on. ks Kristus ja Logos 1919: 150
Vapahtaja yksin, Logos meissä, on täydellinen; ainoastaan häneen yhtymällä löydämme rauhan, ikuisen elämän ja autuuden, ks
yhteiskunta 1919: 229
onko mitään tunnusmerkkiä siitä, että ihmisessä vapahtaja on syntynyt ks joulu 1919:
292
ks sota 1920: 103 sukupuolielämä 1920: 149
Jeesus 1921:66 teosofia 1921:260 salatiede
1921:454 R-R 1921:580 Joulun Ruusu-Risti
1921: 581 Kristus ja teos. liike 1922: 38 joulu
1924: 363 veri 1925: 50 onni 1925:259
Vapahtaja, Kristus, on elävä — — Vapahtaja, Kristus, on mystillinen — — Vapahtaja,
Kristus, on kosmillinen — — teosofian ylevä
sanoma
mystillisestä Kristus-vapahtajasta ks
Teosofian Joulusanoma 1925: 371
Ulkonainen vapahtaja ei kykene heitä pelastamaan; hän joka kykenee, on syntyvä
heissä itsessään. — — H. P. B. aina viittasi
myös ihmiskunnan suuriin historiallisiin vapahtajiin, ks teosofia 1926: 6
[*A. B. julistaa] Palestiinassa eläneen vapahtajan
uudestaan
ilmestymisestä
Krishnamurtin ruumiissa. — — Ei kukaan ihminen
ole suljettu ulos vapahtajasta. — — Ulkonaisia vapahtajia maailma ei kaipaa, ks I. T. J.
1926: 34
ks Messias 1926: 74
Kristus on kulmakivi, suuret vapahtajaolennot, Jeesus Kristus ensimäisenä, se kallio,
johon kaikki täytyy rakentaa, ks I. T. J. 1926:
244
ks Kristus 1927:42 Vuorisaarna 1927:87
magia 1927: 126 R-R 1927: 167 maailmanopettaja 1927: 327 stigmata 1927: 330 joulu 1927:
375 Kristinusko ja maailmanrauha 1927:390
teosofia hylkäsi semmoisen ulkonaisen vapahtajan — — se toiselta puolen uskoi siihen
vapahtajaan, joka on ristiinnaulittuna jokaisen ihmisen lihaan ks R-R-teosofia 1928:
1—2
ks Messias 1928:170 projisointi 1928:217
politiikka
1929:94
ylösnousemus
1929:143
Poika 1929:410
Voisimme toivoa, että kristikunta lakkaisi
pitämästä omaa vapahtajaansa epäkäytännöllisenä haaveilijana, jonka käskyjä on mahdoton toteuttaa ks toivo 1930: 2
ks moraali 1930:95 uskonpuhdistus 1930:
330 H.P.B. 1931:38 H.P.B:n itämaalaisuus
1931:125 R-R 1931:333 täydellisyys 1932:
243 lapsi 1933: 177 uskonpuhdistus 1933: 199.
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”Vapaa tahto” ks tahto
Vapaus, vapaa jne
Teosofisen Seuran vapaus. Kuka on siveellisesti
vastuunalainen
kirjotelmista
ja
kyhäyksistä, jotka julaistaan teosofisissa aikakauslehdissä,
kuka
kirjoista
ja
teoksista,
jotka ilmestyvät teosofisella kustannuksella?
Ei missään tapauksessa Teosofinen Seura.
Siveellisesti vastuunalainen on yksin artikkelin kirjottaja ja kirjan tekijä. Toimitukset
ja kustannusliikkeet eivät ole vastuunalaisia
julkaisemistaan
kirjallisista
tuotteista,
mutta
heitä voi joko moittia epäviisaasta valinnasta
ja lyhytnäköisestä menettelystä tahi kiittää
tehtävänsä hyvästä suorittamisesta. Toimitukset ja kustannusliikkeet ovat inhimillisiä laitoksia, jotka eri tavalla voivat käsittää tehtävänsä Teosofisen Seuran palveluksessa. Toisten mielestä teosofia on tarkoin määrätty
oppijärjestelmä (kuten teknillinen teosofia eli
salatiede on), toisten mielestä se on vapaa
totuuden etsintä (kuten jumalallinen viisaus
ehdottomassa merkityksessä on vapaa). Teosofisen Seuran ohjelmaan soveltuvat molemmat katsantokannat, koska Seura on perustettu ehdottoman vapaalle pohjalle intellektualisessa eli älyllisessä suhteessa, vaikka
kaikkia jäseniä yhdistää yhtä ehdoton siveellinen side: kaikkien veljeys.
Tien varrelta 1906: 60—61
ks auktoriteettius 1906: 88 jälleensyntyminen 1907: 49 veljeys 1907: 95
asteettain
suureneva
vapaus
ruumiillisesta
työstä ks Lafargue 1907: 137
ks teosofia 1907: 142 absoluutti 1907: 178
muist, hyvä 1907: 201 Joululehti ”Vapaus”
1907:276 Tietäjä 1908:9 avioliitto 1908:184
”Jumalan lasten vapaudessa” ks Uusi elämä 1908: 324
Vapaus II, sosialistinen joulujulkaisu. — —
Kirjotuksia — — Matti Kurikalta, Pekka
Ervastilta, V. Palomaalta, Martti Humulta,
V. H. V:lta, Ukko Havukalta y.m. — — Tien
varrelta 1908: 349
ks Italia 1909: 134 usko 1909: 138 Jumala
1910: 82 synti 1910: 173 näkijä 1910: 366 itsetunto
1911:3
Päämajassa
1911:27
hyöty
1911:49 lakko 1911:55 Rakkauden salaisuus
1911:212 Aikamme, tarve 1911:350 karma
1912:111 Sai. O.-n ”Maailmansynty” 1914:54
Europa
1914:255
pyhiinvaellus
1914:314
Marjatanrengas 1914:412 veljeys 1915:4 optimismi 1916:42 Kaita tie 1916:153 mammona 1916: 387 velvollisuus 1917: 51 itsekasvatus 1917: 146 Suomi 1917: 152
Suurvaltojen harha on juuri ollut siinä,
että ovat käsittäneet vapauden merkitsevän
vallattomuutta. Tulevaisuudessa ei yhdenkään
kansan pidä ajatella vapautensa olevan siinä,
että se ”saa tehdä mitä tahtoo”. Päinvastoin
vapaus on siinä, ettei tahdo tehdä mitä ei
saa, ja kansojen keskinäinen vapaus on sitä,
etteivät tahdo tehdä toisilleen väkivaltaa. Sitä
kansat itse eivät tahdokaan, ellei heitä johdeta harhaan. Luonnostaan kansat rakastavat vapautta ja ovat vapaita, ks Suomi
1917:202

Vapautus

— 567 —

ks Venäjä 1917: 295 A. B. 1917: 341 veljeys
1917:342 Tiander, Karl 1917:345 sota 1917:
347 Suomi 1917:446 A. B. 1917:483 rauha
1918:2 Suomi 1918:68 ja 127 ja 162 sota
1918:194
yhteiskunta
1919:257
marttyyrit
1920:5 sukupuolielämä 1920:149 R-R 1920:
241 ja 342 Vvalleen 1921:130 vpm Mitä
vpm:t tavoittelevat? 1921:191 Levi, E.: ”Vapauden testamentti” 1921:193 teosofia 1921:
262 salatiede 1921: 324 ja 452 Valon ja varjon veljet 1922: 101 Joulun sanoma 1922: 298
P. E. V Kellomäki 1923:247 aseet 1924:82
sallimus 1924:121 itsemurha 1924:207 Kohtalo, kaitselmus vapaus 1924: 260 armeija
1924:285 R-R 1924: 326 totuus 1925:241 R-R
1926: 69 ja 1927: 168 ja 171 I. T. J. 1926:245
Paavali 1927:208 Suomi 1927:294 ponnistus
1928:182 armeija 1930:49 panettelu 1930:
132 tuhatvuotinen 1930:138 H.P.B. 1931:4
Goethe 1932:70 Vesimies 1932:170 täydellisyys 1932: 242.
Vapautus, -minen ks Omatuntolehti 1906: 6
astraalitaso 1908: 29 ja 184 Jumala 1908: 183
karma 1908:330 synti 1909:75 epäilys 1910:
289 näkijä 1910:366 itsetunto 1911:3 Rakkauden salaisuus 1911:213 Joulusymboliikkaa
1911:361 Mysteriot II 1916:114 Kaita tie
1916:152 P. E. VII 1916:242 teosofia 1916:
300 panettelu 1916:382 aine 1919:214 sukupuolielämä 1920:153 R-R 1920:242 Jeesus
1921:65 Kristus 1927:4 psykologinen laki
1929:440 armeija 1930:49 moraali 1930:94
R-R
1931:334
täydellisyys 1932:243
R-R
1933:108 Paavali 1934:181.
Vappula, Raita
Elämäni totuus on nimeltään Raita Vappulan
totuudenetsijöille
kiintoisa
broshyyri,
jossa tekijä kertoo näyistään y.m. mediumistisista kokemuksistaan. Raita Vappula on,
kuten muistettaneen, päähenkilönä Elsa Hästeskon kirjassa ”Maa vai taivas”. Kansilehdessä on stilisoitu, joskin puutteellinen, Teosofisen Seuran merkki, mutta vaikka tuntuu
luonnolliselta, että Raita Vappula on tutustunut teosofiseen liikkeeseen, ei mainita kirjassa sanaakaan teosofiasta.
Tien varrelta 1928: 103.
Wardall, Max
Amerikkalainen teosofi Mr. Max Wardall
matkusti äskettäin Indiassa ja kävi m.m.
kuuluisan hindulaisen reformaattorin ja profeetan Gandhin puheilla. Hän kertoo käynnistään
amerikkalaisen
teosofisen
aikakauskirjan The Messengerin kesäkuun numerossa.
Suomennamme
tähän
hänen
kertomuksensa
lyhentämällä muutamia kohtia. 1926:200
ks Europa 1928: 12—13.
Vararikko ks sota 1920: 104—105.
Varat ks P. E. XII Kuka Jeesus oli 1922:
264 P. E. XII 1923:167 R-R 1932:72 ja 107.
Varjo ks Kaita tie 1907: 60
Eihän toinen valo ole varjona toista estämässä, ks päämaja Pakinaa 1911: 150
erottivat itsestään varjomaisen olennon ks
Ensimäiset ihmiset 1917:241
varjon veljet kulkevat ympäri kuin sudet
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lammasten vaatteissa ks Kristus ja teos. liike
1922: 39
ks Valon ja varjon veljet 1922: 100
varjon veljien asettamiin ansoihin, ks Garver, W. 1926:31.
Varkaus
Kys. Kirjotuksessa ”Käsitysten selvittämiseksi” (Omatunto n:o 6) kirjottaja m.m. sanoo että ”varkaus”-käsite on tavattoman venyvää laatua. Lain turvissa esim. liikemies
järjestelmällisesti varastaa ja — voimme siihen lisätä — valehtelee. Mutta eikö esim. virkamies,
joka
nauttii
useamman
tuhannen
markan vuosipalkkaa tee itseänsä syypääksi
samaan ”syntiin”? Sillä tokkopahan voidaan
sanoa hänen sellaista maksua työstään ansainneen? Ja ellei hän sitä ole ansainnut,
niin on se kai hankittu varastamalla, käyttämällä keppihevosena yleistä mielipidettä hänen
”suurista edellytyksistään”?
Vast. Lyhytnäköistä olisi syyttää yksilöä
siitä, johon koko yhteiskunta tekee itsensä
syypääksi. Jos tässä tapahtuu varkaus, on
varkaana
yhteiskunta,
joka
varastaa
itseltään antaakseen suosikeilleen — virkamiehille. Ja yhteiskunta onkin saamaisillaan silmät
auki!
Yksilön iänikuiseksi ansioksi olisi sitä vastoin luettava, jos hän luopuisi liiallisista palkoistaan tai jos hän ei ollenkaan tahtoisi olla
yhteiskunnan suosikkina. 1907: 201
”Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua,
ovat varkaita ja rosvoja”, ks Mooses 1911:
249
ks itsemurha 1924:206 armeija 1930:49
kieltolaki 1932: 1.
Varkaus,
paikkakunta
1922:319
1924:38
1925: 48 1926: 32 96 160 1927: 210 372.
Varoittaminen, varovaisuus jne
tietäjät ja salatieteilijät varottavat ks eetteri 1909: 268
ihmiskunnan opettajat aina ovat olleet varovaisia, aina asettaneet ehtoja sille, joka
tahtoo tulla heidän opetuslapsekseen ks Rakkauden salaisuus 1911: 218
ks Sal. O:n Maailmans. 1914:54 veljeys
1916:435
sukupuolielämä
1920:154
Suomi
1921: 7—8
T. S. — — tietämättömänä Perustajaansa
varoittavista sanoista, ks H.P.B. 1925:193
H. P. B. varoitti T.S:n jäseniä ks oppi
1925: 223 varoittavan sanan — — olkaamme
varovaisia ks auttaminen 1925: 343
äärimmäisen varovaisuuden kanta ks teosofia 1926: 4
H. P. B :n nimenomainen varoitus oppilailleen, ks Valk. Velj. 1926: 137
varoitin veljiä ks Suomen tulevaisuus 1928:
203
ks alakuloisuus 1930: 302.
VVarrington, Albert P. 1912:246 450 499
1915: 402 1932: 168 1934: 76.
Vartija
totuuden vartija
ks
Omatuntolehti
1906:4
totuuden tietäjä ja vartija ks teosofia Mitä
T.S. 1906: 147
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Hiljainen Vartija ks lapsi 1909: 200
Totuuden tietäjät ja vartijat ks P. E. VII
1911: 88
aikain viisauden vartijana ks korpivaellus
1915: 444
okkultisen tiedon vai-tijain ks Mea 1922:
261
Salainen Veljeskunta viisauden ja tiedon
vartijana. — — tosi tietäjien vartioima ks
H.P.B. 1925:4
olenko minä veljeni vartija? ks oppi 1925:
223
vartija eri tajunnantilojen välillä ks Sairas
sielu 1926: 229
Olen tässä teos. liikkeessä kuin mikäkin totuuden vartija ks I. T. J. 1926:241
Helppo minun olisi pestä käteni ja sanoa:
”olenko minä veljeni vartija?” ks Joulu 1927:
377.
Varuna ks kolminaisuus 1912: 115.
Washington ks tunnelmia 1934: 51—52.
Vasen, -kätinen tie ks Kaita tie 1907: 59
teosofia 1926: 6.
Vastakaiku ks tunnustus 1918: 165 vegetarismi 1924:8 R-R 1926:69 psykologia 1929:
440.
Vastakohta, vastakkaisuus
Vapaus ja välttämättömyys ovat vastakkaisia käsitteitä — — vastakohtien yläpuolella ks tahto Mitä on 1907: 194
ks Kehityksen kulku 1907: 269
Tästä Ainoasta ovat kaikki vastakohdat
lähteneet ks Sai. O :n Maailmans. 1914: 55
kristinusko ei olekaan pakanuuden vastakohta ks Kalevala, kristinusko ja 1917: 163
väkivallan vastakohta — — vastakkainen
Jumalan valtakunnan kehityselämään. ks Valon ja varjon 1922: 101
Absoluutti — — johon kaikki vastakohdat
häipyvät ks sallimus 1924: 122
ehdoton elämä ilmenneenä on aina tuonut
mukanaan vastakkaisuuksien parit ks Kohtalo, kaitselmus 1924:262
[*papit pitivät sotaa] kristinuskon suoranaisena vastakohtana, ks onni 1925: 259
Sillä huolimatta näistä suurista vastakohdista — henki ja aine — onko muuta kuin
yksi olemassaolo? ks materialismi 1927: 326
Justinus Marttyyri sanoi kristityitä ja sotamiehiä toistensa vastakohdiksi, ks Kristinusko ja 1927: 391
ks R-R-teosofia 1928: 2 rauha 1928: 373.
Vastalause
T: Helsingin teosofit muistanevat, että viime keväänä koottiin rahaa ilmaiseksi levitettävää lentolehteä varten. Tuuma aiheutui siitä,’ että hyökkäykset teosofiaa ja H. P. Blavatskya vastaan kirjoissa ja sanomalehdissä
tuntuivat vaativan jotain vastalausetta. Rahankeräys tuotti Smk. 410:—, joka summa
jätettiin minun huostaani. Asiaa harkittuani
kaikilta puolilta tulin siihen johtopäätökseen,
että parempi kuin suorastaan vastata hyökkäyksiin olisi levittää tietoa teosofiasta yleensä
ja
teosofisesta
kirjallisuudesta.
Tämän
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päätöksen mukaisesti laadin lentolehden, jota
on levitetty Uuden Suomettaren kanssa ja
josta kappale tämän Tietäjän numeron mukana on lähetetty joka tilaajalle. Vaikuttakoon nyt tämä lentolehti hyvää teosofian,
puolesta!
Sen varalle, että looshit tai yksityiset tahtoisivat sitä levittää, olemme säästäneet jonkun määrän ja myymme seuraavilla hinnoilla: sata kappaletta Smk. 10:—, viisisataa,
kpl. Smk. 35:—, tuhat kpl. Smk. 50:—. [*Ks
myös P. E. XII Teosofia ja H. P. B.]
Toimittajalta 1910:401
panen jyrkän vastalauseeni ks mystiikka
1914: 98
vastalause
Versaillesin
rauhan
määräyksiä vastaan ks T.T:n tehtävä 1921: 515.
Vastarannalla ks Kaste, Anni 1908: 180.
Vastaus K. V. K:lle, art ks salatiede 1910:
274.
Vastaväite ks R-R 1920: 339 aikakauskirja
1922: 36.
Vastenmielisyys
kun ihminen tuntee vastenmielisyyttä toista
kohtaan, hän on taipuvainen suurentamaan
toisen vikoja, vieläpä näkemään hänessä olemattomia virheitä, ks Steiner 1913: 170
sydämellistä vastenmielisyyttä poliittista ja
yhteiskunnallista
työtä
kohtaan
ks
yhteiskunta 1919: 258
Personallinen
vastenmielisyyteni
poliittista,
toimintaa kohtaan ks politiikka 1919: 260
ks Teosofia ja sosialismi 1934: 253.
Vastoinkäyminen ks P. E. V 1908:386 sairasvuode 1909: 1 kustannustyö 1920: 247.
Vastustus, -taja, -tamaton jne
vastustajan (saatanan) ks jumala 1907: 49
Teosofian vastustajat julk. kirjassa Teosofia ja H.P.B. 1910: 26
ks hyöty 1911:49 kiitos 1912:5 Steiner
1913:171 nainen 1913:267 T.S:n työ ja tarkotus 1916: 346
Teosofia ei pelkää vastustajia. Se niitä tervehtii. Kaikki väittely on totuudelle eduksi.
Mutta
vastustajien
aseista
riippuu,
kuinka
suurta hyötyä totuuden asialle heidän hyökkäyksistään on. Jos aseet ovat puhtaat, silloin ajattelevat ihmiset ottavat vastustajain
sanat korviinsa ja koettavat niistä oppia. Jos
aseet
ovat
saastaiset,
kääntävät
ajattelevat
ihmiset
säälillä
ja
ylenkatseella
selkänsä
hyökkääjille, ks P. E. XII Kalevalan Avain
1917: 189
ks totuus 1919:195 R-R 1920:242 T.S:n
tehtävä 1921: 331
Ei pahin vastustajanikaan kieltäne ks salatiede 1921: 452
”vastustavien voimien” ks Valon ja varjon,
1922: 104
ks sota 1922:164 sallimus 1924:123 P. E.
VII Muutamia 1924:222 teosofia 1926:166
Saatana merkitsee ”vastustaja”, ks magia
1927: 126
ks politiikka 1929: 94 armeija 1930: 49 vanhemmat 1930: 79
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vastustavat voimat tekevät parastaan, jottei
valo voittaisi, ks tuhatvuotinen 1930: 137
ks H.P.B:n itämaalaisuus 1931:121 Tolstoin opin teosofia 1934: 293.
Vastuu, -nalaisuus, vastata jne
Toimitus ei ole siveellisesti vastuunalainen
muista kuin omista kirjotelmistaan. ks Omatuntolehti 1906: 5
kaikkien ihmisten solidarisuus eli vastuunyhteys ks H.P.B: Teos Avain 1906:40
ks vapaus 1906:60 Palomaa 1906:62 veljeys 1906:72 mediumismi 1906:231
kukin teos. kirjailija itse vastaa sanoistaan
ks rukous 1907: 114
Ja ihminen on vastuunalainen, sentähden
että hän ei ole luonnon orja, vaan vapaa, ks
ajatus 1907: 159
Ilman omaa tahtoa ei olisi siveellistä vastuunalaisuutta, ks absoluutti 1907: 178 muist.
vastuunalainen teos. liike ks P. E. VII 1907:
223
ks itsemurha 1908: 122 eläinkunta 1908: 124
Usko ja teot 1908: 134 Jumala 1908: 183
Mutta miksi ei varsinainen minä olisi vastuunalainen oman heijastuksensa teoista? ks
minuus 1908: 185
Mooses [*ei] ollenkaan ole vastuunalainen
kaikista niistä julmista käskyistä, mitä on
pantu hänen jumalansa suuhun, ks Mooses
1908: 250
ks ajatus 1909: 36 usko 1909: 138 kesäkurssit 1909:210 looshityö 1909:337 salatiede
1910: 274
Tappaminen
on
Väkevämmän
vääryyttä,
josta hän on siveellisesti vastuunalainen, ks
epäilys 1910: 291
ks Suomi 1910: 365
Tee sielusi väkeväksi äläkä sitten pelkää
vastuuta, ks näkijä 1910: 366
olemme
vastuunalaisia
ajatuksistamme
ja
sanoistamme yhtä paljon kuin teoistamme ks
itsetunto 1911: 3
minun vastuullani ks Päämajassa 1911:29
ja 88 ja 149
enkä näin ollen vielä saata tehdä A. B:ia
vastuunalaiseksi näistä personallisista ennustuksista, ks Kristus 1911:288
ks puhujat 1911: 354 selvänäkö 1912:45
Opettajatoimi on yhtä arkaa ja vastuunalaista kuin korkeata ja kunniakasta laatua
ks opettaja 1912: 309
Aikaihmisen täytyy joka asiassa tuntea
oma vastuunalaisuutensa . . .
Jokainen ihminen, joka tekee vastuunalaista
henkistä työtä, joutuu välistä sielulliseen pimeyteen, ks opettaja 1912: 410
ks eläinkunta 1912: 497
T.S:n presidentin vastuunalaisuus ks A. B.
1913: 362
ks päämaja 1915:403 ja 455 panettelu
1916:381 raakuus 1917:298 HPB 1919:297
Tietäjälehti 1920: kansi R-R 1921:19
me ihmiset itse olemme vastuussa siitä,
millä tavalla järjestämme olojamme maan
päällä, ks Walléen 1921:129
”— — eikä T. S. saata vastata siitä salatieteestä, jota P. E. edustaa.” ks salatiede
1921: 323 ja 452

Wedgwood, J. L

ks sosialismi 1921:463 sota 1922:163 anteeksianto 1923:84 kärpänen 1924:155 HPB
1925: 6
Kirkot ja papistot rituaaleineen ovat vastuunalaisia — — kahdesta kolmannesta kaikesta onnettomuudesta, mikä kansoja kohtaa.
ks vpm 1926: 107
ks Valk. Veljesk. 1926: 137 Suomen tulevaisuus 1928:204 magia 1929:440 R-R 1931:74
H.P.B:n itämaalaisuus 1931:126
että T. S. ei vastaa P. E:n okkultismista ks
R-R 1933: 39
ks propagandatyö 1933:176 Paavali 1934:
181 Tolstoin opin teosofia 1935:19.
Weaver, H. Baillie 1916:487.
Vedenpaisumus
Kys. Miten vedenpaisumus on tapahtunut?
Oliko se yleismaailmallinen vai hukkuiko vain
joku maanosa?
Vast.
Vedenpaisumus
tarkottaa
Atlantismaan ja neljännen juurirodun häviötä. Siitä
luetaan
seikkaperäisesti
kirjassa
”Atlantismaa”, joka löytyy suomeksi ja maksaa Smk.
1: 25. — 1912: 497
Sota päättyi valkoisten voittoon, sillä vedenpaisumus tuli heidän avukseen ks Viisaus
1913: 469.
Wedgwood, J. I.
ks teosofia 1913:220 Tietäjä 1915:457 tahto
1916:239
T: Kun tässä kerran on puhe T. T:sta luopumisesta [*ks R.R. 1922:193], tahdon mainita kolme huomattavampaa tapausta, jotka
ovat sattuneet tänä vuonna: Mr. D. N. Dunlopin, Mr. J. I. Wedgwoodin ja Mr. B. P. Wadian. [*ks Dunlop; Wadia]
Mr. Wedgwoodin teosofia on parikymmenvuotias. Hän oli alkuaan pappi, mutta luopui
toimestaan antautuessaan teosofian palvelukseen. Hän oli Englannin T.S:n ylisihteeri, kun
tapasin hänet Tukholmassa 1913 silloisessa
europpalaisessa kongressissa. Hänen teosofiset ansionsa ovat myös ensiluokkaisia. Hän
on matkustanut ympäri maailman ja tehnyt
työtä
kuudessatoista
kansallisessa
seurassa.
Hän oli 33° yhteisvapaamuurari ja toi tämän
liikkeen Englantiin Mrs Besantin y.m. kanssa.
Hän oli myös n.s. Vapaan katolisen kirkon:
ensimäinen piispa ja on viime aikoina tehnyt
uutterasti työtä tämän kirkon hyväksi (sen
piispana on C. W. Leadbeaterkin). Jäähyväiskirjeessään T.S:n presidentille Mr. Wedgwood ilmoittaa luopuvansa sekä T.S:n pääneuvostosta ja jäsenyydestä että yhteisvapaamuurariudesta ja katolisesta kirkosta. Syyksi
hän ilmoittaa sen, että on lopen väsynyt siihen ainaiseen juoruamiseen, toisten arvostelemiseen ja panetteluun, joka teosofein kesken
on kasvanut tavaksi sekä kokouksissa että
niiden ulkopuolella. Hänen mielestään tämä
tapa on omiansa vetämään lokaan koko teosofisen liikkeen, eikä hän ymmärrä, mitä hyötyä näin ollen on teosofisesta työstä. Hän
vetäytyy yksityiselämään.
[*Ote] Toimittajalta 1922: 194—195
ks Vuorisaarna 1927: 85 Vapaa Kat. Kirkko.
1927: 163 1931: 162 204.
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Veeda, -kirjat, vedantafilosofia
ks Venus 1906: 142 Agni 1908: 26 Upanishadit 1911:5 kansa 1914:501 HPB 1925:4
Sana veeda merkitsee ”tieto” (vrt. ruots.
veta) ja tarkoittaa, että kaikki todellinen elämäntieto on esitettynä veedoissa. Kirjoitan
sanan kahdella e:llä ääntämisen helpoittamiseksi. ks hindulainen 1927: 247 muist.
ks raamattu 1929: 124 käännyttämistyö
1929:439 kolminaisuus 1930:40 lähimmäinen
1932: 142.
Vegelius, Henrik, rovasti
ks V.H.V. 1914: 512 ja 1919: 91 ja 99.
Wegelius, Martin, tirehtööri 1915: 158.
Wegelius, Thure B. 1922:128.
Vegetarismi
ks
myös
Kasvissyöjä
Kys. Olen teosofisesta kirjallisuudesta lukenut, että astralitasolla on ääretön määrä tapettujen eläinten sieluja, jotka ovat täynnä
vihaa ihmiskuntaa kohtaan. Siis ihmiskunta
kokonaisuudessaan tekee rikoksen luonnon lakeja vastaan eläimiä tappaessaan. Sanotaan
myöskin, että jos ihminen tahtoo puhdistaa
sielunsa, on hänen puhdistettava ruumiinsakin m.m. ollen nauttimatta alkoholia, tupakkaa, kiihoittavia mausteita ja lihaa. Koska
lihan syömisestä kieltäytyminen tuntuu olevan niin välttämätön ihmiskunnan kohoamiseksi, miksi ei siihen yleisemmin kehoteta?
Ainoastaanko siksi että sellainen ainakin meidän osalla maapalloa on käytännöllinen mahdottomuus?
Vast.
Kysyjä
ymmärtääkseni
tarkottaa,
miksi ei Teosofisen Seuran puolelta yleisemmin ja pontevammin kehoteta kieltäytymiseen
lihan syömisestä? Ja tähän vastaan, että Teosofisella Seuralla ei ole minkäänlaisia uskonkappaleita
eikä
määrätyitä
ulkonaisia
elämäntapoja; jokainen sen jäsen toimii yksityisasioissa
parhaimman
ymmärryksensä
ja
omantuntonsa mukaan; mitä erityisesti lihasta kieltäytymiseen tulee, ajaa sitä asiaa pääasiallisena
ohjelmanaan
ulkomailla
sangen
levinnyt vegetariaaninen liike.
Mutta jos katsomme yksityisiä Teosofisen
Seuran
jäseniä,
huomaamme,
että
sangen
moni niistä on kasvinsyöjä — ja he tietysti
kehottavat muitakin heittämään lihan, kalan,
alkoholin j.n.e. Huomaammepa vielä, että etevimmät teosofiset opettajamme ovat vegetariaaneja ja puolustavat kasviruokaa. Madame
Blavatsky, Annie Besant, ja C. W. Leadbeater ovat kaikki kirjottaneet ja puhuneet vegetarianismin puolesta ja heittivät itse kaiken lihansyömisen tullessaan teosofeiksi.
Epäilemättä olisi länsimaiselle sivistykselle
suureksi henkiseksi hyödyksi, jos se voisi luopua kaikesta siitä julmuudesta ja raakuudesta, joka välttämättä käy käsikädessä lihansyömisen, alkoholinjuomisen, teurastamisen ja
metsästämisen kanssa. Mutta mitään pikaista
parannusta emme saata toivoa. Hyvä jos
siellä täällä joku yksilö tai perhe ottaa tuon
edistysaskeleen, joka monessa kohdin, kuten
kysyjä itsekin huomauttaa, tuottaa vaikeuksia. 1906: 93
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Kys. Teosofisessa kirjallisuudessa, etenkin
Annie Besantin kirjassa ”Ihminen ja hänen
ruumiinsa”
puhutaan
fyysillisen
ruumiimme
puhdistamisesta
käyttämällä
ainoastaan
puhtaita ravinto- ja juoma-aineita ja välttämällä
kaikkea epäpuhdasta. Mitä kaikkea tarkotettanee
epäpuhtailla?
Nimenomaan
kielletään
siinä ainoastaan liharavinto ja väkijuomat.
Eikö ole tavallisessa ruokajärjestelmässämme
paljon
muutakin
sopimatonta?
Eikö
esim.
maito, voi, munat y.m. ole ihmiselle sopimattomia, koska luonto ei ole niitä tarkottanut
ihmisen ravinnoksi, vaan ihminen on ne omavaltaisesti anastanut, rikkoen luontoa vastaan? Saksalainen luonnon parantaja Louis
Kuhne on ihmisen ravinnon suhteen hyvin
tarkka. Hän sanoo, että ainoastaan ne ravintoaineet, jotka luonto on ihmiselle tarkottanut
ja jotka semmoisenaan, ilman mitään valmistamista ja maustamista miellyttävät, ovat ihmiselle sopivaa ravintoa. Ja juotavaksi on
sopivaa ainoastaan puhdas vesi. Kuinka tarkkoja teosofien — nim. semmoisten teosofien
jotka todella harjottavat ruumiinsa puhdistamista — keskuudessa oltanee ravintoaineiden
valitsemisen suhteen?
Vast. Luulisin, että tavallisin vegetarianismin muoto on se, josta Annie Besant kirjassaan puhuu. Voi kyllä olla yksityisiä teosofeja, jotka menevät vielä pitemmälle ravintoaineiden
valinnassa,
mutta
kun
otetaan
ensimäinen askel puhtauteen päin, on lihasta,
kalasta
ja alkoholista luopuminen
riittävä.
Olisihan jo paljon voitettu, jos yleisesti saataisiin käytäntöön semmoinen kasvissyöminen!
1909: 200—201
ks Hanish 1909: 208—209
Kys. Miksi suuri uskon marttyri Jeesus söi
kalaa, salli opetuslasten syödä kalaa ja oli
mukana kalastuksessa?
Vast. Voisimme lisätä: ja miksi hän söi
lihaa? Niin ainakin evankeliumi kertoo, ja
moni sitä syystä ihmettelee. Se kysymys jääkin
ratkaisematta,
jos
uskomme
raamatun
puustaimeen. Mutta jos otamme huomioon
että ensimäiset kristityt eivät syöneet lihaa
— Tertullianus kirjottaa Octaviossa Minutius
Felixille: ”meidän ei ole sallittu katsella eikä
edes
kuulla
kerrottavan
murhasta,
meidän
kristittyjen, jotka emme tahdo maistaa yhtään
ruokaa, johon eläimen verta on voitu sekoittaa” —, silloin saatamme kysyä: kuinka mestari olisi syönyt, kun eivät opetuslapset syöneet? Raamatun kertomukset ovat vertauksia.
1909:261
ks syöminen 1910:87 1921:255
T: Eräs ystävä kirjoittaa minulle: ”Tiedän,
että
olette
ehdottoman
rauhanaatteen
kannalla. Ruusu-Risti-seurakin on siis kai saman
aatteen läpäisemä kuin sen johtaja. Onko sitten
Ruusu-Risti-seuraan
pääsemisen
ehtona
ehdoton kasvissyöminen, toisin sanoen pidättäytyminen
ravinnosta,
jonka
valmistuksessa
on veri vuotanut, tahi onko se vaatimus jonkun mainitun seuran asteen saavuttamiseen
välttämätön ja toimiiko mainittu seura vegetarismin
levittämiseksi?
Mielestäni
vegetarismi ja
rauhanaate kulkevat käsikädessä ja
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vegetarismin avulla ehkä helpoimmin pääsee
rauhan aatteen kannalle. Sillä se, joka ei voi
eläintä teurastaa, ei suinkaan voi ihmistäkään
murhata.”
Tunnustan
vuosikausia
sitten
ajatelleeni
jokseenkin samaan suuntaan kuin yllä olevien
rivien kirjoittaja. Minustakin tuntui Buddhan
Tcanta niin luonnolliselta: älä vuodata mitään
verta, ei eläimenkään. Ja buddhalaiset itämailla noudattivat mestarinsa oppia eivätkä
he ainakaan uskonsa puolesta koskaan sotia
käyneet. Monet tuhannet teosofit tulivat myös
teosofisen
rakkausopin
innostamina
ehdottomiksi kasvissyöjiksi. Minäkin hylkäsin kaiken
eläimellisen ravinnon jo syksyllä 1895 ja olin
”kaksikymmentä vuotta ehdoton vegetariaani.
Mutta kun maailman sodan aikana huomasin,
•että
ankarimmatkin
kasvissyöjä-teosofit
innostuivat
sotaan
lähtemään,
vieläpä
sotaa
puolustamaan
(joka
minusta
oli
suurempi
rikos), hävisi tykkänään uskoni vegetarismin
siveellisesti kasvattavaan voimaan. Ei ihmissielua saata kasvattaa eikä kehittää ulkonaisin keinoin. Ainoa todellinen sivistyttävä voima lähtee ihmisen omasta sisästä. Jos ei hän
itse henkisesti herää, jos ei hän sisäisesti seuraa mestaria, eivät ulkonaiset temput merTdtse mitään siveellisesti katsoen. Kaikki ulkonainen on silloin vain henkistä ylpeyttä ja
ulkokultaisuutta.
Tällä en puhu mitään pahaa vegetarismista. Sillä on omat hyvät puolensa, ja jos ihmiskunta yleensä luopuisi lihasta ja söisi
enemmän puhdasta luonnon ravintoa, uskon
varmasti, että tautien ja sairauksien paljous
suuresti vähenisi. Silloin kasvissyönti myös
vaikuttaisi sivistyttävästi sieluun: tekisi sen
ajatus- ja tunnetavoiltaan sävyisämmäksi ja
lempeämmäksi, jota vastoin yksityisen kasvissyöjän herkkätuntoisuus keskellä ”raakaa”
ihmiskuntaa
helposti
kulkee
käsi
kädessä
oman paremmuudentunnon kanssa.
Ruusu-Risti-seura ei sentähden aseta jäsenilleen mitään ehtoja tai vaatimuksia ruoan
ja ravinnon suhteen, vaan jättää sen asian
jokaisen yksilön vapaasti harkittavaksi. Ruusu-Risti-seura tähtää vain jäsentensä siihen
henkiseen uudestasyntymiseen, joka on kaiken
sisäisen kehityksen ensimäinen ehto ja alku.
Toimittajalta 1923: 325—327
T: Marraskuun Ruusu-Ristissä puhuin vegetarismista pari sanaa erään ystävän kirjeen
johdosta. Sama ystävä kirjoitti minulle sittemmin pitkän vastauskirjeen, jonka lopussa
hän sanoo: ”en siis saanut selvitystä, kuinka
kasvissyönnistä voisi uudelleen johtua lihansyömiseen. Sillä jos mielipiteeni muuttuvat,
niin voin syödä lihaa, mutta en näillä ajatuksillani.
Nykyään
minusta
tuntuu
kylmältä
lihansyöjien joukossa . . . En myöskään jaksa
ymmärtää, kuinka voi olla ehdottoman rauhanaatteen
kannalla
ja
hyväksyä
teurastamista. Aatteiden pitäisi olla samalla tasolla
mielestäni.
Sen
minä
paremminkin
jaksan
ymmärtää,
että
kasvissyöjä-teosofit
käytännössä lähtivät sotaan . . . Ehkette ole enää
sotakysymyksessäkään
ehdottoman
jyrkkä.
Ehkä sotakin on joskus käytännössä välttä-
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mätön, ja onko niin vaarallista, jos joskus
ihmisenkin murhaa. Veljiähän me ihmiset
olemme keskenämme . . .”
Sanani taisivat jäädä vaillinaisiksi ja epäselviksi, koska ne eivät kirjeenvaihtajaani
tyydyttäneet. Tarkoitukseni ei ollut puolustaa
lihansyöntiä
kasvissyönnin
kustannuksella,
joskaan ei päinvastoin kasvissyöntiä lihansyönninkään
kustannuksella.
Pikemmin
sittenkin lausuisin — ja lausuin — hyvän sanan
vegetarismin
puolesta.
Onhan
kasvisruoka
yleensä ihmiselle luonnollisempi, hänen terveydelleen edullisempi, hänen puhtaus- ja
kauneusaistilleen mieluisempi kuin liharuoka,
— varsinkin maissa, joissa aurinkoa on paljon, lämpöä ja hedelmiä paljon. Pohjolan
kylmissä maissa asia on enemmän kysymyksenalainen
alkuperäisissä
ja
luonnollisissa
oloissa, mutta kulttuuri ja sivistys siinä korvaavat, mitä luonnolta puuttuu, joten pohjolassakin ihminen voi nauttia etelämaiden tuotteista. Ei siis tältä terveysopilliselta kannalta
ole esteitä ihmisen kasvissyönnille, jos hän
muuten taloudellisesti voi sen järjestää. Päinvastoin tältä kannalta vegetarismi ansaitsee
kaikkea
puolustusta.
Onkin
huomattavissa
melkoinen käänne yleisessä mielipiteessä kasvisravinnon eduksi.
Sanoillani tahdoin vain painostaa sitä seikkaa, että on turha uskoa vegetarismin siveellisesti kasvattavaan voimaan. Tämä ilmeni
maailmansodan
aikana
kasvissyöjäteosofein
käytöksestä, he kun lähtivät sotaan tai sitä
sanoillaan
puolustivat.
En
osannut
silloin
ajatella muuta kuin että se siveellinen vaikutin, mikä muka alkuaan oli ollut teosofeilla, kun he ”älä tapa” käskyä noudattamalla luopuivat lihansyönnistä, olikin ollut
itsetiedotonta ulkokultaisuutta! He jotka olivat niin puhtaita ja kehittyneitä, etteivät
tahtoneet eläimiäkään tappaa, menivät nyt
pyssy olalla ja miekka kyljellä ihmisveljiään
vastaan heitä tappaakseen tai ainakin sanoillaan yllyttivät toisia niin tekemään. Järkeni
ei käsittänyt, että oli siveellisempää tai oikeampaa tappaa ihmisiä kuin eläimiä, ja sentähden sydämeni nousi kapinaan. Minäkin olin
nuorena
siveellisestä
vaikuttimesta
luopunut
liharavinnosta. Mutta olin tehnyt sen juuri
siinä mielessä, että miestappo ja sodankäynti
ja yleensä kaikki väkivalta oli kerrassaan
väärää ja kiellettyä. Vegetarismi oli siis minulle ikäänkuin symboolina siitä, etten tarttuisi miekkaan ihmisiäkään vastaan.
Aatteelleni jäinkin uskolliseksi. Maailmansodan aikana puhuin aina tilaisuuden sattuessa sotaa vastaan. Monet muistanevat Viipurin vuosikokouksen v. 1916, jolloin Teosofisessa Seurassa jakauduttiin kahteen leiriin.
Toiselta puolen saivat monen sydämissä vastakaikua minun ankarat sanani kaikkea sodankäyntiä vastaan, toiselta puolen useat puhujat ylistivät sotaa ja varsinkin liittolaisten
suurta tehtävää maailmansodassa, noudattaen
siinä Teosofisen Seuran johtajien loistavaa
esimerkkiä.
Kuten sanottu, sydämeni tuosta kaikesta
nousi kapinaan. Jos ihmiset, jotka pitävät
eläinten
tappamista vääränä
tekona, puolus-
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tavat sodankäyntiä ihmisten kesken, silloin
heidän vegetarisminsa aatteena on ulkokullattua! Tunsin häpeäväni melkein omaa kasvissyöntiäni. ”Ei”, ajattelin, ”mieluummin sitten syön lihaa, vaikkei se ruumiilleni niin
edullista olisikaan, kuin että näennäisestikään
kuuluisin niiden vegetariaanien joukkoon, jotka
hyväksyvät ihmisten tappamisen. Itse asiassa
olemme väärästä päästä aloittaneet, jos emme
ole ymmärtäneet, että ”älä tapa” käsky siveellisenä käskynä ensin koskee meidän ihmisten omaa keskinäistä suhdetta!”
Minusta aivan tuntui, että piti saada kaikki
teosofi- y.m. vegetariaanit älyämään, että tosi
vegetariaani — jos hän katsoo vegetarismiaan siveelliseksi asiaksi — ennen kaikkea
kieltäytyy aseiden käytöstä ihmisiä vastaan.
Jos ken on kasvissyöjä toisista motiiveista,
terveysopillisista esim., silloin hän älköön sekoittako
vegetaariseen
propagandaansa
pienintäkään viittausta ”älä tapa” käskyyn tai
sen siveelliseen sisältöön.
Lukija ymmärtää, etten tällä selitykselläni
ole tahtonut puolustaa omaani enkä kenenkään toisen lihansyöntiä; aatteellisista syistä
sopisi minun yhä olla vegetariaani, koska en
kannata sotaa enkä aseiden käyttöä. Lihansyöntini aiheutui sodan aikana ulkonaisesti
osaksi hedelmäin puutteesta tai niiden kalleudesta, osaksi — loppuaikoina — siitä, että
ihminen kiitollisena nautti mitä tahansa ravintoa hänen osakseen lankesi; mutta se on
joka tapauksessa ollut minulle personallisesti
aatteellinen inkonsekvenssi. Kuitenkin se on
opettanut minulle sen suuren, inhimillisen
läksyn, ettei ihmisen siveellistä arvoa saata
mitata hänen ulkonaisten tapojensa nojalla.
Toimittajalta 1924: 6—9
T: Mielihyvällä julkaisen tässä numerossa
kirjoituksen vegetarismin puolustukseksi. Olen
saanut
useampiakin
toimitukselle
osoitettuja
kirjeitä
samasta
asiasta,
mutta
tilanpuute
estää kaikkia painattamasta. Koska kaikki
muuten puolustavat kasvissyöntiä, on tarkoitus asiallisesti saavutettu jo yhdellä hyvin
sommitellulla artikkelilla.
Vegetaariset lukijani ovat epäilemättä ajatelleet, etten enää kannata kasvinsyöntiä, että
kukaties sitä vastustankin. Semmoista luuloa
tahtoisin oikaista. Kuinka niin kokonaan olisin saattanut unohtaa ja hyljätä nuoruuteni
ihanteen?
Kahdennellakymmenennellä
ikävuodellani luovuin eläimellisestä ravinnosta ja
miltei neljännesvuosisadan olin vegetariaani,
— eikä terveyteni siitä kärsinyt. Päinvastoin
tunsin itseni sielullisestikin aina tyytyväiseksi. Jos nyt olen — ehkä vain toistaiseksi —
palannut kaikenlaisen ravinnon nauttimiseen,
voin silti hyvällä syyllä sanoa olevani sekä
periaatteellisesti
että
käytännöllisesti
puolueeton, koska molempia ihmisravinnon muotoja olen kokenut yhtä paljon ja yhtä kauvan.
Kuuntelen siis mitä suurimmalla mielihyvällä
sekä toisen että toisen aatteen kannattajia,
— tai tarkemmin sanoen: vegetarismin kannattajia, sillä epäilen, että jos joku rupeaisi
puolustamaan voimakkain sanoin lihansyöntiä,
silloin asettuisin hänen vastustajakseen. Jos
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käytännössä
olenkin
nykyään
”omnivoori”,.
taidan silti periaatteellisesti olla yhä edelleen
kasvissyöjä.
Toimittajalta 1924: 123—124
1926: 32 1932: 200.
Vehkeily ks Suomi 1917: 154 vpm 1932: 37..
Vehkonen, Aune 1933: 101.
Weihnachten ks Joulu 1906: 273—275.
Weimar ks Goethe 1932:71.
Weissenberg, Esteri 1910: 176
ks P. E. V Joensuu 1910: 361
E. W:n maalaama
[*P. E:n]
kuva paljastettiin, ks R-R 1921:263 385 386
T: Tässä numerossa painettu jäljennös rouva.
Esteri Weissenbergin maalaamasta allekirjoittaneen muotokuvasta ei tietenkään anna oikeata käsitystä rouva W:n taiteesta. RuusuRistin nykyinen paperi ei ole edullinen autotypioille. Mutta kun näkee Esteri Weissenbergin muotokuvia semmoisina kuin ne ovat
lähteneet taiteilijan kädestä, silloin heti tunnustaa, että tässä on taiteilija, joka vanhaan
hyvään tapaan maalaa ihmisten kuvat niin,,
että ne tuntee. Värit ovat pehmeät, lämpimät ja luonnolliset. Kasvojen ilme on sattuva
ja karakteristinen. Rouva W. etsii taiteessaan
sielua, mutta ei muodon kustannuksella. Hänen
tauluistaan oli näyttely ”Naisten Äänen” toimistossa. Olen yhtä mieltä tohtori Maikki
Fribergin kanssa siitä, että rouva Weissenbergin taide ansaitsee kaikkea huomiota ja.
että ihmisten pitäisi kilvan rientää tilaamaan:
häneltä muotokuvia. Rouva W. tekee hyvää
työtä halvalla, ja muotokuvamaalaus on meillä vielä aivan liian vähän muodissa. Tuhlataan niitä rahoja paljoa joutavampaan —
miksei niitä riittäisi kulttuurityöhönkin?
Toimittajalta 1921: 396
1922:96 1923:226 1924:117 159 1925:143
240 1929: 143 1931: 332.
Velho ks magia 1927:125—128.
Veljeys jne
ks P. E. XII Veljeysaate ja pahantekijät
Ihmiset ovat toistensa veljiä, ks nainem
1905: 71
T.S:n tehtävistä korkein ja pyhin on veljeysaatteen toteuttaminen, ks teosofia Kansainvälinen 1905:96
veljesrakkaus, oikeus ja viisaus ks Vuosi
1905: 219
ks Elämä-lehti 1905: 243
elämän salaisuuden ensimäinen avain on
juuri tämä ihmisten veljeys ks Omatuntolehti 1906: 5
ks vapaus 1906: 61
T. S. on se ainoa veljeskunta, jonka jäsenet todella saavat ajatella vapaasti ja lausua
ajatuksensa vapaasti — pelkäämättä iankaikkista tuomiota. Kun me astumme T.S:aan,
hyväksymme sen ohjelman ensi pykälän, jonka mukaan tunnustamme, että kaikki ihmiset
ovat veljiä, ks Palomaa 1906: 62
Ettekö muista, että Teosofisen Seuran ensimäinen ohjelmapykälä on
ihmisten yleinen-
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veljeys? Ajatelkaa nyt: kaikki ihmiset ovat
veljiä, koko ihmiskunta on suuri perhe, joka
yhteisesti on vastuunalainen sekä yksilöiden
että kansojen elämästä. Eikö perheessä, jonka
jäsenet rakastavat toisiaan, yhden harha-askel
herätä surua kaikissa? Eivätkö kaikki yhdessä koeta sovittaa yhden rikosta? Eivätkö
kaikki iloitse yhden onnesta? Eikö ilo ja suru
sanalla sanoen ole yhteistä? Sama pitäisi
olla laita kansojen, sama koko ihmiskunnan,
sillä ihmiset ovat totisesti yhtä ainoata perhettä. [*Ote art.sarj. Teosofia kysymyksissä
ja vastauksissa] 1906:72
Kun yksityinen ihminen liittyy T.S:n jäseneksi, tulee hän veljeskuntaan, jossa keskinäinen henkinen apu on jäsenten osaksi langennut onni, samalla kun se on heidän velvollisuutensa, ks P. E. VII 1906:139
ks teosofia Mitä T.S. meille opettaa 1906:
152
totuuden etsimisen tie samalla on veljesrakkauden, ks siveys 1906: 181
veljessota ks paha Ei paliaa pahalla 1906:
187
ONKO VELJEYSAATE 1TOTEUTETTAVISSA? )
Me ihmiset näemme ympärillämme osaksi
muita ihmisiä, osaksi luonnon ja maailmankaikkeuden. Meidän suhteemme toisiimme aiheuttaa kaiken inhimillisen yhteiselämän, meidän suhteemme luontoon ja maailmankaikkeuteen synnyttää uskonnolliset, filosofiset ja
tieteelliset
harrastuksemme.
Inhimillisen
yhteiselämän
tähänastinen
korkein
muoto
on
ollut valtio, ihmisten uskonnollisten harrastusten tähänastinen korkein tulos on kirkko.
Viime aikoina ovat länsimaalaisessa sivistyksessämme filosofia ja tiede synnyttäneet epäilyksiä sekä valtion että kirkon pätevyydestä.
Näiden epäilysten edustajina ja kannattajina
ovat esiintyneet sosialismi ja materialismi.
Sosialismi on huomauttanut, että nykyinen
valtio ei ole korkein mahdollinen yhteiselämän muoto, koska se on tulvillaan kurjuutta,
vääryyttä ja sortoa. On ajateltavissa yhteiskunta, sanoo sosialismi, jossa vallitsee veljeys, vapaus ja tasa-arvoisuus, jossa ei näännytä nälkään eikä työttömyyteen, jossa ei
turhaan sairasteta ja jossa ei lapsia kuole
ennenaikaiseen kuolemaan. Tämän ihanne-yhteiskunnan
toteuttamista
vaatii
sosialistinen
liike.
Materialismi
on
ottanut
lähtökohdakseen
sen tieteen väitteen, että jos ihminen tahtoo
saada todellisen kuvan luonnosta ja maailmankaikkeudesta, silloin hän ei saa turvautua kirkollisiin ennakkoluuloihin, vaan ainoastaan havaintoihin, kokemuksiin ja tieteellisiin tutkimuksiin. Mutta materialismi on samalla uskonut, että tiede nyt jo on tutkinut
luonnon ja osottanut, minkälainen maailmankaikkeuden elämä on, ja sen nojalla materialismi on asettunut kirkon vastustajaksi ja
sanonut
täydellisesti
korvaavansa
uskonnon.
1)

[*Kuuluu art.sarjaan
tia” ks P. E. XI

”Uusia

näkökoh-
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Sosialismista
tuli
nykyisen
valtiomuodon
vihollinen,
materialismista
nykyisen
kirkon.
Koska kirkko ja valtio olivat vahvassa liitossa keskenään, eikö ollut luonnollista, että
niiden
vastustajatkin
yhtyivät
mahtavaksi
liitoksi? Niinpä sosialismista ja materialismista tuli ystävät.
Mutta miksikä solmitaan liitto? Kahdesta
syystä: joko rakkaudesta tahi himosta.
Rakkaudesta solmittu liitto perustuu totuuteen, se on sielullinen liitto kahden olennon
korkeamman minän välillä. Se on luonnon
pakosta syntynyt eikä sillä ole minkäänlaisia
tarkotusperiä ulkopuolella itseään, s.o. ulkopuolella totuutta.
Himosta solmittu liitto on sopimus kahden
olennon alemman minän välillä ja sen tarkotuksena on aina yhdistynein voimin tavotella
nautintoa tahi valtaa.
Minkälaatuinen on sosialismin ja materialismin välinen liitto?
Katsokaamme ensin sen vaikutuksia. ”Hedelmästä puu tunnetaan”. Onko sen tarkotuksena ainoastaan totuus vai tavotteleeko se
jotain? Joka maassa, missä sosialismi ja materialismi ovat lyöttäytyneet yhteen kirkkoa
ja valtiota vastustamaan, huomaamme, että
nämä liittolaiset tavottelevat — valtaa. ”Antakaa meille valtaa niin me teemme ihmiset
onnellisiksi! Me toteutamme ihanteellisen yhteiskunnan ja me opetamme ihmisiä ymmärtämään luontoa!”
Samalla tavalla huusivat vuosisatoja sitten
valtio ja kirkko. ”Kun me pääsemme valtaan,
niin me teemme ihmiset onnellisiksi”. Kirkko
sanoi: ”minulla on tositieto luonnosta ja
maailmankaikkeudesta. Minä tiedän luonnon
elämän, minä tunnen jumalan. Minä osaan
pelastaa kaikki ihmissielut, jotka pakenevat
minun helmaani, epäuskosta, tietämättömyydestä, synnistä ja pahasta.” Ja valtio lisäsi:
”minä osaan toteuttaa kristillisen veljeyden.
Minä olen jumalan valtakunta maan päällä.”
Perustuiko heidän liittonsa totuuteen? Historian lehdet todistakoot.
Kuinka on nyt käyvä sosialismin ja materialismin, jos ne pääsevät valtaan?
Epäilemättä samalla tavalla, sillä totuus on
ainoa, joka voittaa ja pysyy ikuisesti.
Totuus? Eikö siis sosialismin ja materialismin liitto perustu totuuteen? Ei, sillä sen
jo niiden hedelmä näyttää: ne pyrkivät valtaan. Ja valtaan pyrkimys on aina veljeyden,
vapauden ja tasa-arvoisuuden sortoa. Mutta
veljeys, vapaus, tasa-arvoisuus oli alkuaan
sosialismin
ihanne,
sen
totuus.
Sosialismi
niistä luopui, samalla kun se yhtyi materialismiin.
Miksi? Eikö materialismi opeta veljeyttä,
vapautta ja tasa-arvoisuutta?
Ei. Materialismin mukaan ihminen on aineellinen olento, jossa aikojen kuluessa on
kehittynyt n.k. sieluelämä. Koska sieluelämä
on ruumiillisuuden tulos, ovat ihmisen ruumiilliset tarpeet ainoat välttämättömät. Tästä
johtuu:
1) että veljeys on mahdottomuus, koska ihmisten
täytyy
olla
alituisella
sotakannalla
keskenään.
Itsekkyys on ainoa luonnollinen
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vaisto. Taistelu olemassaolosta ja parhaiden
eloonjääminen on sen suora seuraus;
2) että vapaus on mahdottomuus, koska itsekkäiden ihmisten kesken, jotka luonnostaan
ovat sotakannalla keskenään, järjestetty yhteiselämä on toteutettavissa ainoastaan pakon
avulla; ja
3) että tasa-arvoisuus on mahdoton, koska
pakollisesti järjestetyssä yhteiskunnassa muutamien aina täytyy olla järjestyksen valvojina, käskijöinä ja hallitsijoina.
Materialismi
puolustaa
yhteiskuntaa,
joka
on nykyisen yhteiskunnan kaltainen, ja saatamme hyvällä syyllä sanoa, että nykyinen
yhteiskuntamuoto juuri on rakennettu materialismin pohjalle.
Sosialismi taas tavottelee jotakin aivan
toista. Jos ”veljeys, vapaus, tasa-arvoisuus”
on sen tunnussana, silloin se oman luontonsa
nojalla on materialismin vastakohta, sen vihollinen ja vastustaja.
Himosta siis on syntynyt materialismin ja
sosialismin avioliitto — vallanhimosta. Ja se
oli sosialismin lankeemus.
Kysykäämme nyt: miksikä sosialismi lankesi? Miksi se rupesi tavottelemaan valtaa?
Mikä on yksityisen ihmisen lankeemus ja
miksi hän lankee? Yksityinen ihminen lankee
silloin, kun hän uskoo ja sanoo itsellensä olevan käsitys oikeasta ja totuudesta, jota hän
ei käytännössä noudata;, kun hänellä on
ihanne, jota hän ei toteuta. Ja hän lankee
sentähden, että hän uskoo ja sanoo voivansa
toteuttaa ihannettaan. Jos ihmisen ihanne on
suuttumattomuus, niin hän lankee joka kerta
kun hän suuttuu. Ja hän lankee sentähden,
että hän ei tunne itseään, vaan uskoo voivansa aina olla suuttumatta. Hän lankee sentähden, ettei hän tiedä tai ota huomioon,
millä keinoin hän voi ihannettaan toteuttaa.
Mutta ensimäisen lankeemuksensa jälkeen hän
ymmärtää, että jokin keino on hänelle tarpeen. Hän tarvitsee valtaa. Itsensäkö yli?
Niin päättäisi viisas. Mutta hän ei ole vielä
viisas. Hän tarvitsee valtaa muiden yli ja
hän sanoo muille: ”te ette saa suututtaa
minua”. Jos hän ei sitä sano, hän sen ajattelee. Ihminen syyttää aina ensin muita.
Kuinka kävi sosialismin? Sen ihanteena oli
veljeys, vapaus, tasa-arvoisuus. Ja se huudahti: ”tämä on totuus. Tämä on heti toteutettava! Emme enää jaksa vaeltaa valheessa!”
Samassa se lankesi, sillä se ei voinut totuuttaan toteuttaa. Sillä ei ollut keinoja. Sillä ei
ollut valtaa. Itsensä yli? Sitä se ei tullut
ajatelleeksi. ”Minä tarvitsen valtaa maailman
yli. Silloin voin ihanteitani toteuttaa!”
Totta kyllä. Jos ihminen voi pakottaa ympäristöään
tottelemaan
hänen
pienimpiäkin
oikkujaan, silloin ei kukaan häntä suututa,
silloin hän ei suutu. Silloin hän ei lankee.
Samaten jos sosialismi saa vallan maailman
yli, niin että se voi pakottaa kaikkia ihmisiä
kulkemaan
sen
talutusnuorissa,
silloin
se
saattaa sanoa: ”nyt olen toteuttanut ihanteeni. Nyt olen näyttänyt, että veljeys, vapaus ja tasa-arvoisuus ovat minun toteutettavissani”.
Mutta onko silloin ihanne totisesti toteu-
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tettu? Onko tuon ihmisen ”suuttumattomuus”
muuta kuin törkeintä valhetta? Onko tuon
sosialismin ”veljeys, vapaus, tasa-arvoisuus”
muuta kuin koreita sanoja.
Ei ole. Kumpikin on käyttänyt ulkonaista,
valtaa, vääriä keinoja.
Mutta juuri näitä keinoja sosialismi rupesi,
käyttämään, kun se lankesi ja yhtyi materialismiin.
Se lankesi, kun ei se osannut toteuttaa
ihanteitaan. Ja se ei osannut niitä toteuttaa,,
sentähden että se ei tuntenut itseään, sentähden että sillä ei ollut valtaa itsensä yli.
Ainoastaan se ihminen voi väittää, että.
suuttumattomuuden
ihanne
on
saavutettavissa, joka itse ei suutu. Ja ainoastaan se
ihminen ei suutu, jolla on valtaa itsensä yli
ja joka tuntee itsensä.
Ainoastaan se sosialismi voi väittää, että
veljeyden, vapauden ja tasa-arvoisuuden yhteiskunta on rakennettavissa, joka itse toteuttaa veljeyden, vapauden ja tasa-arvoisuuden
ihanteen. Ja ainoastaan ne sosialistit voivat
toteuttaa veljeyden, vapauden ja tasa-arvoisuuden ihanteen, jotka täydellisesti tuntevat,
itsensä ja toisensa ja joilla on täydellinen
valta itsensä ja samalla toistensa yli.
Mutta missä on tämä sosialismi?
Sosialistisen liikkeen kehitys oli luonnollinen. Se oli nuoren ihmisen tavallista kehitystä. Hän uskoi liian suurta itsestään ja
lankesi.
Kuinka viisas olisi menetellyt? Hän olisi
menetellyt totuuden mukaan.
Viisas ihminen, jonka ihanne on suuttumattomuus, sanoo: ”tämä on minun ihanteeni ja sitä kohti minä pyrin”. Ja hän pyrkii totisesti ihannettaan kohti ja hänen pyrkimyksensä
herättää
muissa
samaa
pyrkimystä. Muutkin näkevät saman ihanteen —
ja kaikki suuttuvat harvemmin kuin ennen.
Jokainen pyrkii saavuttamaan valtaa itsensä,
omien himojensa ja tunteittensa yli. Ja kaikki
tulevat entisestään onnellisemmiksi.
Viisas sosialismi, jonka ihanne on veljeys,
vapaus, tasa-arvoisuus, sanoo: ”Tämä on minun ihanteeni, tätä kohti minä pyrin. Eikö
olisi suurta ja ihanaa, jos tämmöinen onni
olisi
saavutettavissa?”
Ja
viisas
sosialismi
pyrkii
sitä
toteuttamaan
vähässä;
innostuneita sosialisteja liittyy yhteen kokemaan ja
tutkimaan,
ovatko
ihanteet
saavutettavissa.
He muodostavat pieniä yhteiskuntia, siirtoloita ja liittoja, joille maailma nauraa, mutta
jotka tosi teossa tahtovat nähdä ja näyttää,
missä määrin veljeys, vapaus ja tasa-arvoisuus ovat toteutettavissa. He onnistuvat —
tai he eivät onnistu. Mutta heidän uskaliaista
kokeiluistaan kaikki oppivat. Ja yhä laajempiin piireihin tunkeutuu halu todella koettaa
jotain. Maailma kääntyy vähitellen itsestään,
omasta vakaumuksestaan sosialismiin. Ja tämä on rehellisyyden ja totuuden tie.
Niinkuin asiat nyt ovat, voimme olla vakuutetut siitä, että sosialismin suuret ihanteet, veljeys, vapaus ja tasa-arvoisuus eivät
ole toteutettavissa eivätkä toteudu. Pyrkiköön
sosialismi valtaan ja saavuttakoon. Sen valta
ei
tule pysyväistä
siunausta tuottamaan. Val-
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lalla on merkillinen halu tulla väärinkäytetyksi. Anna valtaa jollekulle ja hän tulee
tyranniksi. Ja vaikkei sosialismista tulisikaan
anarkista tyrannia, ei se liioin pysty toteuttamaan suuria ihanteitaan. Se ei ole pysynyt
sillä tiellä, jota pitkin ihanteita toteutetaan.
Mutta mitä on sanottava teosofisesta liikkeestä? Eikö se toteuta yleistä veljeyttä?
Eikö Teosofinen Seura ensimäisessä ohjelmapykälässään väitä, että se on yleisen veljeyden ydin?
Ei. Vielä ainakin Teosofinen Seura on pysytellyt viisaan miehen kannalla. Se tunnustaa uskovansa ihmisten yleiseen veljeyteen
ja se vaatii joka jäseneltään tämän tunnustuksen. Ihmisten yleinen veljeys on luonnon
tosiasia. Meidän uskomme tai epäuskomme ei
voi sitä kumota. Mutta Teosofinen Seura ei
väitä sitä toteuttavansa. Se ei väitä olevansa yleisen veljeyden ydin. Se sanoo ainoastaan, että sen tarkotus on muodostaa
yleisen veljeyden ydin. Muodostaa — siis pyrkiä, tavotella. Teosofinen Seura pyrkii kasvamaan yleisen veljeyden ytimeksi, se pyrkii
toteuttamaan yleistä veljeyttä.
Teosofinen
maailmankatsomus
on
toinen
kuin materialismin. Se myöntää, että materialismin tieteellinen lähtökohta on oikea.
Kokemukseen ja tutkimukseen on tieto perustuva. Mutta se väittää tietävänsä juuri kokemuksen ja tutkimuksen nojalla, että ihminen
onkin henkinen olento, ei aineellinen. Hän on
sielu, joka on pukeutunut ruumiisen. Hän
on syntynyt maailmaan oppiakseen. Hän on
tullut tänne juuri veljesrakkautta oppiakseen
ja veljeysaatetta toteuttaakseen. Ja hän tulee
tänne uudestaan ja uudestaan, kunnes hän
opittavansa oppii, kunnes hän kehittyy ihmiseksi, joka todella on kaikkien veli.
Semmoinen on teosofinen maailmankatsomus.
Sentähden se sanoo totuuden mukaisesti:
veljeys, vapaus ja tasa-arvoisuus eivät ole
muitta mutkitta toteutettavissa. Ne ovat ihanteita, joita kohti meidän tulee pyrkiä, mutta
meidän ei pidä luulla, että heti osaamme niitä
toteuttaa.
Veljeys, vapaus ja tasa-arvoisuus ovat hengestä syntyneet. Niiden juuri on hengessä,
ja sentähden ne hengessä kasvavat ja toteutuvat.
Kaikki suuret ihanteet toteutuvat sisästä
päin. Ainoastaan mikäli ihmiset alkavat itsessään kehittää veljeyden, vapauden ja tasaarvoisuuden jaloja ihanteita, ainoastaan sikäli
ne maan päällä toteutuvat.
Pekka
Ervast
1907:95—99
[*sama
art.
1918: 182—187]
ks Bölsche 1907: 111 teosofia 1907: 142
järki 1907: 182
Veljet ja sisaret! — — T.S:n jäseninä
olemme ihmisiä, vain ihmisiä ja toistemme
veljiä. — — Olen veli kaikkien ihmisten kanssa, mutta tahdon tunnustaa olevani erityisellä
tavalla veli, aateveli kaikkien niitten kanssa,
jotka
harrastavat
minun
kanssani
samaa
asiaa, ks P. E. VII 1907:222
Teosofinen veljeysoppi ks Kehityksen kulku
1907: 269
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Kys. Kirjotuksessa ”Onko veljeysaate toteutettavissa?” (Omatunto n:o 4, 1907) sanotaan, että sosialismi tehtyään liiton materialismin kanssa pyrkii valtaan, ja että se on
sosialismin lankeemus. Mutta eikö ole välttämätöntä, että ihmiskunnan enemmistö — sorretut ja oikein ajattelevat — pyrkivät valtiolliseen valtaan, sillä kuinka muuten on
köyhälistö
vapautettava
kapitalismin
sorrosta? Ja onko sosialismi todella tehnyt liiton
materialismin kanssa, jos jotkut sen johtomiehistä ovat materialisteja? Eikö sosialismin ohjelman uskontopykälä edellytä uskonnon vapautta?
Vast. Yllämainittu kirjotus oli kirjotettu
henkiseltä kannalta ja veljeysaatteesta. Siinä
tahdottiin näyttää, että veljeysaate ei ole
toteutettavissa, ennenkuin ihmiset — ihmisyksilöt — rupeavat sitä toteuttamaan. Ja
veljeyteen pyrkijä ei pyri ulkonaiseen valtaan muiden yli, koska kaikki ihmiset ovat
hänen veljiään. Koska sosialismi on lipulleen
kirjottanut sanat ”veljeys, vapaus, tasa-arvoisuus”, on se tunnustanut veljeyden ihanteekseen; pyrkiessään valtaan se kuitenkin on
ihanteensa pettänyt.
Mutta tämä ei merkitse, ettei sosialistisella
liikkeellä olisi suuri tehtävä. Kuten Sternin
kirjasta
”Tulevaisuuden
valtio”
puhuttaessa
(Omatunto 1907, siv. 137) sanottiin, voi sosialismi helpostikin nousta lankeemuksestaan.
Siihen on tarjolla kaksi keinoa: toinen on
hylätä materialismi ja yhtyä ajan henkisiin
liikkeihin — omistaa teosofian ihanteet, toinen on julistaa itsensä yksinomaan kansantalouden asiaksi ja jättää muut asiat — (uskonto esim.) rauhaan. Jos ei se kumpaakaan
tee, vaan edelleen pyrkii valtiolliseen valtaan,,
silloin se vetää suuren edesvastuun yllensä,
ja epätietoista on, kykeneekö se sitä täyttämään. Sillä muistakaamme, ettei kaikilla koskaan ole valtaa. Valta on aina uskottu muutamille. Ja valta aiheuttaa toisissa katkeruutta, kateutta, vihaa ja vastusta. Ainoastaan totisesti viisaat ihmiset kykenevät valtaa käyttämään niin, että he luovat onnea
ympärilleen. 1908: 28
veljeskansamme ks Venäjä 1908:62
ks Sointula-aate 1908: 126 Usko ja teot
1908: 135 tuomio 1908: 184
”Veljesrakkaus on totinen ovi” ks Kristus
1908: 185
ks karma Mitä on 1908: 336
Veljeys on luonnon ja elämän tosiasia, ks
Tietäjä 1908: 353
yleisinhimillinen
veljesrakkaus
ks
Italia
1909:6
ks synti 1909:75 Jumala 1909:107
T: ”Teosofit eivät ole ollenkaan niin veljellisiä kuin luulin niiden olevan”, sanoi äskettäin eräs Teosofisen Seuran jäsen. ”Liittyessäni Seuraan toivoin vihdoin joutuvani
tekemisiin semmoisten ihmisten kanssa, jotka
todella toteuttaisivat yleistä veljeyttä ja eläisivät sen ihanteen mukaan. Mutta kokemukseni ovat osottaneet minulle, että teosofit
ovat sangen kylmiä ihmisiä, välinpitämättömiä toisten suruista ja murheista ja ahneita
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omaan menestykseen. Olenkin vakavasti ajatellut poistua Seurasta”.
Näin hän sanoi, ja ehkä joku muukin on
hautonut sydämessään samansuuntaisia mietteitä. Semmoiset sanat ja ajatukset sisältävät osaksi moitteen, osaksi uhkauksen.
Mitä nyt moitteeseen tulee, on kyllä totta,
•että moittija usein unohtaa Jeesuksen viisaat
sanat: ”miksi näet raiskan veljesi silmässä
etkä malkaa omassasi?” Totta on, että usein
moitimme toisia kylmyydestä silloin, kun jokin oma itsekkyytemme estää meitä osottamasta heille rakkautta ja lämpöä. Mutta kaikissa tapauksissa on hyvä ottaa vaarin toisten moitteista ja huomautuksista. Ovathan he
saattaneet
syrjästä
nähdä
semmoista,
joka
meiltä, jotka olemme liian likellä itseämme,
on jäänyt huomaamatta. Sentähden on meidän
T.S:n jäsenten, hyvä tutkia itseämme ja Seuraamme, kun joku moittii meitä veljeyden ja
rakkauden puutteesta.
Tietysti se erehtyy, joka luulee, että Teosofinen Seura toteuttaa ihmisten veljeyden.
Jotta tämä olisi mahdollista, täytyisi kaikkien T.S:n jäsenten olla todellisia Veljiä.
Mutta todellinen ihmisten Veli on ainoastaan
Mestari, täydellinen ihminen. Näitä täydellisiä on Seuramme takana, sen ”ensimäisenä
ja korkeimpana osastona”, mutta tavalliset
Seuramme jäsenet eivät ole tosi Veljiä. He
eivät siihen kykene. He ovat vain ihmisiä,
jotka pyrkivät Veljeyden ihannetta kohti. He
ovat ihmisiä, jotka heikkoudessaan koettavat
toteuttaa
ihannetta,
jotka
horjuvin
askelin
yrittävät kulkea veljeyden ja rakkauden kaitaa polkua. Tietysti he kompastuvat, tietysti
he lankeavat. Ja tietysti se erehtyy, joka
odottaa
Kristusihmisen
täydellisyyttä
niiltä,
jotka henkisesti vielä ovat kapalolapsia.
Mutta yhdessä suhteessa teosofein ei tulisi
pettää. Jos me siinä suhteessa petämme, on
moite ankarakin paikallaan. Me näet emme
saa lakata pyrkimästä, yrittämästä, ponnistamasta. Erehdys annetaan anteeksi, lankeemus
unohdetaan, paha sovitetaan hyvällä, mutta
laiskuus ja epäusko ja henkinen kylmyys on
kuin synti pyhää henkeä vastaan. Teosofin
tehtävä on kulkea eteenpäin, ei huolehtia saavuttamisesta; kulkiessaan hän kerran joutuu
päämäärään. Mutta hänen tulee kavahtaa laiskaksi heittäytymästä niin kauan kuin voimansa on hyvät. Jos hän välistä väsyy, silloin
levätköön ja rukoilkoon uutta voimaa ja uutta
intoa. Mutta älköön peräytykö, älköön kääntäkö katsettaan ihanteesta pois.
Olen varma siitä, että jos Teosofisessa Seurassa kukin osaltamme koettaisimme suorittaa tehtävämme, elämämme Seurassa tyydyttäisi toisiamme. ”Totuus on uskontoja korkeampi”, ja kukaan teosofi ei odota, että
Tiänen veljensä olisi erehtymätön tai täydellinen. Hänellä ei ole mitään halua urkkia veljensä vikoja, hän tyytyy tietoon, että jonkun
verran niitä lienee. Mutta hänellä ei liioin
ole halua valheella salata omia heikkouksiaan
”paremmalta” näyttääkseen, sillä hän tietää,
ettei kukaan teosofi kuitenkaan usko hänen
yhtäkkiä tulleen täydelliseksi. Teosofinen Seura siis on — tai sen tulisi olla — joukko
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ihmisiä, jotka pyrkiessään yhteiseen ihanteeseen, kunnioittavat toinen toisiaan, ovat suvaitsevaisia toisilleen ja pidättyvät toisiaan
tuomitsemasta. Olemmehan kuitenkin kaikki
jumalia orjan haahmossa: moite ei koske
Itseämme, kiitos ei siihen ylety — ja orjan
haahmo on haihtuva.
Tulemme nyt alussa toistamieni sanojen
toiseen ponteen: uhkaukseen poistua Teosofisesta Seurasta. Tarkastakaamme hieman tätäkin.
Annie Besant lausui kerran eräässä puheessaan
tähän
tapaan:
”Silmäillessäni
teitä
T.S:n jäseniä kysyn itseltäni ihmetellen mitä
kukin teistä ennen muinoin on tehnyt, minkä
suuren aatteen palveluksessa ollut, että nyt
olette ansainnut tulla Teosofisen Seuran jäseneksi — sillä niin ihmeellinen ja niin suuri
on tämä teidän nykyinen etuoikeutenne. Kun
joskus kuulen jäsenestä, että hän on luopunut Seurasta, ajattelen häntä säälillä; hän ei
tiennyt mitä hän hylkäsi, hän ei tuntenut sen
arvoa; hän oli kuin eksynyt matkamies, joka
torjuu luotaan oppaan käden”.
Niin sanoi hän, joka nyt on presidenttimme. Jäsenyys Teosofisessa Seurassa on henkisesti katsoen etuoikeutettu asema. Minä
olen samaa mieltä, ja minä surkuttelen niitä
teosofeja, jotka eivät tätä näe eivätkä ymmärrä. Miksi? Ei minkään salaperäisen tai
yliluonnollisen verukkeen takia, vaan päivänselvästä syystä.
Minkätähden
liityin
Teosofiseen
Seuraan?
Oliko minulla itsekkäitä tarkotuksia? Halusinko tietoa, joka nostaisi minut veljieni yläpuolelle? Tavottelinko salaisia voimia? Luulinko, että T.S:n jäsenillä on näitä tietoja ja
näitä voimia? Luulinko, että voisin edistyä
nopeasti ihmisten parissa, jotka arvattavasti
olivat ”pitkälle kehittyneet”? Luulinko, että
astuessani T.S:aan tulisin tekemisiin ”veljien” kanssa, joiden pääpyrintönä olisi ystävällisimmin vapauttaa minut pikku huolistani
ja taakoistani ja tehdä elämäni personallisesti niin viehättäväksi kuin mahdollista, että
itsekin näkisin ja ihailisin omaa nopeata edistymistäni rakkaudessa ja veljellisyydessä?
Pois se. En ajatellut itseäni enkä muita.
Tiesin, ettei veljeyttä sanan korkeammassa
merkityksessä ollut Seuran sisäpuolella enemmän kuin sen ulkopuolellakaan. Yleiseen veljeyteen kuuluu koko ihmiskunta, koko luomakunta, ei harvat valitut. Usko veljeyteen, joka
oli teosofinen uskontunnustukseni, teki minut
osaksi äärettömästä kokonaisuudesta ja samalla yksilöksi tämän kokonaisuuden edessä,
yksilöksi, johon kokonaisuuden elämän piti
saada sijansa. Veljeydessä olin yksin; veljeyden vaatimukset kohtasivat minua itseäni, ei
muita. Ja veljespiiriin! kuului koko ihmiskunta,
koko luomakunta, ei yksin pieni Seura. Tiesin myös, ettei T.S:n jäsenet olleet suuresti
ihmeellisempiä kuin minä itsekään. Muutamat olivat tiedossa ja taidossa minua edellä,
mutta he olivat saaneet tietonsa ja taitonsa
täydellisiltä ihmisiltä, Mestareilta, ei meikäläisiltä, ei toisiltaan. Ja jos minä halusin saavuttaa heidän tietonsa, tuli minun itse etsiä
Mestareita,
jotka
olivat
kaikkien. ihmisten

Veljeys

— 577 —

veljiä. Ja silloin jäsenyys T.S:ssa saattoi olla
minulle avuksi, mutta ei se missään tapauksessa ollut ehdoton ehto.
Minkätähden sitten liityin Teosofiseen Seuraan?
Kiitollisuudesta ja riemusta.
Ah,
kuinka
olin
kiitollinen
teosofialle,
kuinka riemuitsin, että sain elää aikana, jolloin Totuuden Sanoma taas kuului maailmalle. Kun elämäni oli minulle synkkä arvotus, kun sieluni sisimmästä kysyin, mitä varten olin olemassa, kun ei mikään minua viehättänyt, ei synti, ei hyve, ei mikään, joka
itseäni koski, silloin viisauden valo tunki sydämeni synkkyyteen ja teosofian aamunkoitto
karkotti mieleni yölliset usvat. Kuinka ei poveni olisi paisunut kiitollisuudesta?
Ja samalla kun valo itselleni koitti, samalla
heräsi halu kutsua muitakin osallisiksi samasta onnesta. Tätä työtä edusti Teosofinen
Seura. Tätä työtä se kannatti, tätä se itsekin
teki. Kuinka olisin voinut olla siihen liittymättä?
Jäsenyys Teosofisessa Seurassa on erinomainen etuoikeus, sillä se on osanottamista
jaloimpaan työhön maan päällä: työhön totuuden voitoksi, viisauden valon levittämiseksi
maanpiirin kaikkiin ääriin, niin, voinpa sanoa: tuonelan pimeimpään kolkkaan ja taivasten rohkeimpaan pilvilinnaan.
Tätä on teosofinen työ. Se ei ole haaveilijan eikä lahkolaisen unelmia. Me todistamme, mitä me opetamme. Vai eivätkö karma
ja jälleensyntyminen ole ikivanhoja oppeja?
Eikö niitä tavata kaikissa suurissa uskonnoissa? Eivätkö kaikki uskonnot opeta samaa
ihmisen
tehtävästä
ja
päämäärästä?
Eikö
Mestareita ole ollut, eikö Heitä ole? Eikö
Jeesus ole opettanut: tulkaa täydellisiksi, aivan samoin kuin Buddha? Eikö Tao ole Jumalan nimi samoinkuin Allah ja Jahveh ja
Brahma? Missä on ero? Elämä on yksi ja
Totuus on yksi.
Pois siis epäilys ja pikkumaisuus! Pois
itsemme ajatteleminen. Pois omissa pikku suruissa viihtyminen. Pois toistemme pikku viTcojen urkkiminen ja tuomitseminen. Iloitkaamme ja riemuitkaamme; sanoma on taas
kuulunut, valo valjennut. Ihmiskunta vaeltaa
pimeydessä, mutta meidän käteemme on annettu kynttilä. Älkäämme sitä vakan alle
panko, vaan antakaamme sen paistaa. Ottakaamme osaa Teosofisen Seuran työhön, levittäkäämme
teosofian
sanomaa,
pimeydestä
.ja pahasta, surusta ja synkkyydestä vapauttavaa sanomaa!
Toimittajalta 1909:205—208
Nyt on takeita — — ettei veljeysihannetta
puolusteta verellä, tulella ja miekalla, ks
Fransiskus 1909: 335
ks looshityö 1909: 339
Tehkäämme
jokainen
tunnollisesti
mitä
«osaksemme lankeaa, niin palvelemme veljeyttä
ja edistämme yhteistä onnea, ks Tietäjälehti
1909: 370
ks Teosofinen liike 1909 joulul: 12 Tietäjälehti 1910:2 rikos 1910:358 Tolstoin oppi ja
1910:406
Vuosi 1911:1 Päämajassa 1911:26
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Yleinen veljeys on teosofian ydinoppi— —
Ei veljeyselämä ole ulkonaista laatua ensi
kädessä — — veljeys-nimi käsittää — —
Veljeys on teosofian siveysopin tunnussana,
veljesihanne teos. elämän siveellinen kannustin. — — Veljeys ei voi toteatua, ellei ihminen itsetietoisena ole mukana. Veljeys, tekisi
mieleni sanoa, on aina ja ehdottomasti vapaa. Ihminen ei voi olla veli puolittain eikä
vasten tahtoaan. [*Tässä art. paljon veljeydestä] ks hyöty 1911: 51
ks P. E. VII 1911:85 päämaja Pakinaa
1911:151
vapaamielisyys 1911:183
Rakkauden salaisuus 1911:211 Kristus 1911:287
Aikamme tarve 1911:350 Steiner 1912:202
kesäkurssit
1912:250
Hartmann
1912:356
tunne 1912:494
On hyvin tuskallista nähdä, ettei veljeyden
aate
kykene
pitämään
lippunsa
ympärillä
niitäkään harvoja, jotka ovat teosofiasta löytäneet elämälleen uuden sisällön, ks Antroposofia 1913: 51
ks Sinnett 1913: 110, teosofia Yleiseuroppalainen 1913:287 Tampere 1913:310 Esperanto 1913:314 Teosofia 1913:315 Viisaus
1913:470 Pankki 1914:49
Kys. Teosofien tunnussana on ”yleinen veljeys”. Olisikohan jo aika ruveta sitä toteuttamaan käytännöllisessä elämässä? Olisikohan
teosofian mukaista, että keskuudessamme perustettaisiin sellaisia yhtiöitä, joissa halukkaat veljeyden toteuttajat saisivat tilaisuuden harjottaa itsekkyyttömyyttä, työtä tehden
toistensa hyväksi? Tällaiset yhtiöt ostaisivat
maatiloja, joilla maataloutta y.m. elinkeinoja
yhteisvoimin harjottaisivat ja joille kullekin
pienet kotinsa rakentaisivat. Olisi kai aika
alottaa näin uutta Suomea ja maailmaa
luoda?
Vast. Kaikenlaiset epäitsekkäässä hengessä
alotetut inhimilliset yritykset edistävät yleistä
veljeyttä, vaikkeivät saavuta tavottelemaansa
ihannetta ja vaikka usein loppuvat synkkään
epäonnistumiseen.
Todellinen
veljeys
onkin
niin kaukainen ihanne, ettei se semmoisenaan
kelpaa elämän kannustimeksi. Inhimilliset veljeskunnat onnistuvat toistaiseksi paraiten, jos
niillä on yhteinen asia ajettavana. Jos esim.
muutamat ihmiset elävät yhdessä palvellakseen yhteistä aatetta, sanokaamme teosofisen
maailmankatsomuksen
levittämistä,
saattaa
heidän
veljellinen
yhteiselämänsä
hyvinkin
onnistua. Mutta jos he liittyvät yhteen ainoastaan sitä varten, että löytäisivät onnensa
yhteisestä veljeyden toteuttamisesta, on sangen luultavaa, ettei heidän yrityksensä onnistu. Sama on laita avioliitossa. Jos mies ja
vaimo päättävät elää omaa onneansa varten,
häviää onni, sopusointu ja rauha kodista.
Mutta jos he auttavat toisiaan velvollisuuksien täyttämisessä tai jos he yhdessä taistelevat jonkun aatteen puolesta, hiipii onni. ilo ja
rauha huomaamatta heidän kotiinsa. 1914: 192
ks Pyhiinvaellus 1914:314 ennustus 1914:
420
T: Toivotan onnellista uutta vuotta kaikille
Tietäjän lukijoille, ystäville ja auttajille! Toivotan samaa koko kansalleni ja kaikille maan
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kansoille!
Poistukoot
pahansuopaiset
pilvet
rauhan taivaalta, sammukoon vihan tuli ja
vaietkoon koston ukkosjyrinä, että veljeyden
pyhä päivä pääsee nousemaan taivaanrannalta! Jospa kansat pian antaisivat toisilleen
kättä, että sovussa tervehtisivät ensi kesän
tuloa, kun luonto taas neitseellisen puhtaana
virkoo talviunestaan! Jospa, jospa...
Mutta älkäämme unohtako, että jokainen
meistä on mukana työssä, että jokaiselta
meistä odotetaan jotakin. Älkäämme unohtako, että vain itsenäinen ja vapaa ihminen
osaa todella rakastaa ja auttaa ja ”viedä
mailmaa
eteenpäin”.
Älkäämme
unohtako,
että inhimillinen itsenäisyys ja vapaus saavutetaan yksin siten, että ihminen vapaaehtoisesti antautuu ”vangiksi”. Minkä vangiksi? Inhimillinen järki ja ajatus on antava
itsensä totuudelle: yksin totuutta etsiäkseni
ja palvellakseni on mulla järki ja ajatuskyky.
Ihmisen sydän on antava itsensä rakkaudelle:
ainoastaan sitä varten, että rakastaisin, on
minulla sydän. Ihmisen tahto on antava itsensä
välttämättömyydelle:
ainoastaan
Jumalan
(välttämättömyyden) tahtoa palvellakseni on
minulla tahto.
Toimittajalta 1915:4
ks vallankumous 1915: 147 karma 1915: 191
optimisti 1916:42 P. E. VII 1916:243
ks teosofia: T.S. ja veljeysaate 1916: 315
T.T:n työ ja tarkotus 1916:344 Veljeyden
toteuttaminen ja T.S. 1916: 388
T: Joulukellojen soidessa vanha hyvä tapa
vaikuttaa, että ihmisten sydämet lämpenevät
ja heltyvät. Ihmisyys, rakkaus, veljeys esiintyvät silloin heidän ajatuksissaan todellisina
suureina, ei ainoastaan haaveina ja utopioina.
Vaikka nykyisen elämän todellisuus on mitä
räikeintä
vastakohtaa
veljeyden
ihanteelle,
kääntyy silloin mieli väkisinkin jouluaamun
salaperäiseen rauhaan kylillä ja salomailla.
Mieleni minunkin tekee vielä kerran palata
veljeyskysymykseen Teosofisen Seuran yhteydessä. Ne jotka ymmärtämyksellä ovat seuranneet esityksiäni, ovat varmasti huomanneet, ettei puheeni T.S:n veljeyspykälän negatiivisesta luonnosta ole lainkaan niin tyhjää, järjetöntä ja sisällyksetöntä kuin ehkä
tuon negatiivi-sanan
käyttö ensin pani luulemaan.1) He ovat varmasti huomanneet, etten
ole tahtonut selittää tyhjäksi ihmisten veljeyttä. Kaukana siitä. Ihmisten veljeys on
minusta niin luonnollinen ja päivänselvä asia,
ettei siitä kannata varomattomasti edes saarnata. Sitä on kristinuskossa satoja vuosia terotettu ihmisten mieliin, ja jokainen ihminen,
olkoon hän materialisti tai uskovainen, tunnustaa sen opin teoretisesti oikeaksi. Kysymys
ei ole siitä. Kysymys on siitä, ettei sitä oppia
ole osattu toteuttaa. Ja minun käsitykseni
Teosofisesta Seurasta on se, että sen tehtävä ei laisinkaan ole saarnata veljeyttä sanoissa, vaan toteuttaa sitä elämässä. Teosofinen Seura on oleva ydin ihmiskunnan suurta
veljeyttä. Luonnollisesti Teosofinen Seura ei
vaadi jäseniltään,
että he osaisivat toteuttaa
1

) [*Lue edelläluetellut artikkelit]

Veljeys

veljeyden koko ohjelmaa, — silloinhan he olisivat jo adepteja ja mestareita. Mutta se vaatii, että jäsenet heti alkaisivat veljeyttä toteuttaa, ja se näyttää selvästi, mistä toteuttaminen alkaa: ensimäinen askel on suvaitsevaisuus. Pois ihmisten keskeltä kaikki epäystävällinen arvostelu, uskonnollinen tuomitsevaisuus
ja
personallinen
panettelu!
Me
olemme kaikki syntisiä, mutta teosofeina koetamme kasvattaa itseämme ”synneistä” pois,
ja se tapahtuu siten, että etsimme sitä ja
kiinnitämme katseemme siihen, mitä ihmisissä
ja asioissa on totta ja hyvää — sillä sitä on
kaikkialla.
Veljeyspykälän
negatiivisuus
ja
passiivisuus tulee täten näkyviin suhteessa
maailmaan, jäsenten kesken se kyllä on aktiivinen ja positiivinen, niin, minun mielestäni niin aktiivinen kuin suinkin mahdollista.
Lyhyesti sanoen: veljeys on saarnattava, ei
sanoissa, vaan teoissa.
Viime artikkelissani viittasin myös siihen,
että mikäli Teosofinen Seura vilpittömästi
palvelee
Seuran
positiivisia
tarkotuksia
ja
suorittaa
sille
uskottua
työtä
maailmassa,
sikäli se vakavasti pyrkii toteuttamaan ensimäistä pykälää omassa piirissään. Ei se pysähdy suvaitsevaisuuteen. On paljon kysymyksiä, jotka läheltä koskevat veljeysaatetta:
ne kaikki huutavat ratkaisua. Siinä on taloudellinen
kysymys,
siinä
kasvatuskysymys,
siinä politiikka, siinä monenmoiset pulmat ja
problemit. Jokaisen kysymyksen eteen Seura
voi pysähtyä miettimään, millä tavalla se
olisi ratkaistava Seuran omassa piirissä. Silloin Seura ainakin toimii käytännöllisesti eikä.
haaveile
pilventakaista
veljeyttä
eikä
sitä
suullaan saarnaa.
Tämä näkökanta on mielestäni niin tärkeä,
että olen rohjennut tällä kertaa taas siitä
puhua. Muuten huomasin äsken, että se on.
monelle muullekin jäsenelle yhtä selvä kuin
kallis. Marraskuun 17 p:nä oli meillä sangen
onnistunut looshien yhteinen juhla Helsingissä. Kun siinä puhuin veljeyden toteuttamisesta Teosofisessa Seurassa ja veljeysrahaston perustamisesta (kts. kirjotustani marraskuun
Tietäjässä),
tuntui
yleinen
mielipide
ehdottomasti olevan rahaston puolella. Kun
siis olot muuttuvat semmoisiksi, että mainitunlainen rahasto voidaan virallisesti perustaa, on varmana pidettävä, että se tulee perustetuksi.
Siemen
laskettiin
siksi
hyvään
maahan, että se tulevaisuudessa kasvaa vihannaksi puuksi. Tämä oli erittäin iloinen
kokemus minulle. ”Olla suomalainen on sentään suuri onni!” Suomalaiset veljeni ja sisareni minua ymmärtävät. Kun neljätoista vuotta
sitten
ehdotin
tämänsuuntaisia
asioita
Ruotsissa, en lainkaan saanut samaa ymmärtämystä osakseni. Syy oli arvatenkin itsessäni: en osannut oikealla tavalla esittää tarkotustani, mutta sittenkin . . .
Toimittajalta 1916: 434—436
[*ks teosofia Veljeyden toteuttaminen 1916:
390]
ilman joogaa ei ole ajattelemistakaan mitään yleistä veljeyttä, ks jooga 1916: 438
ks ”Kristitty” 1917:6 I.T.J. 1917:104
Kansojen veljeys ks Unelma 1917: 151
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”Veljeydenaate
ja
sosialiset
kysymykset”
ks Haarla, L. 1917: 157
Oli mielestäni päivänselvä, että teosofit,
jotka uskoivat veljeyteen, eivät missään muodossa kannattaneet väkivaltaa, murhaa tai
sotaa, ks sota 1917: 198 ja 347
T: ”Rakastakaa vihollisianne”, sanoi Jeesus, tarkottaen tällä, ettei meidän tulisi rakastaa
ainoastaan
omia
maanmiehiämme,
vaan toistenkin valtakuntain kansalaisia. Nykyisenä aikana ihmisiä tässä suhteessa asetetaan kovalle koetukselle. Kun Buddhojen ja
Boodhisattvojen oppeja sivuuttamalla kansat
ovat keskenään mitä verisimmässä taistelussa,
silloin on todella yksilöiden vaikea noudattaa
noiden Suurten oppia, niin tutulta kuin se
kaikuukin jokaisen ihmisen sydämessä. Unohdamme uudestaan ja uudestaan, että kaikki
olemme saman isän — jumalan — ja saman
äidin — maaemon — lapsia ja että veljesrakkaus keskenämme on mitä luonnollisin
tunne ja perustuu mitä luonnollisimpaan suhteeseen. Näemme toisissamme vihollisia ja
vihamiehiä,
kavalia
ja
itsekkäitä
olentoja,
ryöväreitä ja rosvoja — eikä tämä näkemisemme perustu mielikuvitukseen, vaan kurjaan todellisuuteen. Elämme nyt maailmassa,
jossa synkimmät ja alhaisimmat intohimot
ovat päässeet valloille.
Ja kuitenkin tämä on vain toinen puoli
asiasta! Sisimmässämme olemme kaikki ihmisiä ja kaikki veljiä keskenämme. Nuokin
raa’at sotamiehet, jotka murhaavat, ryöstävät
ja harjottavat kaikkea väkivaltaa, ovat vain
juopuneet siitä vapauden, veljeyden ja ihmisarvon tunteesta, joka heiltä niin kauvan on
ollut kielletty. Tunne nostaa ja paisuttaa sieluja, ja muutamia yksilöitä, jotka eivät jaksa
hillitä sieluun tulvivaa henkistä voimaa, se
vie
väkivallan
tekoihin.
Mutta
kantaahan
aikamme kohdussaan juuri noita suuria aatteita. Vapauden ja veljeyden käsitteet leviävät ennen kuulumattomalla nopeudella ja vaikuttavat ihmisiin vakuuttavalla voimalla. Nyt
aletaan niihin todella uskoa ja uskoa, että
elämäkin olisi maan päällä järjestettävä niiden mukaan. Tietysti pelkokin nostaa kalpeat
kasvonsa ja epäusko kuiskaa: kuinka olisi
mahdollista, että itsekkäät, ahneet ja ryöstönhaluiset ihmiset osaisivat elää rauhassa ja
veljeydessä keskenään ilman raudankovaa kuria ja järjestystä? Mutta iloinen usko ja sydämen toivo rientää vastaamaan: kyllä kurikin tulee, tulee entistä ehompi järjestys, kun
emme vain polje emmekä kiellä itse aatteita!
Ja sentähden on hyvä keskellä kurjuutta
muistaa, että aatteet hallitsevat maailmaa ja
että ihmiset ovat keskenään veljiä.
Toimittajalta 1917:342—343
Sillä voiko veljeys ja vapaus koskaan toteutua murhaajien ja ryövärien kesken? Veljeys ja vapaus ovat kuitenkin nyt niitä
voima- ja henkivirtoja, jotka kulettavat kansoja mukanaan, ks Tiander 1917: 345
Veljesrahasto ks P. E. VII 1917:391
ks Tietäjälehti 1917:438
Jos olisimme sivistyneitä, tarjoisimme vel-
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jeskättä toisillemme, ks Suomi 1917:451 ja
1918:68
Veljesrahaston
ks
Punaisen
ajan
uhrit
1918: 94
En
malta
olla
uudestaan
painattamatta
vuonna 1907 kirjottamaani art. ”Onko veljeysaate toteutettavissa?” ks aseet 1918: 165
ks sota 1918:195 politiikka 1918:224
T: Ajatellessani suurten mestarein ja varsinkin Kristuksen opettamaa veljeyttä kangastaa mieleeni muuan puoli siitä, joka nähtävästi liian helposti unohtuu niiden ohjelmasta, jotka puuhaavat yhteiskunnan uudistamista.
Ranskan
vallankumous
18:nnellä
vuosisadalla ja Venäjän vallankumous meidän
päivinämme, jotka alkoivat suurella riemulla
veljeyden merkissä, luisuivat ennen pitkää
todellisuuden maaperältä alas haaveitten valtamereen. Kansoilla on näet merkillinen halu
unohtaa, että ihmiskunta, kuten H. P. B:n oli
tapana sanoa, on ”suuri orpo”, ja että ihmisten veljeys sentähden on oleva veljeyttä ilman
isää ja holhoojaa.
Pari sanaa selitykseksi. Niin kauan kuin
vanhemmat elävät, ovat veljet ja sisaret lasten asemassa. Ja mikä on lapsen asema? Se
on aina johonkin määrin nauttijan asema.
Lapset nauttivat, ja heidän veljeytensä silmiinpistävimpiä tunnusmerkkejä on se, että
he veljellisesti nauttivat kodin yhteisestä hyvästä.
Vallankumouksissa on aina ennen pitkää
tullut näkyviin sama pyrkimys. Kansa luulee
olevansa lapsen asemassa. Se oli tavallaan
sitä, kun sillä oli hallitsija. Mutta se teki
vallankumouksen. Se huusi: ”en tahdo hallitsijaa, tahdon itse hallita!” Se otti ohjakset
käsiinsä, mutta ei osannut kauan näytellä
uutta osaansa. Pian se taas tunsi olevansa
lapsi. ”Minä tahdon nauttia”, se huudahti,
”nauttia kodin yhteisestä hyvästä!” Ja se
heittäytyi nauttimaan. Ja koska kodin yhteinen hyvä ei ollut kokonaan sen käsissä, ryhtyi se anastamaan ja ottamaan hyvää missä
sitä vain oli. Ryöstöihin se antautui, varkauksiin, murhiin ja väkivallantöihin. Ja niin
kauan kuin hyvää riitti, se nautti. Siinä oli
sen veljeys ja sen käsitys veljeydestä. Edesvastuuttoman ja kurittoman lapsen käsitys!
Mutta voi, sillä ei ollut isää eikä holhoojaa.
Kuinka
toisenlainen
on
veljeyden
todellisuus! Siinä ei ole kysymystäkään nauttimisesta. Veljet ovat orpoja ja heidän on käytettävä kaikki tarmonsa ja tietonsa yhteiselämänsä
järjestämiseksi
uudelle
pohjalle.
Heille veljeys merkitsee veljellistä osanottoa
yhteisen taakan kantamiseen. ”Millä tavalla
minä osaan olla suurimmaksi hyödyksi?” ajattelee kukin heistä. ”Mihin parhaiten kykenen?” Ja kaikki yhdessä katsovat, että tehtävät ja velvollisuudet veljellisesti jakautuvat. Kukaan ei tahdo nauttia toisen kustannuksella, jokainen tahtoo taakkoja kantaa.
Työ ensin, sitten vasta nautinto. Ei ole isää
eikä holhoojaa, jolta pyytää saisi ja jonka
hartioille vastuun voisi viskata. Kohtalo on
omassa kädessä ja todellista elämää on katsottava rehellisesti silmiin.
Toimittajalta 1918:227—228
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Jeesus Kristus oli vain täydellisin, ”ensimäinen monesta veljestä”, ks Jeesus Oliko
Jeesus Jumala? 1918:233
ks Jeesus vaiko Kristus 1919: 16 vainaja
1919: 63
Kyllä yhteinen kieli edistäisi suunnattomasti kansojen ja yksilöiden veljistymistä, ks
esperanto 1919: 90
veljeyspykälä ks Jinarajadasa 1919: 153
veljeyspykälä ks totuus 1919: 195
”mitä veljeyden nimessä olisi tehtävä ihmiskunnan hyväksi?” [*tärkeä] ks yhteiskunta
1919: 225 ja 257
”veljeyspykälä” ks Teosofia 1919:262
Kys. Mitä tarkotetaan sanalla veljeys, joka
on Teosofisen Seuran ensimäinen ohjelmapykälä? Ainakin meillä Suomessa olen huomannut veljeyden olevan klikkiveljeyttä eikä
mitään yleistä veljeyttä. Sanalla sanoen sivistyneitten veljeys on etualalla eikä yleinen.
Kun kerran varotetaan Teosofista Seuraa pysymään erillään yhteishyvästä, onko tämä veljeys siis ulkopuolella ainemaailmaa huimaavissa korkeuksissa?
Vast. Veljeys on todella ”huimaavassa korkeudessa”, sillä minkä nojalla ihmiset ovat
veljiä?
Yhdenvertaisuudenko
nojalla?
Kaukana siitä, sillä ihmiset eivät ole yhdenvertaisia. Se esim., joka voi tarttua miekkaan
vaatiakseen itselleen jotain hyvää ,ei tosiaankaan ole yhdenvertainen sen kanssa, joka ei
turvaudu väkivaltaan edes itseään puolustaakseen. Yhdenvertaisuuden nojalla ihmiset
eivät ole veljiä, sillä erilaisia ja erinkaltaisia
ihmiset ovat sekä siveellisesti että älyllisesti
ja ruumiillisesti. Mutta miksikä he sitten ovat
veljiä? Teosofisesti katsoen sentähden, että
jokaisessa piilee jumalallisen elämän siemen.
Ihmiset ovat kaikki Jumalan lapsia — ja sentähden keskenään veljiä. Mitä Teosofiseen
Seuraan tulee, on alusta saakka pidetty suotavana, että Seura pysyy ulkopuolella kaikkea politiikkaa eikä sekaannu riitoihin ja
kamppailuihin tämän maailman hyvyyksistä.
Teosofisen Seuran veljeys on toteuttava jäsenten kesken. Ja sen veljeyden ensimäinen,
ehdoton vaatimus on: ole yhtä suvaitsevainen, ymmärtäväinen ja kunnioittavainen toisia jäseniä ja heidän mielipiteitään kohtaan
kuin soisit, että he olisivat sinua kohtaan.
1919:287—288
T.S :n ohjelman veljespykälästä — — ”uskotteko todella veljeyteen — kansojen ja rotujenkin veljeyteen?” ks marttyyrit 1920: 4—6
ks kehitys 1920: 99
T. S. syöksyi veljeyden tieltä pois ks sota
1920: 104 ja 194
ks R-R 1920: 242 ja 334
vapaus, veljeys, tasa-arvoisuus ks yhteiskunta 1920: 365
Tarjoan teille veljenkäteni ks R-R 1921: 2
Näyttäköön [*R-R] toiminnallaan, että joku
Veljistä on sen takana! ks R-R 1921:21
veljeyden
toteuttamiseen
yhteiskunnallisessa
ja valtiollisessa elämässä, ks raamattu 1921:
124
Miksi ei veljeys meitä elähytä? ks Walléen
1921:130
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ks vpm Mitä vpm:t tavoittelevat 1921:190
teosofia 1921: 258 T. S :n tehtävä 1921: 262 ja
328 ja 461
T.S:n veljeysohjelma — — veli J. R. H:n
kaunis kiertokirje ks R-R 1921:392
ks salatiede 1921:455
julistettaisiin veljeyden nimessä vastalause
Versaillesin rauhan määräyksiä vastaan — —
Ja miksikä emme kerrankin voisi unohtaa
koko menneisyyden ja lyödä veljeskättä kaikkien kanssa? Olemmeko niin jaloja olevinamme, ettemme saata seurustella veljinä syntisten ja epätäydellisten kanssa? Vai tunnemmeko todella itsemme niin huonoiksi ja ahdasmielisiksi, että meidän on paras vaieta koko
kansainvälisen veljeyden aatteesta? ks T.S:n
tehtävä 1921: 515
kaikki yhdessä muodostamme suuren veljesryhmän, jota nimitetään ihmiskunnaksi ks
R-R 1921:579
ks Kristus ja teos. liike 1922: 38 Valon ja
varjon veljet 1922: 100 R-R 1922: 161
T.S:n veljeyspykälä ks Wood, E. 1922: 167
ks esperanto 1922:192 Mea 1922:261 Yhteiskunta 1922:291 Joulun sanoma 1922:296
R-R 1922:319 nuhteleminen 1923:5 Efimof f
1923:6 C.W.L. 1923:46 T.S :n tehtävä 1923:
124 Cronvall, Erik 1923:163 P. E. V Kellomäki 1923: 247 Jinarajadasa 1923: 285 kristosofia 1923:323 R-R 1924:328 H.P.B: Sai.
Oppi 1924:362 Temppeliseura 1924:364
Jeesus oli — — esikoinen monista veljistä,
ks Mestarikirjeet 1925:101
on suurenmoista ajatella elämää jälleensyntymisen ja karman valossa, — veljeyskin käy
silloin ymmärrettäväksi tosiseikaksi ja samalla ihanteeksi, jota ihmiskunta lopulta oppii toteuttamaan, ks auktoriteettius 1925: 145
ks oppi 1925: 223 totuus 1925: 242
Klo 3,30 alkoi yhteinen veljesateria. Juuri
parhaiksi ehdimme sinne Kansallisteatterista.
Olimme vielä vuosijuhlan lumoissa, eikä se
aterian aikana rikkoutunut, sillä veljesateriammekin oli juhlaa laulun, soiton ja — ennenkaikkea — johtajan puheen johdosta. En
muista mitä söimme, sillä juhlatunnelma valtasi niin mieleni ja yhteisyyden henki, mikä
aterian
aikana
vallitsi.
Johtaja
huomautti,
että meidän syömisemme ja juomisemme on
symboolia, niinkuin yleensä kaikki aineelliset
toimitukset ovat symbooleja suuremmista, syvemmistä, henkisemmista asioista. Ja siksi
nämä
aineelliset
toimitukset
ovat
tehtävät
huolella ja arvonannolla ja ymmärtämyksellä.
Siinä olimme veljesaterialla kuin suuri perhe, jonka jäsenet ovat sopusoinnussa keskenään ja rakastavat toisiaan ja sitä rakkautta
johtajamme juuri mieliimme terotti, muistuttaen meille Jeesuksen sanoja siitä. [*Ote Vuosijuhlavaikutelmista] 1925: 242—243
ks onni 1925:257 P. E. XII Kadonnut Sana
1925: 337 Teosofian joulusanoma 1925: 370
teosofia 1926:2 Garver 1926:30
tunnen itseni toisten kaltaiseksi, veljeksi
veljien parissa ks kiitos 1926:38
T.S:n johto kielsi sen yleisen veljeyden,
johon koko T. S. sanoi uskovansa — — rik-
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koneet veljeyttä ja suvaitsevaisuutta vastaan,
ks R-R 1926: 68
Silloin olisimme uskoneet veljeyteen, ja
maailmansodan aikana olisimme kieltäytyneet
asetta kantamasta ja veljiä tappamasta, ks
H. P. B. 1926: 100
ks teosofia 1926:162 horoskooppi 1926:214
Krishnamurti 1926:273 Ford, Henry 1927:
124 magia 1927: 127 ks R-R 1927: 168
[*H. P. B.] oli niiden Veljien lähettämä,
jotka alituisesti rukoilevat maailman rauhan
puolesta -------- [*T.S:n] piti olla ihmiskunnan
yleisen veljeyden ydin. Sen jäsenten piti tunnustaa toistensa veljeys ja elää veljinä keskenään — — ”olenko minä veljeni vartija?”
— — kaikki veljeystyö on leikkiä niinkauan
kuin emme käy käsiksi asian ytimeen. — —
ihminen, joka voi tarttua puukkoon tai miekkaan tai kivääriin toista inhimillistä olentoa
vastaan, ei ole veli. — — sota on kansainvälisen veljeyden kieltämistä, ks Joulu 1927:
377—379
ks Oomoto-liike 1927: 379 Kristinusko ja
maailmanrauha 1927: 393 veljeys ja sen toteuttaminen — — veljeysateria ks P. E. V
Jyväskylä 1928: 21
ks politiikka 1929: 51 ja 93 LisäyT: Kaukomaa 1929: 82 Europa 1929: 230 Rahasto 1929:
349 toivo 1930:2 armeija 1930:49 Tuhatvuotinen 1930: 137 T. S :n tehtävä 1930: 181
T: Ruusu-Risti-seurassamme käytetään usein
sanaa
”veli”
naisjäsenistäkin
puhuttaessa.
Monen mielestä tämä on omiansa painostamaan kaikkien jäsenten veljeyttä ja yhdenvertaisuutta — ja sitä käytetään muutamissa
piireissä ulkomaillakin, — mutta toisia on,
joita sama tapa loukkaa. Minulle on huomautettu, että se alentaa naisen ja naisellisuuden
arvoa.
Ehdotan sentähden, että kysymys otetaan
keskustelun alaiseksi lehtemme Vapaassa Sanassa, ja pyydän, että lukijat kirjoittavat
mielipiteensä siitä. Onko veljeyden nimessä
oikein ja kaunista, että naisiakin nimitetään
veljiksi?
Toimittajalta 1930: 188
ks astraali 1930:204 H.P.B.: 1930:225 rosenkreutsiläinen Veljeni ks Lapuanliike 1930:
227
ks teosofia 1930:267 H.P.B. 1930:326 ja
1931:38 ja 125 Purucker 1931:252
Vapaamuurariuden suuri periaate oli ja
on veljeys ja sen jäsenet yrittivät ja yrittävät kasvattaa itseään ja toisia veljesrakkaudessa. Veljeys puolestaan ei viihdy muualla
kuin siinä, missä vapaus ja tasa-arvoisuus
elämän edessä vallitsevat, ks Goethe 1932: 70
ks ristiretki Teosofinen 1932: 154
Vesimies on veljeyden merkki. — — Sanalla
”veljeys” on monen korvissa sentimentaalinen
kaiku. Tämä johtuu väärinkäsityksestä, ei
siitä, että veljeys itsessään olisi tunteellisuutta. Veljeys ei ole oikeutta vastaan. Veljeys nousee korkealle yli oikeuden, mutta veljeyttä ei ole ilman oikeutta. Veljeyden rikkojaa voidaan armahtaa, mutta ihminen itse
ei tunne itseään veljeksi veljien kesken, jollei
hän
täytä oikeuden vaatimuksia ensin. — —
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Teosofinen liike kuolee, jos ei se uskalla muuttaa veljesajatusta keskinäiseksi veljesrakkaudeksi. ks Vesimies 1932: 169
ks kuolema 1932: 275
Vei)estymistä
—
ykseyttä
kohden,
kirj.
A. R. [*Annikki Reijonen] 1932:324
veljet yli puolueiden ks Kansallishaltia
1933: 1
ks R-R 1933:108 buddhi 1933:172 Paavali
1934:180 Teosofia ja sosialismi 1934:253.
Veljeys: Y l e i n e n v e l j e y s ks Omatuntolehti 1905: 2 veljeys 1906: 72 salatiede 1907: 2
veljeys 1909:207 hyöty 1911:51 veljeys 1914:
192 jooga 1916:438 ”kristitty” 1917:4 Tietäjälehti 1917: 437 Tolstoin opin teosofia 1934:
295.
Y l e i s e n v e l j e y d e n ydin ks teosofia Mitä T.S. meille opettaa 1906:148 P. E.
VII 1916:252 veljeys Onko 1907: 98 T.S. ja
veljeysaate 1916:315 T.S.m työ ja tarkotus
1916:345 marttyyrit 1920:4 T. S :n tehtävä
1921:331 joulu 1927:377—379 H.P.B. 1930:
327.
Velka, velallinen
olemme [*H. P. B:lle] velkaa ks Kristitty
pappi 1907: 76
ks tahto Mitä on 1907: 193 karma Mitä on
1908: 332
P. E. yksin vastaa veloista ks Kustannustyö 1908: 382
velkaa
[*”väkivaltaiselle
kuolemalle”]
ks
Italia 1909: 134
ihmiskunta maksaa velkansa [*eläinten tappamisesta] sairauksilla ja kivuilla ks epäilys
1910: 291
ks Päämajassa 1911:29 ja 353 Titanic
1912:204
päämaja velattomaksi ks kesäkurssit 1912:
251
ks opettaja 1912: 412
velkasitoumusta korkeammalla tasolla! ks
panettelu 1916: 382
kiitollisuuden velkamme [*H. P. B:lle] ks
Mea 1922: 259
ks anteeksianto 1923: 84 Rahasto 1929: 349.
Wells, H. G.
Kys. Mitä arvelee ”Tietäjän” toimitus Gottfried Plattnerin tarinasta, kirj. H. G. Wells,
julkaistu viime vuonna Helsingin Kaiussa,
n:o 39—45?
Vast. Emme tunne mainittua tarinaa. H. G.
Wells on niitä uudenaikaisia kirjailijoita, joita
varsinkin Englannissa on runsaasti ja jotka
ovat hieman tutustuneet uudenaikaiseen spiritistiseen, okkultiseen ja teosofiseen kirjallisuuteen. Varsinkin Wells’in rikas mielikuvitus
on tehnyt hänestä Englannin Jules Verne’n
ja hänen kirjojaan käännetään monelle kielelle. Salatieteellisesti ja teosofisesti sivistynyttä lukijaa vaivaa kuitenkin usein se, että
nämä kirjailijat eivät pidä mielikuvitustaan
aina aisoissa eivätkä perusta kertomuksiaan
vakaville tutkimuksille. Kirjailijan suurin kiusaus on ottaa tämänlaatuisia asioita pintapuoliselta eli niin sanoaksemme ”sensatsionin”
kannalta. 1908: 60
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Sana
paikallaan.
Sanomalehdissämme
on
ollut englantilaisen kirjailijan H. G. Wells’in
vetoaminen Amerikan kansaan, että se ei
ryhtyisi
avustamaan
sotaa
käyviä
valtoja,
varsinkaan ei Saksaa, ja siten pitkittämään
tätä taistelua. Hän sanoo m.m.: — —
Tien varrelta 1914:359—360, 1921:38.
Velvollisuus, velvoitus jne
ks Yliaistillinen 1905:111 P. E. VII 1905:
116, raamattu 1905:183 Palomaa 1906:62
P. E. VII 1906:139 H.P.B.: Teon. Avain
1907:22 kunnioitus 1907:140 ihminen 1907:
166 tahto Mitä on 1907:193 Usko ja teot
1908: 132
Jokaisen teosofin velvollisuus on omistaa
kirjahyllyllään kaikki kustantamamme kirjat,
ks kirjallisuus 1908: 192
ks Uusi elämä 1908: 322 Kustannustyö
1908:381 Uskonto 1909:73 ja 137 Hanisch
1909: 208 ilo 1909: 266
velvollisuutemme on — — valmistaa ja
kasvattaa itseämme ihmisten auttajiksi, ks
looshityö 1909: 337
ks H.P.B.: Sai. O. suom. 1909:341 ja
1910:131 itsehillintä 1910:129—131
yhteiskunnallinen velvollisuus — — ihminen — — sekottaa toisiinsa ”itsekkäät” tunteet ja velvollisuudet. — — Ulkonaiset esteet
taas — mikäli ne kuuluvat karmallisten velvollisuuksien kategoriaan — voitetaan ainoastaan siten, että velvollisuus täytetään viimeiseen ropoon asti. ks henki 1910:225
ks Tolstoin opin teosofia 1910: 408
velvollisuutemme on tehdä teosofian hyväksi
minkä voimme, ks kirjallisuus 1911: 11
ks hyöty 1911:50 82 henki 1911:282
kiitos 1912: 5 pakanallinen 1912: 58 karma
1912:110 Titanic 1912:203 nuoriso 1912:454
teosofia Yleis europpalainen 1913: 285 onni
1914:2 veljeys 1914:192 Europa 1914:255
Lähin velvollisuus meille teosofeille on katsoa, ettei teosofia jää nääntymään meidän
harrastuksemme ja uskomme puutteesta, ks
aika 1914: 368
”Mikä on sitten ihmisen velvollisuus elämässä?” oli tapani kysyä ja siihen sain niinikään yksimielisen vastauksen.
Aivan kuin yhdestä suusta sanoivat kaikki:
”ihmisellä on velvollisuuksia sen mukaan, mihin
yhteiskuntaluokkaan
hän
on
syntynyt.
Sinun velvollisuutesi esim. on syventyä yliopistolukuihin eikä antautua teosofisiin haaveiluihin.”
Minun velvollisuuteni ihmisenä oli siis kulkea samaa tietä, jota omaiseni ja sukulaiseni
olivat kulkeneet. Piti astella samaa tavallista
polkua, jota isät, esi-isät ja yleensä kaikki
ihmiset olivat kulkeneet. Piti ”lukea yliopistossa”, koska oli sattunut syntymään n.k.
yläluokkaan,
suorittaa
tutkintoja
ja
tulla
professoriksi. Isäni oli sen päättänyt jo minun pienenä ollessani, että vanhin poikansa
saa tulla professoriksi, koska kohtalo ei ollut
sallinut sitä onnea isälle.
Täten
ulkomaailma
ikäänkuin
sormella
osoitti, mitä minun oli tehtävä. Mutta sisästäpäin soi toinen ääni. En saanut rauhaa siltä
oudolta uskolta ja tiedolta, että oli olemassa
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ihmisiä, jotka tiesivät paljon enemmän kuin
konsanaan maisterit, tohtorit ja professorit,
joiden keng-än rihmoja vanhimmat professorit
eivät olleet kyllin arvokkaat avaamaan. Kuinka minä niin ollen saatoin tyytyä tavallisiin
yliopistokirjoihin
ja
hartaudella
kuunnella
luentoja, joista ei kuvastunut todellista elämäntietoa? Yhä enemmän ja enemmän kääntyi sieluni niistä pois, yhä elottomammiksi ne
mielestäni kävivät, kaikki henki katosi niistä.
[*Ote P. E:n teos. muist.’] 1915:56—57
ks Lönnrot, E. 1915:316 pankki 1915:353
Mysteriot II 1916: 114
niin kauan kuin kaita tie tuntuu väkinäiseltä,
pakotetulta,
ikävältä
velvollisuudelta
”Jumalaa kohtaan”, niin kauan emme sielussamme tiedä, mitä kaita tie on. — — todellisuudessa ei ole mitään velvollisuuksia. Ihminen on vapaa, ilman velvollisuuksia, ks Kaita
tie 1916: 152
ks P. E. VII 1916:242
T.S:n ensimäinen velvollisuus positiivisessa
työssä on tehdä teosofia tunnetuksi maailmassa, ks T. S. ja veljeysaate 1916:317
suorittakaamme täsmällisesti teosofiset velvollisuutemme ks mammona 1916: 387
Kys. Onko oikein, että ihminen, joka nykyoloissa ei voi tehokkaasti toimia itsensä kehittämiseksi ja muiden auttamiseksi, jättää
henkiset pyrkimiset sivuseikaksi ja alkaa ensin kokoamaan maallista tavaraa sen verran,
että sen saatuaan voisi paremmin auttaa itseään ja muita, sillä kahta herraa ei voi yht’aikaa palvella — jos rikkautta tahtoo nykyään, niin kyllä silloin täytyy jättää kaikki
itsensä jalostaminen?
Vast. Kahta herraa ei tosiaan voi palvella. Jos rikkautta tahtoo itselleen, silloin
kyllä henkiset asiat jäävät syrjään. Mutta
miksikä mennä äärimäisyyksiin?
Eikö voi
tyytyä vähempään? Vähempään sekä aineellisesti että henkisesti? Mitä taloudellisia velvollisuuksia on ottanut päälleen, ne on suoritettava. Mitä aikaa yli jää, sitä käytettäköön
henkiseen kehitykseen. Samalla on luotava
mielessä kuva ihanteellisesta asiantilasta, semmoisesta elämästä, jota itselleen toivoisi ja
joka ei saa mennä mahdollisuusrajojen ulkopuolelle, ei siis perustua mahdottomiin haaveilun ja toiveihin, — lyhyesti sanoen tämänsuuntainen ihanne: sitä ja sitä työtä tahdon
tehdä, sillä siihen minulla on kykyä, ja niin
ja niin paljon tahtoisin työlläni ansaita, sillä
se on oikeus ja kohtuus; ansiotani ja vapaata
aikaani käyttäisin sitten siihen ja siihen henkiseen työhön . . . Olkoon ihmisen nykyinen
tila minkälainen tahansa, kyllä hänen ihanteensa toteutuu aikoinaan 1917: 51
ks koulu 1917: 146 Kalevala 1917: 160 sota
1917:198 ja 347
Täyttäköön vain jokainen uskollisesti ne
tehtävät ja velvollisuudet, mitkä hän on päällensä ottanut tai mitkä karma on hänelle
antanut, ja olkoon hän niiden täyttämisessä
teosofi. Toisen velvollisuus on täynnä vaaroja, ks kesäkurssit 1918: 133
työvelvollisuus onnistuneempi kuin asevelvollisuus-ks aseet 1918:165
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ks veljeys 1918:228 vainaja 1919:63 yhteiskunta 1919:257 sukupuolielämä 1920:150
sota 1920: 198 erilaiset käsitykset teosofisista
velvollisuuksista ks R-R 1920:243
ks vpm 1921:191 T. S :n tehtävä 1921:328
R-R 1921:387
siveellinen velvollisuutemme T. T:sta eroaminen ks salatiede 1921: 455 ks sota 1922: 163
Mea 1922:262 yhteiskunta 1922:291 R-R-seura 1922: 319
totuudenetsijän asema ja suhde vanhaan
kirkkoon miltei velvoittaa häntä kaikessa ystävyydessä
siitä
eroamaan
ks
seurakunta
1923: 36
ks Mestari 1923:207 Jinarajadasa 1923:
284 henki 1924:10 armeija 1924:286 oppi
1925: 223 teosofia 1926: 1 I.T.J. 1926: 33
että seuramme jäsenet, yleensä pitäisivät
siveellisenä
velvollisuutenaan
erota
kirkosta
ks Temppelirahasto 1927: 30
Täytä vielä paremmin maalliset velvollisuutesi, koeta vielä täydellisemmin onnistua
työssäsi. — — Teosofinen työ annetaan kaiken muun velvollisuuden lisäksi — — Aatelisen velvollisuus ks R-R 1927: 171
ks Kristinusko ja maailmanrauha 1927: 387
Ken lähtee velvollisuuksiaan pakoon, tekee
väärin, ks erakko 1928:323
ks politiikka 1929: 49
Eikö velvollisuutemme yksinkertaisesti ole
tunnustaa totuus, s.o. näyttää, mitä olemme
löytäneet ja miten olemme sen löytäneet? ks
Kristus 1929: 138
ks Rahasto 1929:349 tuhatvuotinen 1930:
138
Jokapäiväisten
velvollisuuksien
toimeenpano
on jumalanpalvelusta, ks astraali 1930: 203
ks auttaminen 1930: 226 alakuloisuus 1930:
302 aika 1931:41 Purucker 1931:291 Ristonmaa 1932:34
Oli niitä, jotka uskoivat, että todelliseen
veljeyteen liittyi velvollisuuT: ei koskaan saa
tuomita veljeä. Toiset otaksuivat, että viimeksimainittua velvollisuutta voi jossain määrin rajoittaa, ks ristiretki 1932: 155
täytä
jokapäiväiset
velvollisuutesi
uskollisesti ks täydellisyys 1932:243
ks Paavali 1934: 181 Teosofia ja sosialismi
1934:251 Tolstoin opin teosofia III 1935:19.
Veneh’ojalaiset ks Järnefelt, A. 1909: 263.
Wendell, A. ks P. E. VII Muutamia 1924:
220.
Venna, Antti
T: Tietäjä on saanut uuden vakituisen
avustajan, josta paljon hyvää toivon. Hänen
nimensä on painettu kansilehteen toisten vakituisten joukkoon. Ollen virolainen hän nykyään palvelee asevelvollisena Venäjän rintamalla. Olen kirjevaihdossa hänen kanssaan
enkä malta olla painattamatta tähän pari
otetta eräästä hänen kirjeestään. En ole sodan ystävä, mutta tunnustan, että elämä rintamalla voi vaikuttaa karkaisevasti sieluunkin
— kun sielulla siihen on edellytykset. Näin
kirjottaa maisteri A. V.:
”Täällä ihminen oppii pitämään vähäisenä
yksityistä ja antamaan arvoa yleiselle. Hänellä ei ole täällä omaisia eikä omaisuutta ja
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hän tottuu pitämään kaikkia ihmisiä omaisinaan ja kaikkea omaisuuttaan ihmiskunnan
yhteisenä. Hän ei ajattele omia pyrintöjään,
vaan valtion ja muiden suurten kollektiivien
pyrintöjä. Hän elää ankaraa ja kieltäytyvää
elämää,
kuten
luostarissa.
Samalla
hänen
pikku sanansa on vaikuttamassa maailman
kohtaloiden
muuttamiseen
ja
yhteiskunnan
järjestämiseen tänä muutoksien aikana.
”Hän
näkee,
että
ihmiskunnan
johtajat
käyttävät
aseinaan
halpoja
välikappaleita.
Itsensä ihmiskunnan keskuudesta ottavat he
voimat
ihmiskunnan
kohottamiseksi.
Täällä
sivistymättömät ja raa’at sotilaat ovat luoneet
historiaa ja muovailleet yhteiskunnan muotoja
siten, miten ei kykenisi tekemään yksikään
nero. Armeija, jonka tehtävänä on levittää
kuolemaa ja orjuutta, on vakiinnuttanut elämän
ja
vapauden,
ratkaisemalla
vallankumouksen. Ovathan elämän lait kaikille yhteisiä. Teosofia voi saada liittolaisia sieltä,
mistä ei osaa aavistaakaan.
”Hän
oppii
ponnistamaan.
Siviilielämässä
hän
semmoisiin
ponnistuksiin
ei
kykenisi.
Vaan täällä hän näkee voimansa suuremmiksi
kuin mitä on ennen niistä ajatellut. Hän on
ollut kivääriharjotuksissa ja toivonut jäntereittensä
katkeavan
tai
halvaantuvan;
hän
on ollut päivystävänä kirjurina, työskennellen
24
tuntia
yhtämittaa,
vastaanottaen
satoja
ihmisiä ja papereita, jolloin pienimmästäkin
erehdyksestä
voi
seurata
rangaistuT:
vielä
kaksi semmoista työvuorokautta ylitse määrän. — Eikä hän ole heikentynyt, vaan on
vahvistunut.”
Toimittajalta 1917:247—248
T:
Tietäjän
avustajasta
Antti
Vennasta
olin tahtomattani antanut joitakin vääriä tietoja, joita hän kirjeessä minulle oikaisee seuraavin sanoin:
”En ole virolainen. Nimi Venna on puhtaasti suomalainen. Suomessa löytyy nimiä:
Venna,
Vennola,
Vennäkoski,
Vennervirta.
Vironkielessä löytyy kyllä sana venna, mutta
se on genetiivi (veljen). Nimet ovat nominatiivissa, mutta se on tässä tapauksessa vend
(veli). Äitini ja isoäitieni nimet ovat kaikki
suomalaisia nen-päätteisiä. Olen Inkerin (Pietarin läänin) suomalainen. Lukumme on n.
120,000. Matti Kurikka oli ”yksi meistä”.
Olemme Venäjän alamaisia ja asevelvollisia.
Väärinkäsitys lienee johtunut siitä, että nykyinen kotini, jonne olen tilannut Tietäjän,
on Vironmaalla. — Enkä ole maisteri. Koulusivistykseni
rajottuu
opettajaseminaariin
ja
kirjanpitokursseihin. Opettajana en ole toiminut, vaan olen toiminut kirjanpitäjänä ja
kielenkääntäjänä.
Väärinkäsitys
lienee
johtunut siitä, että Tietäjän tilausosotteessa ”UstjNarova. A. Venna” kuulostaa melkein kuin
”maisteri Venna” (ustjnarmaister)”. A; V.
Ei niin, mutta Suomessa kutsutaan usein
opettajaa maisteriksi. Pari vuotta sitten kuulin puhuttavan herra Vennasta — tietysti
”opettajana” — ja siihen nojaten arvatenkin
alitajuntani vei muistini harhaan.
Toimittajalta 1917:347
ks
Tietäjälehti
1917:
4a7
Marjattaseura
1921:531
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Teosofian suhde kansallisuuteen. — Tämän
artikkelin kirjoittaja, opettaja Antti Venna,
joka maailmansodan aikana tai jälkeen lienee
kuollut Venäjällä, oli aikoinaan aikakauslehtemme (Tietäjän) älykkäimpiä avustajia. Toivon, että tämäkin kymmenen vuotta sitten
sepitetty ennen julkaisematon kirjoitus herättää lukijoissa sekä mielenkiintoa että ajatuksia. P. E. 1926: 146.
Vento, E. nimimerkki ks V.H.V. 1919: 101.
Venus
Kys. Olenko erehtynyt vai tarkottaako P. E.
todella Omantunnon viime numerossa kiihotuksessaan ”Uusi testamentti ja teosofia”,
että Jeesus olisi saapunut maan päälle Venustähdestä?
Vast. Sitä en suinkaan ole tarkottanut.
Jeesus oli meidän ihmiskuntamme ihmisiä,
mutta Salaisen Veljeskunnan ensimäiset perustajat tulivat tänne Venuksesta. 1906: 141
Kys. Viime Omantunnon numerossa, kirjotuksessa ”Uusi testamentti ja teosofia” puhutaan hyvin hämmästyttäviä asioita Venustähdestä, sen korkeasta ihmiskunnasta ja veljeskunnasta, joka miljonia vuosia sitten sieltä
siirtyi maan päälle opastamaan meidän ihmiskuntaamme. Vaikka tämä ei mitenkään sodi
järkeä vastaan, kysyy ehdottomasti jokainen
lukija: mistä lähteestä nuo rohkeat väitteet
ja tiedot ovat kotoisin, kuka tuon on tiennyt
ilmottaa?
Vast. Olkoon heti mainittu — minkä tarkkaavainen lukija on oivaltanutkin — ettei yllämainittu väite ole artikkelin kirjottajan ”keksimä”, sillä samasta asiasta puhutaan monessa teosofisessa kirjassa, esim. Annie Besantin
teoksessa ”The Ancient Wisdom” (ruots. Den
uräldriga visdomen). Mutta joku lukija voisi
ehkä luulla, että Salatieteellinen tiedonanto
semmoinen kuin kysymyksessä oleva on ”tuulesta temmattu”. Niin ei suinkaan ole asian
laita, sillä sen tosiseikan samoin kuin monen
muunkin ovat elävät Mestarit ilmottaneet eläville oppilailleen. Huomattava on sen ohella,
että
kaikista
salatieteellisistä
tiedonannoista
on olemassa jonkunlaisia ulkonaisiakin todisteita. Niinpä Madame Blavatsky ”Salaisessa
Opissaan” mainitsee pari merkille pantavaa
kohtaa juuri Venus-tähdestä.
Tämän kiertotähden merkkinä on tähtitieteen
alkuajoista
saakka
käytetty
ympyrää
ristin päällä 9, samalla kun meidän maapallomme merkkinä on Venuksen merkki ylös
alasin käännettynä eli risti ympyrän päällä
g . Sille, joka osaa lukea muinaisajan pyhää
kirjotusta, on näiden merkkien symboliikka
sangen sisältörikas. Ensiksi merkkien yhtäläisyys osottaa, että Venuksen ja maan välillä
on olemassa salaperäinen side. Toiseksi itse
merkit ja niiden eri asento paljastavat meille,
mikä ero on olemassa kahden tähden välillä.
”Kaksoismerkki” eli risti tarkottaa nim. luonnon positivista ja negativista prinsippiä, henkeä ja ainetta, urosta ja naarasta; risti on
syntymisen, synnyttämisen ja sikiämisen vertauskuva. Ympyrä ristin alla merkitsee siis,
että maapallo on langennut fyysilliseen sikiä-
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miseen, että fyysillinen sukupuoliero vielä
vallitsee maan päällä. Venuksen merkki, risti
ympyrän alla, merkitsee sitä vastoin, että
tämä tähti on voittanut fyysillisen sikiämisen
ja sukupuolieron ja hallitsee täydellisesti näitä luonnonvoimia. ”Salainen Oppi” opettaa,,
että meidänkin maapallomme ihmiskunta kulkee semmoista tulevaisuutta kohti (kts. art..
”Sukupuoliasia teosofian valossa” Omantunnon tammikuun numerossa) ; mutta Venuksen
ihmiskunta on siis meidän edellämme kehityksessä ja kelpaa meidän henkiseksi isäksemme
ja opettajaksemme.
Vielä toinen kohta. Eksoterisessa brahmanopissa esiintyy Venus eli Shukra — miespuolinen jumala — erään Vedan viisaan, Bhrigun, poikana ja Daitya-Guruna eli sinä papillisena
opettajana,
joka
opetti
muinaisajan
jättiläisiä. (Den Hemliga Läran, II osa, siv.
35 ja seur.) ”Muinaisajan jättiläiset” olivat
kolmannen juurirodun ihmiset ja heidän aikanaan
jumalalliset
opettajat
ruumistuivat
(vrt. Pekka Ervast, ”Salainen oppi” ja muita
kirjotuksia siv. 18—22). 1906:141—142
Kys. Eikö Venus tähtitieteellisesi ole nuorempi maapalloa? Kuinka siis sen ihmiskunta
voisi olla meidän ihmiskuntaamme kehittyneempi?
Vast.
Seikkaperäinen
vastaus
salatieteelliseltä
kannalta
yllämainittuun
kysymykseen
vaatisi kokonaisen artikkelin, missä m.m. selitettäisiin, missä kohden Salatieteellinen tähtitiede hyväksyy virallisen tähtitieteen johtopäätöksiä ja arveluja maailmojen synnystä,
missä ei. Mutta kysyjän epäilys on helposti
poistettavissa siten, että mainitsemme yhden
ainoan, mutta sangen tärkeän okkultisen tosiseikan: aurinkokuntaamme kuuluu seitsemän
eri
”kehitysjärjestelmää”,
joista
”maaketju”
on yksi, ”Venusketju” toinen, ”Jupiterketju”
kolmas j.n.e. Kussakin järjestelmässä tapahtuu kehitys omalla tavallaan ja omien lakiensa mukaan. Niinpä Venusketjun olennot kehittyvät paljon nopeammin kuin maaketjun.
Maaketju on neljännen manvantaransa neljännessä pyörässä, mutta Venusketju on jo
viidennen manvantaransa seitsemännessä pyörässä. (Kts. näiden nimien merkitys Sai. Sanakirjasta ja kirjasta ”Salainen Oppi” ynnä
muita kirjotuksia). Seikkaperäisen ja selvän
esityksen
meidän
aurinkokuntamme
okkultisesta historiasta ja kokoonpanosta antaa A.
P. Sinnett kirjassaan ”The System to which
we belong”. 1906: 142
ks Herra 1907:139 kiertotähti 1907:250
Salomonin sinetti 1907: 251 karma Mitä on
1908:334 Merkit taivaalla 1910:79
Venuksen pohjaväri on tummansininen ks.
H.P.B. Sai. O. 1915:41
ks R-R 1921:4 Ossendowsky 1925: 54 Murrosaika 1927:218 1928:311 1929:11 Astrologia 1930: 133
Venus — rakkauden silmä ks P. E. XII
Tähtikoulut 1931: 165.
Venäjä, venäläiset
Venäjä on saanut uskonvapauden armollisen julistuksen kautta 17 p:ltä huhtikuuta.
Tästä
eivät iloitse ainoastaan Venäjän omat
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lahkolaiset ja eriuskovaiset, vaan kaikki ihmiset Venäjällä ja koko maailmassa, jotka
ymmärtävät, minkä suuren askeleen eteenpäin
Venäjä täten on ottanut henkisessä kehityksessä.
Tien varrelta 1907: 50
ks Paha Ei pahaa pahalla 1906: 187
Spiritistinen kokous Moskovassa. Ensimäinen spiritistinen kokous Venäjällä pidettiin
viime marraskuun 2—10 p:nä [*1906] — —
Tien varrelta 1907: 50
Teosofia venäjän kielellä. Ilolla mainitsemme, että kovia kokenut veljeskansamme idässä vihdoin näkyy saaneen oikeuden julkisesti
toimimaan teosofian puolesta ainakin kirjallisuuden välityksellä. Neljä teosofista kirjaa
on ilmestynyt venäjän kielellä: — — Tänä
vuonna on myös Pietarissa alkanut ilmestyä
rikassisältöinen ja laaja teosofinen aikakauskirja nimeltä — — (Teosofian airut, uskonnollis-filosofistieteellinen
aikakauskirja),
jonka päätoimittaja on neiti Anna Kamenski,
tunnettu
T.S:n
jäsen.
Tämä
aikakauskirja
kertoo sitä paitsi, että on syntynyt kaksi
toistakin teosofista aikakauslehteä Venäjällä,
toinen Pietarissa, toinen Smolenskissa. Toivomme
kaikkea
menestystä
näille
jaloille
hankkeille! Venäjän kansa on suuri ja jalo
kansa; sitä odottaa merkillinen tulevaisuus,
ja teosofisen liikkeen tehtävä on valmistaa
tätä tulevaisuutta Venäjällä. Olkoon nyt tullut se aika, jolloin tämä valmistustyö tarmolla on alettava!
Tien varrelta 1908: 62
ks Jalas, Asa: Venäjän valta tositapausten
valossa 1908: 344
Teosofia Venäjällä. Ilolla saatamme kertoa,
että Teosofinen Seura nyt on saanut julkisen
jalansijan Venäjälläkin. Huhtikuun 17 p:nä
tänä
vuonna
perustettiin
näet
Teosofisen
Seuran Venäläinen Osasto. — — ylisihteeriksi neiti Anna Kamenski — —
Tien varrelta 1908: 347
ks Krapotkin: Hirmuvalta Venäjällä 1909:
403 H.P.B.: Sai. O. venäjäksi 1910: 127 H.P.B.
1910: 176
Jospa Suomen teosofit lähettäisivät suuria
myötätunnon ja rakkauden ajatusaaltoja Venäjälle, lisäten siten niiden voimaa, jotka Venäjällä
koettavat
rakkaudessa
ja
rauhassa
valmistaa uuden ajan tuloa, ks Suomi 1910:
228
ks Wachtmeister, C. 1910: 368 Tolstoi 1910:
394 Tolstoin oppi ja 1910:403 V.H.V. 1912: 7
53
Venäjän T.S:n ylisihteeri. Ulkomaalaisten
vieraiden joukossa oli paljon venäläisiä, m.m.
parina päivänä Venäjän ylisihteeri neiti Anna
Kamensky. Kolmen muun venäläisen jäsenen
kanssa hän kävi meidän ”päämajaamme” katsomassa ja Suomen ylisihteeriä tervehtimässä
ja hauska oli nähdä kuinka veljellisesti ja
hyvin teosofit sopivat, vaikka kuuluvat eri
kansallisuuksiin, jopa kansallisuuksiin, joiden
politillinen väli saattaa olla kireä. Mutta
Teosofisessa Seurassa ei harrasteta politiikkaa.
Kaikki juovat ihmisten välillä haihtuvat
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olemattomiin ja olemme vain ihmisiä, joilla
on yhteinen ihanne ja jotka yhdessä etsivät
totuutta. Toukokuun 4—6 p:nä tulee taas
neiti Kamensky, tällä kertaa yhdessä selvänäköisen
soittotaiteilijan
rouva
Unkovskyn
kanssa,
vierailemaan
Helsingissä.
Annetaan
julkinen konserttiluento ja sitäpaitsi kokous
lauantai-iltana jäsenille.
Tien varrelta 1912: 198—199
Venäläinen vierailu. [*Selostus e.m.] 1912:
247, 216
ks teosofia 1913: 220
kokouksessamme [*vieraili] kolme venäläistä teosofia ks A. B. 1913: 268
ks P. E. VI Pietari 1913: 514 Pogosky 1914:
4 ja 20 Cagliostro 1916: 13
hymyilevä Venäjä Europan vilja- ja hedelmä-aittana ks Unelma 1917:152
V:n henkevä ja suurpiirteinen kansa — —
Eläköön vapaa ja veljellinen Venäjä! ks Suomi 1917: 153—157
Olen aina uskonut Venäjän kansan suureen tulevaisuuden tehtävään ks sota 1917:
201
ks Suomi 1917:202 vallankumous 1917:250
2: Viime vuosisadan kuluessa oli ehtinyt
muodostua ystävällinen ja hyvä väli Suomen
ja Venäjän välille. Suomen kansa oli unohtanut vanhan emämaansa Ruotsin ja alkanut
pitää
Venäjää
luonnollisena
isäntänään
ja
suojelijanaan, jonka turvissa se yhä vapaammin saisi kehittää omaa — venäläisestä suuresti poikkeavaa — sivistystään. Mutta vuosisadan
viime
vuosikymmeninä
saivat
asiat
uuden käänteen. Panslavistinen Venäjä alkoi
huomauttaa, että sillä olikin toisenlaiset ihanteet kuin Suomen kansalla: ei Venäjän suuressa valtakunnassa tarvinnut olla pikku valtoja omine sivistyksineen — siinä kaikki piti
olla suurta ja yhtenäistä; Suomi, joka erottamattomasti kuului Venäjän valtakuntaan, oli
sentähden
liitettävä
siihen
sivistyksensäkin
ja kansallisen elämänsä puolesta ja sanalla
sanoen venäläistytettävä; Suomi sai heittää
vanhat ihanteensa ja väistyä Väkevämmän
tieltä. Kansamme ei kuitenkaan suostunut
muitta mutkitta tervehtimään uutta venäläistä politiikkaa. Se nousi vastarintaan, sitkeään,
aseettomaan,
passiiviseen
vastarintaan,
taistellen sanan ja ajatuksen voimalla niinkuin
sen omat sankarit muulloin. Se luotti oikeuteensa, se pani toivonsa tulevaisuuteen. Sen
itsetunto oli herännyt, se tiesi, että sorto oli
väärä historian tuomion edessä, se tunsi hen^
kensä koko vakaumuksella, että 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 oikeastaan se
jumalallinen oikeus, jonka mukaan Suomi oli
”erottamattomasti” kytketty Venäjään?
Kun nämä epäilykset heräsivät Suomen
kansassa, silloin sen elämä alkoi tuntua raskaalta. Yhteys Venäjän kanssa kävi päivä
päivältä sietämättömämmäksi. Ei suurlakkokaan tuottanut kuin hetken kevennystä. Pian
reaktsioni
sai uutta vauhtia, ja kun europpa-
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lainen sota alkoi ja Suomi, joka ei pienimmässäkään määrässä ollut mukana sitä sotaa
päättämässä, joutui sen johdosta kärsimään
sekä suunnattomia aineellisia vahinkoja että
sanomatonta sielullista tuskaa ja häpeää, niin
kärsimyksen malja oli ääriään myöten täynnä
ja kansan henki voihki ja valitti salaa jumalalleen: ”ota pois minulta tämä kalkki.” Mutta
malja oli tyhjennettävä ja kansamme alistui
kohtalon tahdolle.
Silloin yö äkkiä muuttui päiväksi. Venäjän
kansa nousi ja heitti ikeen hartioiltaan. Tsaarivalta kukistettiin. Kansa oli vapaa, Venäjän
valtakunnan kaikki kansat olivat vapaat. Ensi
hetken huumaus oli mahtava. Niin suurta oli
tapahtunut, että mikä tahansa viisas ja jalo
teko tuntui mahdolliselta venäläisten taholta.
Minullakin oli uneton yö. Yksi ainoa ajatus
kummitteli aivoissani: nyt venäläisten sotajoukkojen täytyy heti vetäytyä pois Suomesta.
Ja minusta tuntui, että tästä täytyy puhua
jollekin,
virkaa
tekevälle
kenraalikuvernöörille
tai
väliaikaiselle
hallitukselle.
Mutta
mikä poliitikko minä olin? Mitä arvovaltaa
minulla oli? Eihän kukaan maailman mahtavista välittäisi tuntemattoman kirjailijan lörpötyksistä. Ja vaikka minulla jo oli kirjotettuna ajatukseni huhtikuun Tietäjää varten,
pyyhin sen käsikirjotuksesta ja korjasin paikan, ettei näyttäisi, ikäänkuin minä tahtoisin
viisaampia neuvoa.
En tiedä, olisiko tuo tuuma Suomen tyhjentämisestä sotaväestä silloin voinut toteutua
— arvatenkin se pätevältä taholta lausuttuna
olisi herättänyt joko suurta myötätuntoa tai
tuskallista hämmästystä venäläisissä hallituspiireissä. Suomelle siitä epäilemättä olisi ollut
onnea, sen me nyt olemme oppineet, katkerasti oppineet. Nälänhätä on ovella; ja meillä
on ruokittavana satatuhansinen armeija. Onko
ihme, jos kansamme siellä täällä rukoilee:
viekää ihmisyyden nimessä pois nämä joukot!
Puoli vuotta ollaan nyt keinuttu tunteitten
aalloilla, mutta ensi hetken innostukseen ei
olla enää noustu. Päinvastoin ollaan tasaisesti
luisuttu alaspäin uskossa venäläisten ihanteitten kestävyyteen. Olisimme niin mielellämme seisoneet venäläisten kanssa rinnatusten taistelussa totuuden ja oikeuden puolesta,
ihanteiden puolesta. Mutta olemme todellisuuksien kansa. Me emme tyydy sanoihin,
joissa ei ole tahtoa takana. Me vaadimme
itseltämme ja toisilta, että sanat ovat elämää, että niissä on luova voima, että ne ovat
tietäjän sanoja. Me aina odotamme, että sanat
vievät tekoihin, että niissä pysytään, että ne
ovat
lupauksia.
Jos
puhumme
ihanteista,
aiomme niitä toteuttaa. Jos haaveilemme, ovat
haaveemme ennustuksia. Koko sydämellämme
olisimme vanhalla karaistulla tahdon sitkeydellämme
työskennelleet
Venäjän
kansan
kanssa käsi kädessä vapauden ja kansanvallan suurten ihanteiden puolesta. Nyt me sen
sijaan olemme täynnä hämmästystä. Onko
Venäjän kansa niin epävakaa? Heiluuko se
aina toisesta äärimäisyydestä toiseen, despotismista anarkiaan ja anarkiasta despotismiin? Eikö se voi tunteitaan hillitä eikä tahtoaan hallita? Eikö se osaa katsella elämän
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todellisuutta silmiin? Niin äkkiäkö se unhotti
saavutuksensa, niin äkkiäkö se petti ihanteensa? Pitääkö siis uudistua Ranskan vallankumouksen moninaiset vaiheet ja tuleeko
lopulta taantumus voittamaan? Silloin toivokaamme, että historian kulku ennen pitkää
erottaa
Suomen
Venäjästä.
Toimittajalta 1917: 295—296
ks Kansallishaltia 1917:339 Koskela 1917:
343 Tiander 1917: 344 P. E. Xli Mitä opimme
sodasta ja vallankumouksesta 1917: 388
Marraskuussal913 kävin Pietarissa tervehtimässä venäläisiä teosofeja, jotka silloin viettivät
vuosikokouksensa
pääkaupungissaan.
Eräänä iltapäivänä olimme joukko teosofeja
koolla päämajassa neiti Anna Kamenskyn
luona. Monet venäläiset jäsenet jo tunsivat
minut
Tukholman
kongressista.
Neiti
Kamensky piti minulle sydämellisen tervehdyspuheen saksan kielellä, koska en ollut kylliksi venäjänkielen taitoinen. Kun ryhdyin
vastaamaan ja samalla pitämään pientä puhetta
venäläisille
tovereille,
käytin
alussa
saksankieltä — mutta ihme ja kumma! Kieli
kangertui suussani eikä taipunut saksankielisiä sanoja lausumaan. Keskeytin heti ja sanoin: ”Tässä ei näy auttavan muu kuin toiseen kieleen siirtyminen, koska se, mitä tahdon sanoa, ei tule ulos saksan kielellä.” Ja
kun
ryhdyin
käyttämään
englannin
kieltä,
sujui puheeni vaikeuksitta. Onneksi läsnäolijoista monet olivat englanninkielen taitoisia,
jota paitsi neiti Kamensky vielä lopuksi tulkitsi puheeni venäjäksi. Mitä merkillistä minulla sitten oli sanottavana venäläisille teosofeille? Kerroin heille, että samana päivänä
olin käynyt Aleksanterin III:nnen taulukokoelmassa ja parissa Pietarin kirkossa, koko
aika mielessä sisäinen halu päästä kosketukseen
Venäjän
deevan
eli
kansallishaltian
kanssa. Olin tehnyt ulkonaisia havaintojani,
mutta samalla sisäisiä, ja luulin saaneeni
koskettaa deevan ehkä äärimäisiä pyhiä hameenliepeitä näkymättömässä hengen maailmassa. Kuvailin, mitä olin kokenut sen deevan luonteesta ja viivähdin erittäin sen ihanissa tulevaisuuden unelmissa. Lopuksi sanoin näin: ”Ennenkuin kaksi vuotta on kulunut, on tapahtunut Venäjällä semmoista, joka
varmasti viittaa uuden ajan tuloon. Tulee
sota tai vallankumous — ehkä molempia, —
jonka jälkeen aamu sarastaa. Niinkuin Venäjä (ja Suomi) on ensimäinen maa Europassa, jonka yli nouseva aurinko levittää säteensä, niin on myös Venäjä (ja Suomi) oleva
ensimäinen maa Europassa, jonka taivaanrannalle veljeyden aurinko nousee: uusi yhteiskuntaelämä on täällä saava alkunsa, kärsikäämme siis nurkumatta sen synnytystuskia.” Venäläiset sisareni ja veljeni olivat
liikutettuja ja neiti Kamensky tulkitsi heidän
tunteensa uudessa puheessa minulle. Palattuani Suomeen sain vielä kirjeen yhdeltä
läsnäolleelta vanhukselta, joka kiitti antamastani lohdutuksesta ja lupauksesta ja lausui,
että ken ei jaksaisi odottaa vielä kaksi vuotta
sitä hetkeä, jota vuosikymmeniä jo oli odotettu !”

Vepsäläinen, Matti

— 587 —

[*Ote art. Kuinka soisin maatani hallittavan?] 1918:20—21 65
ks Suomi 1918:71 ja 163 rauha 1918:98
”veljeys 1918:227 Keltainen vaara 1918:229
teollisuus
1919:162
Konttinen
1919:232
H.P.B. 1919:297 marttyyrit 1920:5 ennustuksia 1920: 50 sota 1920: 199
sodan alusta lähtien olin venäläisten santarmien valvonnan alaisena, ks R.-R 1920:
339 367
ks Sipelgas, A. 1921:8 Karjala 1921:195
Kamensky 1921: 325 Venna 1921: 531 Efimoff
1923: 5 duhoboorit 1923: 11 P. E. V Kellomäki
1923:246
277
haaveilija
1924:48
H.P.B.
1925: 195 muist Suomi 1927:293
Venäjäksi ilmestyy näinä päivinä ”Pieni
-Ruusu-Risti-Katkismus” ks P. E. XII Christosophia 1927: 372 ja 1929: 178
ks Kristinusko ja maailmanrauha 1927: 393
JSuomen tulevaisuus 1928: 203 bolshevismi
1929:2 Janson, Ture 1929:19
Venäjä on luomassa uutta euraasialaista
kulttuuria, ks Europa 1929:232
ks Poika 1929:414 tuhatvuotinen 1930:137
kieltolaki 1931:76 H.P.B :n itämaalaisuus
1931:121 Tolstoi 1931:205 rauha 1931:210
Teosofia ja sosialismi 1934: 249 Tolstoin opin
-teosofia 1934: 293.
Vepsäläinen, Matti 1908:63 96.
Vera, Elia, P. E:n nimimerkki.
Wereide, prof. ks teleplasma 1922: 72.
Veri ks Historian lehti kääntyy 1905: 210
paha Ei pahaa pahalla 1906: 187 astraali
1907: 48
Kys. ”Joka syö minun lihaani ja juo minun
vertani, hänellä on iankaikkinen elämä; minä
olen
hänet
herättävä
viimeisenä
päivänä.”
•Jos Issa on lausunut nuo sanat, mitä hän
niillä tarkotti?
Vast. Noilla sanoilla, kuten raamatunkielellä yleensä, on kuvannollinen merkitys. Mitä
tarkotetaan
sanalla
”minun”
eli
”Kristuk.sen”?
Korkeamman
minuuden
jumalallista
tajuntaa (tietoa, tuntoa, tahtoa). Mitä on
”veri”? Se on elämänvoima. Mitä on siis
”Kristuksen veri”? Ihmisen korkeamman minän jumalallinen voima. Tämä näkyy lauseesta: ”Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meitä kaikesta synnistä”
(1 Joh. 1—7). ”Juoda Kristuksen verta” merkitsee antaa korkeamman minänsä jumalallisen voiman puhdistaa sielun pahan vetovoimasta. Tämä on kristukseksitulemisen mysterion ylempi puoli. ”Syödä Kristuksen lihaa”
•on saman mysterion alempi puoli ja merkitsee, koska liha ylipäänsä on aineellisuuden ja
näkyväisyyden vertauskuva, että kaikki personalliset kokemukset ulkonaisessa maailmassa on pidettävä korkeamman minän ”ruokana” (vrt. ”anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme”), josta se kasvaa ja voimistuu: maailma ei ole murheen laakso eikä
nautintojen
ilopaikka,
vaan
”ihmisenpojan”
•oppikoulu. 1907: 140
Kys. ”Sillä lihan sielu on veressä, ja minä
•olen sen teille antanut alttarille, että teidän
.sielunne pitäisi sen kautta sovitettaman. Sillä
-veri on sielun sovinto.” (3 Moos. 17: 11.) ”Ja
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paitsi verenvuodatusta ei yhtään anteeksiantamusta tapahdu.” (Hebr. 9: 22). Näiden
sanojen mukaan nuo onnettomat pahantekijät, jotka Kristuksen kanssa ristiinnaulittiin,
sovittivat kuolemallaan omat rikoksensa. Mutta
kenenkä syntein edestä Kristus sitten kuoli,
jos ihmiset kerran voivat sovittaa syntinsä
omalla verellään? Ja vaatiiko Jumala muuten
kuoleman ja veren vuodatusta kehittymättömäni ihmislasten ylösnousemukseksi?
Vast.
Tarkastakaamme
ensin
ulkonaisesti
noita kahta kirjotusta, Leviticusta ja Hebrealaisepistolaa. Minun täytyy tunnustaa, että
3 Mooseksen kirja tekee inhottavan vaikutuksen vihaa ja kostoa uhkuvan henkensä kautta.
Selvästi siinä kuvastuu vanha juutalainen siveyskanta alhaisuuksineen, julmuuksineen ja
pintapuolisuuksineen.
Todella
täytyy
ihmetellä että ihmiset, jotka saivat tutustua Jeesuksen valoisaan ja rakkautta uhkuvaan oppiin, koettivat etsiä vastaavaisuuksia Mooseksen kirjoista, ja että yhä vielä tänäpäivänä Leviticus ja evankeliumit sidotaan samoihin kansiin! Hebrealaisepistola on eksoterisesti katsoen juuri tuommoinen yritys sovittaa yhteen vanhan testamentin siveettömyydet ja uuden ihanteelliset opit käyttämällä
yhdyssiteenä
Paavalin-tapaista
jumaluusopillista järjestelmää.
Mutta jos koetamme ”ymmärtää kirjotuksia”, tunkemalla niiden esoteriseen henkeen,
voimme löytää järkeä niissäkin, jotka kirjaimen mukaan vain tulkitsevat oman aikansa
raakaa henkeä. Ensiksikin sana ”sielu” yllä
toistetuissa lauseissa ei tarkota kuolematonta
sielua, vaan elonherikeä eli praanaa (hebrealainen sana on nephesh) ; lause merkitsee siis
samaa kuin 2 Moos. 21:23—25: ”Mutta jos
kuoleman vahinko tulee, niin pitää hänen antaman henki hengestä (nephesh nepheshistä),
silmä silmästä, hammas hampaasta j.n.e.” ja
kuvaa esoterisesti karman lakia, joka lahjomattomalla oikeudella antaa jokaisen niittää
mitä hän on kylvänyt. Se ei suinkaan merkitse, että meidän pitäisi kostaa pahantekijälle, sillä ”kosto on Herran”; se vain kuvaa
meille luonnonlain oikeudellisuutta.
Mikä sitten on Kristuksen sovinto? Jokainen vihkimätön ihminen on karman orja,
mutta ihminen, joka kulkee ”Tiellä”, vapautuu askel askelelta karman vallasta. Hänessä
kasvaa Kristusihminen, joka voittaa synnin
ja pahan ja hän tulee ”sovitetuksi jumalan
kanssa”, s.o. tajunnassaan hän yhtyy jumalaan. Hän ei ainoastaan lakkaa luomasta
uutta pahaa karmaa, vanhankin vaikutuksia
hän kykenee muuttamaan. Vastaukseni teidän
kysymykseenne on siis, että Jeesuksen personallinen kuolema ei ollut mikään mystillinen
”sovitusuhri”, jota vastoin Kristushenki, joka
itsekussakin ihmisessä kerran on heräävä täyteen toimintaan, on tällä hetkellä useimmissa
ihmisissä vielä ”kuollut”, odottaen ylösnousemustaan. Ja se Kristushenki on todella meidän ”sovittajamme jumalan kanssa”, se on
todella ”Isän poika” ja ”jumala itse”, joka
piilee
kunkin
ihmisen
sisimmässä
sisässä.
1907: 183—184
ks sakramentti 1908: 123
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Korkein siveyslaki kieltää verta vuodattamasta ja ketään tappamasta, ks eläinkunta
1909: 35 ja 70
ks usko 1909: 137 lapsi 1909: 198 ilo 1909:
265 Kristus 1911: 287 P. E. XII Enkelein
1912:47
sijaissovitusoppi
1913:99
Europa
1914:255 nainen 1914:415 ennustuksia 1914:
419 Runni 1915:261 Tietäjä 1916:1 Suomi
1917:153 sota 1917:199 Tiander 1917:345
sota 1917:347 Suomi 1918:68 Punainen aika
1918:130
yhteiskunta
1919:258
politiikka
1919:261
marttyyrit
1920:5
sota
1920:102
sukupuolielämä 1920: 154 sota 1920: 196 R-R
1920: 342 R-R 1921: 22 Joulun R-R 1921: 581
minussa on enemmän gallialaista kuin latinalaista verta, ks oikeinkirjoitus 1922: 67
ks telepatia 1923: 37
Minustakin
tuntui
Buddhan
kanta
niin
luonnolliselta: älä vuodata mitään verta, ei
eläimenkään, ks vegetarismi 1923: 326
ks sota 1924:2 apostolit 1924:246 Uni ja
unennäkö 1924:292
T: Nelisenkymmentä vuotta sitten H.P.B.
kirjoitti
”Theosophist”
lehdessä
kristillisen
kirkon pääopinkappaleesta ja ”vereen kastamisesta” seuraavasti:
Kristillisessä
legendassa
”vapahtaja”
on
”vihkijä”, joka uhraa elämänsä lunnaiksi siitä
etuoikeudesta, että saa opettaa opetuslapsilleen muutamia suuria totuuksia. Hän, joka
ratkaisee
kristillisen
sfinksin
arvoituksen,
tulee ”Absoluutin Mestariksi” siitä yksinkertaisesta syystä, että kaikkien muinaisten vihkimysten — menneiden, nykyisten ja tulevien
— suurin mysterio selviää ja paljastuu hänelle. Ne, jotka omaksuvat vertauskuvan sanallisesti, jäävät sokeiksi eliniäkseen, ja ne,
jotka
paljastavat
sen
tietämättömille
joukoille,
ansaitsevat
rangaistuksen
varomattomuudestaan,
kun
yrittävät
”ruokkia
sikoja
päärlyillä”. Theosophist-lehti — niiden älykkäiden lukemana, jotka sitä ymmärtäessään
osoittavat ansaitsevansa sen verran salaista
tietoa kuin heille voidaan antaa — on saanut
oikeuden
julkaista
pienen
viittauksen.
Ken tahtoo käsittää sekä sfinksin että ristin
vertauskuvan
salaisuuden,
tutkikoon
egyptiläisten,
kaldealaisten,
muinaisten
juutalaisten,
hindulaisten
y.m.
vihkimysmenetelmiä.
Silloin hän tulee huomaamaan, mitä sana
”sovitus” — joka on kristinuskoa paljon vanhempi — ja myös mitä ”vereen kastaminen”
merkitsi. Korkeimman vihkimyksen viimeisenä
hetkenä, kun vihkijä oli paljastanut viimeisen salaisen sanan, täytyi ehkä hierofantin
tai ”vastasyntyneen”, kumpi taliansa heistä
oli arvokkaampi, kuolla, koska kaksi yhtä voimakasta adeptia ei saa elää ja sillä, joka on
täydellinen, ei ole sijaa maan päällä. Eliphas
Levi
viittaa
kirjoissaan
tähän
salaisuuteen
selvittämättä sitä. Hän puhuu Mooseksesta,
joka kuolee — salaperäisesti häviää tietämättömiin
Pisgah-vuoren
huipulta
”laskettuaan kätensä” vihkimänsä Aaronin päälle,—
Jeesuksesta, joka kuolee ”rakastamansa” opetuslapsen,
Ilmestyskirjan
tekijän,
Johanneksen puolesta, — Johannes Kastajasta — vanhan testamentin viimeinen todellinen nazari
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(katso Isis, II osa, s. 132), — joka vaillinaisissa,
ristiriitaisissa
ja
vääristetyissä
evankeliumikertomuksissa menettää henkensä myöhemmin
Herodiaksen
oikun
kautta,
mutta
nabathealaisten
salaisissa
kabbalistisissa
dokumenteissa uhraa itsensä sovitusuhriksi ”kastettuaan” (s.o. vihittyään) valitsemansa seuraajan mystillisessä Jordanissa. Näissä todistuskappaleissa Aha, Isä, vihkimyksen perästä,
tulee Pojaksi, ja Poika seuraa Isää ja tulee
samalla kertaa Isäksi ja Pojaksi, jota inspiroi Sophia Achamoth (salainen viisaus), myöhemmin muutettuna Pyhäksi Hengeksi. Mutta
tämä Johannes Kastajan seuraaja ei ollut
Jeesus,
sanovat
nazarealaiset.
Mutta
siitä
toisten. Vielä tänä päivänä seuraa vihkimystä
Himaalajan tuolla puolen opetuslapsen jonkun,
aikaa (kolmesta kuuteen kuukauteen) kestävä
kuolema, usein myös vihkijän; mutta buddhalaiset eivät vuodata verta, sillä he kammoksuvat sitä tietäen, että veri vetää puoleensa ”pahoja voimia”. Tantrikkojen Shastrat
(pyhät
kirjat)
kertovat
tshinnamastatantrikkojen
vihkimyksestä
(sanoista
tshinna
”eroitettu” ja masta ”pää” — koska Tshinnamasta-jumalatarta
kuvataan
pää
leikattuna
irti ruumiista), että niin pian kuin adepti on
saavuttanut
korkeimman
täydellisyysasteen,,
on hänen vihittävä seuraajansa ja — kuoltava, uhraten verensä veljiensä syntien sovitukseksi. Hänen täytyy ”leikata irti oma.
päänsä oikealla kädellään pitäen sitä vasemmallaan”.
Kolme
verivirtaa
syöksyy
esiin
päättömästä vartalosta. Yksi näistä ohjataan
irtonaisen pään suuhun (”. . . minun vereni
on totinen juoma” — nuo Johanneksen evankeliumissa olevat sanat, jotka niin suuresti
hämmästyttivät
opetuslapsia);
toinen
juoksee maahan puhtaan, synnittömän veren uhrina maaemolle; ja kolmas nousee taivasta
kohti
todistajana
”itsensä
uhraamisen”
uhrista. Tällä on nyt syvä Salatieteellinen merkityksensä,
jonka
ainoastaan
vihityt
tuntevat; kristillinen dogmi ei selitä totuutta sinnepäinkään, mutta The Perfect Way kirjan
puoleksi
inspiroidut
tekijät
paljastavat
totuutta, niin vaillinaisesti kuin sitä määrittelevätkin, paljon läheisemmin kuin mitkään
kristilliset kommentaattorit. H. P. B.
Madame Blavatskyn mainitsema kirja ”ThePerfect Way or the Finding of Christ” (Täydellinen tie eli Kristuksen löytäminen) ilmestyi v. 1882. Sen olivat kirjoittaneet Mrs..
Anna Kingsford ja Mr. Edward Maitland..
Mrs. Kingsford, joka oli saavuttanut lääketieteen
tohtorin
arvon
Parisin
yliopistossa,
oli merkillinen englantilainen mystikko, jonka,
näkyihin
ja
inspiratsioneihin
yllämainittu,
kirja kokonaan perustui. Hän oli alussa Teosofisen Seuran jäsen, mutta perusti sittemmin oman Hermeettisen Seuransa, kun eroavaisuus hänen länsimaalaisen ja Mr. A. P.
Sinnettin itämaalaisen teosofian välillä tuli
liian räikeäksi.
Niin — vuosikymmeniä myöhemmin arvosteltuna
Anna
Kingsford
oli
länsimaalainen
okkultisti,
joka
saavutti
”rosenkreutsiläisen”
vihkimyksen ja esiintyi Euroopassa samaan
aikaan kuin madame Blavatsky Indiassa. Mrs.
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Kingsford ei tuntenut teosofiaa laisinkaan,
silloin kun hänelle näyissä ja inspiratsionissa
ilmoitettiin se esoteerinen kristinusko, jota
kirja ”The Perfect Way” esittää. Hänen elämänymmärryksensä on syvästi mystillinen ja
perustuu siihen Kristukseen, joka on meissä.
Kaikki dogmit saavat järkiperäisen selityksensä
mystillisen
Kristus-käsityksen
valossa,
ja Mrs. Kingsford on lujasti vakuutettu siitä,
että kaikki uskonnot ovat oksia samasta
puusta, ikuisesta jumalallisesta totuudesta, ja
että niillä kaikilla on sisäinen esoteerinen
puolensa.
Kaikkia
”vapahtajia”
ja
ennen
kaikkea Buddhaa hän pitää suuressa arvossa,
väittäen vain, että Jeesus Kristus nosti totuuden tajunnan vielä korkeammalle tasolle, täten
täydentäen
Buddhan
työn.
Toimittajalta 1925: 50—52
Hengen asioissa verisiteet — — eivät merkitse mitään, ks juutalainen 1925: 190
verikivi [*H. P. B:n sormuksessa] ks H.P.B.
1926:214
ks R-R 1926:218 stigmatisatsioni 1927:329
Kristinusko
ja
maailmanrauha
1927:388
H.P.B:n
itämaalaisuus
1931:128
Mäntsälä
1932: 105 Paavali 1932: 201
”Mutta”, sanoo Pekka Ervast, ”suuri on
.sitten hämmästyksemme, kun jonakin päivänä
seisomme Jumalan valtakunnan portilla, elämän porteilla, jolloin huomaamattamme ja
tietämättämme olemme joutuneet tuon kaidan
tien päähän ja nyt kolkutamme Jumalan valtakunnan portille. Elämän portit aukenevat
ja saamme nähdä kirkkauden loisteen, saamme tuntea Jumalan Pojan auran. Se on meille kuin näky itse taivasten valtakunnan elämästä, ja miettiessämme näkemäämme meille
selviää mysterio Jeesuksen Kristuksen verestä
ja lihasta. Sillä Johanneksen evankeliumissa
sanotaan: Se joka ei syö minun lihaani ja
juo minun vertani, ei voi saada iankaikkista
elämää; sillä iankaikkinen elämä on juuri
siinä, että te syötte minun lihaani ja juotte
minun vertani. Meille selviää, mitä se on,
jota meidän tulee syödä ja juoda. Käskyjen
seuraaminen on vain ollut valmistusta. Iankaikkinen elämä on riippuvainen siitä, että
osaamme ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen,
että voimme yhtyä Jumalan Poikaan ja saada
häneltä iankaikkisen elämän. Tosin iankaikkinen elämä piilee ihmisessä itsessään ja hariessa itsessään on Jumalan Poika, mutta hän
>ei pääse tästä iankaikkisesta elämästä osalliseksi, ellei hän osaa rakentaa itselleen sellaista ruumista, jossa hän tässä iankaikkisessa elämässä saattaisi elää. Kun ihminen
siis on kulkenut valmistavan tien ja tullut
elämän portille, annetaan hänelle uusi tehtävä, tuon uuden, kuolemattoman ruumiin rakentaminen. Silloin hän sanoo itselleen, tämä
on mahdotonta, mutta taivaasta kuuluu vastauT: sinulle mahdotonta, mutta Jumalalle
mahdollista. Kun syöt Jumalan Pojan lihaa
ja juot Hänen vertansa, silloin sinussa syntyy ja muodostuu tuo iankaikkinen ruumis.
Hänelle selviää, mikä ihmeellinen mysterio
Jeesuksen Kristuksen veri on ollut ja on.” —
”Elämän portilla näemme, että on yksi Juma-
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lan Poika, jonka veri on täydellisen puhdas.
Ymmärrämme myöskin, että ainoastaan tuo
veri voi meidät puhdistaa. Silloin avaamme
minuutemme ottamaan vastaan Jumalan Pojan, joka aikojen aamusta lähtien on ollut
syvällä hengessämme, niin että voimme sanoa
kuin Paavali: ‘Minä elän. Kuitenkaan en
minä, vaan Kristus minussa’. Silloin hänen
elämänverensä
valuu
meihin
ja
puhdistaa
meidän veremme. Ei sillä tavalla, että silmänräpäyksessä
tulisimme
puhtaiksi,
vaan
niin, että meissä pannaan alulle kirkkauden
ruumiin synty ja muodostuminen. Taivaallisen ruumiin siemen lasketaan minuutemme
maaperään.
Jeesuksen
Kristuksen
ruumiista,
hänen lihastaan ja verestään tulee siis siemen meidän vereemme ja siitä siemenestä
kasvaa taivaallinen ruumis. Täten siis toteutuu Johanneksen sanat: ‘Ellette juo minun
vertani ja syö minun lihaani, niin ette tule
iankaikkiseen elämään.’ ”
[*Ote art ”Pyhästä maljasta kristillisenä
vertauskuvana” kirj. K. A.-L] 1934:344—345.
Veritate nulla praestat religio ks R-R
1929: 1.
Verne, Jules ks Wells 1908:60.
Wernle, professori ks maailmanloppu 1907:
182.
Veronica ks projisointi 1928: 217.
Verot ks seurakunta 1922: 293 sota 1924: 51.
Versailles ks T.T:n tehtävä 1921:514 Vollrath 1924: 329 Europa 1928: 11
T: ”Kireät ovat ajat”, valitetaan kaikkialla,
”rahaa ei tahdo mistään saada”. Totta on,
että ei ainoastaan Suomi, vaan koko Europa
on tätä nykyään vaikeassa taloudellisessa asemassa. Mistä tämä karma on johtunut? Tietysti siitä, ettemme ole totelleet elämän lakia,
vaan omin päin järjestäneet asioita itsekkäitä
periaatteita
silmälläpitäen.
Nykyinen
tilanne
on jotakuinkin välitön seuraus Versaillesin
rauhasta.
Vuonna 1917 kirjoitin Tietäjässä: ”Jos nykyinen sota loppuu valkoisten (voimien) voitolla, loppuu se siis joko yleisten vallankumousten merkissä tai veljellisen ja järkiperäisen sopimuksen avulla. Eikä siinä voitossa
tule kysymykseen rahallisia korvauksia enemmän kuin maitten anastuksiakaan. Siinä voitossa on pääasia, että valtakunnat päättävät
elää keskenään veljellisessä rauhassa ja sisäisesti panevat toimeen kaikkia valkeuden
voimien vaatimia uudistuksia (ss. 200—201).’n)
Samalla tavalla olin ajatellut, puhunut ja
viittaamalla kirjoittanut maailmansodan alusta lähtien. Näin niin selvästi, että todellinen
rauha tulisi riippumaan siitä, ettei vaadittaisi
rahallisia korvauksia ”voitetuilta” — olivatpa
nämä ketkä tahansa, — koska kaikki olivat
yhtä syylliset sotaan.
Mutta Versaillesin rauhanteossa ei tämmöisiä näkökohtia ymmärretty eikä edes otettu lukuun. Mustat voimat pääsivät voitolle
ja hämmensivät järkiä. Kärsimykset ja ki1

) [*ks sota 1917:200—201]
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roukset yhä jatkuivat, ja tänäpäivänä ollaan
siinä missä ollaan.
Eikö nyt ole pelastusta? On. Mielenmuutos
ja parannus ei koskaan ole liian myöhäinen.
Pelastava ajatus on tarjottu kansoille ja heidän johtajilleen, — ja merkit viittaavat siihen, ettei nyt enää ollakaan yhtä sokeita
kuin kymmenen vuotta sitten.
Pelastus on Pan-Europa. Nimitettäköön asiaa
millä nimellä tahansa, pelastus on siinä, että
kansat ja valtiot muodostavat liiton keskenään, lähtevät yhteisvoimin yhteistyöhön valoisamman
tulevaisuuden
puolesta,
luopuen
turhasta vallan- ja kunnianhimosta ja todella
ymmärtäen, että se mikä kaikkia yhteisesti
hyödyttää ei kenellekään yksityisesti saata
olla vahingoksi. Eiköhän olisi taloudellista
apua siitäkin, jos koko Europassa olisi sama,
yhteinen raha, vaikka sillä olisi oma nimensä
joka maassa?
Toimittajalta 1929:317—318.
Vertaileva uskontotiede ks myös uskonto
ks Landtman 1906: 91 Joulusymboliikkaa
1911: 356 T.S. ja veljeysaate 1916: 317 T.S:n
työ ja tarkotus 1916:346 Tietäjälehti 1917:
437 Lehmann 1921:59 R-R 1921:390.
Vertaus ks Tietäjälehti 1908: 8 itsekkyys
1909:133
ruumis
1909:201
lapsi
1910:47
hyvä 1919:26 tuonela 1919:214 Lasten R-R
1934: 182.
Vertauskuva, -Uinen jne ks myös symbooli
ks raamattu 1905:182 näyt 1905:215 raamattu 1906: 94 Joulu 1906: 275 Kristitty
pappi 1907:76 Salomonin sinetti 1907:251
Buhver 1908:311 karma 1908:331
Elefantti on buddhalaisten kesken kestävyyden ja itsehillinnän vertauskuva. Buddhakin väliin mainitaan elefantiksi. 1909: 59
muist
ks astraali 1909:135 viisi leipää 1910:173
Rakkauden
salaisuus
1911:212
Joulusymboliikkaa 1911:355 heraldiikka 1914:149 Sederholm 1915:322 uni 1915:502
Suurten runoilijain ja tietäjien taito on
juuri siinä, että ne pukevat syvimmän viisautensa vertauskuvan muotoon, s.o. muotoon,
jota voi käsittää vertauskuvaksi, ks Atra,
Kaarlo 1916: 53
[*kanteleen kuva lipussamme] Vaatimaton
se olisi, mutta sisältörikas ja henkevä vertauskuva, ks Suomi 1917: 156
ks kansallishaltia 1917:338 R-R 1920:343
ja 382 ja 1921: 21
Vertauskuvastona [*Kalevala] on yhtä rikas ja syvällinen, yhtä kaunis ja kirkas kuin
konsanaan muiden kansojen tarustot ks anteeksianto 1923: 83
kiinalainen vertauskuva voimien kolmiosta
ks Kohtalo, kaitselmus 1924: 264
ks Uni ja unennäkö 1924:299 vainaja
1924:314 Joulu 1924:363 veri 1925:50 J. R.
H.: Isä Abraham 1925:192 ja 255 lootuskoulu 1926:135 Sairas sielu 1926:227 homoseksualismi
1927:43
hindulainen
1927:247
Hesekiel
1930:178
manas
1932:111
aika
1932: 231
[*Vpm] on vertauskuviin ja allegorioihin
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puettu
filosofiseetillinen
kasvatusjärjestelmän
ks R-R 1933:108
ks riivaajat 1933: 145.
Vesa, Vesanto, salanimiä ks V. H. V. 1919:.
101.
Vesenterä, A. 1931: 205
Vesi, -koe ks myös vedenpaisumus
Vasta uusi vuosisata vei purtemme väljemmille vesille ks P. E. VII 1905:27
Jeesuksen veden päällä kulkeminen oli samanlainen
levitatsioni-ilmiö
kuin
spiritistisissä seanseissa tapahtuva mediumin ilmaannosto, vaikka Jeesus teki sen täydessä tajussaan ja omasta tahdostaan, ks raamattu.
1905: 183
Vedenlöytäjä. Kotimaassaan Suomessa vierailee nykyään Mr. Olli Kilponen Australiasta, oltuaan Suomesta poissa parikymmentä vuotta. Mainitsemme tämän sentähden, että.
Mr. Kilponen viime vuosina on tullut huomatuksi Australiassa merkillisen taitonsa takia
haarukan avulla löytää vettä. Tämä mediumismin laji on ollut ja on kaikissa kansoissa,
tunnettu, ja vaikka tiedemiesten tapana oli
nauraa ”vanhalle taikauskolle”, on viime aikoina yhä useamman tutkijan täytynyt tunnustaa se niinkuin moni muu yliaistillinen
ilmiö epäämättömäksi tosiasiaksi.
Tien varrelta 1909: 263
sukeltaessamme synkkiin vesiin ks Päämajassa 1911: 30
Nyt me tiedämme, että vettä, merta kaikissa
vanhoissa
vertauskuvastoissa
käytetään
merkitsemään
tunnemaailmaa,
henkimaailmoitten tunnepuolta, jonka tähden Lemminkäistä aivan hyvin voi kutsua Ahdiksi.
[*Ote ”Kalevalan avaimet”] 1912: 117
ks Runni 1915: 261 Mysteriot I 1916: 60
Kys. Kuinka voidaan sovittaa käytännössä
kaksi vastakkaista määritelmää vedestä? ”Rosenkreuziläinen maailmankatsomus” siv. 385
sanoo: ”Tislaamaton vesi on ihmisen suurin
vihollinen”. Tietäjässä v. 1911 siv. 383 luetaan: ”Tislattu vesi on kuollutta”.
Miten voimme löytää kultaisen keskitien
saadaksemme pitää ruumiimme mahdollisimman kauvan?
Vast. Omasta puolestani kallistun Hanishin
määritelmään, että tislattu vesi on kuollutta.
Eikö ihmisten kokemus pitkin vuosituhansia
ole osoittanut, että kirkas ja raitis lähdevesi
on paras inhimillinen juoma? Onhan olemassa lähteitä, joiden vesi on niin parantava,
lääke erinäisissä taudeissa, että lääkärit ja
apteekkarit kemiallisesti koettavat sitä jäljentää! Luonto on viisaasti järjestetty kemiallinen laboratoorio. ”Vesi vanhin voitehista (sekä sisältä että ulkoa), Jumala parantajista. ” 1924: 37
ks teosofia 1926:4 M-kirjain 1928:169
vesikokeen aallokoissa ks toivo 1930: 1
väljemmille vesille ks R-R 1931:73.
Vesimies
Vesimiehen merkissä, art.sarja julk Ihmisyyden Msfconto-kirjassa ks P. E. X
”Vesimies nousevana [*R-R:n horoskoopissa] ks R-R 1921:4
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”Kalojen merkistä Vesimiehen merkkiin” ks
murrosaika 1927: 213
Vesimies-ajan aamu koittaa ks tuhatvuotinen 1930: 137
Vesimieskauden tulevaa sarastusta ks Doyle
1931:290
T: Kesä on vähitellen loppumaisillaan, tämä
ihana kesä, jonka kuluessa Pohjolan luonto
kaikkine elävine olentoineen kerrankin on
saanut nauttia yltäkylläisestä päivänpaisteesta. Auringon valoa ja lämpöä on vuotanut
maan yli kuin runsauden sarvesta, ja ihmisiä
on muistutettu siitä, että onnen säteilevä
kirkkaus
ja
rakkauden
lämmittävä
rauha
voisivat kuulua elämän ehtoihin ihmistenkin
kesken, mutta minä-olennoille näkyy yhä olevan vaikeata taipua olemassaolon ja kauneuden
korkeampiin
toivomuksiin.
Intohimojen
aallot nousevat korkealle syvyyksistä ihmisten
rinnoissa, tavoittelevat taivasta, mutta
lyyhistyvät kokoon omaan voimattomuuteensa. Kuten Elias muinoin sai kokea, ei Herran
ääni kuulu intohimojen myrskyjen ja pauhujen keskeltä, — se kuuluu järjen ja omantunnon hiljaisena kuiskeena, vasta kun intohimojen pauhaava meri lepää tyynenä rinnassa.
Oi yksilöt, oi kansat, monta nousee kysymystä mieleen, kun katselee nykyajan elämää: miksi ei voitaisi tehdä noin, miksi ei
menetellä näin? Ja kuitenkin on mieli siitä
iloinen, että nähtävästi ollaan kaikesta huolimatta menossa hyvään päin. On sittenkin
kuin elettäisiin valkenevan aamun, nousevan
päivän edellä. On kuin ovi uuteen päivään
olisi jo raollaan. Voidaan jo aavistaen nähdä,
minkälainen on oleva elämä oven tuolla puolen, uuden aikakauden sarastaessa. Kalojen
kausi loppuu, Vesimies astuu näyttämölle.
On sanottu, että ___ Vesimies _ on veljeyden
merkki. On sanottu, että Vesimieskauden tuntomerkkinä on oleva suurempi suvaitsevaisuus, ymmärtämys ja anteeksiantavaisuus ihmisten kesken ja toiselta puolen myös suurempi auttavaisuus ja taloudellinen yhdenvertaisuus. Köyhyys ja kurjuus poistuu maailmasta, mikäli se ulkonaisista olosuhteista on
ollut riippuvainen, ja tilalle astuu yleinen
hyvinvointi. Köyhiä ja rikkaita ovat ainoastaan ne, jotka tahtovat sitä olla.
Sanalla ”veljeys” on monen korvissa sentimentaalinen kaiku. Tämä johtuu väärinkäsityksestä, ei siitä, että veljeys itsessään olisi
tunteellisuutta. Veljeys ei ole oikeutta vastaan. Veljeys nousee korkealle yli oikeuden,
mutta veljeyttä ei ole ilman oikeutta. Veljeyden
rikkojaa
voidaan
armahtaa,
mutta
ihminen itse ei tunne itseään veljeksi veljien
kesken, jollei hän täytä oikeuden vaatimuksia
ensin. Vapaus seuraa lain täyttymystä, ja
rakkaus on suurinta vapautta, niinkuin se on
korkeinta lakia.
Vesimieskaudella ei pelätä sanoja ”veljeys”
ja
”rakkaus”,
päinvastoin
etsitään
niiden
merkitystä
ja
toteuttamismahdollisuuksia.
Ja
koska rakkaus on itsessään vapaata, ei veljeyttä voida toteuttaa pakolla. Ei yhteiskun-
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tiakaan voida rakentaa veljeyden pohjalle,
ennenkuin yksilöt — ainakin enemmistö —
tulevat vakuutetuiksi veljeyden ja rakkauden
oikeutuksesta. Ja kuinka semmoinen vakaumus on voitettavissa? Useimmille yksilöille
ainoastaan siten, että he eläessään saavat
nähdä veljesrakkauden vaikutuksia ja tuloksia. Esimerkin voima voittaa ihmisminuuksien
vastahakoisuuden ja epäilyksen.
Entä esimerkki, mistä se tulee?
Se on luotava. Muutamat yksilöt ovat toisia hieman edellä sydämen kehityksessä —
vai sanommeko omantunnon ja järjen? Muutamat ovat ikäänkuin kokeneet enemmän. He
tietävät sisässään, että vihalla ja itsekkyydellä ei paljoa voiteta, mutta että lempeys ja
hyvyys lopulta perii maan. Nämä yksilöt saavat suuren elämäntehtävän alkavassa Vesimieskaudessa. Heidän tulee näyttää toisille,
s.o. suurille joukoille, esimerkkiä elämän taidossa.
Oi te kaikki heränneet ihmissielut, älkää
paetko tätä tehtäväänne, älkää epäröikö, älkää
lannistuko. Jumalat odottavat teiltä, että otatte ensimäisen askeleen.

*
Ja mikä on ensimäinen askel?
Koska rakkautta ei voi toteuttaa yksinään
muu kuin Jumala ja koska veljeyden käsitteeseen kuuluu, että useat sitä yhdessä elävät, on ensimäinen askel siinä, että ne yksilöt siellä täällä ympäri maailmaa, jotka tuntevat veljeyden hengen puhuvan itsessään,
ryhmittyvät yhteen toisiaan tukemaan ja toisistaan iloitsemaan, näyttäen siten esimerkkiä
maailmalle.
Neljättäkymmentä vuotta sitten olin nuori.
Kysyin
silloisilta
tovereiltani
Teosofisessa
Seurassa: ”emmekö me teosofit joka kaupungissa ja joka looshissa voisi elää jollain tavalla yhdessä, yhteisissä taloissa tai siirtoloissa, joissa aineelliset elämänehtomme olisivat enemmän yhdenvertaisia kuin nyt, joissa
ei ainakaan kenenkään tarvitsisi kärsiä nälkää ja kurjuutta?” Vaikka ajatus oli outo
useimmille, tunnustivat monet, että siinä oli
jotain oikeudenmukaista ja järkevää, mutta
millä tavalla se olisi mahdollinen toteuttaa,
sitä ei kukaan ymmärtänyt.
Ymmärtäneekö vieläkään?
Sitä on kuitenkin moniaalla, esim. Amerikassa, koetettu toteuttaa. Jos ei aate ole täysin onnistunut, on tämä riippunut yksilöjen
valmistumattomuudesta, ei siitä, että ajatus
olisi väärä. Ajatus on tulevan ajan oma, ja
se tulee — vaikkapa tuhannen epäonnistumisen jälkeen — toteutumaan.
Minusta on vain tuntunut, että teosofein
pitäisi kyetä sitä yrittämään toteuttaa. Sehän
on teosofisen liikkeen perusajatus, ja Teosofiseen Seuraan liittyjät ovat aina tunnustaneet
uskovansa veljeyteen. Ja jos T. S. on joutunut jollain tavalla umpikujaan, ei tämä saata
riippua muusta kuin siitä, että usko ei ole
pukeutunut tekoihin. Usko ilman tekoja on
kuollut. Teosofinen liike kuolee, jos ei se uskalla
muuttaa
veljesajatusta
keskinäiseksi
veljesrakkaudeksi.
Eikä
merta
kauemmas
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tarvitse kalaan mennä. Jolleivät teosofit opi
toisiaan teoissa rakastamaan, eivät he liioin
opi yhdessä maailmaa auttamaan.
H. P. B:kin sanoi, että meidän pitäisi pyrkiä siihen, että maailma voisi sanoa meistä
kuten ensimäisistä kristityistä: katso kuinka
he rakastavat toisiaan!
Emme usko kahden ihmisen onneen, ellemme näe heidän rakastavan toisiaan. Emme
usko avioliiton onneen yleensä, jos vain näemme riitaisia, epäsopuisia, katkeria aviopareja.
Mutta jos yhdenkin onnellisen perheen näemme, silloin on meidän helppo uskoa avioliiton
onnen mahdollisuuteen, koska sitä uskoa ei
tarvitse meihin ulkoapäin tyrkyttää, — se
piilee siemenenä omassa sydämessämme.
Samoin ei maailma herää täydelliseen uskoon ja luottamukseen, jos sille vain kerrotaan veljesrakkauden ihanuudesta. Mutta se
lämpenee heti rinnassaan, jos näkisi yhdyskunnan, jonka jäsenet todella eläisivät sovussa, rauhassa ja onnessa. Sillä rakkaus on
ihmissydämen luonnollinen tila. Ja kun näitä
yhdyskuntia olisi ympäri asuttua maailmaa!
Oi missä viivytte uranaukaisijat, te rohkeat sielut, jotka uuden päivän aamukelloja
ryhdytte soittamaan?
Toimittajalta 1932:169—172
ks P. E. III syntymäp. 1933:99.
Vesperale I & II 1925: 256.
Wessberg, K. R. ks ennustuksia 1920: 51
kuolema 1932: 2.
Vesta-tulta ks Joulun sanoma 1922: 298.
Westerlund, neiti 1911:186.
Westcott, Wynn ks Saint-Germain 1926:
101—103.
Weston, rouva ks H.P.B. 1929:275.
West Point ks sota 1934:50—51.
Weszynthius, Bruno 1924: 162.
Veteraani
August Aaltonen — — teosofisen liikkeen
ensimäisiä tukipylväitä Suomessa — — liikkeemme veteraani 1923: 357
teos. liikkeen — — veteraanit ks P. E. VII
1924: 230
Olen teosofisen ikäni nojalla tämän maapallon nykyään eläviä ”teosofisia veteraaneja”, ks oppi 1925: 223
ks A. B. 1927: 291
Kohta olenkin aivan harvoja teosofisia veteraaneja, vaikken iän puolesta ole kaikista
vanhimpia. 1934:78.
Vetovoima ks Jumala 1909:106 H.P.B.
1909: 140 P. E. V 1910: 328 Päämajassa 1911:
25 Rakkauden salaisuus 1911:213 opettaja
1912: 309 ja 407 sukupuolielämä 1920: 153.
Wettenhovi-Aspa [*Wetterhoff-Asp], Sigurd
Finlands Gyllene Bok. I. Svar på ”Svenskt
i Finland”. 128 siv. suurta 8:vo. Hinta Smk.
3:—.
Tekijän
kustannuksella.
Tilattavissa
Teosofisesta Kirjakaupasta.
Harvoin lukee kirjan suuremmalla nautinnolla. Tekijän esitys on kauttaaltaan niin
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säkenöivän nerokasta, niin uskoa ja intoa
uhkuvaa, että — sanokoot kamarioppineet
hänen päätelmistään ja varsinkin hänen kielitutkimuksistaan mitä tahansa — lukija jää
odottamaan jatkoa jännityksellä. Hän kertoo
Suomen kansan alkuvaiheista ja vaikka hänen
todistelunsa
tuntuu
uhkarohkealta
ja
usein etsityltä, täytyy ihmetellä hänen intuitiivistä kykyään, joka vie hänet niin lähelle
salatieteellisen näkemyksen tosiseikkoja.
Ei tarvitse viivähtää kirjan heikoissa kohdissa. Tekijä ei ole kielitutkija ammatiltaan
eikä saata välttää erehdyksiä. Mutta hänellä
on sitä uskoa Suomen kansaan, sen kansan
henkeen, voimaan, viisauteen ja tulevaisuuteen, jota niin usein puuttuu nykyajan tieteellisiltä tutkijoilta. Olkoon Suomen kansallishaltia tälle tulisielulle suopea!
Kirjallisuutta P. E. 1915:309
T: Kuuntelin äskettäin erinomaisen mieltäkiinnittävää luennoitsijaa. Herra Sigurd Wetterhoff-Asp,
ennen
tunnettu
taidemaalarina,
sittemmin kanavaehdotuksen laatijana ja nyt
viimeksi kirjan ”Finlands Gyllene Bok” (Suomen kultainen kirja) tekijänä, piti ruotsiksi
esitelmän uudella ylioppilastalolla Helsingissä
Egyptin
hieroglyfeistä
ja
niiden
suhteesta
suomenkieleen, osottaen tällä, kuten kirjallaankin,
että
hän
muiden
harrastuksiensa
ohessa pitkin elämäänsä ja ainakin viime
vuosina yksinomaan on tehnyt laajoja tutkimuksia kielitieteen alalla. Hänen esiintymisensä puhujana oli tyyntä, vakavaa ja itsetietoista. ”Tässä minä seison. Olen paljon
tutkinut ja ajatellut. Tiedän mitä tahdon. Te
voitte minulle nauraa, sillä te ette näe, mitä
minä näen. Mutta minä tiedän, mitä minä
uskon.” Hänen äänensä kaikui sointuvana ja
selvänä. Hän ei intoillut, ei lämmennyt, ei
yrittänytkään
”puhua”.
Tieteellisen
kuivasti
hän toi asioitaan esille, mutta nämä asiat!
Sali ei ollut kuin puolillaan yleisöä — koulunkäynyttä akateemista yleisöä, — mutta
tämmöinen esitelmä oli sittenkin merkkitapaus
kulttuurielämässämme.
Ajatelkaa
nyt:
meikäläisellä
murrosajalla,
jolloin
oppineet
ihmiset pitävät miltei häpeänä uskoa mihinkään suureen, ihanteelliseen ja ylevään, jolloin sivistys vaatii, että muutaman vuoden
ulkoluvuilla
yliopistossa
vernissoitu
maisteri
tai tohtori ivahymyllä katselee ”haaveilijaa”,
joka omistaa elämänsä ja henkensä jollekin
aatteelle, — sellaisella ajalla ilmestyy mies,
joka sielunsa koko hehkulla antautuu tutkimuksiin omin päin, joka henkensä intuitsionilla aavistaa ihmeellistä loppuratkaisua ja
joka vilpittömyytensä koko voimalla uskoo
ja luottaa henkensä näkemykseen! Sanokaa,
eikö semmoinen mies ole omaperäisyydessään
ihailtava, eikö hän ansaitse meidän kunnioitustamme?
Eikö hänen esiintymisensä ole
merkkitapaus?
Luento marraskuun 28 p:nä oli vain ensimäinen — toivon pitkästä — sarjasta ja aivan alustavaa laatua. Älköön nyt väsykö
herra Asp, ei puhumiseen, ei tutkimiseen, ei
kirjottamiseen! ”Finlands Gyllene Bok” oli
myös merkitty n:o l:llä. Ilmestyköön jatkoa
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siitäkin! Vaikka on pilkkakirveitä, jotka nauravat herra Aspin tieteellisille todisteluille,
on kuitenkin yleisö — luulen suurikin, —
joka jännityksellä odottaa hänen aatteittensa
jatkuvaa kehittelyä.
Sillä, kuten sanoin, ne asiat ja aatteet,
joita herra Asp esittää, ovat siksi hämmästyttäviä ja siksi kalliin mielenkiintoisia kaikille suomalaisille, että herra Asp ei millään
muotoa saa väsyä tai lamaantua.
Mikä on sitten herra Aspin ydinaate? Suomenkielen arvaamaton ikä ja Suomen kansan
polveutuminen
ikimuinaisesta
kulttuurikansasta. Näin selittää herra Asp: Silloin kun Europpa oli jäiden vallassa, silloin PohjoisAfrikan ilmanala oli lauhkea ja nykyinen Saharan erämaa oli viljavana pelto- ja puutarhamaana, jossa asusti onnellinen ja viisas
kansa. Kun pohjoisnavan siirtymisen kautta
jäät sulivat Europasta, muutti Afrikka kuumaan vyöhykkeeseen ja suuresta Saharasta
tuli autio korpimaa. Kansanvaellus eri suuntiin, maitse ja meritse, alkoi, ja Niilinvirran
laaksot ja deltamaat tulivat itäänpäin siirtyneiden tyyssijoiksi. Siten syntyi vanha Egypti.
Toisia kulki meritse kauas Suomen rannikoille ja jäivät tänne asumaan. Suomalaiset
ovat täten vanhan egyptiläis-sukuisen kansan jälkeläisiä.
Entä todistukset? Niitä herra Asp lupasi
vähitellen
seikkaperäisesti
esittää.
Toistaiseksi hän vain tahtoi ylimalkaan viitata siihen, että Egyptin vanha kieli nähtävästi oli
suomenkieli tai sille läheistä sukua oleva
kieli. Hän antoi suuren joukon esimerkkejä
Egyptin hieroglyfeistä ja egyptiläisistä sanoista. Monet näistä hämmästyttivät suomalaisella kaiullaan ja ulkomuodollaan, jotkut
taas tuntuivat kaukaa etsityiltä ja saivat —
sen tunnustan — minunkin suuni vetäytymään
hymyyn. Mutta kaiken kaikkiaan kuulija jäi
silmät ja suu auki ihmettelemään. Jos herra
Aspin linguistisissa todisteluissa on perää,
silloin todella avautuu uusi maailma suomenkielen tutkijoille.
Helppoa ei ole kuitenkaan antaa tieteellisesti pätevää arvostelua herra Aspin kielitutkimuksista ja johtopäätöksistä. Pitäisi siihen kyetäkseen ennen kaikkea olla asiantuntija, siis ainakin egyptologi. Se vähä, mitä
minä olen hieroglyfikielestä lukenut europpalaisesta tieteellisestä käsikirjasta, ei nähdäkseni anna tukea herra Aspin selityksille
eikä tarjoa sitä avainta, jota herra Asp käyttää. Herra Asp on epäilemättä syvällisesti ja
monipuolisesti perehtynyt aineeseensa, ennenkuin hän on katsonut voivansa tuoda esille
omia johtopäätöksiään. Sillä kuinka houkuttelevaa on yhdeltä kannalta katsoen liian ”omintakeisesti” ja siis vähän ennakkoluuloisesti
selittää vanhaa kuollutta kieltä sen kuvakirjaimissa! Eihän kukaan kiven kovaan saata
väittää tulkintaa vääräksi! Tällä en mitenkään arvostele herra Aspin metodia, olen vain
yhä odottavalla kannalla. Tahdon kuulla lisää
— paljon, paljon lisää — hänen todistuksistaan, sillä hänen aatteensa herättävät syvintä
mielenkiintoani.

Viattomuus

Olemmehan tottuneet pitämään suomalaisia
mongolein sekarotuisina jälkeläisinä ja teosofisen sanaston mukaan seitsemännen atlantilaisen alarodun jonakin heimona. Jos nyt
herra Aspin johtopäätökset pitäisivät paikkansa, emme suomalaisina kuuluisikaan alkuperäämme nähden Atlantiksen seitsemänteen
alarotuun, vaan kuudenteen n.k. akkadilaiseen.
Sillä akkadilaiset syntyivät alarotuna Atlantiksella nykyisen Saharan ja Välimeren tienoilla ja läksivät sieltä itäänpäin: akkadilaista
alkuperää olivat egyptiläiset, muinaiset etruskit, foinikialaiset ja kartagolaiset sekä sumero-akkadilaiset kansat. Juuri näitä kansoja herra Aspkin luettelee suomensukuisina
ja ovathan jotkut tiedemiehetkin huomanneet
yhtäläisyyksiä kielellisesti Suomen kansan ja
edellämainittujen
kansojen
välillä.
Niinpä
muutama vuosi sitten prof. Jules Martha
Parisissa
sanoi
suomenkielestä
löytäneensä
avaimen
vanhoihin
etruskilaisiin
teksteihin.
(Etruskit asuivat Italiassa ennen roomalaisia.)
Täydellinen ympärikäännös pitäisi, kuten sanottu, tapahtua koko käsityksessämme Suomen kansan muinaisuudesta ja alkuperästä,
jos herra Aspin intuitsionissa on perää.
Ken elää, hän näkee.
Toimittajalta 1915:495—498
Suomen kultainen kirja, S. WetterhoviAspan merkillinen teos on nyt ilmestynyt suomeksikin. Jokainen teosofi, joka Suomen kieltä
ja kansaa rakastaa, rientäköön sitä lukemaan.
Sen hinta on 2:75 ja on se saatavana Teos.
Kirjakaupasta ja kustannusliikkeestä.
Tien varrelta 1916: 48
W-A:n Lördagsqvällar ks Leino, Eino 1917: 8
Eräs
meidän
suomalainen
tutkijamme,
ei
virallinen,
vaan
amatööri,
Wettenhovi-Aspa,
on sitä mieltä, että suomenkielessä on havaittavissa selvä sukulaisuus egyptiläisen kielen
kanssa, vieläpä että suomi on ollut maailman
alkuperäinen kieli. Niin kansallisesti imarteleva kuin tämmöinen olettamus onkin, on se
vaikeasti todistettava. Hänellä on muuan esimerkki. Kreikkalaiset kertovat, että egyptiläiset nimittivät sfinksiä sanalla harmakhis,
ja Wettenhovi-Aspa sanoo, että harmakhis on
sama kuin harmaa kissa. Tuskin asia sentään
on niin helposti ratkaisu. [*Ote art. Vieläkin
sanojen
tulkintaa]
1928:
235—236
ks Lönnqvist, Elias 1931:367.
Via Appia ks moraali 1930: 95.
Via Dolorosa ks H.P.B:n itämaalaisuus
1931: 123.
Viapori ks ennustuksia 1914: 420 Janson, T.
1929: 19.
Viattomuus, viaton
Viattoman
tiedottomuuden
tilasta
meidät
herättää himo ja uteliaisuus ks hyvä 1907: 202
ks Kielletty 1908: 97 minuus 1908: 185
Ei lapsen viattomuutta voi kutsua jumalalliseksi; se on luonnollinen kauneus, joka haihtuu elämän taipaleella, ks kehitys 1909: 105
ks epäilys 1910:291 kehitys 1920:98 R-R
1921:21 ja 388 Wood 1922:167
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Jeesus oli viaton kuin lapsi — — Hän oli
kasvattanut itsensä viattomaksi ks Mestarikirjeet 1925:101
ks panettelu 1930: 132.
Vickström, Victor Hugo
Pappisvallan
pirunpalvelus.
Suomennos.
Helsinki, Vihtori Kosonen. Tämä kirja ei ole
ollenkaan niin pelottava kuin sen suomalaisesta nimestä päättäen odottaisi. Sen alkuperäinen nimi kuuluukin ”Prästväldets satanism”, joka kaikuu melkoisesti ”sivistyneemmältä”. Itse asiassa kirja on tunnetun ruotsalaisen kaunokirjailijan tekemä ja sangen
taidokkaasti, vaikka paikotellen hyvinkin rohkeasti kirjotettu. Sen tekijä ei ole mikään
”näkijä” eikä siis ”haaveilija”. Materialistitkin saattavat pahoin voimatta tutustua hänen
mietteihinsä. Kuitenkaan hän ei ole materialisti. Hän uskoo Jumalaan! Mutta ei tuohon
pirulliseen jumalaan, joka ihmisiä piinaa ja
pelottaa, vaan ikihyvään ja ikijaloon Isään,
josta Jeesus puhui. Se on siis kirja, jonka
teosofi lukee mielensä virkistykseksi. Eikä se
ole hinnalla pilattu: Smk. 1:—.
Kirjallisuutta 1908:344.
Videnius, Eva ks Omatunto-lehti 1905: 119.
Vienan Karjala ks Suomi 1918: 127 Karjala
1921: 196.
Viettelijä, -lys jne ks itsehillintä 1910: 131
Atra, K. 1915:253 ajatus 1916:386 Suomi
1919:8 paha 1921:62 magia 1929:440.
Viha ks paha Ei pahaa 1906: 187 astraali
1907:48 Kristitty pappi 1907:75 veri 1907:
183 rikos 1907:273 rauha 1910:326 astraali
1913: 100 veljeys 1915: 4 Tietäjä 1916: 1 Mysteriot I 1916: 66
En usko vihaan enkä väkivaltaan, ks sota
1917: 198
Mistä siis johtuu — — viha? ks Suomi
1917:450
Viha on valtava voima ja se voi joskus
aikaansaada
suuriakin
muutoksia
ihmisen
synnynnäisessä luonteessa; mutta ikävä kyllä
muutokset usein osottautuvat häiriöiksi. Samoin
vallankumouksen
voittamat
tulokset
usein
ovat
häiriöitä
yhteiskuntaruumiissa,
joista vain on seurauksena, että liiaksi pingotettu eetteriruumis eli valtiomuoto ponnahtaa omasta voimastaan takaisin entiseen tilaansa. Suurempi voima kuin viha on rakkaus. [*Ote art. Kuinka soisin maatani hallittavan?) 1918:63
ks Suomi 1918: 68 sota 1918: 194
Me kylvimme vihaa, me niitämme katkeruutta, ks rauha 1919:4
älä vihaa vieraita kansallisuuksia — —
maapallo — — kaipasi rakkauden marttyyreja, joiden veri olisi puhdistanut ilmapiirin
vihan saastasta, ks marttyyrit 1920: 3
viha ei lopu vihalla ks sota 1920: 105
ks Joulu 1921: 3 R-R 1921: 21
Ja miksi ovat nämä [*teosofiset] seurat
enimmäkseen vihamielisiä toisilleen? ks T.S:n
tehtävä 1921: 329
ks Kristus ja teos. liike 1922: 39 Wood
1922:167 Joulun sanoma 1922:296 nuhteleminen 1923: 5

Vihkimys

luovumme kostosta ja vihasta — — Minkätähden Hän [*Jumala] vihastuisi omiin lapsiinsa? ks anteeksianto 1923: 85
ks Sinnett 1923:124 oppi 1925:223
älkää vihastuko toisillenne ks Messias 1926:
74
H. P. B. vihamiehiltäänkin ansaitsee tunnustuksen ks teosofia 1926: 166
ks magia 1927:127 Joulu 1927:376
Personallisille vihamiehille on tehtävä hyvää, niitä on siunattava ks Kristinusko ja.
maailmanrauha 1927: 390
siunasivat
vihamiehiään
ks
bolshevismi
1929: 3
teologinen viha ks H. P. B :n itämaalaisuus 1931:128
ks Vesimies 1932:170 Paavali 1932:201
kiitos 1933: 72.
Vihanti 1915:44 ja 310 1916:336 1917:244.
”Vihollinen” ks Opetuslapsi 1906: 181 isänmaa 1907: 24
Kerrankin rehellinen ja vakava vihollinen!
Vihollinen semmoinen, joka oikeastaan on ystävä! ks Kristitty pappi 1907: 74
ks lapsi 1910:77 epäilys 1910:292
Uskon suurin vihollinen ks itsetunto 1911:3
rakastakaa
vihollisianne
ks
täydellisyys
1912:249
Se suuri vihollinen, joka on meidän vastassamme, ei ole kirkko tai joku muu yhteiskunnallinen laitos vaan itse ihmisluonnossa
piilevä hitaus ja haluttomuus ajattelemiseen,
uneliaisuus ja velttous, ks työ 1913: 52
Onnen elämäntiellä ihminen voittaa sisäiset vihollisensa. — — Ensimäiset viholliset
ovat — — Toiset viholliset — — kolmannessa
sijassa ks onni 1914:2
vihollinen, joka aina väijyy ihmistä tunteiden maailmassa: Sukupuolihimo, ks Marjatanrengas 1914: 410
ks kansa 1914:501 J. R. H. 1915:239
”Rakastakaa vihollisianne” ks veljeys 1917:
342
ks sota 1917: 347 ja 1918: 194 rauha 1919: 5
marttyyrit 1920: 4 salatiede 1921: 456
sielun vihollinen ks Joulun R-R 1921: 581
ks sota 1922: 163
”rakastakaa
vihollisianne”
ks
Kristinusko
ja 1927: 390
ihmiskunnan viholliset ovat tietämättömyys,
sairaus ja köyhyys, ks jättiläinen 1929: 146
ei rakasteta vihollisia — — missä ovat Jeesuksen seuraajat? ks Jouluyö 1931: 339
Vihkimys, vihitty, ”Vihkijä” jne
ks Ylösnousemus 1905: 214 juhlamenot
1905:246
juurirodut
1906:90
Melkisedek
1906:141 Opetuslapsena-olo 1906:181 P. E.
VII 1906:251 salatiede 1907:4 Kaita tie
1907:60 maailmanloppu 1907:182 veri 1907:
183 Salomonin 1907:251 kuolema 1907:272
Tämä nimitys Kristus eli voideltu oli nimittäin Vihityn Mestarin kunnianimi, ks apostolit 1907: 273
ks Ylösnousemus 1908: 93 sakramentti 1908:
123 Miten Jeesus kuoli? 1908: 181 karma
1908: 335
Ken tahtoo tietää, miten vihityt elävät,
lukekoon Zanonin. ks kirjallisuus 1909: 44
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(Vihittyjen oppi) ”De invigdes lära” ks
Jumala 1909: 107
ks astraali 1909:135 usko 1909:138 kuuketju 1909: 301 Mestari 1910: 127 raamattu
1911: 19 Päämajassa 1911: 22 ja 149 puhujat
1911:354 Sal. O:n Maailmansynty 1914:59
heraldiikka 1914:149 ylösnousemus 1914:191
kynnyksenvartija 1914: 191 kesäkurssit 1914:
197 Mysteriot II 1916:110 Dunlop 1916:195
P. E.XII Kalevalan Avain 1916:245 T. S :n
työ ja tarkotus 1916: 347
”tahdotko liittyä ihmiskunnan veljiin, vihittyjen ikuiseen veljeskuntaan? ks teosofia:
Veljeyden 1916: 388
ks Mestarit 1917: 244
lopulta tapahtuu vihityn elämässä yhteensulautuminen ylemmän ja alemman välillä
— — Kun vihityssä ihmisessä ihmisminä on
personoitunut
ja
saavuttanut
itsetietoisen
kuolemattomuuden, silloin samalla on syntynyt jumala ihmisessä (eli Kristus) ja logoksen ruumistumisprosessi on alkanut. — —
Entinen vihitty ihminen ei enää ole olemassa,
sillä hän on muuttunut jumalaksi, mutta ks
Jeesus vaiko Kristus? 1919: 17
ks aine 1919: 214
Kys. Allekirjottanut pyytää saada tietää,
ketä Tietäjä tarkottaa Hänellä kirjotuksessa
”Viides Vihkimys”. Mikä on hänen maallinen
nimensä?
Vast.
Esitelmässään
”Viides
Vihkimys”
Mrs. Besant tarkottaa ”Hänellä” yleensä sitä
ihmistä, joka on henkisessä kehityksessään
saavuttanut
mestariuden,
mutta
erikoisesti
n.k. maailmanopettajaa eli boodhisatvaa, jota
Mrs.
Besant
myös
nimittää
Kristukseksi.
1919: 287
ks joulu 1919:292 H.P.B. 1919:297 R-R
1921: 18
Jeesus oli Mestari-sielu ja totuuden etsijä
voi olla vihkimyksen tien alkupäässä, ks Jeesus 1921:67
Vihitty opettaja on ensimäisenä pannut jokaisen okkultisen liikkeen alulle, ks R-R 1921:
389
ks Kristus ia teos. liike 1922: 38 R-R 1922:
161
Minulta kysyttiin äskettäin, mistä voi tietää, onko joku henkilö — — ”vihitty” vai ei
ks Opetuslapsius 1924: 162
Korkeimman vihkimyksen viimeisenä hetkenä, kun vihkijä ks veri 1925: 50
ks
Mestarikirjeet
1925:100
auktoriteetti
1925:150 totuus 1925:241 P. E. XII Kadonnut Sana 1925:341 P. E. III syntymäp. 1926:
10 I.T.J. 1926: 34 R-R 1926: 305 Kristus 1927:
3 ja 42 magia 1927: 126—128 Holm, K. 1927:
331 Jeesus 1928: 349 Kristus 1929: 139 Poika
1929:411 Kalevala 1930:80 H.P.B :n itämaalaisuus
1931:123
Temppeliseura
1931:
250 Goethe 1932: 70 Teosofia ja sosialismi
1934:248.
Vihti ks Hernberg, H. 1915:401 P. E. V
Vihti 1933: 35.
Viik, Maria 1929: 315.
Wiik, Olavi 1932: 166.
Wiik, William 1909: 302.

Viipuri

Viikkolehti ”Etsijä” 1915: 181
Teosofinen viikkolehti. Varmaan viime Tietäjän n:ssa olleesta ”tulevaisuudenunelmasta”
intoa saaden keskustelivat t.k. alkupäivinä
Helsingin Kalevan Nuoret uudesta teosofisesta lehdestä, joka laajemmalle leviten ja
useammin ilmestyen kuin Tietäjä, veisi teosofian sanoman ympäri Suomen niemen. Pysähdyttiin viikkolehden tuumaan ja muodostettiin komitea viemään asiaa perille. Tähän
valittiin hrat Edv. Leimu, Otto Salmi ja
Alhovuori, kirjailija V. Palomaa sekä nti
Aino Suomi. Taloudellisesti turvaamaan lehden asemaa ajateltiin perustettavaksi osakeyhtiö, ja asia päätettiin ottaa esille juhannuksena
pidettävässä
Seuran
vuosikokouksessa,
johon mennessä aate vielä ehtii kypsyä jäsenten mielissä.
Tien varrelta 1915:256
viikkolehden — — Päätoimittajaksi toivottiin hra V. H. Vaivanne ja taloudenhoitajaksi
— — hra A. Alhovuori, ks P. E. VII 1915: 260
Viikkolehti ”Etsijä”. Komitea, joka S. T. S.
vuosikokouksessa
valittiin
puuhaamaan
teosofismielistä kansanomaista viikkolehteä, hyväksyi kokouksessaan 21 p:nä heinäk. vastaavaksi toimittajaksi V. H. Valvanteen ja otti
lehdelle nimeksi ”Etsijä”. Luovuttiin tuumasta perustaa lehden tueksi heti ensi vuonna
osakeyhtiö ja päätettiin lehti alottaa yksityisillä takauksilla. Anotut takaukset on saatu
ja Painoylihallitus on antanut ilmestymisluvan. Näytenumero ilmestyy marraskuun alkupäivinä. Asian harrastajia ja auttajia pyydetään kääntymään toimittajan puoleen, os.
Oulunkylä.
Tien varrelta 1915: 360
Etsijästä ei tule toistaiseksi mitään ks
VHV 1915: 403
”Etsijä”. Tämä V.H.V:n uusi viikkolehti ei
toistaiseksi tule ilmestymään. Syy on mainittu ”Toimittajalta” osastossa. Samaten jää
Idän Tähti ilmestymättä ja Salaisen Opin
kuudes nide siirtyy tuonnemmaksi.
Tien varrelta 1915: 408
ks Leino, Eino 1915: 498.
”Viimeinen tuomio” ks tuomio.
Viini, -mäki, -puu jne
”Jumalan viinimäessä” ks opettaja 1912: 407
uutta henkistä viiniä ks R-R 1920: 343
ks apostolit 1924: 245
jokainen työntekijä Herran viinimäessä on
vaatimaton ks Leino, Eino 1926: 14
”Herran viinimäessä” ks ITJ 1926: 35
ks vpm 1926:106 Valk. Veljesk. 1926:138
Kristus 1927:2 R-R-vpm 1928:23 Elämänpuu
1929: 124.
Viipuri ks myös P. E. V.
1907:44, 114, 236, 274, 1908:63, 95, 126,
127, 188, 255, 348, 384. 1909:38, 39, 1910:
328, 360, 1911:180, 1914: 512, 1916:241, 243,
1917: 483, 1918: 19, 94, 96, 134, 1920: 336.
1922:69, 319, 1924:8, 222. 1925:368, 1926:
32, 64, 1927: 161, 372, 1928: 140, 218, 1929:
134, 363, 452, 1930: 377.
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Viisaus, viisas
T. S. monogrammina — se on viisauden
käärme ripustettuna egyptiläiselle ristille, ks
P. E. VII 1905: 27
Teosofia on jumalallinen viisaus eikä se
viisaus ole kenenkään oma. Päinvastoin me
ihmiset olemme viisauden lapsia ja viisaus
meitä etsii, ks teosofia Kansainvälinen 1905:
92
ks Omatuntolehti 1906:4 Paavali 1906:17
auktoriteetti 1906:88 H.S.O. 1906:122 Melkisedek 1906:141 teosofia Mitä T.S. 1906:148
paha Ei pahaa 1906: 188 Kansallinen kulttuuri 1906: 191
jos tahdomme tulla viisaiksi, voimme siksi
tulla. — — viisauteen vievä tie on kapea ja
vaivalloinen. Sen tien nimi on itsekkyydestä
luopuminen, ks Hinduhypnotismi 1906: 202
ks uskonto 1906: 236
Vesi on itsessään kirkasta. Niin noiden viisaiden mieli, joka hämärtyi vain muitten
suruista.
Kuten kitka synnyttää lämpöä (elämää)
”kuolleessa” kappaleessa, niin viisaan tunneruumis, joka on kuin kuollut omaan itsekkyyteensä nähden, on täynnä myötätuntoa, niin
pian kuin toisten tunteet, ilot ja huolet, panevat sitä värähtelemään. 1907: 33 muist.
Valkoisen magian puolella kutsuu viisaus ja
työ ks Kaita tie 1907: 59
Viisaan hallituksen ei tarvitse olla aseissa
omaa kansaansa vastaan. 1907: 68 muist.
Jumalallinen viisaus on aina yksinkertaista
— suoraa, rehellistä — toiminnassaan, maailmallinen
sitä
vastoin
monimutkaista,
viekasta ”politillista”. 1907: 70 muist.
raamatussa
puhutaan
”jumalan
viisaudesta” ja ”salatusta viisaudesta” ks Kristitty
pappi 1907: 76
ks veljeys Onko 1907:97 tieto 1907:133
muist.
Viisas voittaa alemman minänsä vastenmielisyyden, ennenkuin se kasvaa ”kynnyksellä
vartioivaksi” hirviöksi. 1907: 200 muist.
ks hyvä 1907:202 Salomonin 1907:251
Tietäjä-lehti 1907:254 Kehityksen kulku 1907:
270 Tietäjä-lehti 1908: 5 veljeys 1908: 28 karma 1908:91 Kielletty 1908:97 kansa 1908:
251 Tietäjä-lehti 1909: 5
Näin lohdutti Viisaus lapsiaan pari tuhatta
vuotta sitten, näin se opettaa ja lohduttaa
vielä tänä päivänä. Viisaus on todella kolminaismaailman yläpuolelta kotoisin ja se ihminen, joka viisaudesta syntynyt on, hän on
kolminaismaailman voittanut. Ja koska näitä
voittaja-ihmisiä aina on mukana, silloin kun
Viisaus puhuu maailmalle, etsien lapsiaan,
saattavat lapset olla turvassa, ks uskonpuhdistus 1909: 41
ks Kalevala 1909: 76
viisaat itäiseltä maalta. — — teosofia on
kreikkalainen sana ja merkitsee ”jumalviisaus”, jumalallinen viisaus, myös viisaus Jumalasta ks lapsi 1909: 199
kaldealaisia viisaita ks Tietäjät itäiseltä
1909: joulul: 4
ks veljeys 1909:207 P. E. XII Uuden ajan
1910: 1 maanomistus 1910: 50 kiusaus 1910:
223 salatiede 1910:274 epäilys 1910:293

Viisaus

[*looshien työ] on puhdistanut ilmapiiriä
ja vetänyt joukon viisaudelle alttiita sieluja
lähemmäksi teosofiaa. — — Niin toteutuu
taas vanha sana, että ”viisaus etsii lapsiaan”.
— — Joidenkuiden vuosien perästä on jo
useampia suuriakin kykyjä oleva jumalallisen viisauden palveluksessa meidän maassamme, ks P. E. V 1910: 328
ks
Mestarit
1910:359
Suomi
1910:365
Tolstoin oppi 1910: 408 itsetunto 1911: 3 Päämajassa 1911:27 teosofia 1911:178
”Viisaus ei asu niiden aivoissa, jotka täyttävät itseään toisten ajatuksilla, vaan niiden,
jotka ovat oppineet kuuntelemaan omien ajatustensa ääntä”. — — Emme paljaalla kokemuksella
viisastu.
Viisastuaksemme
täytyy
meidän ajatella kokemuksiamme, nousta astralimaailmasta mentaliseen, ks tunne 1911:182
ks Rakkauden salaisuus 1911:211
Viisaus on täydellinen harmonia järjen ja
sydämen välillä. 1911:282
ks Kristus 1911: 286
Mitä taas teosofiaan tulee, on kyllä jumalallinen viisaus niin suuri ja syvä, ettei kukaan inhimillinen olento ole sitä tyhjentänyt
eikä lopullista sanaa siitä sanonut. — —
Kaikessa tiedossa on asteita, ja koska jumalallinen viisaus on ihmistietämisen esine, on
myös eri asteita teosofisessa tiedossa. Miksikä
muuten puhuttaisiin viisauden mestareista ja
heidän oppilaistaan, vihityistä ja vihkimättömistä? ks puhujat 1911:354
ks Joulusymboliikkaa 1911:360 Maailmanuskonto 1912:31 opettaja 1912:406 Kalevala
1912: 415 Isä 1912:495
T: Viisaus puhuu:
Totuus on yksi ja ehdoton. Se on ainoa,
iankaikkinen todellisuus, se on kaikkia käsittävä täydellisyys, Se On. Ja kukaan ei sitä
käsitä, kukaan ei sitä tunne; se on Jumala.
Mutta totuus ilmestyy ihmiselle kahdenlaisena:
Rakkautena, s.o. Jumalana ihmisen sydämessä, ja
Totuutena, s.o. Jumalana ihmisen ymmärryksessä.
Rakkaus on elämää, itsensäkieltämistä, uhrausta. Se alkaa pienestä. Se kohdistuu ensin
muutamaan henkilöön, yhteen paikkaan, tieteen- tai taiteenhaaraan j.n.e. Sitten se laajenee. Sen esineenä on kansa, isänmaa, sivistys j.n.e. Lopuksi se käsittää kaikkia ihmisiä, kaikkia eläviä olentoja, kaiken mikä luotu
on. Se luopuu omasta itsestään syleilläkseen
koko maailman. Kipinästä on syttynyt tuli.
Rakkaus on autuus.
Totuus on tietoa, oikeaa ja selvää tietoa
siitä mikä on olemassa sekä sen tarkotuksesta ja käyttämisestä. Sekin kasvaa vähästä
alusta. Ensin se täyttää ruumiin tarpeet,
hankkii elatuksen, vaatteet, rakentaa kodin.
Sitten se muodostaa valtion, viljelee sivistystä, perustaa uskontoja. Lopuksi se tunkee
läpi luomakunnan, tutkii näkymättömän, urkkii hengen salaisuudet. Se luopuu itsestään,
nähdäkseen koko maailman. Totuus on valtaa.
Totuus ja rakkaus ovat yhdistetyt kuin mies
ja vaimo. Älköön ihminen erottako, mikä ian-
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kaikkisuudessa on yhtä. Yhdessä kasvakoot.
Kuitenkin: autuas se, jonka rakkaus on suuri,
vaikka hänen tietonsa ovat vähät, sillä ne
tulevat lisääntymään. Mutta voi sitä onnetonta, jonka tiedot ovat laajat, vaikka hänen
rakkautensa on pieni, sillä se vähäkin hänestä katoaa ja hänen loppunsa on kuolema.
Tämä
on
aikakausien
historia,
kansojen
kuten yksilöiden . . .

*

Legenda kertoo:
Kauan, kauan sitten, historian edellisinä
aikoina, jolloin ihmiskunta ei ollut kansoihin
lohkaistu, vaan kaikki ihmiset elivät veljinä,
oli uskontokin yksi ja sama kaikilla, ja sitä
kutsuttiin ”Viisauden uskonnoksi.” Tämä oli
korkeampi kaikkea mitä me uskonnoksi nimitämme, sillä se ei ollut uskoa minkään erityisen opin totuuksiin, vaan itse Totuuden
varmaa ja tarkkaa näkemistä, siis tietoa.
Mutta tieto on valtaa, sentähden ihminen
hallitsi ympärillään olevaa luontoa ja sen
voimia ja oli ”luonnon herra” eikä kärsimyksiä tuntenut.
Kuitenkaan hän ei ollut onnellinen. Onni,
autuus syvemmässä merkityksessä on ainoastaan Rakkaudessa, eikä ihminen osannut rakastaa. Sillä rakkaus syntyy surusta, ja ihmiselle surut ja kärsimykset olivat tuntemattomia.
Mutta jumalain tarkotus ihmisten suhteen
oli, että olisivat autuaat täydellisessä rakkaudessa ja täydellisessä totuuden tiedossa.
Sentähden Kärsimys lähetettiin maailmaan.
Useimmat ihmiset rupesivat silloin vaikeroimaan ja valittamaan, syyttivät toisiansa
ja syyttivät jumalia. He eivät tahtoneet kärsiä eivätkä nähneet Iankaikkisen Lain hyvää
tarkotusta.
Eripuraisuus,
riita,
viha
pääsi
vallalle heidän sydämissään. Paha heräsi. Samalla viisauden-uskonnon valo katoamistaan
katosi
heidän
ymmärryksestään
ja
heidän
valtansa luonnon yli väheni vähenemistään.
Muutamat olivat, jotka nöyrtyivät, iloisina
kärsivät
ja
järkähtämättä
pysyivät
Totuudelle uskollisina — ja katso, jumalien tarkotus oli heissä pian saavutettu. He olivat täydellisiä ihmisiä ja heidän valtansa luonnon
yli yhä kasvoi samalla kun se vain pieneni
muissa. Tämä herätti kateutta ja vihaa ”mustissa” luopioissa ja käyttäen kaikkia jälellä
olevia voimiaan he nostivat suuren sodan
”valkoisia” vastaan. Sota päättyi valkoisten
voittoon,
sillä
vedenpaisumus
tuli
heidän
avukseen ja hautasi meren syvyyteen isot
laumat mustia ja isot alat niiden mantereita.
Mutta valkoiset pelastuivat korkeaan vuorimaahan
aarteinensa,
tietoinensa,
taitoinensa.
Sinne he kätkivät kaikki maanalaisiin kammioihin ja luoliin. He tiesivät, että Kohtalon
päivä koittaisi langenneelle ihmissuvulle, että
sen omin voimin täytyisi nousta jälleen siihen
valoon, jonka se oli hyljännyt, siihen autuuteen, jota se ei ollut ymmärtänyt.
Sentähden heidän tehtäväkseen tuli vartioida vanhaa viisautta ja laajaperäisiä, vaarallisia tietoja joutumasta luvattomien käsiin, — toiselta puolen aina valmiina avaa-
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maan viisauden portteja niille, jotka rehellisissä hankkeissa kolkuttavat. Ja heidän salainen veljeskuntansa on lisääntynyt ja lisääntyy aikojen kuluessa, sillä aina on joku, joka
kääntyy pois pettymysten tieltä ja palajaa
takaisin totuuden luo.
Mitä näytelmää nuo veljet hiljaisuudessa
katselevat! Sivistykset kukoistavat ja joutuvat rappiolle, yksilöt taistelevat ja kuolevat,
kansakunnat esiintyvät ja poistuvat, valon
kamppailu raivoaa maailmassa. Intohimot ja
paheet ovat voimallisina liikkeellä; hyvän
heikko ääni tuskin kuuluu. Mutta taistelussa
epätasaisuudet hiotaan pois ja itsekkyys joutuu tappiolle kerran toisensa perästä. Siten
tietä raivataan rakkaudelle ja totuudelle ja
ihmiskunta astuu vähitellen valoa kohti.
Siinä työssä salainen veljeskunta on sen uskollinen
auttaja.
Tuntemattomina,
näkymättöminä veljet valvovat orpolapsensa — ihmiskunnan — edistymistä ja auttavat sitä mikäli
voivat. Silloin tällöin he paljastavat maailmalle tiedoistaan niin paljon kuin se saattaa
vastaanottaa lähettämällä keskuudestaan jonkun, joka julistaa maailmalle totuutta. Maailma tosin ei ymmärrä näitä lähettiläitä eivätkä
ne saata antaa koko viisautta muille kuin
valituille oppilailleen, mutta veljet eivät väsy.
Heissä asuu rakkaus ja koko heidän pyrintönsä on herättää sitä maailmassakin, sentähden he eivät väsy muistuttamasta ihmisiä
rakkauden ja totuuden iankaikkisesta elämänlaista.
Legenda jatkaa:
Pari tuhatta vuotta sitten eli mies nimeltä
Jeesus Natsarealainen.
Koko hänen elämänsä oli kauneutta, hyvyyttä, totuutta; hän sanoikin: ”minä olen
tie, totuus ja elämä”. Ja hän lisäsi: ”joka
minua seuraa, ei hän pimeydessä vaella, mutta
saa elämän valkeuden.”
Siitä saakka, kun hän astui ulos maailmaan, hän saarnasi ”taivasten valtakunnasta” ja sen sisälle tulemisesta. ”Tehkäät parannus” ja ”olkaat täydelliset”. Sillä ”jos
ette synny uudestaan, niin ette tule taivasten
valtakuntaan.” Mutta ”jos te pysytte minun
puheessani, niin teidän pitää totuus ymmärtämän.” Ja ne, jotka häntä seurasivat ja
kielsivät itsensä, hän otti opetuslapsikseen ja
heille hän ilmotti ”taivasten valtakunnan salaisuudet”.
Mutta ihmiset ylipäänsä elävät elämänsä
kysymättä ”miksi?” He vihaavat kuulla totuutta, sillä se todistaa heistä, että heidän
työnsä ovat pahat. Sentähden eivät uskoneet
Jeesukseen — eikä totuus heitä vapauttanut.
Kuiskaus kuuluu:
Monesta kymmenestä tämä vuosisata on
suotuisin, sillä ajat ovat kypsyneet syvemmälle tiedolle. Maailma ei enää ole uuden
uskonnon tarpeessa, se ei enää tyytyisi uuteen
totuuden muotoon, joka sitä kiihottaisi jaloon
pyrintöön. Hyvä ja paha ovat korkealle yltyneet. Toiselta puolen ihmiset sydämissään tuntevat, että rakkaus ja veljeys vapauttaisi
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heidät kärsimyksistä ja synnin orjuudesta,
toiselta puolen antavat intohimoilleen vapaat
ohjat,
rypevät
kaikkinaisissa
paheissa
ja
nauttivat valheen ylivallasta. Niinpä maailma
todella tarvitsee totuutta — edes pikkuisen
totuutta.
Ja maailma on sitä saanut. Veljet ovat
käsittäneet tarpeen ja koettaneet sitä tyydyttää. He ovat nostaneet huntua hiukan, he
ovat antaneet avaimen. Salaisuuksista, jotka
ennen
ilmotettiin
ainoastaan
oppilaille
—
niille, jotka peruuttamattomasti olivat vihkineet elämänsä rakkaudelle ja totuudelle, —
asioista semmoisista jokainen, joka haluaa
nyt voi saada tietoa. Nämä totuudet ovat
lähetetyt maailmaan sotajoukkona, jonka tulee vaeltaa läpi kaikkien maiden ja valtioiden kuolettaen kaiken kiihkon ja julmuuden,
karkottaen kaiken valheen ja eripuraisuuden.
Korkealle se kohottaa lippunsa ja loistavin
kirjaimin on siihen kirjotettu: Theo-Sophia
— jumalallinen viisaus. ”Viisauden uskonnon” nimi, joka kauan on ollut unohduksissa,
kajahtaa
jälleen
hämmästyneelle
ihmiskunnalle. Teosofia on sen kuolleista herättänyt,
teosofia astuu esiin ja huutaa: ”ihminen, kaipaatko lohdutusta, ikävöitkö rakkautta, tahdotko totuutta? Etsi, etsi, äläkä epäile, älä
pelkää, sinä löydät! Minä olen tullut sinua
auttamaan. Kuuntele minun puhdasta ääntäni uskontojen ja järjestelmien sekavassa
huudossa. Minä olen kynttilä, joka valaisen
niiden pimeydet, minä olen avain, joka aukaisen portit niiden salaisuuksiin. Turvaudu minuun ja tutki oman uskontosi syvyyksiä, ja
sinä tulet hämmästymään. Mikä siinä valheellista oli se katoaa kuin sumu päivän
noustessa, ja sen totuudet loistavat sinulle
aavistamattomassa kirkkaudessa. Sinä löydät
sen pohjan, jonka päälle kaikki uskonnot ja
filosofiat ja tieteet ovat rakennetut, sen rungon, josta kaikki ovat oksina kasvaneet —
niin, sinussa herää muisto vanhasta viisauden-uskonnosta, joka oli varma ja tarkka
Totuuden tie ja lahjotti vallan luonnonvoimien yli. Ja menneisyyden muisto ja tulevaisuuden toivo innostuttavat sinua kulkemaan
sitä kaitaa tietä, jota kaikki Veljet ennen
sinua ovat astuneet. Sinä ikävöit takaisin siihen valoon, joka ennen oli omasi, ja sinä
käsität, että tämä saattaa tapahtua ainoastaan rakkauden ja itsekieltäymyksen tiellä.
Toimittajalta 1913:468—471
ks onni 1914: 2
pääpiirteitä n.k. Viisaususkonnosta ks Sai.
0:n Maailmansynty 1914: 53
Vanhat viisaat kutsuvat myös astralitasoa
kuuksi ja astraliruumista kuuruumiiksi. 1914:
129 muist.
Vanhat viisaat kutsuivat myös älytasoa auringoksi
ja
älyruumista
auringonruumiiksi.
1914: 130 muist.
ks Pyhiinvaellus 1914:314 Marjat anr en gas
1914:411
Katso, minä olen vasta kymmenvuotias
lapsi, vaikka otsani on rypyssä kuin vanhan
viisaan ja ajatukseni kulkee idästä länteen
kuin pitkäisen salama. — — Istun viisauden
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lähteellä, ken maljasta minun juopi, hän löytää kaihonsa ihanteen, ks Tietäjälehti 1914:
465
ks kansa 1914:501
Viisauden
salaisia
tietäjiä
minä
tahdon
etsiä enkä etsimästä lakkaa ennenkuin löydän. [*Ote P. E:n teos. muist.] 1915:59
ks vallankumous 1915:148 hyvä 1915:357
optimisti 1916:42 Mysteriot I 1916:64 Kaita
tie 1916: 152 P. E. XII Kalevalan Avain 1916:
196 244 Holmberg, Uno 1916:440 ystävyys
1917: 2 ”Kristitty” 1917: 4
Viisauden mestarit pitävät kyllä ”kaikesta”
huolen, mutta yksilöitä he auttavat ainoastaan siinä määrin kuin yksilöt herättävät
heidän huomiotaan, ks Mestari 1917: 50
ks Kalevala, kristinusko ja 1917: 158 Venäjä 1917:295 yksimielisyys 1917:345 P. E.
VII 1917: 390
jumalallinen
viisaus
ikäänkuin
asteettain
laskeutuu lähemmäksi ihmiskuntaa ja saavuttaa yhä rikkaamman ja monipuolisemman
ilmauksen, ks Tietäjälehti 1917: 437
ks teosofia Mitä on 1917:442 Suomi
1917:449 Marjatanrengas 1918:90 Kuningas
1918: 96
Viisaiden kokemus sanoo: niinkauan kuin
ihmiset tahtovat tehdä pahaa, esim. käyttää
aseita, niin kauan eivät kykene rakentamaan
onnellista tasavaltaa, ks Suomi 1918: 127
ks kesäkurssit 1918: 133 opetuslapsi 1918:
256 P. E. XII Kalevalan Avain 1919:87 yhteiskunta 1919:225 politiikka 1919:261 jälleensynt. 1919:296 H.P.B. 1919:296
”Sionin Viisaitten salaisia pöytäkirjoja” ks
Nilus 1920: 56
ks sukupuolielämä 1920:150 R-R 1920:342
ja 382 ja 1921: 1 Joulu 1921: 3 Suomi 1921: 7
R-R 1921:17 vpm 1921:191 Levi, E. 1921:
195 teosofia 1921:258 R-R 1921:390 sosialismi 1921:463 Joulun R-R 1921:581 Valon
ja varjon veljet 1922: 101
Viisaus enemmän talteen! ks P. E. VIII
1922:126 R-R 1922:133 sota 1922:163 Mea
1922:261 Joulun sanoma 1922:297
Viisaustieteellinen Kustannusliike on lähettänyt maailmalle ensimäisen numeron uutta
aikakauslehteään ”Ihminen”. — Tien varrelta
1922:320
ks Uusi vuosi 1923: 1
Tielle pyrkijää lähestyy kiusaaja viisauden
enkelin muodossa, ks Elämänpuu 1923: 156
ks Mestari 1923:243 P. E. VIII 1923:275
Anker-Larsen: Viisasten kivi 1923: 365 R-R
1924: 1
”esoteerinen viisausoppi” ks Mestarikirjeet
1924:43
Jeesus Kristus y.m. suuret viisauden mestarit eivät ole olleet mitään sotapäälliköitä
ks aseet 1924: 82
ks Sallimus 1924:122 159 itsemurha 1924:
207 Kohtalo, kaitselmus, vapaus 1924:261
Uni ja unennäkö 1924:300 H.P.B.: Sai. O.
1924: 363
Indian viisaat ovat kääntäneet katseensa
Suomeen, ks India 1924: 367
ks H.P.B. 1925:4 Mestarikirjeet 1925:97
Steiner 1925:154 H.P.B. 1925:194 A. B.
1925:232 totuus 1925:241 looshityö 1925:262
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P. E. XII Kadonnut Sana 1925:337 teosofia
1926:4 I. T. J. 1926:35 Messias 1926:73
H. P. B. 1926: 100 teosofia 1926: 163 horoskooppi 1926:214 Joulu 1926:313 Siveysoppi
1927:6 Vuorisaarna 1927:86 246 maailmanopettaja 1927:329 joulu 1927:376 Kristinusko ja maailmanrauha 1927:388 R-R-teosofia 1928: 1 R-R-vpm 1928: 23 politiikka 1929:
94 Elämänpuu 1929:124 raamattu 1929:124
Poika 1929: 416
Teen vain työtäni siinä tiedossa, että Viisaus etsii heitäkin lapsikseen. Sanon ”Viisaus”, sillä heidän oma viisautensa on epäilemättä paras heille ja maailmalle tällä hetkellä. — — enkä osaa sanoa, olenko vieläkään sen viisaammaksi käynyt, ks armeija
1930: 50
ks R-R 1930: 187 suunta 1930: 324
mutta kuinka viisas tuo P. E. sitten luulee
olevansakaan? — En tunne omaa viisauttani,
mutta
tunnen
erään
heikkouteni.
Ihailen
älykkyyttä. — — Jos viisas kapinoi — —
Viisas ei kapinoikaan, hän antaa vain suuremman valonsa loistaa, ks älykkyys 1930:
328
H. P. B. oli käynyt opissa viisaiden luona
— — Ja voimaksi kasvaa hyvyys vasta viisauden koulussa. — — viisaus suurempi kuin
meidän johtaa maailmaa, ks H.P.B. 1931:2
ks ilo 1931:7 Mestari 1931:109 H.P.B:n
itämaalaisuus 1931:121 Mäntsälä 1932:105
Viisauden Mestarien kirjeet ks Mestarikirjeet 1932: 329
ks Aaltonen, Väinö 1933:4 R-R 1933:108
buddhi 1933:172 lapsi 1934:183 Teosofia ja
.sosialismi 1934: 248.
Viisi, Lue myös luku ks Juurirodut 1906:
89 Venus 1906: 142 eläinkunta 1907: 202 Tietäjälehti 1909:4 rotu 1909:222 muist kuuketju
1909:301
lapsi
1910:47
Tietäjälehti
1914: 1
ks Yliopisto 1915: 462
viidennen kierroksen kriisi ks astraali 1917:
243
Viidestoista
vuosikerta!
ks
Tietäjälehti
1918: 225
Isis Unveiled — — parin vuoden sisällä
viidessä painoksessa, ks H.P.B. 1919:297
viidennessä luomiskaudessa ks Valon ja
varjon veljet 1922: 103
ks Melartin, E. 1925: 103
Kabbalistit sanovat, että todellisen ihmisen
luku on 5, ja kun he kuvaavat ihmistä valkoisena
maagikkona,
niin
kuvaavat
häntä
viisikulmion avulla, jolloin ihmisen pää asettuu ylimpään kulmaan ja kädet ja jalat vähän levitettyinä toisiin kulmiin. 5 on ihmisen
luku, mutta se ei ole hänen lukunsa ainoastaan sen nojalla, että hänellä on kaksi kättä
ja jalkaa, vaan sen nojalla, että ihminen
ihmisenä
järkensä
avulla
hallitsee
neljää
alempaa
”prinsiippiään”
eli
olemuspuoltaan.
Ihmisellä on tietysti 7 prinsiippiä, mutta
kaksi korkeampaa eivät ole yleisesti vielä
ilmenneenä ihmisessä. Luonnostaan ihmisellä
on 5 olemuspuolta, ja mitä sen lisäksi hänessä
ilmenee, se ilmenee hänen omien ponnistustansa kautta. Kaksi ylintä ovat vielä okkul-
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tisia prinsiippejä, mutta 5 olemuspuolta on
hänen kehityksensä ja elämänsä taustana.
[*Ote art ”Ihmiselämän ikäjaksot”] 1928:
268
viidennen juurirodun ks tuhatvuotinen 1930:
137.
Viisi leipää ks raamattu 1905: 183
Kys. Miten on ymmärrettävä evankeliumin
kertomukset 5,000 henkilön ruokkimisesta viidellä leivällä ja kahdella kalalla? Onko kertomus käsitettävä yksinomaan vertauskuvallisesti?
Vast.
Ymmärtääkseni
se
on
käsitettävä
vertauskuvallisesti, sillä vaikka Kristus tai
joku muu Mestari epäilemättä voisi tehdä
semmoisen ”ihmeen”, olisi se voimantuhlaus,
jonka motiivi on vaikea käsittää. Tolstoi selittää tapauksen sangen kekseliäästi. Jeesuksella ja hänen opetuslapsinaan tosin ei ollut
muita ruokavaroja kuin mitä pojalta saivat
ostaa, mutta kuinka kaikki läsnäolijat olisivat lähteneet matkalle ilman eväitä? Tietysti
useimmilla oli ruokavaroja. Nyt Jeesus ainoastaan näytti esimerkkiä. ”Tehkää samoin”,
hän sanoi ja taittoi leivästä niille lähinnä
oleville, jotka olivat ilman. Heti esimerkkiä
seurasivat ne, joilla oli eväitä mukanaan, ja
antoivat varoistaan niille, jotka olivat ilman.
Ja siten kaikki tulivat ravituiksi, sillä kaikki,
jotka ruokaa olivat ottaneet matkaan, olivat
tietysti ottaneet enemmän kuin itse tarvitsivat. 1910: 173.
Viitasaari ks myös P. E. V. 1913:54 1914:
359 1926: 67.
Vika
menettelemme epäviisaasti, jos etsimme vikoja veljissämme ks H.S.O. 1907: 54
ks veljeys 1909: 206 Kaita tie 1916: 152 teosofia 1921: 260
Älkäämme etsikö vikoja muissa ihmisissä,
antakaamme vaan oman valomme valaista
maailmaa, ks T.S:n tehtävä 1921:331
ks Kristosofia 1923: 364 haaveilija 1924:49
oppi 1925:223 teosofia 1926:164 R-R 1926:
218 Kristus 1927:1 R-R 1933:108.
Wilber, G. (Kusti Ikkala) 1931:104.
Wilen, Inez 1933:151 1934:191, 235.
Vilenius, Vihtori 1905: 50, 119, 148, 1906: 95,
203, 205, 206, 1908:189, 1909:270.
Wilhelm I ja II ks ennustuksia 1914: 365
ja 422, 1922: 108.
Viljanen, V. M. J.
Vapaamuurariudesta Suomessa ja Venäjällä
on nimeltään V. M. J. Viljasen kirjoittama
broshyyri, joka on ilmestynyt Suomi-Loosi I:n
kustannuksella ja myydään lasten suojelustoiminnan
hyväksi
Suomessa
(hinta
Smk.
15:—, Amerikassa 1 dollari). Tämä kirjanen
koskettelee todella ”päivän kysymystä” meillä
nykyään, kun vapaamuurariliike on ulottunut
uudestaan Suomeenkin. Vuonna 1920 perustettiin
Helsinkiin
ensimäinen
yhteisvapaamuurarilooshi;
yhteisvapaamuurarius,
johon
naisetkin ottavat osaa, sai alkunsa Parisissa
1890 luvulla. Vuonna 1922 perustettiin- Helsinkiin amerikkalaisten vapaamuurarien avulla edellämainittu Suomi-loosi I, joka on suo-
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menkielinen ja liittyy amerikkalaiseen rituaaliin. Tänä vuonna vihdoin perustettiin Helsinkiin Tukholman Suurlooshin myötävaikutuksella St. Augustin-looshi, joka on ruotsinkielinen ja noudattaa ruotsalaista rituaalia.
Tien varrelta 1923: 398.
Wilkins, Mrs. ks Temppeliseura 1924: 364.
Viikki, Hannes 1933:171.
Williams, Cecil ks teosofia 1931:179.
Vilppi ks Wachtmeister, C. 1910:369 Vuorisaarna 1927: 88.
Vilpitön, -ttömyys jne
ks usko 1909: 137 H.P.B. 1909: 141 Tietäjälehti 1914: 467 raamattu 1915: 441 Wettenhovi-Aspa 1915:496 J.R.H. Sisäisen 1916:383
veljeys
1916:435
sukupuolielämä
1920:153
sota 1920:193 R-R 1920:340 A.B. 1922:36
R-R 1922:133 C.W.L. 1923:47 Mestari 1923:
205 Holmberg, Wolmar 1923: 245 H.P.B. 1925:
4 ja 194 teosofia 1926: 6 R-R 1929: 1 armeija
1930:50 H.P.B. 1931:3 Purucker 1931:252
Pietari 1933:145 Paavali 1934:182.
Vilppula ks Punainen aika 1918: 96.
Wilson, presidentti ks rauha 1919: 4 haaveilija 1924:47.
Viribus unitis ks T.T:n tehtävä 1921:334.
Virallisuus-, -sesti jne
ks Päämaja 1911: 89 Steiner 1913: 169 P. E.
VII 1918:132 ”pätkät” 1918:227 Valk. Veljesk. 1926: 137.
Virhe ks Mooses 1908:251
Joskin voi syyttää minua muodollisesta virheestä ks päämaja 1911: 89
Siinä kyllä tein itse loogillisen virheen, ks
Suomi 1918: 72
ks totuus 1919: 195 Vuorisaarna 1927: 88.
Virka, -miehet jne ks varkaus 1907: 201
on ainoastaan yksi virkailija Suomessa, joka
virkansa puolesta ja virallisesti edustaa T.T:aa,
ja se on ylisihteeri, ks puhujat 1911: 354
ks Titanic 1912:203 opettaja 1912:309
Tietysti ei ole valmiita ”paikkoja” ja ”virkoja” ks nuoriso 1912: 455
ks nainen 1913:266 kulttuuri 1914:151
virkamiehet ovat yleisön palvelijoita ks
Suomi 1917:448 ja 1918:71
papit ovat tulleet virkamiehiksi, jotka eivät
edes aavista, mikä apostoolinen ja profetallinen tehtävä heille oli aiottu, ks uskonpuhdistus 1930: 330.
Viro 1919: 156,1921: 383,1922: 224, 1923: 158.
Virkkunen, Paavo ks Raamatun opetus 1906:
182 1930:223.
Virta, Emil ks Tietäjälehti 1920: 95.
Virta, Ilmari 1928: 211.
Virtala, Ilma
Ilma Virtala on nuorten kirjailijattariemme
joukossa ”valkoisen Suomen” kuvaaja par
preference. Hänen novellinsa Valkea kanaa
— samoinkuin Jääkärin sisko — kuvaa pohjolaisten nousua punaista kapinaa vastaan ja
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uhkuu puhdassydämistä uskoa valkean kansan siveelliseen tarmoon ja oikeamielisyyteen.
Punaiset, jotka ohimennen siinä esiintyvät,
ovat joko rikollisia pahantekijöitä taikka harhaanjohdettuja tai pakolla otettuja nuorukaisia. Punaisten riveihin joutunut venäläinen
taas ihmettelee, mikä kohtalon kumma oikku
on hänet koko mylläkkään viskannut. Lukija,
kiintyy tekijän yksinkertaisiin, mutta sattuviin psykologisiin kuvauksiin, eikä odotakaan
hänen
tyyliltään
dramaattista
kokonaisuutta,
ja eloa. Eräässä äskeisessä teosofisessa iltamassa Bulevardin 7:ssä rouva Virtala, joka
omaa teosofisen maailmankatsomuksen, luki
ääneen kertomuksen tekeillä olevasta novellikokoelmasta. Tämä kokoelma tulee varmaan
herättämään
ansaittua
huomiota
ilmestyessään painosta, sillä se perustuu kokonaan
punaisten vankien omiin suullisiin kertomuksiin.
Tien varrelta 1919: 96
ks Tietäjä-lehti 1919:290
T: Jouluksi valmistuu myös novellikokoelma Ilma Virtalalta. Tämä suosittu kirjailijatar, jonka ”Valkea kansa” levisi kymmenessä
tuhannessa kappaleessa, julkaisee Kustannusosakeyhtiö
Tietäjän
kustannuksella
nämä
erittäin
huomattavat
kertomuksensa,
joista
useimmat
suurella
myötätunnolla
kuvaavat
”punaisten” kokemuksia ja kärsimyksiä, heidän ihanteitaan ja ristiriitojaan. Tekijä, jonka ”valkoiset” poliittiset sympatiat ovat kylliksi tunnetut edellisten kirjojen nojalla, osottaa tässä aito teosofisella tavalla, että inhimillinen sääli ymmärtää kaikkia, olivat he
mitä väriä tahansa. Hänen kirjansa tulee
epäilemättä
saavuttamaan
laajan
lukijakunnan.
[*Ote] Toimittajalta 1919:299.
Virtanen, M. 1914: 250.
Virtaus
Jouluna on todella kuin henkinen virtaus
kulkisi huminana läpi kristikunnan, ks Joulu
1910: 397
Kristuksesta itsestään, hänen personastaan
ja hänen työstään, on lähtenyt erilaisia henkisiä virtauksia. Tai ehkä paremmin sanoen:
että henkinen virtaus, joka hänestä lähti, on
pukeutunut eri muotoihin, riippuen siitä, millä
tasolla virtauksen painopiste on. ks Tolstoi
1910: 399
ks kirjallisuus 1911:2
edustamani Salatieteellinen virtaus ks salatiede 1921: 454
minkälainen siis on se Salatieteellinen virtaus, jota minä edustan, ks T.T:n tehtävä1921: 456
[*H. S. O.] pelkäsi vaikutuksia ja virtauksia esoteeriselta taholta, ks teosofia 1926: 161
ks ristiretki, Teosofinen 1932: 160.
Visa, Lempi 1922: 96.
Vishnu, ”Vishnun merkki” ks Salomonin
sinetti 1907:251 kolminaisuus 1912:115 1929:
174.
Vitus [*= Lucie Lagerbielke]
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T: Olen vastikään lukenut merkillisen kirjan. Jonkun aikaa sitten näin eräässä pääkaupunkimme
ruotsalaisessa
lehdessä
arvostelun siitä, joka kerrassaan sitä pilkkasi. Arvostelu oli kirjotettu siksi terävällä ivalla,
että otaksuin kirjan olevan oikeata itserakkauden ja tyhmyyden inspiroimaa spiritistisokkultista sekamelskaa, johon ei kannattanut
tutustua.
Mutta
myöhemmin
kuulin
erään
teosofin sitä kehuvan — tosin puol’arasti:
”minun mielestäni se oli mieltäkiinnittävä
kirja” ... — ja päätin sittenkin, että luen.
Enkä nyt kadu. Sillä harvoin olen niin paljon
kirjasta nauttinut.
Kirjan nimi on Själens lif ja kirjan tekijä
kutsuu itseään salanimellä Vitus. Se ilmestyi
jouluksi Ruotsissa ja on nyt toisessa painoksessaan saatuaan osakseen erittäin paljon kiitosta kotimaansa lehdissä, mikä tosiseikka
osottaa, etteivät kaikki arvostelijat ole aivan
vailla henkistä sivistystä.
”Själens lif” (Sielun elämä) on todellinen
document humain, sillä tekijä kertoo siinä
itsestään, paljastaen sangen salaisia puolia
omasta sieluelämästään. Se ei ole mikään
rippi merkityksessä synnintunnustus — vaikka
ehkä
sitäkin
ahdasmielisen
uskovaisen
silmissä, — vaan se kertoo jalon, uskaliaan
ja
lujatahtoisen
totuudenetsijän
saavutuksista. Tunnustaa syntinsä on vaikea, sillä se
käy lukijalle mauttomaksi ja äitelääksi, ellei
hän tunne, että suuri sielu on synnintekijänä.
Mutta tunnustaa hyveensä on vielä vaikeampi,
sillä lukija, jolla ei itsellään ole samoja hyveitä — edes itämässä, — pitää koko tunnustusta ylpeyden ja turhamaisuuden kannustamana valehtelemisena. Sentähden on niin harvoja salatieteilijöiden autobiografioja. Todellinen salatieteilijä on jo läpikäynyt varsinaisen synnintekemisen asteen; mutta sen sijaan,
että hän heittäytyisi laakereillaan lepäämään,
alkaa nyt vasta hänen todellinen kamppailunsa, se etsiminen, joka päättyy tietoon. Ja
koska useimmat ihmiset eivät tiedä tämmöisestä sielun ponnistuksesta mitään, eivät he
liioin ymmärtäisi panna arvoa semmoisille
kertomuksille tai ottaa niistä oppia.
Meidän aikamme on kuitenkin merkillinen
siitä, että totuuden etsimisen henki on maailmassa. Totuuden etsiminen ainakin jossain
määrin on paljon yleisempi ilmiö nyt kuin
esim. 30 tai 40 vuotta sitten. Kertomukset
totuuden
etsijäin
taisteluista
ja
saavutuksista ovat sentähden tarpeenvaatimia ja tervetulleita, ja yksityisiä ihmisiä on lukuisia,
jotka semmoisista tunnustuksista voivat hyötyä. Tietysti kertomukset eivät saa mennä
liian pitkälle eikä liian syvälle. Mutta kun
pysyttelevät niin sanoaksemme okkultisen elämän pinnalla, silloin monet etsijät niitä ymmärtävät.
Omasta puolestani olen kiitollinen Vitukselle siitä, että hän on uskaltanut puhua
näinkään paljon salaisen elämän alkuaskeleista.
Varovaisuuden vuoksi hän on omistanut kirjansa ”yksinäisille” (en bok tillägnad de ensamma), mutta uskon, että niitä yksinäisiä
on enemmän kuin Vitus aavistikaan.
Hän on kirjottanut teoksensa suurella tai-
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dolla ja hänen kielensä on paikotellen mestarillinen. Jos toisin paikoin hänen sanansa
tuntuvat vaatelijailta, ei tämä johdu turhamaisesta
itserakkaudesta,
vaan
käsiteltävän
aineen laadusta. Tekijä itsekin on pulmastaan
tietoinen ja torjuu parissa kohden mahdolliset
syytökset luotaan.
En kerro mitään sisällöstä. Täytyy tutustua itse kirjaan Mutta suomennetun otteen
painatan tähän numeroon.
Toimittajalta 1912:105—106
ks Blixt 1921: 613.
Vitikka, Toivo 1911:252, 1912:9, 151, 194,
200, 1913: 139, 168, 421, 424, 462, 1915: 182,
1919: 127.
Viveeka ”heräymys todellisuutta näkemään”
ks itsehillintä 1910: 131.
Viveekaananda, Svaami
T: Syksyksi valmistuu erittäin mieltäkiinnittävä suomennos: Svaami Viveekaanandan
Karma Jooga eli toiminnan tie täydellisyyteen [*Ote] Toimittajalta 1912: 254,” 353, 402
T:
Svaami
Viveekaanandan
(”Toiminnan
tien” kirjottajan) ihmeellisen kaunis ja rakkautta uhkuva kertomus suuren opettajansa
Raamakrishnan
elämästä:
Mestarini
[*Teos.
Kust.] [Ote] Toimittajalta 1912: 457
T: Svaami Viveekaananda voitti kaikkien
rohkeiden ja itseensä luottavien totuuden etsijäin suosion kirjallaan ”Toiminnan tie täydellisyyteen”. Nyt ilmestynyt ”Mestarini” on
viehättävän yksinkertainen ja liikuttava kertomus suuren joogin Raamakrishnan elämästä.
Voineeko kukaan kyyneltymättä lukea, kuinka
ihmeellisen ylevä tuon intialaisen viisaan suhde naisiin oli?
[*Ote] Toimittajalta 1913:6, 50
ks kirjallisuus 1917:481 V.H.V. 1919:101.
Vivisektsioni 1908: 31 ks salatiede 1914: 199
1921: 114.
Wodehouse, E. A. 1913: 139 ks I.T.J. 1916:
384.
Voi
Ja voi meitä, jos unohdamme kiitollisuuden
velkamme — — voi meitä, sillä silloin pimeys
meidät valtaa ja sielumme joutuu harhateille.
— — Voi meitä, että olemme semmoisen kuvan asiasta saaneet. Voi meitä, että sillä tavalla ehkä itsekin uskomme, ks Mea culpa
1922:259
”Voideltu”
meidän jokapäiväinen, personallinen minämme ei suinkaan ole mikään Jumalanpoika; se
olisi todella ”kadotuksen lapsi”, ellei sen
sisässä asuisi ”voideltu” (khristos) auttaja,
joka sen kuolemasta pelastaa. [*Ote art. Teosofia kysymyksissä ja vastauksissa] 1906: 114
Kristus merkitsee ”voideltu”, ks Kristuksen
syntymä 1907: 257
‘ks apostolit 1907: 273 Kristus, Salainen 1909
joulul: 3
Jeesus 1921:65 Mestarikirjeet 1925:99.
Kristus ja Messias merkitsevät molemmat
”voideltu” ks Jouluyö 1931: 336.
Voikka 1913: 53, 260.
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Voima ks Historian lehti kääntyy 1905: 210
Vuosi 1905: 219
Voima Aine Henki ks Kaita tie 1907: 57
Kaiken elämän ja toiminnan voimana on
jumala, jota aistillisesti ei voi havaita. 1907:
70 muist.
ks Stern 1907: 137 Tschirn 1908: 182 Kansakoulunopettaja 1908: 182
tuomio 1908: 184 Kristus 1908: 185 Uusi
elämä 1908:323 karma 1908:331 esoterismi
1909:4 usko 1909:138 ajatus 1909:139 veljeys 1909:206 ihme 1909:260, tieto 1910:53
usko 1910:76 lapsi 1910:77 Jumala 1910:82
luonto 1910:127 itsehillintä 1910:130 Väinämöinen 1910:132 Viisi leipää 1910:173 salatiede 1910:179 henki 1910:228 Suomi 1910:
228, epäilys 1910: 290 Suomi 1910: 365 näkijä
1910:366 joulu 1910:398 itsetunto 1911:2
Päämajansa
1911:26
kirjallisuus
1911:82
P.E. VII 1911: 87 päämaja Pakinaa 1911: 150
Rakkauden salaisuus 1911: 218 Kristus 1911:
.286 iankaikkinen 1911: 352 Joulusymboliikkaa
1911: 358
Soisin, että minulla olisi kykyjä ja voimia
loppumattomiin ks kiitos 1912: 4
rukoilen tällä hetkellä jumalaltani voimaa
ja kykyä, että saisin suoritetuksi erään työn
ks sosialismi 1912:6
”voiman puhetta” ks P.E. V Pori 1912:55
ks karma 1912:111, 198 Titanic 1912:203
aate 1912:254 esoterismi 1912:312
uskon lujasti omiin voimiini ks opettaja
1912:414
ks Vapahtaja 1912:453 Isä 1912:495 epäjumala 1913:218 289 teosofia 1913:362 ja
365 nainen 1913:424 Sai. O :n Maaihnans.
1914:55 Marjatanrengas 1914:410 ennustus
1914:419
Jospa meidän pieni teosofinen joukkomme
osaisi koota voimansa — — uskoa hengen voimaan, ks Tietäjä-lehti 1914:467
ks autobiografia 1915: 3 vallankumous 1915:
148 näyttämötaide 1915: 149 Humu, M. 1915:
313 sota 1915:357 korpivaellus 1915:444 Tietäjä 1916:1 Mysteriot I 1916:63 Marjatanrengas 1916:91 Mysteriot II 1916:110 Kivi,
A. 1916: 146 Kaita tie 1916: 151 Dunlop 1916:
195, P.E. VII 1916: 241
kalevalaisen magian — — voimasanojen
— — tehokkuutta ks P.E. XII Kalevalan
Avain 1916: 245
ks
ruumis
1916:286
teosofia
1916:300
T.S:n työ ja tarkotus 1916: 346 panettelu
1916:382 mammona 1916:387 Suomi 1917:
154
[*henkiset, aatteelliset, psykologiset] voimat
— — väinämöisvoimien takana Väinämöinen
— — kristinuskon takana todellinen, elävä,
psykologinen voima
näkymättömässä
maailmassa, Jeesuksen Kristuksen mahtava voima
ks Kalevala, kristinusko ja 1917:154
ks sota 1917: 198 Ensimäiset ihmiset 1917:
241 eläinkunta 1917:242 P.E. XII Uusi Jumala 1917: 248 Venäjä 1917: 295 veljeys 1917:
343, 345 sota 1917:347 Kristus 1917:440,
445 Suomi 1917:451 Suomi 1918:69 Marjatanrengas 1918: 91 rauha 1918: 98 Suomi
1918: 162 tunnustus 1918: 166 Tietäjä-lehti
1918:225 rauha 1919:4 hyvä 1919:26 teolli-
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suus 1919:162 P.E. XII Teosofian sanoma
1919:164 totuus 1919:193 yhteiskunta 1919:
227 Imatra 1919:232 joulu 1919:292 marttyyrit 1920: 5 kehitys 1920: 101 sukupuolielämä 1920: 146 R-R 1920: 241 ja 344 ja 382 ja
1921:2 Suomi 1921:7 Kouta 1921:57 Jeesus
1921: 66 Walléen 1921: 130 vpm 1921: 191 teosofia 1921:258 T.S :n tehtävä 1921:333 Joulun R-R 1921:582 R-R 1922:2
Jumala ja Hänen viisaansa ovat voimattomia — — Jumala on vielä voimaton, voimaton vapaasta tahdostaan, ja samaten on Valkoinen Veljeskunta. — — vastustavat voimat
ks Valon ja varjon veljet 1922: 101
[*H.P.B. oli] toistaiseksi suurin, voimakkain ks R-R 1922: 134
marttyyrien yhteinen henkinen voima ks
sota 1922: 164
teosofiasta tulisi elämäni elävä voima ks
Mea 1922: 259
ks Joulun sanoma 1922:297 Uusi vuosi
1923:1 seurakunta 1923:48
Karma huolehtii siitä, että mikään voimankäyttö ei mene hukkaan, ks anteeksianto
1923: 84
ks kosket 1923:86 A.B. 1923:287 vegetarismi 1923:326 laki 1923:368
[*Aine] mitä salaperäisin maagillinen voima, ks sallimus 1924: 122
ks kansanopisto 1924: 205
Tahto on näet henkinen voima, ks itsemurha 1924:208
[*tahto] on huomioon otettava voima luonnossa. — — Kaitselmus on se voima elämässä
ja maailmankaikkeudessa, joka tahtoo hyvää.
— — ”luonnonvoimien” — — vertauskuva
voimien kolmiosta ks Kohtalo, kaitselmus,
vapaus 1924:261
Tietysti hyvä karmakin on voimaton, jos ei
sillä ole toimeenpanijoita, ks R-R 1924:287
ks Uni ja unennäkö 1924: 294
veri vetää puoleensa ”pahoja voimia”, ks
veri 1925: 51
ks Steiner 1925: 154
minua veti heti voimakkaasti puoleensa
T.T:n terävä tunnuslause ks teosofia 1926:2
ks Saint-Germain 1926: 101 lootuskoulut
1926:132 Valk. Veljesk. 1926:137 horoskooppi 1926: 213 R-R 1926: 218 Sairas sielu 1926:
226 I.T.J. 1926: 247 looshityö 1926: 248 Temppelirahasto 1927: 31 magia 1927: 127 R-R
1927: 167 Temppelirahasto 1927: 170 materialismi 1927:326 stigmata 1927:330 joulu
1927:378 Europa 1928:13
Jeesus — — epäili omia voimiaan ks Toll
1928:95
ks ponnistus 1928: 182 Suomen tulevaisuus
1928: 203 kuume 1928: 285 Iltapuhteella 1929:
16
Ja yhdessä työskentelemällä on kaikilla veljillä voimaa, ks ylösnousemus 1929:144
ks kesäkurssit 1929:145 jättiläinen 1929:
147 A.B. 1929:181 Versailles 1929:317 Tie
1929:365 R-R 1929:367 kolminaisuus 1930:
41 atomi 1930:42 armeija 1930:50 tuhatvuotinen 1930:137 R-R 1930:187
Korkeammat voimat on Suomen politiikankin takana, ks Lapualaisliike 1930: 227
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mitä hyötyä on ihmiselle kaikista voimanponnistuksistani? ks alakuloisuus 1930: 302
ks synti 1930: 379 H.P.B. 1931: 2 ilo 1931: 7
kieltolaki 1931: 76 Mestarit 1931: 109 H.P.B.n
itämaalaisuus 1931:127 R-R 1931:333
sain aina uutta voimaa hänen uskostaan,
ks Ristonmaa, A. 1932: 34
ks kehitys 1932: 100 Mäntsälä 1932: 105 ristiretki 1932:155 Vesimies 1932:170 Paavali
1932: 206 230, 231, 232 R-R 1932: 276 Kulmakoulu 1933: 71
Voimani eivät tahdo palata entiselleen, ks
P.E.II terveys 1933: 109
ks Pietari 1933: 145 P. E. V Kirvu 1933: 158
buddhi 1933: 173 lapsi 1933: 177 Tolstoin opin
teosofia 1934: 336.
Voimistelu ks Mens sana 1905: 144 ruumis
1908:123 epäilys 1910:290 Suomen tulevaisuus 1928:208
aivojen voimistelua ks kolminaisuus 1930: 42
ks ilo 1931: 7
Voitto, voittaminen jne
ks totuus 1905:125 Historian lehti 1905:
.210 Vuosi 1905:219 Sukupuoliasia 1906:15
kirjallisuus 1906:140 paha 1906:188 uskonto
1906: 236
”Suurin voittaja ei ole se, joka taistelussa
voittaa ulkonaisia vihollisia, vaan suurin voittaja on se, joka oman itsensä voittaa”, ks
Naisen kannalta 1906: 244
Totuuden täytyy voittaa, ks Omatuntolehti
1907:118
ks Usko ja teot 1908: 132 väkivalta 1908:
185
voittaja-ihmisiä aina on mukana, silloin kun
Viisaus puhuu maailmalle ks uskonpuhdistus
1909: 41
ks kiusaus 1910: 223
esteet on voitettava niin sanoaksemme rehellisessä taistelussa, niiden tieltä ei saa
paeta, ks henki 1910: 227
ks pakanallinen 1912:60 karma 1912:111
hyvä 1913:258 avioliitto 1913:259 nainen
1913: 267 onni 1914: 2 kynnyksenvartija 1914:
191 Marjatanrengas 1914:411
ennustuksia 1914: 419 Tietäjälehti 1914: 467
vallankumous 1915:147 Mysteriot I 1916:66
T.T:n työ 1916:348 panettelu 1916:381 ajatus 1916:386 sota 1917:200 ja 1918:194
rauha 1919:5 V.H.V. 1919:105 kehitys 1920:
101 sukupuolielämä 1920:151 teosofia 1921:
260
Keskinäinen voittomme tästä olisi suuri ja
olisi maailmankin voitto, ks T.S:n tehtävä
1921: 333
ks Valon ja varjon 1922: 101 Jinarajadasa
1923:285
sota
1924:2
sallimus
1924:123
Olympialaiset 1924: 209
”Minä olen voittanut maailman, ihminen
voi voittaa maailman”, ks kirjallisuus 1925:
240
itsensä voittaja on voittanut maailman ks
teosofia 1926: 6
Hauskaa ja kunniakasta on voittaa maailma, — mutta voittaa itsensä! ks Messias
1926: 73
ihminen on luotu itsensä voittajaksi ks
Iiomoseksualismi 1927: 46
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kuolemisprosessin voittaminen ks Toll 1928:
95
ks Johtajan osasto 1928: 306
Epäitsekäs työ ihmiskunnan hyväksi voittaa kuoleman, ks politiikka 1929:53
ks ylösnousemus 1929: 143 jättiläinen 1929:
147 Versailles 1929:317 magia 1929:440 tuhatvuotinen 1930: 138 Jeesus 1930: 178 H.P.B.
1931:4 ilo 1931:7 aika 1931:41
Olin heti voitettu ks H.P.B.n itämaalaisuus
1931: 127
ks rauha 1931:210 Jokipii 1932:38 R-R
1932:72 ristiretki 1932:156 aika 1932:231
täydellisyys 1932: 242 Aaltonen, Väinö 1933: 3
Temppelirahasto 1933: 38 propaganda 1933:
176 Tolstoin opin teosofia 1935: 24.
”Voittamattoman auringon” ks Joulu 1906:
274 Joulusymboliikkaa 1911:356
voittamaton on rakkauden luottamus ks
Tietäjä 1916: 1
Sai. Oppi on ja jää voittamattomaksi, ks
Sinnett 1923: 125
ks R-R 1924: 1.
Vold, J. Mourly 1906:266.
Volapiik ks esperanto 1913:313 ja 1919:89.
Vollrath, Hugo ks T.S:n tehtävä 1921:514
T: Eräs jäsenemme kävi äskettäin Saksassa. Hän pistäytyi Leipzigissä ja kävi siellä
katsomassa toht. Hugo Vollrathin johtamaa
Teosofista Seuraa.
Kun toht. Steiner joukkoineen eroitettiin
Teosofisesta Seurasta v. 1912, oli Hugo Vollrath Idän Tähden kansallisena sihteerinä Saksassa, edustaen Mrs. Besantin kantaa Kristuskysymyksessä; hän jäi silloin edelleenkin Teosofiseen Seuraan, kun Steiner ja hänen lukuisat
kannattajansa
perustivat
Antroposofisen Seuran. Saksan Teosofinen Seura jäi verrattain pieneksi ja heikoksi, eikä maailmansotakaan, joka alkoi pari vuotta myöhemmin,
ollut omiansa lisäämään sen voimia. Parisin
kongressin jälkeen (1921) se näkyy elpyneen,
mutta ylisihteeri, herra Axel von FielitzConiar asuu Amsterdamissa Hollannissa.
Sitävastoin tohtori Vollrath, joka toistakymmentä vuotta on toiminut yksinomaan teosofisen liikkeen palveluksessa m.m. perustamalla suuren ja voimakkaan teosofisen kustannusliikkeen, ei osannut sulattaa Teosofisen
Seuran
(Adyar)
epäveljellistä
kantaa
Saksaa ja keskusvaltoja kohtaan maailmansodan aikana, vaan — turhaan odotettuaan,
että
Parisin
teosofinen
maailmankongressi
olisi julkilausunut edes paheksumisensa Versailles-rauhan johdosta — kokosi ympärilleen
Saksan
vapaasti
ja
itsenäisesti
ajattelevat
teosofit ja julisti heidän edustamansa looshit
ja irtojäsenet riippumattomiksi Mrs. Besantin
seurasta, samalla painostaen, että Teosofisen
Seuran henkinen työ nyt jatkoi Saksassa ja
että Teosofisen Seuran päämaja tästä lähtien
oli Leipzigissä. Heidän virallisissa papereissaan onkin nyt painettu: Teosofinen Seura,
perustettu New-Yorkissa 1875, päämaja Leipzig. Tämän seuran henki tuntuu olevan kansainvälisesti suvaitsevainen, uskonnollinen ja
politiikasta vapaa. Se seuraa myötätunnolla
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lukuisia erinimisiä teosofis-henkisiä liikkeitä
ja yhtymisiä. Sen äänenkannattaja on ”Theosophie”, joka juuri on alkamassa kolmattatoista vuosikertaansa.
Matkustava jäsenemme ei tavannut toht.
Vollrathia itseään, sillä tämä oli luentomatkalla, mutta hänen ensimäistä esimiestään,
neiti Ebba Kochia, jonka nimi oli jäsenillemme vanhastaan tuttu, koska neiti Koch alkuaan oli erään suomalaisen teosofin ja salatieteilijän oppilas. Neiti K. kuunteli mielenkiinnolla
kertomusta
Suomen
teosofisista
oloista ja Ruusu-Ristin työstä ja ehdotti heti
jonkinlaista yhteistyötä.
Olen jo saanut häneltä pari kirjettä, joissa
hän m.m. valittaa, ettei kukaan siellä osaa
suomea, mutta pyytää, että kirjoittaisimme
heidän aikakauslehteensä. Ja jos vain voisimme kääntää saksaksi jonkun minun teokseni,
pitäisi käsikirjoitus lähettää Leipzigiin siellä
kustannettavaksi.
Toimittajalta 1924: 328—330.
Voltaire ks vallankumous 1915: 147
Wood, Annie ks A.B. 1909: 305.
Wood, Ernest, prof.
T: Teosofinen elämä on Suomessa tavallisesti nukuksissa kesän aikana. Sitä suuremmalla ilolla oli tervehdittävä vaihtelu ja virkistys, minkä toi mukanaan Indiasta saapuneen matkailijan, professori Ernest Woodin
käynti maassamme tämän elokuun alussa.
Prof. Wood, joka oikeastaan tuli Suomeen
Helsingissä
pidettävän
esperantokongressin
takia, on Teosofisen Seuran jäsen ja pitää
teosofisia esitelmiä ja kokouksia kaikkialla,
missä hän liikkuu. Nauttien kahden vuoden
virkavapautta
opettajatoimestaan
eräässä
indialaisessa oppikoulussa, hän näet nyt on rouvansa kanssa matkalla maan ympäri ja on jo
kulkenut Kiinan, Japanin ja Amerikan kautta
Europpaan. Tätä kirjoittaessani hän on puhunut Helsingissä julkisesti kahtena iltana
Suomen Teosofisen Seuran toimesta. Olin läsnä ensimäisessä esitelmässä ”Teosofian sisällöstä ja tarkoituksesta”. Esitelmät pidettiin
Yliopiston juhlasalissa.
Prof. Wood on 40-ikäinen, keskikokoinen,
vaatimattoman näköinen mies. Hänen esiintymisensä puhujana on tyyni ja vakuuttava.
Hän ajattelee kirkkaasti ja johdonmukaisesti,
hänen kielensä on mallikelpoista ja ääntämisensä ihailtavan selvää. Hän hillitsee ajatustaan ja aihettaan. Hän on tyypillinen esimerkki sivistyneestä teosofista, joka on saavuttanut mielenrauhan harjoittamalla ajatuksen keskitystä ja mietiskelyä. Yleisö kuunteli
häntä
mielenkiinnolla,
sillä
aihettaan
hän
mainitsemassani esitelmässä käsitteli taidokkaasti, jos kohta alkeellisesti, ehkä otaksuen,
että teosofia oli kuulijakunnalle vieras. Suurin osa yleisöä oli kuitenkin teosofista.
Esitelmän jälkeen sai yleisö tehdä kirjallisia kysymyksiä, joihin prof. Wood vastasi.
Koska esitelmässä oli mainittu Teosofisen
Seuran veljespykälä ja puhuttu siitä, että teosofit koettavat elää veljeyttä m.m. kansainvälisesti ymmärtämällä, että kullakin kansalla
on luonteensa ja tehtävänsä, joten kaikkinai-
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nen kansallisviha on väärä ja turha, tein kysymyksen, miksikä T.T: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. Jos raivohullu
ihminen syöksee lapsen kimppuun, tapamme
tietysti tuon hullun.
En ollut enää läsnä, kun puhuja antoi tämän vastauksensa, mutta tunnustan, että se
tekee minuun liian ”liittolaisystävällisen” vaikutuksen. Selvää on, että erityisissä tilanteissa meidän on ihmisinä ja epätäydellisinä
olentoina miltei pakko unohtaa jumalalliset:
ihanteet ja rikkoa elämän lakia vastaan, mutta nämä tilanteet ovat satunnaisia ja yksityisiä ja tempaavat meidät huomaamatta mukaansa. Toista laatua vallan on sota, joka on
tyystin harkittua ja valmistettua joukkomurhaa. Minkätähden arvoisa puhuja sekoitti yhteen kaksi niin eriluontoista asiaa? Ei suinkaan prof. Wood otaksunut meidän olevan
Suomessa niin lapsellisella kannalla, että uskoimme maailmansodan johtuneen siitä, että
saksalaiset olivat raivohulluja, jotka villipetojen tavoin hyökkäsivät viattomain ja rauhaa
rakastavien
ranskalaisten
ja
englantilaisten
kimppuun?
Prof. Wood toimi ennen Adyarissa Mr Leadbeaterin yksityissihteerinä. V. 1909 Tietäjässä
oli häneltä kirjoitus ”Tunti Mr. Leadbeaterin
seurassa”.
Toimittajalta 1922: 166—167
ks teosofia 1924:118 Neuvottelu 1931:182,
1934: 40, 279.
Wood, Michael
T: M. Woodin kertomukset [*”Häijy koira’r
ja ”Keijukaisten lahja”] muodostavat ensimäisen vihkon uutta sarjaa, jonka nimeksi on
pantu ”T.T:n kertomuskirjasto”. Nämä tunteellisen hienot ja ylevät kertomukset sopivat
sekä nuorten että vanhain luettavaksi. Michael
Wood on T.T:n jäsen ja hänen ihanat tarinansa ovat kaikkein englantilaisten teosofein
lempilukemista. Rientäkää ostamaan ja levittämään tätä vihkosta! Ken tämän ensimäisen
vihkon lukee, hän odottaa kiihkolla seuraavia.
Jokainen vihko tulee olemaan kokonaisuus
itsessään, toisista riippumaton, ja sisältämään
eri kertojain teoksia. Hinta on myös oleva
vaihteleva. Käsillä olevan vihkon hinta on 40 p..
[*Ote] Toimittajalta 1909:210
ks V.H.V. 1919: 101.
Woodhead, G. S. prof. 1913:516.
Word, The, ks Tingley, K. 1915:411.
WorId-Mother (Maailman äiti) ks A.B.
1928: 254.
Wortabet, John ks Arabialaista viisautta
1925: 57.
Vox populi, vox Dei ks R-R 1921:392 Johtajan osasto 1928: 305.
Wrede, Mathilda
T: Istuessani tänään, maaliskuun 8 p:nä
[*1924], kirjoittamassa näitä pätkiäni muistelen myös syvällä kunnioituksella erästä hen-
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gen sankaria, joka tänään täyttää 60 vuotta.
Hän ei kuulu nimellisesti meidän joukkoomme,
mutta hän kuuluu oleellisesti kaikkien niiden
joukkoon, jotka tahtovat tuoda valoa pimeyteen, lohtua murheeseen, sydämen lämpöä kylmään maailmaan. Kaikki tuntevat hänen nimensä, mutta henkilökohtaisesti hän on tuttu
ennen kaikkea onnettomille, hätää kärsiville,
sieluntuskissa värjöttäville. Hän on Mathilda
”Wrede, vankien ystävä.
En malttanut olla häntä tässä mainitsematta, vaikka kuten sanottu hänen tiensä ei
ainakaan vielä ole kohdannut meidän tietämme. Mutta olen kerran keskustellut hänen
kanssaan, ja se keskustelu on ihanimpia muistojani. Tunsin niin elävästi seisovani vanhan,
suuren, kehittyneen sielun edessä. Tunsin niin
selvästi, kuinka muurit toinen toisensa jälkeen meidän väliltämme hajosivat. Tunsin niin
voimakkaasti, kuinka olennaisesti, kuinka hengessään yhtä ne ihmiset ovat, jotka notkistavat polvensa rakkauden Jumalan edessä, jotka
sielunsa pellosta ovat löytäneet totuuden helmen, jotka leiviskäänsä tahtoisivat käyttää
elämän Isän kunniaksi. Eri teitä pitkin he
ovat tulleet suureen yhtymäkohtaan. Välittömästi he ymmärtävät toisiaan, vaikka puhuisivatkin eri kielillä. Kaikki he tuntevat Kristuksen ja tietävät, kuka Jeesus oli. Kaikki he
näkevät,
että
ihmisessä
piilee
salaperäisiä
kykyjä, että henkimaailma on olemassa, että
ihminen syntyy jälleen maan päälle. Kaivataanko parempaa todistusta siitä, että jumalallinen totuus aina on yksi ja sama?
Kymmenkunta vuotta sitten Mathilda Wreden työ vankien hyväksi vankiloissa virallisesti lakkautettiin. Mutta hänen rakkautensa
kärsiviin, pieniin ja sielultaan sairaihin ei
siitä lamaantunut. Yhä hän on jatkuvasti kulkenut enkelein teitä, kulkenut Jumalan sanansaattajana pimeydessä eksyneiden luo, lohduttaen, tukien, auttaen, valaisten. Riittäköön
hänelle yhä voimia ja ikää! Työtä ei häneltä
puutu.
Toimittajalta 1924:88—89
Mathilda Wrede, vankien ystävä, joka äsken siirtyi tuonelan tuville, oli jo eläissään
maan päällä hyvin lähellä Ruusu-Ristin elämänymmärrystä. P.E:lle hän kertoi kauvan,
kauvan uskoneensa jälleensyntymiseen ei ainoastaan luonnollisena elämän ongelmain selvittäjänä,
mutta
omakohtaisena
henkitietonaan. Hänen henkevä, miltei ylimaallinen personallisuutensa
teki
mahtavan
vaikutuksen
jokaiseen, joka joutui hänen kanssaan tekemisiin. Monen sydämessä hänen muistonsa
elää siveellisesti kohottavana voimana.
Tien varrelta 1929: 45.
Wright, Claude Falls ks H.P.B. 1926:215.
Vulgata ks P.E. XII Vuorisaarna 1925:265.
Vuodatus
Jo Suomen T.S:n ensimäisessä vuosikokouksessa 1908 lausuin, että vuosijuhla voisi muodostua todelliseksi helluntai- eli pyhän hengen vuodatusjuhlaksi. ks I.T.J. 1912: 107
Kristushengen vuodatus ks nuoriso 1912: 453
ks henki 1934:177 Kivi, A. 1934:288.
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Vuoksi ks teollisuus 1919: 162.
Vuorela, Söörnäisten Työväen talo ks P.E.
VII 1905: 27.
Vuorela, kasvatuslaitos ks Hernberg, H.
1915: 401.
Vuorenjuuri, Taavi 1915: 456.
Vuorenjuuri,
Tyyne 1908: 125, 1910: 178,
1913:263, 288,
460, 462, 1914:102, 197, 251,
1915:456.
Vuorenrinne,
G. 1908:95, 127.
Vuori [*symb.] ks Kaita tie 1907: 55 maailmanloppu 1907:183 usko 1910:76 Steiner
1910:84 heraldiikka 1914:150 vainaja 1924:
314 muist. H.P.B. 1931: 4.
Vuorio, Eetu: Suomalaiset Välimeren auringon alla. Tekijä on, kuten hän itse sanoo,
nähnyt ”kaukaisessa
menneisyydessä
suuren
ja mahtavan kansan, jonka vaiheet kiehtovat
mieltäni ja kiitävät sieluni silmien ohitse kuin
jännittävän
ja
kirjavan
romaanin
tapahtumat”. Tämä Europan vanhin kansa oli Suomen suvun esivanhemmat. Se oli loistava sivistyskansa ja sen pesäpaikkana oli muinoinen Kreetan saari. Sieltä Suomen suku levisi
sekä pohjoiseen Itämeren seuduille että etelään Afrikan sisämaahan. Tekijä on nähtävästi paljon ajatellut ja lukenut, hänen
tyylinsä on eloisa ja helppotajuinen, hänen
kirjansa on sanalla sanoen jännittävä. Kirjan
hinta on Smk. 25:—. Sitä voidaan tilata suoraan tekijältä, os. Kuopio, Minna Canthink.
10 esim. postiennakolla a Smk. 28: 65. P.E.
Uusia kirjoja 1931: 287.
Vuorisaarna. Matteuksen evankeliumin V:s,
VI:s ja VII:s luku. — Jeesuksen hyvä sanoma totuuden etsijöille. — Kreikankielestä suomentanut ja selittänyt Pekka Ervast, ks P.E.
XII Vuorisaarna.
Vuorisaarna ks Uuni elämä 1908: 321 lapsi
1909:198 Jeesus Kristus 1909 joulul: 2 raamattu 1911:18 Gandhi 1924:50 Uuskallio,
Toivo 1925: 206 Ourroussow 1926: 66 Äkerblom 1926:208 I.T.J. 1926:243 Kristus 1927:
42
T: Sain kerran taas huvikseni istua koko
ajan kuulijoiden joukossa, kun sunnuntaina
helmikuun 20 p:nä olin Suomen Teosofisen
Seuran järjestämässä matineassa Helsingissä.
Puhujana
esiintyi
Vapaamielisen
Katolisen
Kirkon piispa J. I. Wedgwood, minulle Tukholman kongressista 1913 tuttu teosofinen
työtoveri, joka v. 1925 ilmoitettiin yhdeksi
tulevan Kristuksen arhateista eli lähimmistä
opetuslapsista.
Hän puhui teosofisen liikkeen suhteesta uskontoon ja — vaikka esitelmän lauseitten tulkinta suomeksi tietysti vaikutti häiritsevästi
ja pitkäveteisesti — miellytti hänen esiintymistapansa hillitty, joskin hieman kuiva rauhallisuus, joka tavoitteli sitä persoonatonta
puolueettomuutta, mikä nykyään näkyy olevan ihanteena Teosofisessa Seurassa, niin
etäällä kuin se onkin Madame Blavatskyn intensiivisen
personallisesta
totuudenvaatimuksesta.
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En aio selostaa piispa Wedgwoodin puhetta,
joka luonnollisesti oli ylimalkaista laatua;
huomioni kiintyikin vain yhteen kohtaan, jossa puhuja kosketteli minun — sanoisinko —
erikoisalaani. Huomautettuaan, kuinka nykyaikana
pidetään
vuorisaarnaa
epäkäytännöllisenä, jopa mahdottomana toteuttaa, ja itsekin myönnettyään, että järjestyneestä yhteiskunta- ja valtio-elämästä ei tulisi mitään, jos
vuorisaarnan käskyjä noudatettaisiin, hän lisäsi: mutta onkin olemassa näkökanta, joka
poikkeaa tavallisesta ja useimmille on uusi,
mutta
jonka
mukaan
ristiriidat
häipyvät;
tämä näkökanta on, että vuorisaarnan käskyt eivät ole annetut umpimähkään kaikille
ihmisille,
vaan
ainoastaan
harvoille,
nim.
Kristuksen nimenomaisille opetuslapsille.
Tämä oli oikein sanottu, ja sitä kantaa
minäkin olen1 edustanut julkisesti ainakin vuodesta 1906. ) Kuitenkin siinä kannassa näin
esitettynä piilee huomaamaton, vaikka silti
sangen harhaanvievä erehdys, jota en ollut
tehnyt aikaisemmin, esim. ”Valoa kohti” kirjassa ja jonka korjasin äsken kirjassa ”Vuorisaarna” (1925), mutta jota käytän tilaisuutta
tässä taas mainitakseni, koska arvoisa esitelmänpitäjä suin päin lankesi samaan erehdykseen.
Valaistakseen näkökantaansa piispa Wedgwood vetosi Indian vanhaan kastilaitokseen.
Niinkuin siellä kullakin kastilla oli omat tehtävänsä, sotilailla omansa, kauppiailla omansa
j.n.e., ja ainoastaan korkein kasti, braahmanat, oli oikeutettu tutkimaan pyhiä kirjoja ja
kykenevä elämään vaativampien uskonnollissiveellisten käskyjen mukaan, niin Kristuksenkin varsinaiset opetuslapset ovat ainoat, joille
vuorisaarnan käskyt kuuluvat ja jotka kykenevät niitä noudattamaan. Muille ihmisille
kuuluvat muut luonnolliset tehtävät ja velvollisuudet.
Kun tähän valoon asetamme vuorisaarnan,
työnnämme huomaamattamme ihmiset Kristuksen luota. Sillä kuka meistä uskaltaa ajatella kelpaavansa opetuslapseksi ja olevansa
erikoisasemassa Kristukseen nähden? Opetuslapset muodostavat suljetun piirin, johon ei
saata tunkeutua. Ja mistä voi ken itsestään
tietää olevansa opetuslapsi? Vuorisaarna ei
tietenkään kuulu meille, se on aivan meidän
yläpuolellamme . . .
Mutta mitä siinä tapauksessa on kristinusko? Millä tavalla olen kristitty ilman vuorisaarnaa? Sillä tavallako kuin kirkot ja kristikunta yleensä? Mooseksen vanhoja juutalaisia käskyjä noudattamallako?
Ratkaisin tämän ristiriidan v. 1906 kuvaamalla sitä tilaa, jossa ”kansa” oli kuullessaan
Jeesuksen puhuvan. Kuulijat tunsivat ja ymmärsivät, että Jeesuksen oppi ja usko keskit1)
Kts. sarjakirjoitusta ”Uusi testamentti
ja teosofia” Omatuntolehdessä 1906, sittemmin julkaistu broshyyrina nimellä ”Jumalan
valtakunnan salaisuudet”. Kts. niinikään ja
etenkin kirjaa ”Jeesuksen salakoulu”, joka
ilmestyi 1915 ja josta toinen painos otettiin
1919.
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tyi yhteen ainoaan sanaan: hyvyys. Ken koetti
todella olla hyvä, hän noudatti Jeesuksen neuvoja kansalle. Mutta hyvyys on yleinen käsite.
Ei yhdelläkään uskonnon perustajalla ole mitään hyvyyttä vastaan. Hyvyys on epäilemättä
hyvä valmistus. Ken hyvyyttä käsittää, hän
on valmis seuraamaan Viisauden Mestaria —
Krishnaa,
Zoroasteria,
Laotsea,
Buddhaa,
Pythagorasta, Sokratesta, Jeesusta — mutta
hän ei ole vielä kenenkään erikoinen oppilas.
Kuinka ihminen siis oppilaaksi, opetuslapseksi
pääsee? Mitkä ovat opetuslapsiuden edellytykset ja ehdot?
Sentähden esitän nyt asiat vähän toisella,
tavalla. Sanon nyt: kaikki todellinen uskonto
on juuri opetuslapsiutta. Uskontojen perustajat tahtovat ja kaipaavat juuri opetuslapsia. Kaikki ihmiset kuuluvat määrättyyn
kansaan, aikaan,
sivistykseen.
Sivistys nimittää itseään jollakin nimellä, kristityksi,
buddhalaiseksi j.n.e., koska se nimellisesti
on omaksunut määrätyn uskonnon ja vapahtajan. Mutta mikään sivistys ei vielä
ole
ollut
minkään
uskonnonperustajan
todellinen opetuslapsi, koska opetuslapsena voikin olla ainoastaan elävä ihminen. Sentähden jokainen ihmisyksilö on joko aikansa,
kulttuurituote tai — jos hän on henkisesti
herännyt ja ihmisen vapaalla tahdolla varustettu olento — jonkun uskonnonperustajan eli
vapahtajan vilpitön opetuslapsi. Siinä ero eksoterismin ja esoterismin välillä. Kulttuurin
lapset sinään ovat eksoteerisia esim. Kristuksen oppiin nähden, esoteristeja ovat ne
ihmiset, jotka vapaasta halusta liittyvät Kristuksen opetuslapsiksi.
Saattaa siis itse tulla ja liittyä esim. Kristuksen opetuslapseksi?
Tietysti. Sehän on juuri Kristuksen sanoma.
Kellä on korvat kuulla, hän kuulkoon!
Vuorisaarna on joka ihmiselle opetuslapsiuden koetuskivi. Vuorisaarna on kutsu, joka
kuuluu kaikille ihmisille ja kaikkiin maan
ääriin. Ei kukaan ole suljettu ulos taivasten
valtakunnasta.
Päinvastoin.
Taivasten
valtakunta on lähellä ja sen portit ovat avoinna.
Tahdotteko astua sisään?
Noudattakaa silloin vuorisaarnan käskyjä!
Niin yksinkertainen on tämä totuus. Ihmisiä
ei pidä peloittaa, heitä pitää kutsua. Tämän
ymmärsin ”Valoa kohti” kirjaa kirjoittaessani,
sillä siinä lausuin: ”Ja miksikä Kristuksen
yksinkertaisen siveysopin asemesta opetetaan
jos jonkinmoisia kristillisiä etiikkoja ja katkismuksia, niin että lapsille ja nuorukaisille
saarnataan: älä tapa! älä himoitse naapurisi
vaimoa! — lapsille, jotka Jeesuksen omien
sanojen mukaan kuuluvat Jumalan valtakuntaan, ja nuorukaisille, joiden käsitys hyvästä
ei ole vielä himmentynyt?” Ja toisessa paikassa: ”Ja kuitenkin evankeliumit ovat täynnä
mitä yksinkertaisimpia ja puhtaimpia siveydensääntöjä, joita noudattamalla yksin voi
tietoon päästä, niinkuin Jeesus sanoo: jos te
rakastatte minua, niin pitäkää minun käskyni (Joh. XIV: 15), jolloin Jeesus lupaa opetuslapsilleen
totuuden
hengen,
joka
heille
kaikki opettaa ja johdattaa kaikkeen totuuteen (Joh. XIV: 16—17, 26; XVI: 13).”
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Tätä samaa näkökantaa olen myös esittänyt
”Vuorisaarna”-suomennoksessani,
johon
lukijoita viittaan.
Eroitus ehkei ole suuri näennäisesti, ulkonaisesti katsoen. Kuitenkin se on käänteentekevä omassa sisäisessä asenteessamme, ja
siksipä pyydän jokaista totuudenetsijää kysymystä harkitsemaan ja miettimään.

*

Vuorisaarnasta puhuttaessa tahdon mainita
kahdesta
ylen
vanhasta
käännösvirheestä,
joista äsken satuin lukemaan eräässä englantilaisessa teoksessa. Matteuksen evankeliumin
alkuperäinen kreikkalainen laatija, joka käytti
aramealaista
alkutekstiä
lähteenään,
käänsi
(Matt. VII: 16) ”pyhätöksi” aramealaisen sanan, joka oikeastaan merkitsi ”kultäkoriste
korvaa, päätä tai kaulaa varten”. Aramealainen lause siis kuului: ”Älkää antako kultakoristetta koirille älkääkä heittäkö pääiiyjä
sikojen eteen”. No niin, tekstin merkitys ei
tästä korjauksesta muutu, mutta parallellismi
on nyt luonnollinen.
Toinen väärinkäsitetty kohta on Matt. V:
37, jossa kreikkalainen teksti väärin sanoo:
”... teidän puheenne olkoon: niin, niin, ei, ei;
mitä siitä yli on, on pahasta”. Viimeinen osa
lauseesta on väärin käsitetty. Jaakobilla oli
epistolassaan (V:
12)
alkuperäinen,
oikea
teksti: ”... teidän puheenne olkoon: niin,
niin, ei, ei; jotta ette lankeaisi tekopyhyyteen”. Tämä onkin jokseenkin sama kuin
”Vuorisaarnassa”
esittämäni
suomennos:
”Mitä siitä yli on, on lähtöisin vilpistä”.
Toimittajalta 1927: 85—88
Suomen Ruusu-Risti on ensimäinen nykyaikainen teosofinen seura, joka perustaa siveysoppinsa Jeesuksen vuorisaarnaan, ja ensimäinen, joka on pannut merkille, että H.P.B.
oli tietoinen vuorisaarnan asemasta kristinuskon kulmakivenä, kuten Teosofian Avaimesta näkyy, ks R-R 1927: 160
T: Joka ruusuristiläisen totuudenetsijän tavalla on löytänyt vuorisaarnan uuden, ihmeellisen siveysopin ja sen viidet käskyt uuden,
suurenmoisen
käytännöllisen
elämänymmärryksen lähtökohtana, hän on samalla käsittänyt Jeesus Natsarealaisen maailmaa mullistavan historiallisen merkityksen. Käskyt semmoisinaan
eivät
ole
uusia;
samankaltaisia
kehotuksia, neuvoja ja käskyjä tavataan varhemmissakin uskonnoissa toisten suurten tietäjäin lausumina. Uutuus on siinä, että Jeesus kokosi yhteen ne siveelliset elämänohjeet,
jotka henkisesti kuuluivat yhteen, vaikka piilivät hajalla eri filosofioissa ja uskonnoissa,
ja muodosti niistä uuden, elävän kokonaisuuden. Ei tämä tapahtunut Jeesuksen puolelta
minkäänlaisen valikoinnin nojalla, vaikka hän
olisi tuntenutkin filosofiset ja uskonnolliset
edeltäjänsä; käskyt pulppusivat esiin hänen
omasta olemuksestaan, hänen oman eetillisen
tasonsa luonnollisina ilmauksina. Ja jos hän
tunsi toisten kansojen pyhät kirjat yhtä hyvin kuin omansa, iloitsi hän sydämestään löytäessänsä niistä vastakaikua oman henkensä
hiljaiselle äänelle. Niinhän samoista kivistä
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toinen rakentaa suojan itselleen, toinen temppelin jumalalleen. Buddha, voimme sanoa, oli
laskenut pohjan ja perustan sille temppelille,
jonka
Jeesus
Kristus
lopullisesti
pystytti.
Mutta monet kivet olivat valmiiksi hakattuja
jo ammoisista ajoista.
Sanotaan myös, että Jeesus vain laski peruskiven uudelle temppelille tai että hän itse
on uuden temppelin kulmakivi. Tämäkin on
totta, sillä hänen pystyttämänsä temppeli on
ihmisille vielä tuntematon. Jollemme peruskiveä löydä tai jollemme löydä Jeesusta itseä
kulmakivenä,
emme
hänen
temppeliäänkään
näe. Elämme silloin yhä ”vanhojen” tavalla,
vaikka aamusta iltaan huutaisimme Jeesusta
herraksemme.
Puhutaankin vanhasta ja uudesta liitosta,
ja kun otamme huomioon, kuinka nuori tämä
Jeesuksen asettama uusi liitto on, emme ihmettele, että se vielä on niin vähän tunnettu.
Sen aikaansaamat tulokset ovat tuiki pienet
verrattuina vanhan liiton saavutuksiin, jonka
ikä luetaan miljoonissa vuosissa. Ja kuitenkin Jeesuksen työ yksin on ollut kuin kirkkaan
sähkövalon
johdattamista
oppisaliin,
jota vain himmeät kynttilät siellä täällä ovat
valaisseet.
Tämä on hengessä. Maan päällä meillä on
vielä sangen vähän uuden liiton jälkiä. Ajatelkaamme
esim.
kirjallisia
aikaansaannoksia. Pyhinä kirjoina ei ole uudessa liitossa
kuin n.s. uusi testamentti ynnä joitakuita
myöhempiä
löytöjä.
Gnostilaisia
kirjoituksia
oli ensimäisinä vuosisatoina paljonkin, mutta
valtaan päässyt lahko, n.s. kristillinen kirkko
ne kateellisessa tietämättömyydessään hävitti.
Kuinka suunnattoman paljon enemmän on pyhiä kirjoja esim. buddhalaisessa uskonnossa.’
Ja jos menemme ajassa taaksepäin viidennen
juurirotumme, arjalaisen aamuhetkiin, jolloin
Indiassa laskettiin perusta uuden rodun sivistykselle, tapaamme siellä sanaatana dharman,
iänikuisen uskon ja lain, joka tähän päivään
saakka on Indiassa säilynyt. Ja sen vanhan
uskonnon pyhät kirjat muodostavat kokonaisen kirjaston.
Eipä ihme, että semmoiset totuudenetsijät,
jotka eivät Jeesusta Kristusta ymmärrä, näkevät
hinduismissa
jumalallisen
viisauden
huipun
ja
kaiken
salatieteen
korkeimman
ilmauksen.
Toimittajalta 1927:245—246
ks maailmanopettaja 1927: 329 Kristinusko
ja maailmanrauha 1927: 390 R-Rteosofia
1928:2 P.E. XII Uskonnosta ja elämästä
1928:184 politiikka 1929:95 Kristus 1929:
137—141 moraali 1930:94 R-R 1930:187
H.P.B. 1931:39 H.P.B :n itämaalaisiin 1931:
128 kirkko 1932:163 Paavali 1932:201
”Vuoristonpoika” [*Otteita kirjeestä, kirj.
nimim. ”Vuoristonpoika”:] ” — — Meillä täällä
Yhdysvalloissa on paljo mediumeja, osa hyvinkin eteviä. Parhailta heistä olen saanut
kirjeellisesti alkeisohjeet — — Olisi suotava
että teosofisen aatteen kannattajissa olisi kehittyneitä mediumeja.”
Toimituksen huomautus. Meidän teosofinen
näkökantamme on aivan toinen. Emme soisi,
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että kukaan olisi mediumi — siitä yksinkertaisesta syystä, että mediumin, kuten edelläolevasta kirjeestäkin selviää, täytyy luopua
omasta tahdostaan ja itsetietoisuudestaan. Jos
kellään on mediumistisia taipumuksia ja hän
meiltä kysyy neuvoa, kehotamme häntä jättämään senlaatuiset harrastukset, koska hän
mediumina joutuu kaikenlaisten ikävyyksien
alaiseksi. Ainoastaan jos hänen halunsa palvella ihmiskuntaa on suuri ja epäitsekäs,
saattaa hän suunnattomien kärsimysten ja
taistelujen perästä voittaa vaikeudet ja esteet, joiden joukossa on kaikenlaisia luonteessa ilmaantuvia heikkouksia, kuten itserakkaus,
valheellisuus
y.m.
Kirjeenvaihtoa 1911:281.
Vuosi ks myös Aika
VUOSI 1906
Jospa ne korkeat voimat, joiden tehtävänä
on suojella ja edistää tesofista liikettä, katsoisivat suopein silmin meidänkin heikkoja
ponnistuksiamme Suomessa, nyt kun uusi
vuosi kohta alkaa!
”Tulevaisuus on jumalan sylissä”, mutta
elleivät merkit petä, on vuosi 1906 tuova mukanaan muutoksia
ja parannuksia monilla
aloilla. Tämä kohta loppuun kulunut vuosi
1905 on ollut merkillinen käännekohta Suomen
henkisessä elämässä, ja me, jotka uskomme
aatteitten ikuiseen voimaan, tunnustamme pelkäämättä, että erinomaisen hyvä enne Suomen henkiselle tulevaisuudelle on mielestämme teosofisen liikkeen suhteellinen menestys
tänä vuonna. Vaikkemme vielä voikkaan sanoa että ”teosofia on Suomessa päässyt voitolle v. 1905”, kuten meille ennustettiin viime
joulukuun 18 p:nä, on meidän kuitenkin sydämen riemulla tunnustaminen, että teosofian
valoisa maailmankatsomus on päässyt verrattain laajalle leviämään. Suuri voitto oli todellakin oman äänenkannattajan saaminen.
Teosofisen liikkeen menestys maassamme on
mielestämme hyvä enne Suomen henkiselle
tulevaisuudelle sentähden, että mikäli teosofinen maailmankatsomus voittaa alaa ihmisten
sieluissa, sikäli he valmistuvat rakentamaan
sitä tulevaisuuden yhteiskuntaa, jossa veljesrakkaus, oikeus ja viisaus vallitsevat. Sivistynyt maailma elää nykyään murrosajassa,
jolloin hengen ja järjen heräymys repii vanhat ihanteet alas, paljastaa vanhan elämänmuodon valheellisuudet ja vanhan yhteiskunnan vääryydet, mutta heräymys ei saa pysähtyä tähän. Sen täytyy myös nähdä ja
näyttää niitä uusia ihanteita, joiden vuoro
on astua vanhojen sijalle! Ajaessaan meidät
ulos vanhasta paraatiisista sen täytyy näyttää meille tie uuteen taivaan valtakuntaan!
Ennen uskoimme kirkkoon ja valtioon. Nyt
on
herännyt
ymmärryksemme
paljastanut
meille kummankin erehdykset. Pitääkö meidän pysähtyä tähän? Ei, uusi usko ja uusi
kirkko on meille annettava, uusi yhteiskunta
rakennettava!
Ja tässä työssä piilee teosofisen liikkeen
suuri merkitys. Sillä se ei revi alas, vaan se
rakentaa, se ei kaada, vaan se nostaa. Kun
toiset ovat haavottaneet, se tulee ja sitoo
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haavat. Kun toiset ovat kuolon iskun antaneet, se tulee ja herättää jälleen eloon. Oi,
Lazarus, sinä vanha usko, etkö näe, että Mestarisi jo lähestyy?
Kohta uusi vuosi alkaa. Se uusi vuosi on
ehkä Suomelle oleva tärkeä vuosi. Tärkeä
sentähden, että monessa suhteessa Suomen
kansa ehkä pannaan henkiselle koetukselle. Ja
onko kansa silloin valitseva oikean tien, se
riippuu siitä, onko kansa nähnyt ja ymmärtänyt ajan uudet ihanteet.
Ja teosofisella liikkeellä on avaimet näiden
uusien ihanteitten taivaan valtakuntaan. Sen
uskallamme väittää, koska olemme nähneet
ne ihanteet ja koska olemme nähneet ne avaimet. Levitköön siis yhä laajemmalle teosofian
valoisa maailmankatsomus, tunkeutukoon sen
kirkkaus köyhien majoihin ja rikkaiden saleihin, valaiskoon sen valkeus kirkonmiesten ja
valtiomiesten sydämiä! Sillä te, korkeat jalot
ihanteet, te yksin olette maan suola ja maailman valkeus!
Pekka Ervast 1905: 219—220
minua hämmästytti tämä vuosilukujen säännöllisyys, ks Jumala 1909: 107
T: ”Vanha vuosi on kuollut, eläköön uusi”!
Jouluun saakka kesästä lähtien on luonnon
elämä vetääntynyt sisäänpäin, ihminenkin on
kääntänyt huomiotaan henkisiin asioihin aivan
toisella mielenkiinnolla kuin kesällä, mutta
uusi vuosi tuo mukanaan käänteen. Päivät
pitenevät, valo kirkastuu, fyysillinen elämä
tulee
taas
vähitellen
lähemmäksi
ihmistä.
Maahengen tajunta, joka talven aikana on
fyysillisestä ruumiistaan kohonnut maapallon
astraliruumiiseen, alkaa taas kevään tullen
laskeutua tunteiden piiristä toiminnan maailmaan. Ja ”maaemon lapset” seuraavat vaistomaisesti mukana.
Ei ole aivan tuulesta temmattu vanha tapa
toivottaa onnea uuden vuoden alkaessa. Kun
maaemo alkaa herätä fyysillisesti katsoen, on
toivomusten aika todella tullut. Joka aika on
toivolle vapaa, mutta niinkuin vanhat sanovat on aika joulusta pääsiäiseen suotuisin
toivomusten täyttymiselle. Silloin luonto auttaa meitä yrityksissämme ja lisää voimiamme,
kun koetamme toivojamme toteuttaa.
Toivotan siis Tietäjän toimittajana kaikkea hyvää Tietäjän lukuisille lukijoille! Sanon
niinkuin viime vuonna: täyttyköön jokaisen
hartain toivomus, mikäli se ei toisen onnea
loukkaa! Me ihmiset olemme kaikki saman
Isän lapsia, toistemme veljiä ja toisistamme
riippuvaisia, — älkäämme sentähden toivoko
muuta kuin semmoista, joka on omiansa lisäämään kaikkien etua, onnea ja iloa! Silloin
myös toivomme varmasti toteutuu kauniimmin, jalommin, laajemmin kuin osasimme
konsanaan aavistaa.
Toimittajalta 1911: 1
ks iankaikkinen 1911:351
ks Uusi vuosi 1923: 1
T: ”Vanha vuosi on kuollut, eläköön uusi
vuosi!”
Ja uusi vuosi varmasti elää. Vaikka meistä
ihmisistä, jotka tervehdimme sen syntyä, eivät
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kaikki enää olisikaan ”elävitten mailla”, kun
vuosi 1925 hautaansa laskeutuu, elää vuosi
itse varmasti, kunnes seuraava astuu tilalle.
Nyt kun sen ovi — janua, kuten vanhat
roomalaiset sanoivat — avautuu, nyt uusi
vuosi on edessämme kulkemattomana, tuntemattomana taipaleena. Sen tie nousee ja laskee, kaareutuu ja etenee suorana. Milloin
tien yli päivä paistaa, milloin se häviää sumuun. Tähtikirkkaan taivaan alla se tasangon halkaisee, ja metsän pimennossa se myrskyssä kiemurtelee. Ken tuntee sen tuskat, ken
sen ilot aavistaa, ja ken on sen askeleita
laskenut?
Mutta vaikka uuden vuoden tie astumattomana ja salaperäisenä edessämme makaa, on
se varmasti vanhan jatkoa. Nykyhetken haudan yli ojentaa menneisyys kätensä tulevaisuudelle. Mikä tuleva on, on menneen hedelmä
siinä elämän puussa, jota aika kasvattaa. Ei
ole seurausta ilman syytä eikä syytä ilman
alkujuurta.
Pelottomina astumme sentähden kynnyksen
yli ja toivorikkain mielin lähdemme uutta
tietä taivaltamaan. Ruusunsa uusi vuosi siroittelee jalkaimme eteen ja ristinsä se antaa
meille kannettavaksi. Mutta kun unohdamme
menneet raskaudet emmekä ikävöi olleita iloja, silloin uudet ruusut meitä loistollaan ja
tuoksullaan hurmaavat ja uusi risti on meidän kevyt ja suloinen kantaa.
Ja ihmeellinen on niiden osa, jotka ovat
valinneet Mestarein Mestarin oppaakseen ja
ystäväkseen! He ovat seuranneet Häntä tähän saakka ja he seuraavat Häntä edelleen.
Heidän kulkiessaan Hänen rinnallaan pinneinkin polku valaistuu, myrskyn ääni hiljenee,
raskas taakka muuttuu rakkaaksi kantamukseksi, ja ristissä puhkeaa ruusut. Sillä Hänen
läsnäolonsa heidän sydämessään on valoa ja
lämpöä vuodesta vuoteen ja aikakaudesta aikakauteen. Niin siunatkoon siis Elämän Herra
uutta vuotta ja meitä kaikkia, jotka kynnyksen yli astumme!
Toimittajalta 1925: 2—3.
Vuosisata, 18, 19, 20 jne
ks P. E. VII 1905:27 Kaita tie 1907:57
Bölsche 1907:112 Apostolit 1907:273 paavi
1912:143 viisaus 1913:470 Suomi 1914:98
mystiikka 1914: 99 vallankumous 1915: 147
Lönnrot 1915:317 Cagliostro 1916:7 Venäjä
1917: 294 Kristus 1917: 439 H. P. B. 1919: 297
Lehmann 1921:60 Teleplasma 1922:72 Mestari 1923:206 H.P.B. 1925:3 Mestarikirjeet
1925:99 H.P.B. 1925:194 ja 298 materialismi 1926: 38 Valk. Veljesk. 1926: 166 Sairas
Melu 1926:226 murrosaika 1927:213 Suomi
1927:293
panettelu
1930:131
Tuhatvuotinen
1930:137
H.P.B:n
itämaalaisuus
1931:126
Jouluyö 1931:337 Goethe 1932:69 ristiretki
1932:154 R-R 1933:109 ennustus 1933:158
Paavali 1934: 181.
Vuosituhannet ks hyvä 1913:258 Mea 1922:
263 R-R 1927: 168.
Würzburg ks H.P.B. 1925:195 murrosaika
1927: 217 H. P.B. 1931: 107.
Vägen-looshi 1908: 62, 95, 124, 127.

Väinämöinen

Vähemmistö ks R-R 1920:343 ja 1921:
387—396.
”Vähemmät mysteriot” ks Mysteriot I 1916:
63.
Vähän valoa pimeyteen, ks papit 1905: 143.
Vähäarvoinen Älkää pitäkö henkistä elämää
vähäarvoisena, ks R-R 1932: 72.
Vähäjärkinen ks sota 1918: 195 Mäntsälä
1932: 105.
Vähäpätöinen ks ennustus 1914: 420 Europa
1928:12
uskonpuhdistus
1930:330
H.P.B.
1931:39.
Vähätietoinen ks tieto 1910: 53 Suomi 1917:
447 älykkyys 1930:328.
Vähäuskoinen ks teosofia Mitä T.S. 1906:
152 Jeesus 1921: 67.
Vähäväkiset ks autobiografia 1915: 3.
Vähä-älyiset ks Suomi 1910: 365.
Väinämö, nimimerkki ks V. H. V. 1919:101.
Väinämöisen, Suomen Rauhanliiton äänenkannattajan l:nen kuvitettu numero on ilmestynyt — — Lehden vastaava toimittaja on
Aaku Mäki. [*Sampsa Luonnonmaa] Tien
varrelta 1910: 80.
Väinämöinen, Väinö, -lä jne
ks Kansallinen kulttuuri ja 1906: 191 Tietäjälehti 1908: 5
T:
”Kotiseudun”
maaliskuun
numerossa
tänä vuonna kirjottaa nimimerkki R. E.:
”Väinämöisestä sain viime talvena Suomussalmelta
Juntusrannan
perältä
Niemelästä
aivan sattumalta muitten asiain yhteydessä
varsin
merkittävän
määritelmän.
Torpan
ukko, Jaakko Heikkinen, joka sen lausui, oli
jo 83 v. vanha, paikkakunnalta syntyisin,
taisi lukuisia historiallisia tarinoita ja tietoja. Näin hän virkkoi: Väinämöisellä ei ole
ollut luita eikä lihoa niinkuin meillä, vaan
velhot ja runomiehet kun ottaa voiman moasta ja veestä ja kuusta ja auringosta ja kaikesta, niin se mikä yhteen kokoupi on Väinämöinen”. R. E. arvelee sitten, että Väinämöinen niinmuodoin on ”jonkunmoinen luonnonvoima, monien eri voimain tuote, jota velhot
ja runomiehet käsittävät.”
Vanhan ukon sanat ovat mielestäni todistus
siitä, että Väinämöistä on kansan keskuudessa — ainakin runoniekkain ja tietäjien
kesken — käsitetty, ei ainoastaan jonakin
muinaisaikaisena henkilönä, vaan mystillisenä
prinsippinä
ihmisessä
(Kristusprinsippinä),
joka antaa hänelle voimaa tulla runoniekaksi
ja tietäjäksi — siis aivan Salatieteellinen ja
teosofinen käsitys.
Toimittajalta 1910: 132
ks Suomi 1910:365 kolminaisuus 1912:64
116 154 heraldiikka 1914: 150 Kalevala, kristinusko ja 1917: 159 Marjatanrengas 1918: 90
aseet 1918:164 P. E. XII Kalevalan Avain
1919: 86 teollisuus 1919: 161 Tietäjälehti 1919:
290 R-R 1920:345 Suomi 1921:7 Mea 1922:
258 Jalokivi 1924: 163 Suomi 1927: 293 Sampo
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1928:42 Suomen tulevaisuus 1928:205 Valk.
Veljesk. 1930:80 Mäntsälä 1932:105.
Väinämö-looshi ks R-R 1929: 95.
Väite, väittää jne
ks Jumala 1909: 106 tieto 1910: 53 itsetunto
1911:2 hyöty 1911:52 Vapahtaja 1912:452
taide 1915:151 jooga 1916:438 I. T. J. 1916:
439 Suomi 1918:72 aseet 1918:164 Jeesus
1918:232
yhteiskunta
1919:229
sukupuolielämä
1920:145
salatiede
1921:323
R-R
1921:389 T. S :n tehtävä 1921:459 R-R 1922:
134 anteeksianto 1923:83 teosofia 1926:168
I. T. J. 1926:242 Poika 1929:411 kolminaisuus 1930: 40.
Väittely ks Usko ja teot 1908:124 P. E. V
1908:386 P. E. XII Kalevalan Avain 1917:
189 Jinarajadasa 1919:153 P. E. XII Teosofian sanoma 1919:298 Sinnett 1923:126 homoseksualismi 1927: 42.
Väkevä ks epäilys 1910: 291 Valon ja varjon 1922: 105.
Väkijuomat ks puhtaus 1909: 261 Sairas
sielu 1926: 229 kieltolaki 1931: 76.
Väkipakko ks Suomi 1918: 162 kieltolaki
1931: 77.
Väkirynnäkkö ks Kaita tie 1916: 152 teosofia 1921: 261.
Väkivalta ks paha 1906:187 murha 1906:
247 Usko ja teot 1908: 132
Kys. Kumpiko on parempi, koettaa väkivallalla kuolettaa ja voittaa himojaan vaiko
lempeällä, puhtaalla ja vakavalla ajattelemisella?
Vast. Epäilemättä jälkimäinen keino. Väkivalta
viepi itsensä kiduttamiseen, sisäinen
puhdistustyö taas varmasti voittoon, joskin
matkan varrella tapahtuu lankeemuksia. 1908:
185
Kuningas — — ”väkivaltainen kuolema”
ks Italia 1909: 134
ks rauha 1910:326
Väkivalta on aina väärä, tapahtukoon se
henkisillä tai ruumiillisilla keinoilla. Rakkaus
ei koskaan käytä väkivaltaa, ainoastaan himo
siihen turvautuu, ks rakkaus 1910: 359
ks Tolstoin oppi 1910: 408 raamattu 1911: 18
väkivaltaisen kuoleman ks Titanic 1912:
203
ks ennustus 1914:420 vallankumous 1915:
148 Suomi 1917: 153 Kalevala, kristinusko ja
1917: 163 sota 1917: 198 Suomi 1917: 202 veljeys 1917: 342 Tietäjä-lehti 1917: 437 rakkaus
1918:63 Suomi 1918:70 rauha 1918:98
hierarkian henki on kaukana pakosta ja
väkivallasta, ks Suomi 1918: 162
ks sota 1918:194 yhteiskunta 1919:225 ja
260 veljeys 1919:288 ennustus 1920:54 sota
1920: 103 sukupuolielämä 1920: 148 sota 1920:
196 Sipelgas 1921: 8 T.S:n tehtävä 1921: 332
salatiede 1921:456 Valon ja varjon 1922:101
sota 1922: 162 aseet 1923: 157 Jinarajadasa
1923: 284 vegetarismi 1924: 8 haaveilija 1924:
49 Gandhi 1924:49 itsemurha 1924:208 Karjalainen, V. 1925:175 J. R. H.: Isä Abraham
1925: 192 onni 1925: 259 Garver 1926: 31 Messias 1926: 74

Värit

Väkivallat ja sodat ovat Kristuksen kieltämistä, ks I. T. J. 1926: 244
Jeesuksen väkivaltainen kuolema ks Kristus 1927: 78
ks magia 1927: 127
Väkivalta ei lakkaa väkivallalla, se lakkaa,
kun yksilöt horjumattomina pysyvät vakaumuksessaan
ja
kieltäytyvät
väkivallantöistä.
ks rauha 1927:175
ks Suomi 1927: 294 Joulu 1927: 378 Kristinusko ja 1927: 389 R-R-teosofia 1928: 2 bolshevismi 1929:3 politiikka 1929:51 ja 93 armeija 1930:49 tuhatvuotinen 1930:138 ryöväri 1931:67 kieltolaki 1931:74 H.P.B :n
itämaalaisuus 1931: 124.
Välikappale ks Kehityksen kulku 1907: 270
karma 1912:110 Jeesus vaiko Kristus 1919:
17 P. E. XII Kalevalan Avain 1919:87 sukupuolielämä 1920: 149.
Välikäsi ks rahasto 1931: 181.
Välinpitämättömyys
Välinpitämättömyys,
leväperäisyys
ja
tunteellinen anteeksiantavaisuus ei siis ole paikallaan, kun on kysymys rikoksellisista taipumuksista omassa itsessämme tai muissa. Meidän tulee heti ruveta harjottamaan vastaavia
hyveitä ja kääntyä pois pahan teiltä ja auttaa
kykymme mukaan toisiakin kääntymään. [*Ote
art Rikollisuus ja musta magia] 1907: 159
ks mielisairaus 1907: 184 kirjallisuus 1931: 5
ristiretki 1932: 155.
Välttämättömyys
ks tahto Vapaa tahto ja välttämättömyys
1905: 164 paha 1906: 187 Kaita tie 1907: 59
Olemassaolon syvin salaisuus on: Välttämättömyys. Korkein ilmennyt jumala tottelee välttämättömyyden lakia luodessaan, ks
ihminen 1907: 166
Korkeimmalta filosofiselta kannalta vapaus
kyllä haihtuu välttämättömyyteen ja välttämättömyys vapauteen,
mutta
käytännöllisesti
katsoen vapaa tahto on yhtä tosiperäinen
ilmiö kuin välttämättömyyskin, ks absoluutti
1907: 178 muist
ks tahto Mitä on ”vapaa tahto”? 1907: 193
Kehityksen kulku 1907:269 veljeys 1915:4
elämä 1915: 102 T. S. ia veljeysaate 1916: 318
”kristitty”
1917:4
sukupuolielämä
1920:150
Valon ja varjon 1922: 104 henki 1924: 9 Kohtalo, kaitselmus, vapaus 1924:260 R-R 1927:
171 Toll 1928: 95 ponnistus 1928: 182 Suomen
tulevaisuus 1928: 206 Europa 1929: 147.
Välttämätön, -ttömästi
ks
ajatus
1909:139
kirjallisuus
1911:82
V. H. V. 1912: 7 ennustus 1914: 363 Mysteriot
II 1916: 114 Kaita tie 1916: 153 sota 1917: 199
raakuus 1917:299 Suomi 1917:448 politiikka
1919:260
kehitys
1920:99
sukupuolielämä
1920:150 sota 1920:197 R-R 1920:342 sallimus 1924:121 vpm 1926:106 Kristus 1927:3
Kristinusko ja 1927:388 R-R 1928:286 ja
1929: 367 Poika 1929: 410 magia 1930: 80 moraali 1930: 95.
Värit ks kirjallisuus 1910: 173 nukkuminen
1914:192 taide 1915:151 Mysteriot II 1916:
113 Suomi 1917: 156 ja 1918: 128 yhteiskunta
1919:227 tunnelmia 1934:110.
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Värähtely ks Yliaistillinen 1905: 118 uni
1905: 183 ylösnousemus 1905: 215 astrali 1907:
48 eetteri 1909: 267 ilmiö 1911: 178 Mysteriot
II 1916: 112 suggestioni 1916: 286 Sairas sielu
1926: 229.
Väsyminen, -mys jne ks maailmanloppu
1907:183 usko 1909:137 veljeys 1909:206
Joulusymboliikkaa
1911:360
opettaja
1912:
410 vapahtaja 1912:453 viisaus 1913:470
Wettenhovi-Aspa 1915:496 Kaita tie 1916:
153 sota 1918:194 rauha 1919:4 marttyyrit
1920:6 R-R 1920:347 kirjallisuus 1925:240
I. T. J. 1926:244 Kristus 1929:138 moraali
1930: 93
Välistä minut valtaa suuri väsymys ks alakuloisuus 1930: 302
ks täydellisyys 1932:242
uskonpuhdistus
1933:199 Totuus 1934:285—286.
Väsymätön jne ks ajatus 1909: 139 Kristus
1911: 286 J. R. H. 1916: 240 Tietäjälehti 1917:
247 J. R. H. 1921:255 ja 1923:49 A. B. 1923:
286 kristosofia 1923: 324 Steiner 1925: 156
Vilpitöntä ja väsymätöntä etsijää elämä ei
pilkkaa, ks teosofia 1926:6
ks R-R 1926:219 A. B. 1929:181.
Väärentäminen, -mätön ks Smythe 1928: 103
Poika 1929:414 ennustus 1933:158.
Väärinkäsitys ks Sokea usko 1905: 15 apostolit 1907: 273 maailmanloppu 1910: 132 Lehto,
J. 1912: 10 opettaja 1912:405 Kalevala 1912:
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415 Sal. O:n Maailmans. 1914: 57 muist. T. S.
ja veljeysaate 1916:315 Kristus 1917:440
Jeesus Oliko Jeesus Jumala 1918:232 P. E.
XII Kalevalan Avain 1919: 87 totuus 1919:
194 kehitys 1920: 98
Ja olinhan itse ollut mukana tekijänä tässä
väärinkäsityksessä ja tässä unohtamisessa, ks
Mea 1922: 260
ks Valk. Veljesk. 1926:136 teosofia 1927:
81 Vuorisaarna 1927:88 Rahasto 1929:349
R-R 1930:185 Purucker 1931:252 Vesimies
1932:170 Teosofia ja sosialismi 1934:247.
Väärinymmärrys jne
Täten
syntyi
ensimäinen
väärinymmärrys
minun ja ainakin joidenkuiden T.S:n jäsenten välillä, enkä kyennyt mitään tekemään
sen poistamiseksi, ks R-R 1920: 339
ks Mea 1922:261 H.P.B. 1925:194 kesäkurssit 1928: 232.
Vääristely jne ks veri 1925: 50 Kristinusko
ja maailmanrauha 1927: 388.
Vääryys ks kärsimys 1910: 222 Suomi 1910:
228 epäilys 1910:291 Geijerstam 1911:82
Joulun R-R 1921: 581 politiikka 1929: 93 päämaja Oikaisuja 1932: 239.
Vääräoppisuus ks Usko ja teot 1908: 129.
Väärät profeetat ks ajatus 1909: 139 maailmanloppu 1910:132 opettaja 1912:406.
Vääräuskoisuus ks epäilys 1910: 292 onni
1925: 258.

X
X.
[*PE:n
käyttämä
ja
vastauksia”‘-osastossa
1905: 182—183.]

nimim.
”Kysymyksiä
”Omatunto”-lehdessä

Y
Ydin ks myös VeljeyT: Yleisen veljeyden
ydin
teosofian ydinoppi ks hyöty 1911: 51
T. S. on oleva ydin ihmiskunnan suurta veljeyttä, ks veljeys 1916: 435
uskontojen yhteinen ydin ks Tietäjälehti
1917: 437
ks P. E. XII Teosofian sanoma 1919:164
teosofia 1921:259 R-R 1922:319 joulu 1924:
363 auktoriteetti 1925:148 R-R 1926:69
uskontojen yhteiseen ytimeen ks Kristus
1927: 42
uskontojen ydin ks politiikka 1929: 94
Teosofia on kaikkien teologiojen yhteinen
ydin. ks H.P.B. 1931: 3
ks R-R 1931: 333
teologinen ydin — — uskonnoissa siveysoppi on ytimeltään sama. ks uskonpuhdistus
1933: 200.

Ydinkysymys ks teosofia Mitä on 1917:445
P. E. XII Kalevalan Avain 1919:87 H.P.B.
1923: 316 R-R 1933: 39.
Yhdenvertaisuus, -nen jne ks täydellisyys
1905:31 Suomi 1917:202 Suomi 1918:67 totuus 1919: 195 veljeys 1918: 288 teosofia
1926:4 Vesimies 1932:169—172.
Yhteiskunta, -Uinen ks P. E. X Tärkein yhteiskunnallinen työ sosialismi 1905: 55 Tasaarvoisuus 1905: 98 papit 1905: 144 rikos 1905:
215 Vuosi 1905:219 tuhatvuotinen 1906:73
juurirodut 1906:90 paha 1906:187 Kansallinen kulttuuri 1906: 191 Naisen kannalta 1906:
244 Kaita tie 1907: 56 Lähde, V. 1907: 80 veljeys Onko 1907:95 Stern 1907:136 Lafargue
1907:137 varkaus 1907:201 P. E. VII 1907:
224 Kehityksen kulku 1907:269
Yhteiskunnallisena ilmiönä itsemurha epäilemättä riippuu karmasta.
Se on luonnollinen
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yhteiskunnallinen sairaus, joka seuraa sokeasta uskosta vapautumisen, epäilyksen, materialismin ja jumalankieltämisen kintereillä,
ks itsemurha 1908: 122
ks Blatchford 1908:310 rikos 1908:312
opettaja 1909:109 looshityö 1909:339 Jeesus
Kristus 1909 joulul: 1 maanomistus 1910:50
epäilys 1910:291 Tolstoin oppi ja teosofia I
Yhteiskunnallinen
kysymys
1910:
403—411
Päämajassa 1911:27 lakko 1911:54 Geijerstam 1911:82 nuoriso 1912:454 Lontoo 1912:
456 nainen 1913:265 ennustus 1914:420 tajunta 1914: 54 vallankumous 1915: 146 pankki
1915: 352 Cagliostro 1916: 13 T. S. ja veljeysaate 1916:315 T.T:n työ ja tarkotus 1916:
346 teosofia Veljeyden 1916: 390 jooga 1916:
437 käytännöllisyys 1917: 99 Suomi 1917: 155
sota 1917: 346 teosofia Mitä on teosofia? 1917:
443
työttömyys ja köyhyys on yhteiskunnan
häpeä — — Ilman uskontoa ei yhteiskunta
synny uudestaan, ks Suomi 1917:448—451
ks Venäjä 1918:20 Suomi 1918:67—71
kesäkurssit 1918:133 aseet 1918:165 veljeys
1918: 227
T.S:n on pysyttävä loitolla kaikesta yhteiskunnallis-valtiollisesta
puuhasta
ks
Jinarajadasa 1919: 152—156
ks Steiner 1919: 224
T: Viime vuosien yleismaailmalliset kokemukset ovat niin voimakkaasti vaikuttaneet
ihmismieliin, että tuskin sitä ihmistä lienee,
jonka ajatukset eivät olisi askarrelleet valtiollisissa
ja
yhteiskunnallisissa
kysymyksissä.
Monet, monet ovat sitä pakostakin tehneet,
kun
järkyttävien
tapahtumain
kuolemanvarjo
on langennut heidän omalle tielleen. Eikä ole
ihmettä, että herkkätuntoiset ja helläsydämiset ihmiset ovat kadottaneet sielullisen tasapainonsa, nähdessään sitä uskomatonta raakuutta, johon ihmiskunta voi vaipua, kun se
hylkää viisauden ja turvautuu väkivaltaan. Ei
ole ihmettä, että teosofit, jotka Teosofiseen
Seuraan astuessaan ovat tunnustaneet uskovansa ”yleiseen veljeyteen, katsomatta väriin, rotuun, kansallisuuteen, uskontunnustukseen tai sukupuoleen”, että he vakavammin
kuin ennen kysyvät itseltään: ”mitä veljeyden nimessä olisi tehtävä ihmiskunnan hyväksi?”
Sangen monelle teosofille tulee silloin vastaus tähän kysymykseen niin luonnollisena
seuraavassa muodossa: ”kaikki vaikeudet, arvotukset ja yllätykset johtuvat siitä, että
kansat sietävät kurjuutta ja köyhyyttä yhteiskunnallisissa oloissaan; jos ei olisi nälkää,
ei olisi vallankumouksia; jos ei olisi ylellistä
loistoa, ei olisi sotia; poistakaamme rikkaus
ja köyhyys, niin rauha ja onni tulee itsestään”. Tämä vastaus tuntuu niin yksinkertaisen järkevältä ja tyydyttävältä, niin houkuttelevan lupaavalta, että monet ihmiset ovat
valmiit käyttämään mitä keinoja tahansa saadakseen aikaan tuon onnen tilan, — ja niin
se ihanne, jonka pitäisi estää sotia ja vallankumouksia,
kuitenkin
taas
saattaa
johtaa
juuri vallankumoukseen ja sotaan! Vaikka
teosofit eivät tee tätä loogillista virhettä,
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sillä he tietävät, että tarkotus ei pyhitä keinoja, niin monet heistä ovat siksi innostuneet
yhteiskunnan
pikaisesta
parantamisesta,
että
he miltei epäilevin silmin katselevat niitä toisia teosofeja, joilla ei näy olevan erityistä
kiirettä, vaan jotka näkyvät verrattain kylmäverisesti suhtautuvan koko yhteiskunnalliseen
kysymykseen. Minusta personallisesti on esim.
huomautettu, että ennen puhuin innostuneesti
veljeydestä, jopa yhteiskunnallisestakin kysymyksestä, mutta että maailmansota ja Suomen punainen vallankumous saivat mieleni
muuttumaan; nyt olen enää vain ”porvari”,
joka valvoo oman luokkansa etuja ja kääntää
köyhälistölle selkänsä.
Olen kyllä useita kertoja tässäkin aikakauskirjassa
selittänyt
kantani
veljeyskysymyksessä eikä minun minkäänlaisista personallisista syistä tarvitse siihen kysymykseen kajota. Mutta koska se on laajakantoinen, teoreettinen yhtä paljon kuin käytännöllinen kysymys, saattavat toisen ihmisen personallisetkin havainnot ja kokemukset olla toiselle
avuksi, ja sentähden on mielestäni paikallaan,
että Tietäjässäkin taas lausun pari ajatusta
veljeydestä ja Teosofisen Seuran suhteesta
siihen.
On epäilemättä ihmisiä, joiden mielikuvituksessa veljeys merkitsee jotakuinkin samaa
kuin oikeus vaatia ja ottaa toisilta mitä itseltä
puuttuu. Tarvitseeko minun edes mainita, etten
semmoista luuloteltua oikeutta kunnioita veljeyden nimellä? Päinvastoin pyytäisin jokaista
ihmistä, joka veljeyden sanaa käyttää huulillaan ja veljeyden käsitettä ajattelee sydämessään,
tarkasti
tutkimaan
itseään,
piileekö
mahdollisesti hänen tunneruumiissaan pieninkään taipumus tuohon vaati miskannan hyväksymiseen: jos niin on, silloin hän vielä viihtyy
väärällä puolella sitä suurta kuilua, joka erottaa inhimillisen itsekkyyden todellisesta veljeydestä. Sillä veljeys alkaa silloin, kun ihminen lakkaa vaatimasta ja ryhtyy ajattelemaan
antamista. Tämä on niin päivän selvä asia,
ettei se puhuenkaan parane. Ei ainakaan luulisi teosofein olevan tästä eri mieltä. Teoriassa tämä yleinen veljeyskäsite lienee kaikille sama, mutta kysymyksessä onkin Teosofisen Seuran ja teosofein käytännöllinen
suhtautuminen siihen, ja siitä nähtävästi ollaan eri mieltä.
Minusta kuitenkin tuntuu, ettei siitä asiasta
— teosofein suhteesta veljeyteen käytännössä
— pitäisi olla eri mieltä. Tuntuu, että se kysymys on perin yksinkertaisesti ratkaistu, kun
jokainen teosofi ajattelee omaa kehitystään.
Minkätähden hän näet tuli teosofiksi, minkätähden Teosofisen Seuran jäseneksi? Senkötähden, että Teosofinen Seura oli jonkinlainen
sosialistis-mielinen liike, joka paremmin ja
pontevammin ajoi aatteitaan kuin muut samansuuntaiset liikkeet, joilla oli veljeys ohjelmassaan? Tuskinpa!
Eikö jokainen meistä tullut teosofiksi aivan
toisesta syystä? Emmehän toki olleet niin
lapsellisia, että olisimme uskoneet maailmanparantamispatentin
olevan
jonkun
ihmisryhmän hallussa! Vallan toisesta syystä tulim-
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me teosofeiksi ja T.S:n jäseniksi. Mikä nimittäin oli se syy?
Se syy oli, että olimme totuudenetsijöitä.
(Jos olemme tulleet teosofeiksi olematta totuuden etsijöitä, täytyy teosofian kasvattaa
meistä totuuden etsijöitä, ennenkuin pääsemme eteenpäin). Vaelsimme pimeydessä ja etsimme elämän totuutta. Ja silloin tuli teosofia
ja valaisi meidän pimeytemme.
Niin oli ainakin minun laitani. Ei minulla
ollut mitään valmiita ennakkokäsityksiä. En
asettanut mitään vaatimuksia totuudelle. En
kuiskannut sielussani, että totuuden piti olla
sitä tai tätä. Pyysin vain henkeni koko voimalla, että saisin nähdä totuuden, ja valmistauduin ottamaan totuuden vastaan, oli se
kuin
musertava
tahansa.
Sanoin
itselleni:
”jos totuus on se, ettei mitään totuutta ole,
olen tyytyväinen, kunhan tiedän. Minussa ei
ole rahtuakaan personallista elämänhalua, ja
jos totuus on se, että kaikki on tyhjää ja
turhaa, jää minulle sama lohdutus kuin tuhansille toisille: vapaaehtoinen kuolema”.
Totuus tuli — mutta se ei ollut henkisesti
musertava. Se ei kieltänyt järkeä. Se ei leikannut hienoimmilta ja herkimmiltä aavistuksilta siipiä. Päinvastoin se avasi näköaloja — aavistamattomia syvyydessä ja korkeudessa.
Se näytti myös, että ihmiset kaikki ovat
veljiä, että täydellinen ihminen, Mestari, osasi
täydellisenä veljenä kaikkia rakastaa, ja että
oikea ihmiselämä oli kaita tie, jonka varrella
tämä veljeys, tämä henkinen ja luonnollinen
tosiasia, askel askelelta ymmärrettiin, omaksuttiin ja toteutettiin. Ei veljeys ollut mikään
pään läksy, äkkiä opittavissa, yhtä pian unohdettavissa, vaan pitkällinen sydämen kokemus,
joka kerran opittuna ei ikinä unohtunut. Eikä
veljeys ollut tunteen asia, vaan tahdon. Tämän näin samalla kuin totuus paljasti minulle kasvonsa.
Sillä veljeydellä ei ollut mitään tekemistä
yhteiskunnallisten ja valtiollisten kysymysten
kanssa. Oli ihminen köyhä tai rikas, ylhäinen
tai alhainen, kuningas tai kerjäläinen, aina
hänelle veljeyden tie oli avoinna. Sillä veljeyden tie oli sydämen salainen tie, josta ei
uskontunnustus, ei rotu, ei väri, ei kansallisuus, ei sukupuoli, ei yhteiskunta-asema sulkenut ketään pois. Kaikki se sulki syliinsä,
jotka sitä halusivat käydä.
Ja se oli Teosofisen Seuran tie. Siinä piili
Teosofisen Seuran veljeys. ”Liittykää riveihini”, huusi tämä Seura maailmalle, ”liittykää riveihini kaikki, jotka haluatte kulkea
veljeyden kaitaa tietä, sydämen salaista polkua! Mihin tahansa uskoon tai rotuun tai
luokkaan kuulunettekaan, minä teitä kaikkia
siunaan ja pidän lapsinani, kun vain uskotte
sydämen oppiin ja tahdotte sitä elämässänne
noudattaa”.
Kuinka kaunis ja ihmeellinen oli minusta
Teosofisen Seuran tarkotus! Se oli puhdas,
pyhä ja henkevä. Mitkään maalliset tarkotusperät eivät sitä tahranneet. Sen tehtävä oli
näyttää ihmisille tie totuuden luo.
Valtiolliset
ja
yhteiskunnalliset
kysymykset olivat maallisia ja ulkopuolisia. Teosofia
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loi niihin valoansa, teosofia saattoi niitä ratkaistakin omalla tavallaan, mutta Teosofinen
Seura ei niihin puuttunut. Kuinka hyvin minä
ymmärsin, mitä madame Blavatsky kirjotti
”Avaimessaan”
niistä
kysymyksistä!
Niin
juuri itsekin ajattelin, ja sentähden toistan
tähän muutamia hänen lauseistaan:
”Kysymys. Otatteko ollenkaan osaa politiikkaan?
”Teosofi. Seurana me huolellisesti vältämme
sitä ja syyt tahdon esittää. Jos koetamme
saada toimeen yhteiskunnallisia
uudistuksia,
ennenkuin
olemme
saaneet
ihmisluonnon
uudistumaan, on se uuden viinin laskemista
vanhoihin leileihin. Saattakaa ihmiset sisimmässä sydämessään tuntemaan ja tunnustamaan, mikä on heidän oikea ja todellinen
velvollisuutensa kaikkia kohtaan, niin kaikki
vanha vallan väärinkäyttö ja kaikki kansallispolitiikan luomat väärät lait, jotka perustuvat yksilölliseen yhteiskunnalliseen tai valtiolliseen itsekkyyteen, tulevat itsestään katoamaan. Hullu on se puutarhuri, joka kukkapenkeiltään koettaa poistaa myrkylliset rikkaruohot leikkaamalla ne maata myöten poikki, kitkemättä niitä juurineen ylös maasta.
Ei voi koskaan aikaansaada pysyvää yhteiskunnallista uudistusta niin kauan kuin samat
itsekkäät ihmiset kuin ennenkuin ovat asioitten johdossa.
”Kys. Teosofinen Seura ei siis ole valtiollinen järjestö?
”Teos. Ei mitenkään. Se on kansainvälinen
sanan korkeimmassa merkityksessä siten, että
sen jäseninä on kaikkiin kansallisuuksiin, uskoihin ja ajatussuuntiin kuuluvia miehiä ja
naisia, jotka yhdessä työskentelevät saman
päämäärän,
ihmiskunnan
parantamisen
puolesta, mutta seurana se on ehdottomasti osaa
ottamatta kaikkeen kansalliseen tai puoluepolitiikkaan.
”Kys. Miksi niin?
”Teos. Juuri niistä syistä, jotka mainitsin.
Sitäpaitsi täytyy valtiollisen toiminnan välttämättä vaihdella ajan olojen ja yksilöiden
käsityskantojen mukaan. Mutta vaikka T.S:n
jäsenet luonnollisesti ollen teosofeja ovat yhtä
mieltä teosofian perusteista — muutenhan eivät Seuraan kuuluisikaan, — niin ei siitä
seuraa, että ne olisivat kaikista muista asioista yhtä mieltä. Seurana he voivat toimia yhdessä ainoastaan kaikille yhteisissä asioissa
— s.o. itse teosofiassa; yksilöllisesti on jokaisella täysi vapaus seurata omaa erityistä valtiollista ajatus- ja toimintasuuntaansa, niin
kauan kuin se ei ole ristiriidassa teosofian
perusteitten kanssa tai loukkaa Teosofista
Seuraa”.
Kuinka hyvin mielestäni todella ymmärsin
H. P. B:tä! Kun yhteiskunnallista pulmaa
ajattelin, tulin aivan samoihin tuloksiin kuin
”Teosofian Avain”, nim. että tärkein yhteiskunnallinen työ oli teosofisten aatteiden levittäminen sanojen, kirjojen ja elämän avulla.
Ja jos ne, joiden mielestä viime aikoina
olen
poikennut
alkuperäisistä
ihanteistani,
seuraavat vuosi vuodelta julkista toimintaani,
uskon heidän piankin huomaavan, että sama
toimintaohje, joka elähytti minua kaksikym-
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mentä vuotta sitten, on pitkin matkaa ollut
johtotähtenäni
puheissani
ja
kirjotuksissani.
Uskon nyt — niinkuin kaksikymmentäviisi
vuotta sitten teosofiksi tultuani — että ihmisen henkinen, s.o. korkein ja sisin, elämä
eletään näkymättömissä eikä missään ulkonaisessa hommassa ja puuhassa. Ulkonainen
toiminta heijastaa sisäisen tilan — joko paljastamalla tai salaamalla. Mutta ihminen ei
saa tyhjentyä toimintaansa. Ikuinen rauha on
ainoastaan sillä, joka on enemmän kuin hän
tekee. Kaikki meidän tekomme ovat epätäydellisiä ja puolinaisia — kuinka hatara olisi
autuutemme, jos se niihin perustuisi! Vapahtaja yksin, Logos meissä, on täydellinen;
ainoastaan häneen yhtymällä löydämme rauhan, ikuisen elämän ja autuuden.
Hän myös, Mestari meissä, on veli kaikkien kanssa. Mikäli häneen uskomme, hänen
neuvojansa noudatamme, sikäli elämässämme
— sanoissamme, ajatuksissamme, teoissamme
— kykenemme
mekin
veljeyden
ihannetta
heikkoudessamme heijastamaan.
Sanoin edellä, että teosofia kyllä voi kirkkaastikin valaista valtiollisia ja yhteiskunnallisia ongelmoita, vaikkei Teosofinen Seura
toiminnassaan niihin sekaannu. Saman väitteen lausuin viime vuonna Tietäjässä ja esitin
sitten
lyhyesti
parissa
kirjotuksessa
(”Miten soisin maatani hallittavan”) muutamia teosofisia eli salatieteellisiä näkökohtia. Olisin kirjottanut asiasta enemmän ja
laajemmin, mutta viime vuoden suuret valtiolliset tapahtumat Suomessa veivät minulta
luonnon, jonka tähden lopetin loruni niin
lyhyeen kuin mahdollista. Toivottavasti joskus
olen tilaisuudessa uudestaan ottamaan asian
puheille, sillä uskon yhä itsepintaisesti, että
Okkultinen näkökanta on toisia viisaampi ja
kaukonäköisempi käytännöllisissäkin kysymyksissä.
Ilokseni huomaan nyt, että samansuuntaisia
näkökantoja on tänä vuonna alkanut Saksassa
esittää antroposofein kuulu johtaja ja opettaja, tohtori Rudolf Steiner. Edessäni on pöydällä broshyyri, jonka toht. Steiner vastikään
on julkaissut. Sen nimi on Die Kernpunkte
der sozialen Frage in den Lebensnotmendigkeiten der Gegenvoart und Zukunft. (Yhteiskunnallisen kysymyksen ydinkohdat nykyajan
ja
tulevaisuuden
elämän
välttämättömyyksissä). Tämän kirjan sisältö on lyhyesti sanoen siinä, että tekijä — samalla tavalla kuin
viime
vuotisissa
artikkeleissa
allekirjoittanut
— vertaa yhteiskuntaelimistöä
ihmisruumiin
rakenteeseen ja jakaa yhteiskunnan luonnonmukaisesti kolmeen osastoon eli luokkaan:
taloudelliseen järjestöön, joka vastaa vatsaa,
poliittiseen järjestöön, joka vastaa ruumiin
rytmillisiä toimintoja, hengitystä ja verenkiertoa, ja henkiseen järjestöön, joka vastaa
aivoja ja hermostoa. Tohtori Steiner huomauttaa, että samoinkuin vastaavat järjestelmät ihmisruumiissa toimivat toisistaan riippumatta, samoin yhteiskuntaruumiissakin aineellisia arvoja tuottavan luokan (maanviljelys, teollisuus, kauppa), virkalaitosten ja hen-
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kisten työntekijäin täytyy saada työskennellä
vapaasti, omien luonnon lakiensa mukaisesti
ja toisistaan riippumatta, vaikka silti toistensa tarpeita silmälläpitäen ja yhteisen päämäärän puolesta työskennellen. Häiriöitä ja
onnettomuuksia syntyy juuri siitä, että esim.
hallitsijat ja virkamiehet sekaantuvat taloudellisiin asioihin, alkavat niitä järjestää omien
näkökantojensa mukaisesti, jopa itsekin harjottaa suurteollisuutta.
Tämä on äärimmäisen lyhyesti lausuttuna
tohtori Steinerin kanta eikä millään tavalla
tee oikeutta hänen perusteelliselle esitykselleen, joka nähtävästi on herättänyt huomiota
Saksassa. Kirjan loppuun on liitetty kehotus
Saksan kansalle ja kulttuurimaailmalle työskentelyyn siinä esitettyjen periaatteiden toteuttamiseksi, jonka kehotuksen takana ei ole
ainoastaan tohtori Rudolf Steinerin nimi, vaan
taaja joukko tunnetuita ja kuuluisia nimiä
Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä.
Toimittajalta 1919:225—230
2”: — Lukiessani, mitä lokakuussa kirjotitte Teosofisen Seuran suhteesta veljeyteen,
kysyin itseltäni, oliko tarkotuksenne sanoa,
ettei teosofein — ainakaan teosofeina — kannattanut ollenkaan harrastaa n.k. yhteiskunnallisia ja valtiollisia kysymyksiä. Ja nyt
kysyn teiltä: oliko se tarkotuksenne?
— Ei sinne päinkään. Tätä veljeyskysymystä on niin monta kertaa märehditty ja
minä poloinen olen siitä niin monta kertaa
kirjottanut, ettei enää taida olla toivoakaan
lopullisesta
yhteisymmärryksestä.
Jos
pääsisimme edes siihen, että ottaisimme asiat niinkuin ne on kirjotettu, hakematta ”tarkotuksia” tai vielä pahemmin sivutarkotuksia! Sanoinhan suoraan madame Blavatskyn sanoilla,
että samalla kun Seuran oli pysyttävä ulkopuolella kaikkea politiikkaa, oli yksityisillä
jäsenillä täysi vapaus ajatella ja toimia omalla tavallaan omien näkökantojensa mukaan,
kunhan nämä eivät sotineet Teosofisen Seuran periaatetta vastaan.
— Aivan niin, mutta ”vapaus” on kaukana
”velvollisuudesta”. Kun ei kerran Teosofinen
Seura
velvota
jäseniään
yhteiskunnalliseen
rakennustyöhön,
vaipuvat
useimmat
huolettomaan
laiskuuteen
harrastamatta
mitään
tosi työtä veljeyden hyväksi.
— Tuo on juuri vanha erehdyksenne. Sanoinhan senkin viime kerralla, että tärkein
yhteiskunnallinen työ on mielestäni teosofisten aatteiden levittäminen.
Enkä tätä lausunut ensimäistä kertaa viime
lokakuussa, sillä samassa hengessä olen puhunut koko ajan Tietäjässä ja Omassatunnossa. Teosofinen työ on yhteiskunnallista
rakennustyötä, sillä se herättää ja muuttaa
ihmisiä.
— Miksikä eivät sitten ota osaa sosiaaliseen ja poliittiseen uudistustyöhön?
— Toiset ottavat. Mutta teidän itsepintaisuutenne on todella koomillinen! Tukemalla
tai
harrastamalla
teosofista
propagandatyötä
nekin, jotka eivät sekaannu politiikkaan, tekevät työtä veljeyden hyväksi. Ettekö saata
käsittää tätä näkökantaani?
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— Käsitän kyllä, mutta haluaisin tietää,
minkätähden
pelkäätte
käytännöllistä
poliittista ja yhteiskunnallista työtä?
— Sanonko sen teille?
— Sitä vartenhan kysyn.
— Uskon useiden teosofein tuntevan sydämellistä vastenmielisyyttä poliittista ja yhteiskunnallista työtä kohtaan siitä yksinkertaisesta syystä, että se — ainakin meidän maassamme — on puoluetyötä. Teosofeina he ehkeivät käsitä, minkätähden kansan yhteistä onnea ajetaan puoluehengessä ja puoluekiihkolla. Teosofinen elämänymmärrys on herättänyt
heissä
hyväntahtoisen
ja
rakastavan
sydämen. He tuntevat rakastavansa kansaa
ja kaikkia sen yksilöitä ja soisivat, että
kaikki olisivat onnellisia ja voisivat hyvin
sekä aineellisesti että henkisesti. He tuntevat
olevansa niin kaukana kaikesta riidasta ja
epäsovusta, kaikesta kateudesta ja puoluepyyteistä ! Vaikka useimmat heistä ovat köyhiä — sillä älkää luulko, että meidän teosofimme ovat yleensä ”rikkaita porvareita”
ja ”yläluokkalaisia”: päinvastoin! — koettavat he tyytyä kohtaloonsa ja omin voimin
kukin kohdaltaan pyrkiä parempiin olosuhteihin. Kauhulla he ajattelevat sotia, vallankumouksia
ja
verenvuodatuksia.
He
ovat
maailman silmillä katsottuina ehkä hieman
kömpelöitä ja ”epäkäytännöllisiä”, mutta juuri tämä epäitsekäs kömpelyys todistaa, että
heidän sieluissaan liikehtii oireena tulevaisuuden ihmiskunnan henkisiä kykyjä.
— Kylläpä te osaatte puolustaa! Mutta
miksikä kömpelyys olisi parempi käytännöllisyyttä?
— En niin väitäkään. Sanonhan: epäitsekäs kömpelyys — asettakaa sitten toiselle
puolelle itsekäs käytännöllisyys. Tietysti minunkin mielestäni korkein saavutus on epäitsekäs käytännöllisyys, mutta se lienee harvinainen puolue-elämässä. Ja sentähden teosofina vieroan puolue-elämää.
— Onko tämä ymmärrettävä niin, että jos
puolue-elämä olisi vapaa itsekkyydestä, tekin
ottaisitte siihen osaa?
— En ainakaan silloin tuntisi sitä kohtaan
vastenmielisyyttä.
Personallisesti
minulla
on
yllin kyllin työtä muutenkin — tuskin siis
omasta puolestani ottaisin politiikkaan osaa;
mutta luulen, että moni teosofi alkaisi tehokkaammin
harrastaa
yhteiskunnallisia
asioita,
jos hän näkisi, että niitä ajetaan tosi veljellisessä hengessä.
— Olihan tämä edes pikku myönnytys.
Mutta eiköhän odotuksenne jää turhaksi. Ei
suinkaan ihmiset saata olla muuta kuin —
hm — itsekkäitä sekä yksityisessä että puolue-elämässään?
— Niin kauan kuin ihmiset ovat itsekkäitä,
he eivät ole onnen puutteessa.
— Mitä tarkotatte?
— Tarkotan, että onni alkaa silloin, kun
epäitsekkyys syntyy ihmisen sydämessä. Muilla teillä ei onnea saavuteta. Se on kerta
kaikkiaan teosofinen tietoni, ja sentähden minun yhteiskunnallinen ohjelmani on: sivistää
ja valistaa ihmisiä, niin että oppivat rakastamaan.
Ennenkuin ihmiset muuttuvat sisäi-
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sesti, ei yhteiskunta tule onnelliseksi. Ettekö
huomaa, että kantani on johdonmukainen?
— On kyllä, jos edellytyksenne ovat oikeat.
— Miksi eivät olisi? Oletteko nähnyt itsekästä ihmistä onnellisena? En puhu ohimenevästä nautinnosta, vaan pysyvästä ilosta ja
onnesta. Oletteko?
— Kuka sitä nyt niin . . .?
— Siinäpä se on. Edellytykseni on ehdoton.
Onni käy käsikädessä rakkauden ja epäitsekkyyden kanssa. Ja niin ollen ovat johtopäätöksetkin oikeat. Minä tunnen kyllä teosofina
mitä suurinta mielenkiintoa yhteiskunnallista
kysymystä kohtaan — kuinka voisin muuta,
kun kerran uskon ihmisten veljeyteen? —
mutta en harrasta tavallisia parannuskeinoja.
Minun sosialismini tai muu -ismini katsoo ehdottomasti kaikkien onnea poikkeuksetta.
— Miksi ette sitten perusta uutta valtiollista ryhmää, joka ajaisi teidän kaikkien
parasta tarkottavia keinojanne?
— Toisin sanoen: uutta puoluetta? Johan
nyt. Minun teosofiset keinoni ovat sitä laatua,
että niitä voi ajaa kuka tahansa. Sillä ne
alkavat yksilöstä itsestä. Opi ajattelemaan,
puhdista sydämesi, ojenna kätesi rakkaudessa!
Kas siinä käytännöllisen ohjelmani ensi askeleet.
— Viime kerralla kuitenkin väititte, että
teillä
on
yhteiskunnallisiakin
suunnitelmia.
Puhuittepa
tohtori
Steinerin
yhteiskunnallisesta kolmijaosta ja sanoitte, että teilläkin
on samansuuntaiset mielipiteet.
— Oikein. Toivonkin voivani vielä joskus
esittää
yhteiskunnallisen
rakennussuunnitelmani. Jos se hyväksyttäisiin ja jos muodostuisi ryhmä tarkotuksella tehdä se tunnetuksi
laajoissa piireissä, en näkisi siinä mitään
pahaa. Tällä ryhmällä olisi silloin valistustehtävä eikä poliittinen.
— Mutta eihän semmoisella suunnitelmalla
olisi käytännöllistä merkitystä, ennenkuin se
saisi sijansa politiikassa.
— Ei olisi eikä tai’vitsisikaan olla, ennenkuin se suuren, suuren enemmistön mielestä
olisi ainoa oikea ja luonnollinen ratkaisu.
Sanon ”enemmistön”, vaikka mielelläni sanoisin ”koko kansan”. Sillä väkivallalla —
henkiselläkään — sitä ohjelmaa ei saisi toteuttaa.
— Ja sitä päivää odottaen te tyydytte pysymään toimettomana?
— Joko taas!? Tehän olette aivan mahdoton. Meidän on paras lopettaa keskustelu, sillä
emmehän tällä tavalla pääse kuin ojasta allikkoon.
Toimittajalta 1919:257—260
ks politiikka 1919:260 kehitys 1920:99 sukupuolielämä 1920:149 sota 1920:199
”yhteiskunnallinen puolue” [*STT:ssa] ks
R-R 1920:242—247 ja 347
Onnellinen yhteiskunta on se, jossa ihmiset
ovat onnellisia. Toiset sanovat, että ihmisten
onni kokonaan riippuu niistä olosuhteista,
joissa he elävät: muuttakaamme ihmisten ympäristö sopusuhtaiseksi ja iloiseksi, ja ihmiset itse muuttuvat iloisiksi ja onnellisiksi.
Toiset sanovat, että ihmisten onni on koko-
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naan
riippumaton
ulkonaisista
olosuhteista:
ihminen voi olla yhtä onneton uhkeassa linnassa kuin halvassa mökissä, yhtä onnellinen
ja tyytyväinen syrjäisessä maakylässä kuin
suurkaupungin sivistyskeskuksessa; turha on
onnen kannalta suunnitella muutoksia yhteiskuntaoloissa.
Totuus käy nähtävästi kultaista keskitietä.
Ihmisen korkein, henkinen, uskonnollinen onni
on epäilemättä ulkonaisista riippumaton, mutta tämä onni on harvoille suotu; suuri enemmistö kulkee kehityksessään kaukana pyhimysten kaidalta tieltä. Mutta onnea ajateltaessa on otettava lukuun niiden onni ja kehitys, jotka kuuluvat enemmistöön. Ja heidän
kannaltaan on epäilemättä totta sekin, että
vaikeat ja luonnottomat olosuhteet masentavat ihmisten mieliä ja tekevät heidän elämänsä raskaaksi.
Näin ollen on paikallaan sanoa, että ympäröivät olosuhteet ja ihmiset ovat onnen luomisessa vuorovaikutuksessa keskenään. Ympäristö ei ole ainoa tekijä, tekijänä on ihminenkin.
Millä tavalla sitten ihmiset ovat tekijöinä
onnellisen
yhteiskunnan
luomisessa?
Mikäli
ihmiset ovat tietämättömiä, valistumattomia,
raakoja, sikäli ovat onnettomia, olivatpa ulkonaiset olosuhteet kuinka sopusuhtaiset tahansa. Ihmisten täytyy muuttua, sivistyä, valistua, luopua materialistisesta maailmankatsomuksesta
ja
tavotella
aatteellista
elämänymmärrystä, jotta voisivat viihtyä, menestyä
ja olla onnellisia paremmissa olosuhteissa.
Käsi kädessä kulkevat nämä molemmat kehityslinjat: ihmiset itse sielukkaammiksi, ympäröivät olosuhteet sopusuhtaisemmiksi!
Kolme taikasanaa on, joiden kätkemät aatteet ovat elähyttäneet ihmissieluja toista sataa vuotta, vaikka niitä vielä on vain puolinaisesti ja pintapuolisesti ymmärretty. Nuo
taikasanat ovat: vapaus, veljeys, tasa-arvoisuus.
Veljeys on ihmisen ruumiillisen olemuksen
ydin, tasa-arvoisuus hänen sielullisen minänsä
salaisuus ja vapaus hänen henkensä synnynnäinen jumalallinen oikeus.
Mikäli nämä aatevoimat elävät ihmisten
mielissä,
sikäli
ne
vaikuttavat
historiassa.
Hedelmöittämällä
ihmisten
sieluelämää
ne
saavat aikaan muutoksia yhteiskunnissa. Ja
muutokset
ovat
pysyväisiä,
kun
aatteiden
pyhä tuli on ihmisiäkin puhdistanut. [*Ote
art.sarjasta ”Miten on luotava onnellinen yhteiskunta?” ks P.E. X] 1920:365—366
ks raamattu 1921: 124 vpm 1921: 191 kolmijako-aate 1921: 464 Kristus ja teos. liike 1922:
39 Valon ja varjon 1922: 104
T: Välistä kysytään, eikö teosofin velvollisuus ole ottaa innokkaasti osaa yhteiskunnallisiin rientoihin; hänhän uskoo ihmisten
veljeyteen, — eikö hänen siis tule taistella
parempien,
oikeudenmukaisempien,
veljellisempien olosuhteiden aikaansaamiseksi maallisissa yhteiskunnissa?
Tavallisesti vastataan tähän, että yksityinen teosofi tietysti on vapaa menettelemään
omantuntonsa ja paraimman ymmärryksensä
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mukaan, mutta että Teosofinen Seura semmoisenaan ei sekaannu mihinkään politiikkaan. Kuitenkin saatamme nähdä, että viime
vuosina teosofisillakin tahoilla huomio yhä
enemmän
kääntyy
ajallisiin,
yhteiskunnallisiin ja valtiollisiin kysymyksiin. Teosofit ovat
ikäänkuin tehneet sen aivan oikean johtopäätöksen, että heidän teosofiansa on tyhjää
haavetta, ellei se läpäise ja henkevöitä heidän maallista, personallista, ruumiillista elämäänsä. Ja koska nykyajan käytännöllinen
äly keskittää huomionsa näkyväiseen maailmaan, ei ole ihmeteltävä, että teosofitkin —
kelvatakseen
maailmassa
—
tahtovat
olla
maailmassa mukana sitä parantamassa ja sen
oloja oikaisemassa.
On yhtäkaikki olemassa toinenkin näkökanta, jonka mukaan teosofian eli okkultismin
käytännöllisyys ei näy maallisissa vaan —
sanoisinko? — taivaallisissa puuhissa; eikä
edes minkäänlaisissa ”puuhissa”, vaan sangen
hiljaisessa ja näkymättömässä työssä hengen
vainiolla. Eräs Mestari sanoi: ”minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta”. Hänen valtakuntansa edistäminen olisi kuitenkin tämän
näkökannan mukaan teosofian ja okkultismin
varsinainen käytännöllinen työ.
Sanoipa kerran madame Blavatsky ”Theosophistin” ensimäisen vuosikerran ensimäisessä numerossa:
”Teosofinen Seura ei välitä politiikasta;
se on vihamielinen sosialismin ja kommunismin järjettömille haaveille, joita se kammoo
— koska molemmat ovat vain eläimellisen
voiman ja laiskuuden valepukuista salaliittoa
rehellistä työtä vastaan; Seura välittää sangen vähän aineellisen maailman ulkonaisesta
inhimillisestä hoitamisesta. Koko sen pyrkimys on suunnattu näkyväisen ja näkymättömien
maailmoiden
salatieteellisiä
totuuksia,
kohti. Ainoastaan aineellista ihmistä liikuttaa, onko fyysillinen ihminen keisarikunnan
vaiko tasavallan hallitsema. Olkoon hänen
ruumiinsa vaikka orjuutettu; mutta sielunsa
suhteen hän on oikeutettu antamaan hallitsijoilleen sama ylpeä vastaus kuin Sokrates
muinoin tuomareilleen. Heillä ei ole mitään
valtaa sisäisen ihmisen yli”.
Noin kirjoitti H.P.B, vuonna 1879. Hänen
arvostelunsa sosialismista ja kommunismista
hämmästyttää
nykyaikaista
lukijaa;
tuntuu,
kuin hän tietäjäsilmällään olisi aavistanut,
minkälaiseksi sosialistinen liike aikaa myöten
kehittyisi, — niin sattuvan teräviä ovat hänen ankarat sanansa, tähdättyinä itse liikkeeseen. Selvää on, ettei madame Blavatsky
arvostellut
sanoillaan
sosialismia
aatteena;
hän ei nähtävästi ollut siihen syventynytkään
silloin vielä, koska hän myöhemmin, esim.
Teosofian avaimessa, puhuu sosialismista paljon kohteliaammassa äänilajissa — ehkä kohdattuaan Mrs. Besantin, Mr. Burrowsin y.m.
sosialisti-teosofeja. Sillä ero on luonnollisesti
tehtävä aatteen ja liikkeen välillä.
Mutta ylläolevassa otteessa pääpaino ei olekaan sosialistisen liikkeen arvostelemisessa,,
vaan siinä kuvassa, minkä H.P.B, antaa Teosofisen Seuran työstä ja todellisesta teosofiasta. Koko artikkelin nimenä onkin ”Mitä
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ovat teosofit?” ja H.P.B, nähtävästi tahtoo
painostaa sanoillaan sitä, että salatieteilijä ja
teosofi, joka palvelee ikuista totuutta ja ihmiskunnan ikuista elämää, tekee selvän eron
tämän ”taivasten valtakunnan” ja ajallisten,
ohimenevien,
muuttuvaisten
ja
vaihtelevien
ilmiöiden välillä ihmisten maallisessa elämässä.
Toimittajalta 1922: 291—292
ks nuhteleminen 1923: 5 laki 1923: 369 haaveilija 1924:48 apostolit 1924:246 Messias
1926:72 HPB 1926:100 bolshevismi 1929:
2—3 politiikka 1929:49
Ihanteihini on aina kuulunut yhteiskunta,
jossa elämä olisi rakennettu veljeyden pohjalle, ja maailma, jossa kansat eläisivät vapaina, itsenäisinä, toisiaan tukevina ja ikuisessa rauhassa keskenään, ks Europa 1929:
230
ks toivo 1930:2 HPB 1930:326—327
T: Lopuksi pyydän jokaista — ennen kaikkea helsinkiläistä — asianharrastajaa talven
kuluessa ja tilaisuuden sattuessa muistamaan
Ruusu-Ristin yhteiskunnallista ryhmää ja sen
työtä hätää kärsivien ihmisveljiemme auttamiseksi.
Toimittajalta 1931: 252
ks ristiretki 1932: 154 Vesimies 1932: 170
Päämaja 1932: 239 Teosofia ja sosialismi
1934:247—257 Kivi, Aleksis 1934:287 Tolstoin opin teosofia 1934:294 ja 1935:19—26.
Yhteistoiminta, teosofinen ks Cronvall, Eric
1923:163 Purucker 1931:252.
Yhteistyö ks PE VII 1906:139 Tietäjälehti
1908:382 esoterismi 1909:4 PE VII 1911:85
esoterismi 1912:312 teosofia 1913:365 kansa
1914:500 HPB: Sai. O. suom. 1922:226 seurakunta 1922: 294
Aatteen levittäminen on aina yhteistyötä
ks R-R 1926:219
ks Temppelirahasto 1927: 31 R-R 1927: 167—
168 Suomen tulevaisuus 1928: 206 R-R-ryhmätyö 1928: 286 ylösnousemus 1929: 144 Versailles 1929: 318 R-R 1930: 43 ja 186
yhteistyössä on enemmän voimaa ja se herättää suurempaa luottamusta, ks HPB 1931:
38
jätimme T.T:n kun yhteistyö kävi ylivoimaiseksi ks R-R 1933:39
ks satu 1933: 243.
Yhteisvapaamuurarius ks vpm.
Yhteisvoima ks teosofia 1913: 365 vallankumous 1915: 147
Sitä varten meillä nytkin on olemassa teosofinen liike, että yhteisvoimin voittaisimme
monta vaikeutta henkisen kehityksemme tiellä,
ks mestari 1917: 50
ks ennustuksia 1921:326 R-R 1921:395 ja
1924:330
Temppelirahasto
1927:31
magia
1927: 127
Yhteisvoimin yhteistyöhön on sopiva motto
ryhmätyölle, ks R-R 1928:286
ks Versailles 1929:318 Rahasto 1931:181.
Yhteisymmärrys ks vainaja 1919: 63 yhteiskunta 1919: 257
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Jos teosofinen liike aikaansaisi yhteisymmärryksen länsi- ja itämaiden välillä, olisi
se suorittanut suuren palveluksen ihmiskunnan asialle, ks auktoriteetti 1925: 148
ks R-R 1927: 167 ja 1930: 185.
Ykseys ks kiusaus 1910:223 kehitys 1920:
98—101 R-R 1921:392 Sairas sielu 1926:228:
R-R 1927:167
Yksilö
ks papit 1905: 144 Järnefelt 1905: 178 rikos
1905: 215 kansa 1906: 75 paha 1906: 187 Kansallinen kulttuuri 1906: 190 isänmaa 1907: 24
Ja ihmiskunnan syntyminen merkitsee aina,
että kuolevaisista yksilöistä (eläimistä) syntyy
kuolemattomia
yksilöitä
(ihmissieluja).
ks Bölsche 1907: 112
ks varkaus 1907:201 karma 1908:91 Sointula-aate 1908:126 Jalas 1908:345 Jumala
1910:81 Päämajassa 1911:27 hyöty 1911:53
Rakkauden salaisuus 1911: 211
ks veljeys 1909: 207
yksilö ei voi olla täydellinen, niinkauan kun
ihmiskunta on epätäydellinen, ks eläin 1912: 93
ks kesäkurssit 1912:250 eläin 1912:497 tie
1914:93 kansa 1914:501 Kaita tie 1916:151
mestari 1917: 50
Kalevala, kristinusko ja 1917: 163
eikä valkoinen voima ole muualla kuin yksilöiden, uhrautuvien ja velvollisuuttaan täyttävien yksilöiden rinnoissa ks sota 1917: 347
ks Suomi 1918:68—72 rauha 1918:99
Kaikki todellinen työ tapahtuu yksilöiden
välityksellä. Joukot ottavat työhön osaa poistamalla aineelliset esteet niiden yksilöiden
tieltä, jotka työtä tekevät, ks kesäkurssit
1918: 133
ks fyysillinen 1918: 192 sota 1918: 196 rauha 1919:4 Suomi 1919:7 esperanto 1919:90
Jinarajadasa
1919:153
Konttinen
1929:231
yhteiskunta
1919:259
marttyyrit
1920:4—6
kehitys 1920: 98—101 sukupuolielämä 1920:
147—154 sota 1920:199 R-R 1920:344 R-R
1921:2 Suomi 1921:7 Jeesus 1921:66 teosofia 1921:261 TT:n tehtävä 1921:332 R-R
1921:390 ja 578—580 Kristus ja teos. liike
1922:38—40 Valon ja varjon 1922:103—105
R-R 1922:133 sota 1922:162—165 vegetarismi 1923:327 R-R 1924:1 sota 1924:51
aseet 1924:81—82 Kohtalo, kaitselmus, vapaus 1924: 263
ihmiskunnan pelastus on yksilön kieltäytymisessä [*aseista] ks armeija 1924: 285
ks R-R 1924:328 HPB 1925:6 Melartin
1925:103 auktoriteetti 1925:146 oppi 1925:
223 ITJ 1926: 35
Yksilön yhteys Valk. Veljesk, kanssa ei ole
ajasta eikä paikasta riippuvainen, ks Valk.
Veljesk. 1926: 137
ks horoskooppi 1926:213 R-R 1926:219
ITJ 1926: 242—247
Väkivalta — — lakkaa, kun yksilöt horjumatta pysyvät vakaumuksessaan ja kieltäytyvät väkivallantöistä. ks rauha 1927: 175
ks JRH: Tulijärvi 1928: 143 Suomen tulevaisuus 1928:203—208 politiikka 1929:49—
53 ja 94—95 Europa 1929: 147 armeija 1930:
49—52 tuhatvuotinen 1930: 137—138 ylösnousemus 1930: 206—207
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kuta useampi yksilö löytää onnensa palvellen, sitä suuremmaksi kasvaa maailman
onni. ks ilo 1931: 7
ks kieltolaki 1931:77 ja 1932:1 Vesimies
1932:169—172 Paavali 1932:205
Seuran on oltava ikäänkuin yksilö, niin
että seura voi vastata sekä ihmisten että elämän edessä, ks propaganda 1933: 176
ks Teosofia ja sosialismi 1934: 248.
Yksilötajunta ks tahto 1905:164 ilo 1909:
265.
Yksilöisyys ks Kansallinen kulttuuri 1906:
190
Yksilöisyys kehitetään ensin luonteisesti —
neljänteen kierrokseen — sitten omintakeisesti, ks Sai. O :n Maailmansynty 1914: 59
Kansallinen
yksilöisyys
on
historiallista,
maantieteellistä, politillista laatua, ja tietysti
on edullista, jos on vain yksi kieli ja yksi
rotu, mutta ennen kaikkea liittää kansan yksilöitä yhteen yhteinen historiallinen tehtävä
eli yhteinen kansallinen dharma — ja yhteinen karma. [*Ote art. ”Kuinka soisin maatani
hallittavan?”] ks 1918: 61.
Yksilöllisyys ks Ihmisen synnynnäinen luonne 1906: 61
[^syyruumis]
on
yksilöllisyyden
varsinainen verho, ks eläin 1915: 190
Yksilöllisyyden
iankaikkisuuden
läksy
on
oppia tuntemaan Kristus subjektiivisesti. —
— yksilöllisyyden iankaikkisuus on ääretön
rohkeus, ks Mysteriot II 1916: 111—115
ks Jeesus vaiko Kristus 1919: 16—18
ihmissielun kehitys käy joukkosielusta yksilöllisyyteen ja siitä henkielämän ykseyteen.
------- Ihmisen yksilöllisyys astuu näyttämölle
silloin, kun hän alkaa irtautua joukkosielusta,
alkaa ajatella ja toimia itsenäisesti, alkaa
tutkia itseään nähdäkseen, mitä hänessä on
vierasta, mitä omaa. — — Ennenkuin henkielämä hänelle avautuu, täytyy hänen yksilöityä ja itsenäistyä, ks kehitys 1920: 98—101.
Yksilöllinen ks ylösnousemus 1905: 214 Kaita
tie 1907:57—61 jälleensynt 1907:180 eläin
1908:124 kehitys 1909:106 kuuketju 1909:
301 vapaamielisyys 1911:183 TS. ja veljeysaate 1916:318 Kristus 1917:441 Suomi 1918:
127 Jeesus Oliko 1918:233 Jeesus vaiko Kristus 1919:17 R-R 1920:246 Mestari 1923:206
itsemurha 1924:206 Uni ja 1924:299 magia
1927: 126 maailmanopettaja 1927: 329 Jumala
1929 : 366 Tolstoin opin 1934 : 296.
Yksimielisyys ks PE VII 1906:254 kansa
1908: 251
yksimielisyys, joka on vapaa tulos itsenäisten ihmisten totuudenrakkaudesta ja epäitsekkyydestä. Semmoinen yksimielisyys on kuin
kallein helmi kuninkaan kruunussa ks usko
1909:138
ks pakanallinen 1912:57 PE VII 1912:196
ennustus 1914: 366
T:
Enimmin
minua
huolestuttaa
tilanne
maassamme.
Perisyntimme,
erimielisyys,
on
taas vallalla. Työväki on porvareita vastaan
ja porvarit työväkeä. Vihaa, kateutta, pahansuomusta, katkeruutta on ilmassa. Tämä on
tosiaankin häpeällistä.

Yksinäisyys

Kohtalo on avannut meille suunnattomia
mahdollisuuksia
kehitykseen
ja
vaurastumiseen ja me istumme riitelemään, epäilemään
ja estämään toisiamme. Lepäävätkö todella
”kirot” tämän kansan päällä? Eikö täällä ole
vanhurskaita ja epäitsekkäitä ihmisiä? Eikö
täällä ole sivistyneitä, jotka tahtovat työskennellä kansansa hyväksi, eikö täällä ole kansaa, joka oivaltaa sivistyksen arvon?
Jos vain pyrimme siihen, että ”työtä tekevän”
kansan
palkat
nostetaan
”herrojen”
palkkoja korkeammiksi, mitä sillä voitamme?
Aineellista hyvinvointiako? Tuskin kansa voi
paremmin kuin ennen, sillä kaikkien tavaroiden hinta nousee samassa mitassa. Ainoa,
minkä voitamme, on, että sivistys tulee kalliimmaksi. Henkiset työntekijät jäävät nälkää
näkemään — no, he ovat siihen tottuneet,
sillä sitä he kaikkina aikoina ovat saaneet
tehdä, — mutta ei siinä kyllin. Itse henkinen
työkin kärsii samassa mitassa kuin aineellisuus lakkaa sitä palvelemasta, ja henkisen
työn tuotteet käyvät yhä kalliimmiksi ja vaikeammiksi hankkia.
Siitä sydämeni iloitsee, kun se näkee, että
kansa vaatii sivistystä. Pyytäkäämme kouluopetusta, kasvatusta, sivistystä, kaikkea henkistä vapautta ja kehitysmahdollisuutta —
pyytäkäämme
tätä
kaikille!
Heittäkäämme
vihat ja katkeruudet, taistelut ja riidat. Oppikaamme yksimielisiksi.
Sillä viisaus sanoo: herää sinä, Suomen
kansa, keskittyneeksi, voimakkaaksi ja yksimieliseksi
yksilöksi!
Historialliset
tehtäväsi
sinua odottavat. Mutta niihin sinä et kykene,
jos sisäisesti olet ristiriitainen ja rikkirevitty.
Toimittajalta 1917: 345
ks PE VII 1917: 391
Kansallishaltia toivoo, että olisimme yksimielisiä, jotta voisimme täyttää historiallisen
tehtävämme, ks Suomi 1918: 127
ks politiikka 1918: 224 totuus 1919: 193 R-R
1920:383 Walléen 1921: 130 teosofia 1921:261
Sinnett 1923: 165 Leino, Eino 1926: 13 HPB
1926:100
Temppelirahasto
1927:176
Suomi
1927: 294
TS. voi vielä nousta lankeemuksestaan, jos
se tahtoo. Jos sen jäsenet yksimielisesti tahtovat, ks joulu 1927: 377
ks toivo 1930: 2.
Yksin ks looshityö 1909:338 kiitos 1912:5
64 PE XII Kalevalan Avain 1919:86 sota
1920:105 R-R 1924:326—328 toivo 1930:2
Yksinkertainen, -sesti jne
ks Wachtmeister 1910:369
Neljän
yksinkertaisen
laskutavan
takana
piilee kosmillinen geometria ja algebra, ks
raamattu 1915:443
ks Mysteriot II 1916: 111 yhteiskunta 1919:
226 anteeksianto 1923:83 Vuorisaarna 1927:
87 Kristinusko ja 1927:390 ilo 1931:7 ristiretki 1932: 159.
Yksinäisyys, -nen ks Kaita tie 1907: 56 sairasvuode 1909: 2 Vitus 1912: 106 onni 1914: 2
Kivi, Aleksis 1916:148 rauha 1919:4 sukupuolielämä 1920:153—154 R-R 1924:326 teosofia 1926: 5 Sairas sielu 1926: 231 magia
1927:127
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Nyt tunsin olevani yksinäinen ihminen ks
Suomi 1927:294
ks HPB:n itä-maalaisuus 1931: 124 Paavali
1932: 203.
Yksinvaltias ks Päämajassa 1911: 27 totuus
1919:194 Suomen tulevaisuus 1928:205.
Yksipuolisuus
Yksipuolisuuden vaarat. Eräs tunnettu eläinystävä ehdotti äskettäin julkisesti, että ruvettaisiin syömään hevoslihaa, jotta vanhojen
hevosten omistajat kyllin korkeasta hinnasta
pääsisivät
elukoistaan
tarvitsematta
myydä
niitä useinkin tunnottomille ihmisille, jotka
hevosia rääkkäen imevät niistä viimeiset voimanjätteet. Mutta koska ihmiskunta meidän
maassamme ei vielä näy suosivan hevoslihaa
ruokapöydällään, ehdotti eläinystävä, että toistaiseksi pakotettaisiin vaivaistalojen hoitolaisia syömään hevoslihaa. Täten valtiokin voittaisi kaupalla, sillä ”varmaan hevosliha olisi
naudanlihaa helpompi”.
No niin. Meidän tekisi mieli kysyä: ovatko
siis vaivaishoitolaiset vanhoja hevosia huonommat? Onko köyhyys ja yksinäisyys ja
vanhuus häpeä ja rikos? Pitääkö köyhiltä ja
vanhoilta riistää kaikki ruumiillinen tyydytys? Jos hevosliha yleensä on vastenmielistä,
miksi siis pakottaa ihmisiä, jotka muutenkin
ovat onnettomia, siihenkin vastenmielisyyteen?
Eikö meidän päinvastoin pitäisi vanhuutta
kunnioittaa ja köyhyyttä lieventää?
Me emme ole ollenkaan ihmisystäviä eläinten kustannuksella. Me emme ollenkaan suosi
eläinten
rääkkäämistä.
Päinvastoin
mielestämme se ihminen, joka on paha eläimille tai
kasville, ei vielä ole päässyt ihmisarvonsa tuntoon. Eläimet ovat nuorempia veljiämme ja
meidän täytyy kaikella tavalla ajatella heidän parastaan. Siinä suhteessa olemme yhtämieltä eläinten ystävien kanssa.
Mutta me emme liioin ole eläinystäviä ihmisten kustannuksella. Meidän ei pitäisi katkeroittaa toistemme elämää mistään syystä.
Meidän ei koskaan pitäisi unohtaa omaamme
eikä muiden ihmisarvoa. Meidän ei pitäisi
käyttää toisiamme kohtaan pakkokeinoja. Ja
sentähden me kehotamme kaikkia eläinystäviä
muistamaan ihmisiäkin!
Kysymyksessä olevalle asialle on etsittävä
toinen ratkaisu. On etsittävä ratkaisu, joka
ei ketään loukkaa. Mutta jos ei olisi muuta
ratkaisua kuin tuon eläinystävän ehdottama,
niin ainakin meidän mielestämme olisi kohtuullisinta,
että
eläinystävät
itse
alkaisivat
ensimäisinä syödä hevoslihaa.
Pekka Ervast 1905: 165—166
Mielestäni on yksipuolista nimittää maaelämää helvetiksi; se on yhtä hyvin taivas,
ks helvetti 1912: 192
ks sukup. 1920:154 muist, R-R 1921:21
teosofia 1926: 163 laulu 1929: 168.
Yksisyntyinen ks tasa-arvoisuus 1905: 98
ihminen 1907:166 monadi 1910:46.
Yksit visomaisuus ks maanomistus 1910: 49
opettaja
1912:414
HPB
1925:7
Teosofian
joulusanoma 1925: 371.

Yleismaailmallinen

Yleinen Liitto tai Yhtymä ks T.T:n tehtävä 1921: 333.
Yleinen veljeys ks veljeys.
Yleisen veljeyden ydin ks veljeys
”Yleinen Veljeys” Universal Brotherhood
Lue myös Tingley; Purucker; Point Loma
Lyhyt silmäys Teosofisen Seuran historiaan.
Kirj.
Toimitus
[*”Yleisen
Veljeyden”
ja
T.S:n suhteita selvittävä art.] 1906:76—78
ks opettaja 1912:308 A. B. 1913:361
Kys. Miksi ei ”Yleinen Veljeys ja Teosofinen Seura” tunnusta Mrs. Besantin johtamaa
”Teosofista Seuraa” teosofiseksi? Onhan totuus kaikkialla sama ja eihän voi otaksua,
että Raja Yoga-koulun teosofinen opetus olisi
ristiriidassa sen kanssa, mitä täällä olemme
tottuneet lukemaan karmana ja jälleensyntymisenä? Mikä siis on syynä alkuperäisen Seuran hajoamiseen kahteen osaan?
Vast.
Teosofista
maailmankatsomusta
kannattavat
ja
teosofisia
oppeja
tunnustavat
useammanlaatuiset teosofiset yhdistykset, judgeläiset,
tingleyläiset,
kristillisteosofiset,
antroposofiset y.m.,
jotka enimmäkseen
ovat
syntyneet siten, että toisesta tai toisesta syystä joukko jäseniä on eronnut Teosofisesta
Seurasta
ja
perustaneet
oman
riippumattoman
yhdistyksensä.
Syyt
ovat
ulkonaisesti
katsoen olleet enemmän tai vähemmän personallista
laatua,
mutta
tarkemmin
tutkittaessa
näkyy
eroavaisuuksia
käsitteissäkin,
esim. siitä, miten teosofiaa on toteutettava
käytännössä. Mitä erittäin ”Yleiseen Veljeyteen” tulee, olen sen syntymisestä kertonut
teosofisissa
muistiinpanoissani
Tietäjässä
1915.1) — 1917: 145
ks H.P.B. 1917:145 R-R 1920:243 T. S :n
tehtävä
1921:462
Zander
1922:107
R-R
1922:129—134 Temppeliseura 1924:364
”Yleinen
veljeys”
hajoamistilassa.
[*Mitä
muualla tiedetään-osastossa] 1930: 19
ks
T.S:n
tehtävä
1930:183
Ljungström,
Oscar 1931:40 Temppeliseura 1931:250.
”Yleisen Veljeyden kristillinen seurakunta”
ks duhoboorit 1923: 10.
Yleiseuroppalainen teosofinen kongressi
ks teosofia Yleiseuroppalainen 1913: 285—
292.
Yleishyöty ks maanomistus 1910: 49.
Yleisinhimillinen ks teosofia 1921:262 Kristus 1927: 42.
Yleiskäsky ks politiikka 1929:95.
Yleislääke ks Panacea 1925: 55.
Yleismaailmallinen ks isänmaa 1907: 24
Päämajassa 1911: 26
kaikki todellinen teosofia eli jumalviisaus
on aivan yleismaailmallista laatua — — Perustukset ovat vanhaa ja yleismaailmallista
laatua, ks kansa 1914:500—501
yleismaailmallisen logoksen yksilöllinen eli
individuaalinen
rajottuma
ks
Jeesus
Oliko
1918: 233
ks teosofia 1921: 259
1

) [*Ks Tingley 1915:411—414]

Yleissielu

— 620 —

yleismaailmallisen liiton ks TS:n tehtävä
1921: 262 ja 331 ja 462
ks Kristus 1927:42 H.P.B. 1931:39.
Yleissielua nimitämme myös kosmilliseksi
ja mystilliseksi Kristukseksi. P. E. 1927: 335
muist.
Yleistajunta ks ilo 1909: 265
Henki on yleistajunta, elämä sen jakautuminen, aine tuhannet yksilölliset tajunnat, ks
Sal. O:n Maailmans. 1914:56.
Yleisteosofinen ks Kristus 1911:287 T. S :n
tehtävä 1921: 462.
Yleisö ks P. E. V 1910:328 lakko 1911:55
kesäkurssit
1912:250
kirjallisuus
1915:40
J. R. H.: Ilmestyskirja 1918:74
Yleisö oli havainnut, että uskollisesti ja
itsepintaisesti olin läpi elämäni palvellut teosofista asiaa, ja sekin oli tottunut eroittamattomasti liittämään minun nimeeni enemmän tai vähemmän hämäräperäisen käsityksensä teosofiasta, ks K-R 1920: 341
ks Walléen 1921: 129—130 aikakauskirja
1922:35 henki 1924:9 sota 1924:51 Kouta
1924:87 P. E. VIII 1924: 198 selvänäkö 1925:
190
H.P.B.
1926:99
R-R-teosofia
1928:1
P. E. XII Uskonnosta ja elämästä 1928:184
R-R
1929:409
H.P.B.
1931:2
kirjallisuus
1931:5 R-R 1931:74 Teosofia ja sosialismi
1934: 248.
”Ylempi minä” ks tahto Mitä on 1907: 195.
Ylentää ks Jumala 1907:49
Ylentäkää ihmisen poika itsessänne, ks
valo 1915: 160.
Yliaistillinen ks Sokea tisko ja rehellisyys
1905:16
Yliaistillisten
ilmiöiden
tutkijalle
tarjoo
eräs
uskonnollinen
herätysliike
Walesissa
Englannissa
paljon
intressiä.
Tämän
n.k.
revivalismin etunenässä on kaksi henkilöä,
joista toinen, keski-ikäinen talonpoikaisvaimo,
on huomattava niiden mediumististen ilmiöiden takia, jotka häntä kaikkialla seuraavat.
Sadat uskovaiset ovat nähneet näitä ilmiöitä
ja monet epäilijätkin. Ainakin ”Daily News”
(eräs tunnettu engl. jokapäiväinen lehti) lähetti oman reporterinsa tutkimaan asiaa ja
tämä on julkisesti tunnustanut nähneensä kysymyksessä olevia ilmiöitä. Kun Mrs. Jones
— se on vaimon nimi — lähtee kokouksiin,
näkyy hänen ”tähtensä” — suuri, loistava
valo, — taivaalla, ja ellei tähti näy, ei hän
minnekään lähde, mutta niinpian kuin merkki
ilmestyy, ei häntä mikään estä lähtemästä.
Toinen ilmiö on punainen valo, joka joko
näkyy matkan päässä maassa tai ympäröi
Mrs. Jonesia. Tämmöiset taivaalliset merkit
ovat tietysti vaikuttaneet, että koko paikkakunta on kääntynyt, ja Times’in mukaan oli
kääntyneitten luku Walesissa yleensä 80,000
helmikuun lopussa (revivalismin alotti syystalvella Mr. Evan Roberts saarnoillaan). Nuo
ilmiöt, joiden edessä materialistinen epäilijä
jää sanattomaksi ja joita nähdessään uskovainen huutaa ”Jumalan ihmeitä”, eivät suinkaan ole outoja psyykkiselle tutkijalle; niiden
syy on etsittävä sekä yksilön mediumistisesta
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luonteesta että näkymättömän maailman sekaantumisesta
inhimillisiin
pyrintöihin.
Vrt.
mitä mediumistisista ilmiöistä on sanottu kirjassa ”Mitä on kuolema?”
Tien varrelta. Le guetteur. [*=P. E.]
1905:30
YLIAISTILLINEN MAAILMA
Sielutiede on viime aikoina saanut silmänsä
auki sille tosiseikalle, että on olemassa äärettömän laaja ala sielullisia ilmiöitä, jotka,
eivät mitenkään tahdo mahtua materialistisen ihmiskäsitteen ahtaihin puitteihin. Nämä
ilmiöt ovat osaksi kokeellisesti tutkittavissa,,
kuten hypnotiset ja monet spiritistiset ilmiöt,
osaksi ne kuuluvat yksityisten kokemuksiin,
kuten toteen käyneet unet, vainajien esiintymiset, taikurien temput j.n.e.
Mennyt on pian se aika, jona yliaistillisille asioille on pilkallisesti naurettu. Pilkka
ei ole samaa kuin älykäs arvostelu, kuten
Aate eräässä kirjotuksessaan huomautti; pilkkaaja päinvastoin tunnustaa, ettei hän kykene
järkiperäiseen arvosteluun. Professori Richet,
joka nykyään on Lontoon Psyykkisen Seuran
puheenjohtaja,
huomautti
äskettäin,
mikä
suuri muutos 30 vuodessa on tapahtunut
ajattelevan maailman mielipiteissä: 30 vuotta
sitten oli hypnotismi humbugia, nyt se on.
jokapäiväinen tosiasia; 30 vuotta sitten spiritistisiä ilmiöitä ja yliaistillisia ilmiöitä yleensä ei voitu tutkia, koska niiden olemassaolo
ennakolta kiellettiin, nyt ovat jo monet kuuluisat
tiedemiehet
vakuuttaneet,
että
noita
ilmiöitä on ja että tieteen velvollisuus on
niitä tutkia.
Teosofinen Seura on kohta täsmälleen toiminut 30 vuotta. Sen vaikutuksesta syntyi
Lontoon Psyykkinen Seura ja vaikkei se itse
ole harjotellut sensuuntaisia psyykkisiä tutkimuksia, on se kuitenkin valmistanut niille
maaperän
levittämällä
aatteitaan
kaikkiin
maihin ja kansoihin. Teosofia julistaa varmana, taattuna tosiasiana, että ihminen on
sielu, että hän on näkyväiseen ruumiisen pukeutunut henkinen olento, mutta samalla teosofia alati kehottaa ”totuutta etsimään”. Ja
niin muodoin ne, jotka innostuvat teosofisiin
aatteihin, samalla tuntevat halua kokemusperäistä tietä myöten päästä aavistamainsa
totuuksien perille ja tervehtivät ilolla kaikkia
niitä tutkimuksen haaroja, jotka ovat omiansa nostamaan ihmisjärkeä kirkkaampaan valoon ja korkeampaan elämänymmärrykseen.
Toisessa kohden lehteämme on luettavana
”Mediumin kokemuksia” nimisen kirjotuksen
alku. Näiden elämäkerrallisten muistiinpanojen tekijä, Mr. Alfred Vout Peters, on sekä
kotimaansa,
Englannin,
että
mannermaan
spiritistisissä piireissä hyvin tunnettu klärvoajanti
ja
psykometristi,
s.o.
salatuidert
asiain ja henkien näkijä. Ollen hänen kanssaan vanhastaan tuttu (vrt. ”Mitä on kuolema?”, siv. 44 ja 100) rohkenin äskettäin
pyytää, että hän kirjottaisi jotakin ”Omaantuntoon”.
— No, mitä minä kirjottaisin? hän kysyi..
— Enhän ole mikään kynäniekka.
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— Teidän pitää kertoa jotakin omasta elämästänne,
omista
yliaistillisista
kokemuksistanne, vastasin empimättä. — Kertokaa, millä
tavalla tuo omituinen lahja on teissä kehkeytynyt.
Hän
innostui
tuumaan.
Häntä
innostutti
sekin tavaton seikka, että englantilainen mies
kirjottaa suomalaiselle yleisölle, ja niin hän
-hyväntahtoisesti lupasi täyttää pyyntöäni mikäli kykenisi.
Toivon, että tämän lehden lukijakunta puolestaan hyväksyy tuumani. Suomalaiseen vereen on jäänyt paljon ”vanhan ajan taikauskoa”, paljon salaperäisiä kykyjä, jotka silloin tällöin nousevat pinnalle ja näyttävät
taitoaan — ja kuten eversti Olcott kerran
sanoi minulle: ”onnellinen se kansa, jonka
sielusta muinaisajan mystiikka ei ole kokonaan häipynyt”. Suomen kansassa on paljon
yksilöitä, jotka olematta varsinaisia mediumeja ovat kokeneet yhtä ja toista ”ymmärryksen yli käypää”. Tähän ryhmään kuuluu
varmaan
moni
”Omantunnon”
lukijoistakin.
Kun nyt lehdessämme julaistaan semmoisen
miehen muistiinpanoja, jonka kokemukset ovat
”terveen järjen” kannalta vielä hullunkurisempia kuin tavallisen ihmisen, joka vain
”sattumalta” joskus on ”nähnyt” tai ”kuullut” jotakin, rohkenevat toivottavasti ne lukijat, joilla on tuonkaltaisia kokemuksia, tehdä
niistä kirjallisesti selkoa ja lähettää kirjotukset toimitukselle
lehdessä mahdollisesti julkaistaviksi.1) On nim. varsin tärkeätä, että
kaikissa maissa kootaan tämmöisiä aineksia.
Kokeellinen tutkimus jätetään paraiten tiedemiesten
ja
asiantuntijain
tehtäväksi,
mutta
ainesten kokoamiseen yksityisten kokemusten
alalta voi jokainen ja on jokaisen velvollisuus
ottaa osaa, jolla itsellään on kokemuksia tai
varmalta taholta niitä on kuullut kerrottavan.
Pekka Ervast 1905: 109—111
Arvoisalta toimitukselta pyydän kysyä selvitystä
erään
salaperäisen
asian
johdosta,
jota ei minun eikä monen muunkaan yksinkertaisen ihmisen järki voi sulattaa. Asia on
seuraava: A:lan pitäjän Särkijärven kylässä
H:n-läänissä on noin pari kilometriä kylästä
eräs suo nimeltä ”Piikain suo”. Vanhat ihmiset tietävät kertoa, että samassa suossa olisi
ennen — ehkä noin satakin vuotta takaperin
— eräs palvelustyttö tappanut lapsensa, josta
se tietysti on saanut ”Piikainsuon” nimen.
Tässä suossa on nähty kummitus eli varjokuva, mikähän lienee. Se on totta, että siinä
«n nähty ja jokainen on nähnyt sen vallan
saman näköisenä sekä juuri sen muotoisena
kuin oli tuo lapsensa tappaja ollut — samanlainen hame, esiliina ja päähine. Viimeksi
kun on nähty tuo ”piika”, on kulunut noin
10 vuotta, ja näki sen eräs Tilan emäntä
(noin 60 vuotias). Hän tuli marjasta ja ollessaan juuri tuon suon eli oikeammin korven
kohdalla, vilkaisi sivullensa ja ajatteli samalla, että tässä ne ovat nähneet sen ”piian”
1
) Semmoisia kirjotuksia olemme jo saaneet. Kts. ”Unien merkitys” ja ”Salainen
ilmoitus”.

Yliaistillinen

— ja samassa silmänräpäyksessä ilmestyi hänen viereensä tuo, jota ajatteli. Olin silloin
samassa talossa, josta tämä emäntäkin.
Hän kotiin tultuansa oli niin kovasti hengästynyt, että ei voinut antaa minkäänlaista
selitystä meille ennenkuin oli levännyt pari,
kolme tuntia. Hän oli juossut koko matkan
kotiin minkä jaksoi, niin pelästynyt hän oli
näkemästään. Niinkuin jo sanoin on sen ennen nähnyt useampikin, mutta en tiedä, onko
nyt jälkeenpäin sitä kukaan huomannut. Huomautan, että nämät ovat tosi asioita eikä mitään merimieskaskuja. Pyytäisin arvoisan toimituksen
jollain
tavalla
antamaan
tästä
hämärästä
asiasta
jonkinlaisen
selvityksen.
Voiko se olla mahdollista, että tuo naisraukka on surrut raakaa tekoansa niin kovasti, että hänen henkinen olentonsa vielä
näin monen vuosikymmenen jälestä asustelee
samassa paikassa, jossa rikos on tapahtunut?
J. K. Silfvenius
Vastaus. Yliaistillisten asiain tutkijat tuntevat kosolta tuonkaltaisia tapauksia. Ne johtuvat joko siitä, että rikoksellinen vainaja
todella ei ”saa rauhaa”, vaan ”kummittelee”
ilkityönsä ilottomilla mailla. Tavallisesti tämänlaatuiset kummitukset kuitenkin aiheutuvat siitä, että ne voimakkaat tunteet, joita
rikoksen tekijä tai hänen uhrinsa on tuntenut, ovat saattaneet ympäröivän astralisen
auran eli sielullisen ilmapiirin niin valtavaan
värähtelyyn, että tämä värähtely joidenkin
vielä
tuntemattomien
luonnonlakien
nojalla
silloin tällöin uudistuu ja vaikuttaa katsojaan
tai kuulijaan hallusinatoorisesti, s.o. siten,
että hän on kuulevinansa tai näkevinänsä
jotakin, joka on yhteydessä tehdyn rikoksen
kanssa. Mahdoton on tietysti syrjäisen tietää,
mikä milloinkin on asianmukainen selitys.
Kirjeitä toimitukselle. P. E. 1905:117—118
ks mediumismi 1905: 118
Sillä jos ei ruumis ole puhdas ja terve,
jolleivät aivot ole puhtaita ja voimakkaita,
eivät ne kestä yliaistillisen maailman nopeita
väräilyjä.
ks Mens sana 1905: 145
YLIAISTILLINEN MAAILMA
Kuten arvata sopii, ei materialistisella taholla ole maltettu olla oikeutettua harmia
ilmituomatta, kun toden teolla olemme ruvenneet ”Omassatunnossa” pohtimaan semmoisia
pimeitä pimeämpiä asioita kuin aaveita, näkyjä, kummituksia, unia j.n.e.! Niinpä meille
on huomautettu, että ”Kansan Lehdessä” on
arvosteltu erästä meidän lehtemme artikkelia — ja arvosteltu sillä vanhalla tutulla tavalla, joka on ominainen ihmisille, jotka —
niinkuin eräs suuri ajattelija on sanonut —
rakastavat omaa katsantokantaansa enemmän
kuin totuutta.
”Kansan Lehden” kirjotuksen nimenä on
Mistä johtuvat aaveet? ja kirjotus alkaa seuraavilla sanoilla:
”Teosofisessa
aikakauslehdessä
”Omatunto”
julkaistaan
seuraava,
paksuakin
paksumpi
kirjeenvaihto”.
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Sitten
seuraa
kokonaisuudessaan
”Omantunnon” 3 numerossa (siv. 54) ollut kirjeenvaihto, jossa toimitus vastaten A. H. K:n kysymykseen selittää, että ”aaveet, näyt ja senkaltaiset ilmiöt ovat kaikki astralisia ilmiöitä” ja samalla, huomauttaen, kuinka ”lyhyessä vastauksessa on mahdotonta tehdä tarkemmin selkoa näistä psyykkisen tutkimuksen alalle kuuluvista seikoista”, kehottaa kysyjää lukemaan
neljä suomenkielellä ilmestynyttä teosta.1)
Painettuaan tällä tavalla palstoihinsa jotakuinkin
vähäpätöisen
”Omantunnon”
kirjotuksen ”Kansan Lehti” lopettaa seuraavalla
arvelulla:
”Eiköhän mokomain kirjeitten vaihtaminen
julkisuudessa ole mitä järjettömintä painomusteen tuhlaamista.”
Näin kuuluu ”Kansan Lehden” lyhyt tuomio, ja siihen ovat otaksuttavasti yhtyneet
kaikki
lehden
materialistismieliset
lukijat,
”vapaa-ajattelijat”
ja
kansan
sivistyttäjät.
Ehkä kuitenkin joku lukija on tullut ajatelleeksi tähänkin tapaan: ”mutta jos todella on
ihmisiä, jotka uskaltavat puolustaa ja väittävät ymmärtävänsä tuommoista vannaa taikauskoa, niin, niin . . .?”
”Siinä taikauskossa epäilemättä on jotakin
perää”, lisäämme me, auttaen tuon lukijan
ajatuksen oikealle tolalle. Sillä tämä on meidän järkähtämätön kantamme.
Meidän mielestämme ei ole ollenkaan ”painomusteen
tuhlaamista”,
kun
julkisuudessa
kirjotetaan
tämänkaltaisista
asioista.
Eivätkö
herrat materialistit tiedä, että totuus astuu
näkyviin vasta silloin, kun sitä etsitään ja
tulkitaan?
Jos
ihmiskunnan
opastajat
vain
huutavat:
älkää
uskoko
kummituksia
ja
aaveita, näkyjä ja loitsuja, sillä ei niitä ole!
niin emme pääse askeltakaan lähemmäksi totuutta.
Kansan
syvissä
riveissä
uskotaan
yhtäkaikki itsepintaisesti, sillä kansa ei voi
kieltää
kokemustaan.
Katsokaa
ympärillenne,
te kieltäjät, ja huomatkaa, että teidän mahtipontiset ja jyrkät kieltolauseenne eivät mitään ole vaikuttaneet! Onko taikausko kadonnut kansasta? Ei suinkaan. Yhtä mittaa saatte lehdissänne valittaa, että ”yhä vielä on
pimeys suuri”!
Niin, pimeys on suuri, mutta kenen puolella se pimeys on? Niidenkö puolella, jotka
eivät tahdo eivätkä voi kieltää omia kokemuksiaan, — vai niidenkö puolella, jotka eivät
itse tahdo eivätkä antaisi muidenkaan vapaasti tutkia kansan omia kokemuksia?
Kieltämisellä emme voita muuta kuin että
todellinen
taikausko,
todellinen
tietämättömyys
ja
ymmärtämättömyys
rehottaa
yhä
enenevällä voimalla. Mutta jos viisaasti ja
vapaasti ja totuutta etsien tutkimme niitäkin
asioita, jotka kokemattoman ja vähätietoisen
silmissä
näyttävät
järjettömiltä
ja
yliluonnollisilta, silloin on toivoa, että tiedon ja
totuuden
valo pääsee
paistamaan
näihinkin
ihmissielun salaperäisiin maailmoihin.
Seuraavat merkille pantavat sanat kirjottaa meille filos. kand.
M.
Stark Pirkkalasta:
1

) [*ks astraali 1905: 54]
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”Kansan lapsena ja kansan keskuudessa
eläneenä jo lähes 50:teen ikävuoteeni asti
olen monessa suhteessa kansan katsantotapaan ikään kuin kiinni kytkeytynyt, en ole
voinut enkä tahtonutkaan siitä aivan vieraantua. Varsinkin mitä tulee tuohon n.s. kansan
”vanhaan taikauskoon” s.o. uskoon salaperäisien voimien, kykyjen ja tapahtumain todellisuudesta, en ole voinut silmiäni ummistaa
sille tosiasialle, että kaikesta viisastelemisesta
ja ilvehtimisestä huolimatta lähes joka päivä
tapahtuu sellaista, jota emme pysty nykyisin
tunnettujen
luonnonlakien
mukaan
selittämään. Syynä siihen, ettei nykyaikamme tällaisia asioita tunne, on siinä, ettei se tahdo
niitä tuntea eikä tunnustaa. Se kohtelee
ivalla ja ylenkatseella jokaista, joka rohkenee sanankin virkata siihen suuntaan, että
usko tuollaisiin yliaistillisiin asioihin ei ole
pelkkää halveksittavaa taikauskoa.”
Sillä tavalla puhuu totuutta etsivä mies.
Ja hra Stark jatkaa, selittäen syyn, miksi
hän omasta puolestaan rupesi katselemaan
yliaistillisia asioita vakavalta kannalta:
”Mitä itseeni tulee, heräsin näitä asioita
erityisesti ajattelemaan ja miettimään Ylöjärven
kuuluisien
kummittelemisien
jälkeen
(v. 1885). Näitäkin sanomalehdet ja ajattelemattomat ihmiset aluksi kilvan pilkkasivat,
mutta lopuksi oli kuitenkin kaikki rikkiviisaus mykkänä alastoman totuuden edessä.”
Näistä
Ylöjärven
kummittelemisista
tuli
nim. oikeudenkäynti, joten asia virallisesti
tutkittiin.
Oikeuden
päätöksistä,
todistajain
kertomuksista, y.m. asiakirjoista tekee selkoa
pieni kirjanen, joka B. E. Martinin kirjakaupan kustannuksella on painettu Tampereella v. 1891. Ehkä toisten olemme tilaisuudessa julkaisemaan lehdessämme otteita yllämainituista
asiakirjoista,
tällä
kertaa
tyydymme seuraavaan lyhyeen, hra Starkin tekemään kertomukseen asiasta:
”Ylöjärven
kuuluisat
kummittelemiset
tammikuulla 1885 herättivät aikoinaan suurta huomiota, niistä kerrottiin yleisesti sanomalehdissäkin. Näiden merkillisten kummittelemisien temmellyspaikka oli yksinäinen suutari Martinin mökki Keijarven kylässä Ylöjärven pitäjässä. Mökin asukkaina
olivat iäkäs suutari Marlin, hänen vaimonsa ja näiden hoidossa oleva tylsämielinen
tyttölapsi.
Kummitteleminen
alkoi
siten,
että eräänä iltana tuvan ovi itsestään tempautui auki. Tuo kummitteleva näkymätön
olento silloin teki sisääntulonsa. Sitte alkoi
varsinainen
kummitteleminen,
joka
pääasiallisesti oli esineitten liikahtelemisia ja
paiskomisia ilman näkyvää toimeenpanijaa.
Tällaista temmellystä kesti kaksi viikkoa
ja ainoastaan pimeän aikana, päiväaikaan
ei koskaan. Tuollaiset oudot ilmiöt houkuttelivat pian mökkiin uteliaita katsojia, niiden joukossa räyhääviä humalaisiakin. Mielipiteet itse kummittelemisista olivat eriäviä. Toiset uskoivat niissä nähneensä yliluonnollisia
ilmiöitä,
toiset
taas
taitavasti
toimeenpantuja
silmänkääntäjätemppuja. Nostettiin huhuja, että noiden silmän-

Yliaistillinen

— 623 —

kääntäjätemppujen
varjossa
harjoitettiin
tuottavaa
salakapakoimista.
Asiasta
tuli
oikeudellinen
tutkinto,
jossa
kuulusteltiin
muistaakseni
toistakymmentä
todistajaa.
Mitään salakapakoimista eivät tutkimuksen
tulokset ilmituoneet, mutta sen sijaan todistettiin kyllä paljonkin aivan selittämättömiä asioita. Niinpä oli esim. oikeudessa
nähtävänä ukko Martinin kynäveitsi, jonka
terä oli käännetty moneen äkkimutkaan ja
näkyi siinä ikäänkuin tulen merkkiä. Todistettiin Martinin mökkiin ilmestyneen milloin kivi- milloin saviläjä ilman että nähtiin kenenkään niitä ulkoa kantavan. Todistettiin Martinin vanhuksille tapahtuneen paljon vahinkoakin siten, että ruokatavaroita
turmeltiin, kapineita y.m. särjettiin. Oli
joskus esim. sekasin sekotettu ukon nuuskarasian ja akan kahvirasian sisällys. Pääasiana kuitenkin oli esineiden liikkumiset,
joskus kiivaatkin, ilman että voitiin huomata kenenkään niitä toimeenpanevan. —
Arvattavasti olivat nämät mediumistisia ilmiöitä, mutta kuka oli mediumi? Tuo tylsämielinen tyttökö?
On huomattava, että aina kun tuontapäisista kummittelemisista kuulee, on niissä
aina jotakin yhtäläistä, sääntöperäistä. Pimeän aika, esineiden liikahtelemiset, yksinäinen paikka, ehkä vielä joku epänormaalinen henkilö ja eriävät mielipiteet niiden
luonteesta.”
Mitä nyt ”Kansan Lehti” sanoo tämmöisestä tapahtumasta? Käykö sitä kieltäminen?
Ei, sillä on todistettu oikeuden edessä, että
niin todella tapahtui. Käykö sitä materialistisesti selittäminen? Tahtoisimmepa kuulla sen
selityksen, sillä huomatkaa, herrat materialistit: on todettu oikeuden edessä, ettei petosta
tapahtunut.
P. E. 1905: 169—171
Yliaistillista tietoa ei pidä etsiä uteliaisuudesta tai vallanhimosta, ks mediumismi 1905:
182
ks raamattu 1905:183 mediumismi 1906:
231 salatiede Todistuksia 1907: 2 Bölsche
1907: 113
Uusi voitto yliaistilliselle tutkimukselle. Tunnettu
italialainen
neurologian
(hermotieteen)
professori Enrico Morselli Genovassa on nyt
tunnustanut
uskovansa
spiritismin
fyysillistenkin ilmiöiden todellisuuteen, joista korkein
ja kehittynein on n.k. täydellinen aineellistuminen (haamun esiintyminen). Hän ei katso
ilmiöiden
todistavan
vainajain
myötävaikutusta — joka harvoin tapahtuukin salatieteellisten tiedonantojen mukaan —, mutta hän
on vakuutettu yliaistillisten voimain olemassaolosta.
Tutkittuaan
vuosikausia
spiritismin
älyllisiä ilmiöitä on hän nyt kääntynyt uskomaan fyysillisiäkin ilmiöitä, kokeiltuaan äskettäin italialaisen fysikalisen mediumin Eusapia Paladinon kanssa. Tämä ”sivistymätön
nainen” on viime vuosikymmenenä tullut sangen kuuluisaksi ja saanut monen oppineen
uskomaan ilmiöiden todenperäisyyteen, kuten
professori Cesare Lombroson, prof. Camille
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Flammarionin,
eversti
Rochas
d’Aiglunin,
prof. Pio Foän, prof. Charles Richefn, toht.
Ochorowiczin, prof. Schiapparellin y.m.
Tien varrelta 1907: 168
ks
Kalevala
1909:76
H.P.B.
1909:141
ruumis 1909:201 vesi 1909:263 eetteri 1909:
266 salatiede 1910: 180 ja 275 Taanonen 1912:
61 salatiede 1913: 264 mystiikka 1914: 100 uni
1914: 200 tajunta 1915: 53
Toukokuussa 95 tein kokemuksen, joka sai
sydämeni innosta palamaan ja jota en osannut nimittää muuksi kuin yliaistilliseksi kokemukseksi.
Oli kaunis aurinkoinen päivä. Olin vastikään astunut ulos Edlundin kirjakaupasta,
jossa säästörahoillani olin hankkinut itselleni
uutta teosofista lukemista: Annie Besantin
”Människans sju principer” ja ”Döden — och
sedän?”
sekä
Nizidan
”Astralljuset”
ynnä
pari kolme vuosikertaa ”Teosofisk Tidskriffiä.
Iloiten hengessäni
niistä
ihanista
hetkistä,
joita ostamani kirjat minulle kesän kuluessa
valmistaisivat, astuin hiljalleen Pohjois-Esplanadinkatua pitkin Fabianinkadulle päin. Ihmisiä oli paljon liikkeellä, nuoremmat jo kesäpukimissaan, sillä ilma oli lämmin. Keskustelua ja naurua kuului ympärilläni.
Silloin tulee äkkiä vastaani outo olento.
Hän on pitkä ja kookas, puettuna mustanruskeaan munkkiviittaan, joka ulottuu jalkoihin saakka ja jonka huppukaulus on vedettynä pään yli. Jaloissa on puiset kengät, jotka
kuuluvasti
kolisevat
asfalttikäytävällä
hänen
astuessaan. Hän on niin merkillisen näköinen,
että katseeni kiinnittyy häneen jo matkan
päästä.
Arvokkain
askelin
hän
lähestyy
minua.
Mahtavaa varmuutta ja itsenäisyyttä säteilee koko hänen olemuksestaan. Hänen tummat
verettömät kasvonsa ilmaisevat ankaran lujaa
itsehillintää ja valtaa ihmisten yli ja hänen
mustat silmänsä tuijottavat minuun syvällä,
tutkivalla, mutta samalla oudon rohkaisevalla
katseella.
Hän kulkee ohitseni sanaakaan sanomatta,
mutta minun ajatukseni askartelevat: ”kuka
sinä olet? Keskiaikainen alkemisti? . . . Ah,
ollappa semmoinen opettaja . . .”
Samassa käännyin seuraamaan häntä katseellani, pari silmänräpäystä hänet vielä näin
ja kuulin hänen puukenkiensä kolinaa, mutta
sitten hän hävisi näkyvistä. Silloin vasta aivankuin heräsin ja ihmettelin, että yleisö
kulki ohitseni sekä toiseen että toiseen suuntaan, keskustellen ja nauraen, ikäänkuin ei
se olisi mitään välittänyt: ja olisihan kuitenkin niin oudosti puetun henkilön pitänyt
herättää mitä vilkkainta huomiota keskellä
kaunista kevätpäivää Helsingin kadulla!
Mutta kukaan ei ollut nähnyt, ei kuullut
tuota
majesteetillista
ihmisolentoa.
Minulle
yksin oli suotu se ihmeellinen etuoikeus. Enkä
voinut ymmärtää muuta kuin että näkymättömän maailman asujain oli minulle ilmestynyt.
Ensin ajattelin madame Blavatskya, koska
muistin sanomalehdistä lukeneeni, että huhuiltiin hänen kuolemansa jälkeen näyttäytyneen
Lontoossa muutamille teosofeille, mutta heitin
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ajatuksen kohta, sillä äsken näkemäni ”munkki” ei ollut vähääkään madame Blavatskyn
näköinen. Ja saattoi hän olla ”elävä” yhtä
hyvin kuin ”kuollut”. Jokainen adepti kykeni
jättämään
fyysillisen
ruumiinsa
ja
siirtymään maajaaviruupassa eli ”harharuumiissa”
minne hän tahtoi, sen olin lukenut ja uskoin.
Ja jos adepti tarpeelliseksi näki, saattoi hän
myös tehdä itsensä aistillisesti havaittavaksi
kelle hän tahtoi.
Tietysti minusta tuntui melkein käsittämättömältä,
että
korkea
adeptiolento
olisi
minulle ilmestynyt, enkä oikein uskaltanut
sitä ajatusta loppuun ajatella, vielä vähemmin kellekään kokemuksestani kertoa. Mutta
sen tunsin sisässäni, että totuuden puolesta
tahdoin elää ja kuolla. Tuon ihmisen syvä
katse oli antanut minulle merkillisen voiman
ja varmuuden... [*Ote P.E:n teos. muistelmista] 1915:99—100, 365
ks yliopisto 1915:463 taide 1915:151 Atra,
Kaarlo 1916:52—53 teosofia 1916:301 P. E.
XII Teosofia hengen 1917: 102 Tietäjät. 1917:
438 Leino 1917: 451 spiritismi 1919: 288 Konttinen 1919:231 H.P.B.: Okkultisia 1919:310
Surullista olisi, jos meidän täytyisi pelätä
loukkaavamme jotain auktoriteetteja, kun tahdomme julkituoda henkisten ja yliaistillisten
kokemustemme ja pitkän pitkien mietiskelyjemme lopullisia tuloksia, ks sota 1920: 193
ks R-R 1920:347 ja 1921:18 Lehmann
1921: 60
Yliaistillisia ilmiöitä [*Tien varrelta] 1921:
192 ja 447
ks Sinnett 1921: 321
tasojen ja niiden atoomein ja prinsiippein
positiivinen määrittely ja luokittelu on tehnyt
teosofisen maailmankuvan jonkun verran niin
sanoaksemme
yliaistillis-materialistiseksi
ks
R-R 1921: 388
yliaistillisen sielutieteen tutkija ks salatiede 1921:452
ks psykismi 1921:512 Rajan takaa 1921:
636 aikakauskirja 1922:35 Valo-olento 1922:
37 sota 1922:163 psykismi 1923:317 Kryptaesthesia
1923:318
Anker-Larsen
1923:367
Lagerborg 1924:75 Somnambulismi 1924:89
Steiner 1926:11 teosofia 1926:165—166 magia 1927:125—128 Reijonen, Annikki 1929:
228 R-R 1929: 367.
Ylifyysillinen ks eetteri 1909: 268 tajunta
1915:52.
Yli-ihminen ks Losinsky 1907: 137 tuomio
1907:140 täydellisyys 1907:165 Bulwer-Lytton 1908:311 salatiede 1910:179 Kalevala,
kristinusko 1917:162 sukup. 1920:152 sota
1920:198 Mestarikirjeet 1933:2.
Yli-inhimillinen
Logoksen yli-inhimillinen tajunta ks Kristus
1913:5
ks kansallishaltia 1917: 338
yli-inhimilliseksi iloksi, ks P. E. III syntymäp. 1926: 10
yli-inhimillisellä voimalla ks Paavali 1932:
207.
Ylijumala
Puhutaan
[*Kalevalassa]
Ukko
Ylijumalasta, joka on kaiken takana ja kaik-
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kialla kaikkein korkein, syvin, sisin, vastaten
filosofian ehdotonta ja intialaista Parabrahmania, persialaista Zeroana Akernea, juutalaisen filosofian Ain Sufia. Vanhassa suomalaisessa jumaluusopissa oli Ukko Ylijumala
se salaisuus, jota me nyt teosofiassa kutsumme Suureksi Jumaluudeksi, ikuisen elämän
salaisuudeksi, abstraktiseksi, absolutiseksi olemiseksi. [*Ote Kalevalan avaimet art.] 1912:
115.
Yliluonnollinen ks raamattu 1905: 183 neitsyt 1908: 250 lapsi 1909: 199 eetteri 1909: 267
teosofia Mitä on teosofia? 1917:444 H.P.B.
1919:297
anteeksianto
1923:85
Mestarikirjeet 1924:45 auktoriteetti 1925:149 magia
1927:125 Suomen tulevaisuus 1928:202 Iltapuhteella 1929:16—17 P. E. VIII 1930:55
Paavali 1932: 20b Tolstoin opin teosofia
1935: 22.
Yliopisto, ylioppilaat jne Lue myös P. E. II:
Ylioppilas
ks
Prometeusseura
1905:210
Kansallinen
kulttuuri 1906:191 A. B.: Kristinuskon 1908:
309 Jumala 1909:106 opettaja 1909:108 teologia 1909:308 Finne: ”Ylioppilaita” 1909:
371 P. E. VII 1911: 85
Onko teosofia tiedettä on kysymys, josta
Kristianian professorien välillä on syntynyt
ankara riita, jota jo on kestänyt viikkokausia. Aiheen tähän antoi erään Rich. Eriksenin
väitöskirja ”Minä ja ajatteleminen”, jonka
tiedekunta
hylkäsi
epätieteellisenä.
Silloin
astui lakitieteen professori Jaeger hyljättyä
puolustamaan,
katsoen
hylkäystä
filosofisen
oikeauskoisuuden
ilmaukseksi,
muistuttaen
eräästä tapauksesta, jolloin erään teoloogin
väitöskirja hyljättiin sen vuoksi, että väittäjä uskalsi olla toista mieltä ehtoollisesta.
Samoin kuin prof. A. Aall silloin puolusti teoloogia, kääntyen ulkomaisten oppineiden puoleen, samoin teki nyt prof. Jaeger. Vastauksia, mutta sangen erilaisia laadultaan, onkin
saapunut Saksasta, Ruotsista ja Tanskasta.
Mutta tiedekunta aikoo pysyä mielipiteessään
teosofian
epätieteellisyydestä,
kertoo
Uusi
Suometar. Lisäämme tähän, että maisteri R.
Eriksen on vanha Teosofisen Seuran jäsen,
Kristianian
Steinerlooshin
puheenjohtaja
ja
tunnettu teosofinen kirjailija. Hän ansaitsee
mielestämme kaikkea kiitosta siitä, että on
yrittänyt teosofiasta tehdä yliopistoasian, ja
ellemme ole kovin onnistumattomia ennustamistaidossa, sanomme, että Suomessakin, joidenkuiden vuosien kuluttua ainakin, alkaa
ilmestyä
yliopistollisia
väitöskirjoja
teosofiasta
tai
teosofisista
kysymyksistä.
Kun
Pekka Ervast 14 vuotta sitten (1898) haki
n.k. Rosenbergin matkastipendiota teosofisia,
spiritistisiä
ja
uskontotutkimuksia
varten,
leimattiin hänet julkisesti hulluksi, tyhmäksi,
humbugiksi j.n.e. Mutta mitenkähän menetellään 14 vuoden perästä?
Tien varrelta 1912:102—103
Teosofinen yliopisto. Merkillistä on, että
Amerikassa tähän aikaan aletaan suunnitella
teosofista yliopistoa, jossa ei ainoastaan ”henki” olisi kauttaaltaan teosofinen, vaan myös
hallinto, oppisuunnitelma, virkailijat j.n.e.
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Paikka sille on jo valmiina: se suuremmoinen
siirtokunta Kaliforniassa, jonne vastikään on
siirretty Teosofinen Päämaja. Paikalle on annettu nimeksi ”Crotona” sen kaupungin mukaan, minne Pythagoras perusti mainion viisaudenkoulunsa. Jospa todella se uusi keskus,
joka täten on luotu, kasvaisi suurelle Amerikan mantereelle samanlaiseksi syvällisen tiedon tyyssijaksi kuin oli ”Crotona” antiikkiselle maailmalle. Ne kuvat, joita on saatu
nähdä uudesta ”päämajasta”, osottavat sen
sijaitsevan mitä ihanimmalla paikalla upean
luonnon
helmassa.
Tavallisella
amerikkalaisella ripeydellä on ryhdytty viemään eteenpäin yliopisto-aatetta, ja Uudella Mantereella, missä ihmisten toiminta ei ole niin monien
muodollisuuksien kahlehtima kuin meillä, on
toivoa, että hanke tulee toteutumaan läheisessä
tulevaisuudessa.
Tien varrelta 1912: 448
ks salatiede 1913: 264
[*H. P. B.] ei ollut mikään tieteellisesti sivistynyt yliopistonainen ks Sal. O:n Maailmansynty 1914: 52
Kun olin eronnut Mrs. Tingleyn seurasta1),
kirjotin Mrs. Besantille pitkän kirjeen, jossa
kerroin yhtä ja toista itsestäni ja lopussa
tein
selkoa
muutamasta
ihanteestani:
että
olisi Teosofisella Seuralla jokin yliopiston tapainen eli ulkonainen mysteriokoulu, johon
voisi oppilaana mennä tutkimaan salaisia tieteitä ja salatiedettä ja myös itämaisia kieliä
ja uskontoja ja jossa voisi saada todistuksia
suoritetuista oppimääristä. Viittasin Papus’in
y.m. ranskalaisten okkultistein sensuuntaisiin
yrityksiin ja kysyin, eikö semmoista olisi saatava aikaan Teosofisessa Seurassa. ”Minulla
olisi niin suuri halu”, kirjotin, ”perehtyä tieteellisesti ja monipuolisesti kaikkiin vanhoihin viisausoppeihin ja samalla treenata itseäni
salatieteellisesti.”
Kun vastaus saapui Mrs. Besantilta, oli
se erittäin ystävällinen, mutta vailla ymmärtämystä ehdotustani kohtaan. ”Kaikki ihmiset nauravat Papus’ille ja hänen koululleen”,
kirjotti Mrs. Besant. ”Jos te haluatte yliopistosivistystä,
miksette
menisi
tunnustettuun
yliopistoon opiskelemaan?” Näin vastatessaan
hän ei mielestäni ymmärtänyt tarkotustani.
Olinhan useampia vuosia opiskellut keisarillisessa Aleksanterin Yliopistossa Helsingissä,
joka tietenkin oli ”tunnustettu” yliopisto. Silmämääräni oli oppilaitos, jossa tutkittaisiin
tieteellisellä tavalla aineita semmoisia, joita
tavallisissa yliopistoissa ylenkatsotaan.
Ehkä ajatukseni ja ihanteeni silloin oli uusi
ja outo, myöhemmin olen kuitenkin ollut huomaavinani, että sekä teosofisissa että tieteellisissä ja spiritistisissä piireissä ulkomailla on sensuuntaisia suunnitelmia ollut keskustelun ja pohdinnan alaisina. Myöhemmin olen
myös
ymmärtänyt,
että
silmäni
ihannetta
etsiessään tähysti kauas ja korkealle. Se etsi
niitä mysteriokouluja, joita ennen oli maan
päällä ja joita tuleva sivistys taas on tuova
mukanaan — niitä kouluja eli opistoja, jotka
1

) [*ks Tingley 1915:410—414]
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ovat
suorastaan vihittyjen opettajien valvonnan alaisia.
Tuo sisäinen haluni ja kaipaukseni aiheutti
kuitenkin askelen, josta sain sekä tuskaa että
oppia ja josta seuraavassa tahdon kertoa.
[*Ote P.E:n teos. muist.} 1915: 415
Jos nyt teosofinen nuorukainen meidän päivinämme tuntisi vakavaa halua jatkaa teosofisia,
s.o.
uskontotieteellisiä,
mystillisiä,
psyykkisiä ja maagillisia tutkimuksiaan siihen kohtaan saakka, että hän toden teolla
pystyisi toisia opettamaan ja ohjaamaan sekä
tieteellisissä
että
käytännöllisissä
kysymyksissä, silloin hänellä voisi olla ainakin toivoa
tämän ihanteensa toteuttamisesta. Jos hän
olisi varakas, olisi hän yliopistolukunsa suoritettuaan ja 21 vuotta täytettyään tilaisuudessa lähtemään suoraan Teosofisen Seuran
päämajaan Adyariin Intiassa, jossa T. S :11a
on suurenmoinen kirjasto. Siellä hän saisi
jatkaa tieteellisiä tutkimuksiaan, saaden opastusta ja neuvoa monilta oppineilta ja asiantuntijoilta, jotka ovat kirjaston palveluksessa;
Adyarkirjaston johtaja on tunnettu orientalisti tohtori F. Schrader. Intiassa ollen hän
myös olisi tilaisuudessa syventymään sekä
kirjallisiin
että
käytännöllisiin
yliaistillisiin
tutkimuksiin
(spiritismiin,
fakirismiin,
joogismiin), ja ennen kaikkea hän Adyarissa
voisi helpommin kuin muualla herättää ja
kehittää omia maagillisia kykyjään, koska
hän siellä voisi pyytää personallisia neuvoja
ja
ohjeita
kokeneilta
salatieteilijöiltä.
Jos
meidän teosofinen nuorukaisemme taas olisi
varaton, voisi hän kotimaassaan vedota lukuisain teosofein avuliaisuuteen, eikä luultavasti
avustusta, siinä määrin kuin sitä voisi antaa,
kiellettäisi häneltä, jos hän tavalla tai toisella osottaisi sitä ansaitsevansa.
Kuinka toisenlaista oli minun nuoruudessani! Teosofisen Seuran päämajalla ei ollut
sama leima kuin nykyään eikä Suomessa ollut
teosofeja, joiden asianharrastukseen olisi saattanut vedota.
Ja kuitenkin minun päähäni juolahti juuri
tuommoinen haave! Kerroin jo edellisessä,
kuinka siitä Mrs. Besantillekin kirjotin.- En
saanut paljon ymmärtämystä hänen puoleltaan, mutta mieleni ei siitä lannistunut. Pitäisi minun sittenkin saada perin pohjin-tutkia kaikkia näitä aineitani! Mutta miten se
kävisi päinsä? Täällä kotona olin jo Yliopiston Kirjastosta lukenut sekä mahdolliset että
mahdottomat kirjat. Yliopistossa olin sanskritia jonkun verran tutkinut. Latinaa osasin
melko hyvin. Europpalaiset pääkielet olivat
viidellä sormellani. Ulos minun piti päästä,
ulos avaraan maailmaan, näkemään, oppimaan, kokemaan, tutkimaan. Mutta varat!
Itselläni ei ollut eikä sairaalla isälläni, jolta
en muuten olisi yrittänyt pyytääkään. Mikä
siis neuvoksi?
Silloin ajattelin näin:
Olenhan rehellinen totuudenetsijä ja onhan
tarkotuksen!
vilpitön.
Vaikka
tutkimusteni
varsinainen ala on ulkopuolella yliopistosivistystä, tahdon kuitenkin, että niiden metoodi
on tieteellinen. Ja kun kerran jotain tutki-
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musta harjotetaan ja voidaan harjotella tieteellisellä tavalla, on itse tutkimuskin samalla
tieteellinen. Miksei siis se laitos, joka on tieteelliselle työlle pyhitetty, voisi minunkin tutkimuksiani suosia? Miksei meidän yliopistomme voisi antaa tukea ja turvaa tiedemiehelle,
jonka ura on tavallisuudesta poikkeava? Miksei yliopistomme voisi myöntää minulle niitä
varoja, joita tarvitsen?
Kuta enemmän asiaa ajattelin, sitä selvemmäksi minulle kävi, että juuri ne ihmiset —
tiedemiehet ja yliopiston opettajat, — jotka
olivat asettaneet totuuden etsimisen elämänsä
tehtäväksi ja päämääräksi, suurella innolla
rientäisivät minua auttamaan. Minua oikein
kummastutti, etteivät itse olleet suunnanneet
tutkimuksiaan näille minun aloilleni. Ei yksikään ollut vakava Buddhan oppilas — no, se
nyt oli anteeksi annettava, mutta ettei yksikään
tutkinut
spiritistisiä
ja
yliaistillisia
ilmiöitä esim., ettei yksikään vakavasti koettanut ratkaista kuoleman arvotusta, se jonkun verran hämmästytti minua. Mutta tietysti he kaikki ihastuvat, kun joku ilmottaa
haluavansa tutkia juuri näitä ihmiskunnalle
ylen tärkeitä kysymyksiä. Eikä heidän tarvitse apua antaa omista kukkaroistaan. Suuria stipendejä heillä on hallittavanaan —
tekevät vain päätöksen, niin rahaa on tarjolla itsestään. Olihan tuossa Rosenbergin
monituhansinen matkastipendi, jonka sai myöntää vakavaa tieteellistä harrastusta osottavalle ylioppilaallekin.
Ja sitten tein päätöksen. Teosofiset ystävänikin olivat innoissaan. Joulukuun 3 p:nä
1898 jätin yliopistoon näin kuuluvan ruotsinkielisen anomuksen:
”Keisarillisen
Suomen
Aleksanteri-Yliopiston Konsistoriolle.
”Koska viiden vuoden aikana harjottamani
tietopuoliset tutkimukset kokeellisessa psykologiassa (okkultismissa, spiritismissä ja joogassa), mystillisessä filosofiassa ja uudenaikaisessa teosofiassa kuin myös vertailevassa
uskontotieteessä
ovat
vakuuttaneet
minulle,
että tämänlaatuiset tutkimukset eivät ainoastaan ole abstraktisesti mieltäkiinnittäviä, vaan
että juuri niiden harjottamisella on mitä suurin käytännöllinen merkitys uskonnolle, filosofialle ja tieteelle meidän murrosaikanamme,
koska päivä päivältä käy selvemmäksi,
”että
mikä
tahansa
uskonnonjärjestelmä
ollakseen vilpitön ei enää saata sivuuttaa
sisaruksiaan, maailman toisia suuria uskontoja, yksin anastaakseen valta-aseman elämän
korkeimmissa kysymyksissä, kuin myös että
uskonnon ollakseen tosi merkityksessä yleinen
täytyy osata puhutella jokaista ihmistä hänen
omalla kielellään ja siis viitata siihen totuuden ytimeen, joka piilee maapallon jokaisessa
uskonnollisessa järjestelmässä;
”että sama on laita filosofisten järjestelmäin; ja
”että tieteen edetäkseen lankeamatta ahdasmieliseen dogmatismiin tai siveellisesti ja henkisesti
hedelmättömään
agnostisismiin,
täytyy astua näkymättömän ja tutkimattomaksi
arvellun henkimaailman kynnyksen yli ottamalla lukuun ja tieteellisesti tutkimalla niitä
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psyykkisiä ja spiritualistisia ilmiöitä, joita
päivä päivältä yhä lukuisammin esiintyy ja
jotka selvästi paljastaen vanhojen ihmissielua koskevien teoriojen puutteellisuuksia itsepintaisesti vaativat osaksi uusia lähtökohtia,
omaksuvan psykologisen tutkimuksen perustamista,
”saan minä,
”koska ulkomailla tiedemiehet ovat alkaneet osottaa harrastusta ei ainoastaan uskonnollista kosmopolitismia koskeviin, vaan myös
yliaistillista laatua oleviin kysymyksiin,
”voidakseni jatkaa kotimaassa omin päin
alottamiani
tutkimuksia
ja
siten
ollakseni
tilaisuudessa asianomaisilla paikoilla
”a)
suorittamaan
tutkimuksia
Itämaiden
suurissa uskonnollisissa ja filosofisissa järjestelmissä,
”b)
suorittamaan
psyykkisiä
tutkimuksia,
ja etenkin tutkimuksia aasialaisessa psykologiassa; sekä
”c) tutkimaan, missä määrin ja millä menestyksellä teosofinen liike, ainoa aikamme
liike, joka ohjelmaansa on ottanut juuri näiden asioiden tutkimisen, toteuttaa tätä ohjelmaansa,
”ja saadakseni vähässä määrässäni työskennellä sen korkean päämaalin puolesta, mikä
meitä kaikkia inspiroi ja jonka puolesta kaikki teemme työtä: Totuutta, Valoa ja Vapautta
kamppailevalle ihmissuvulle —
”viittaamalla
oheenliitettyyn
matkasuunnitelmaan
täten
Konsistoriolta
nöyrimmästi
anoa haettavaksi ilmotetun Antellin stipendin
kolmevuotiseksi matka-avustukseksi.”
Tätä pitkää ja juhlallista lausetta seurasi
toiselle paperille kirjotettu matkasuunnitelma,
jossa kerroin aikomukseni olevan ensin Helsingin yliopistossa päättää sanskritin kielen
opintoni, sitten käydä Saksassa, Ranskassa
ja Englannissa ja lopulta asettua Intiaan
kahdeksi vuodeksi. Mainitsin tarkkaan, mitä
aineita missäkin tutkisin ja keneltä ohjausta
pyytäisin. Monta kuuluisaa ja tunnettua nimeä olin sille paperille kirjottanut, mutta
myös joitakuita teosofeja, joita tieteellinen
maailma ei tuntenut tai hyväksynyt.
Suurella jännityksellä odotimme, läheisimmät ystäväni ja minä, asian päättymistä ja
konsistorion tuomiota. Olihan kyseessä suuri
raha — kahdeksantuhatta markkaa vuodessa
kolmen vuoden aikana — ja vielä enemmän
oppineen
maailman
tunnustusta
teosofisille
tutkimuksille.
Vähän
maata
tunnustellakseni
päätin käydä jonkun konsistorion jäsenen puheilla. Kävin kahden professorin luona. He
olivat sangen ystävälliset, juttelivat kanssani
pitkän aikaa ja lupasivat puoltaa anomustani, mutta arvelivat samalla, ettei konsistorio tulisi stipendiä minulle myöntämään. ”Nuo
tutkimukset
ovat
sangen
mieltäkiinnittäviä”,
sanoi toinen, ”mutta onko niitä harjotettu ja
voiko niitä edes harjottaa tieteellisesti?” Samalla minusta tuntui, etteivät ne ainakaan
hänelle olleet elinkysymyksiä. Onhan jokseenkin yhdentekevä, tuntui hänen sielunsa sanovan, kuinka paljon totuutta piilee esim. spiritistisissä ilmiöissä; mitä siitä, elääkö ihminen
kuoleman jälkeen vaiko ei?
Toinen professori
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tuntui vakavammalta; hän osotti todellista
harrastusta yliaistillisiin ja mystillisiin kysymyksiin, mutta hänkin sanoi kategorisen lyhyesti: ”madame Blavatsky oli humbugi”.
Uskoni ja toivoni jo laimenivat. En enää
ollut varma oppineen maailman hyväksymisestä. Vähän toivoa herätti, että sanomalehti
Nya Pressen myötätuntoisesti mainitsi oudonlaisen
stipendihakemuksen
ja
puolti
sitä,
mutta kohta sain kuulla kunniani perin toisella tavalla.
Eräänä aamuna oli minulla kummallinen
psyykkinen kokemus. Olin juuri tullut Oulunkylästä
Helsinkiin.
Kulkiessani
kaupungin
kaduilla vanhaan kotiini isäni luo ihmettelin
suuresti, mikä minua vaivasi. Tuhannet neulat pistelivät ihoani joka puolelta. Pistokset
eivät olleet samanlaisia kuin puutuneen käden
tai jalan, vaan selviä neulanpistoja ihon pinnalla. Ne lakkasivat vasta kun saavuin kotiin ja sain kuulla, että lehdissä oli hakemustani pilkattu. Kyllähän se olikin makupala
herroille materialisteille ja — uskovaisille!
Eräs lehti kertoi, että muuan nuorukainen
tahtoi lähteä ulkomaille taikurinoppia oppimaan voidakseen palata kotimaahansa oikein
etevänä salonkimaagikkona. Toinen (uskovainen lehti) taas ehdotti, ettei yliopisto tuhlaisi
rahojaan mokomaan moskaan, vaan että pantaisiin toimeen yleinen rahankeräys, jolla stipendinhakija
voitaisiin
kustantaa
raitioteitse
Lapinlahden hullujenhuoneeseen. J.n.e.
Pian sen jälkeen sainkin kuulla, että stipendiraha oli myönnetty toiselle hakijalle,
fysiikan tutkijalle, toht. K. M:lle. Tämä tiedonsaanti oli kuin vapauden sanoma minulle.
Pääsin puristavasta painajaisesta. Koko juttu
oli käynyt minulle mauttomaksi, kun sillä
tavalla olin ”blaskannut” itseni maailman silmissä. Olin ollut tyhmä, sen ymmärsin nyt,
ja ymmärsin myös, että maailma ei anna
tyhmyyttä anteeksi.
Tuhmuuteni oli siinä, että uskoin maailman sivistysmahtien, yliopiston ja kirkon,
antavan apuansa yritykselle, jonka tarkotuksena tavalla oli kääntää juuri niiden, kirkon
ja yliopiston, vanhat arvot nurin! Jos voitaisiin todistaa, että uskonnot olivat sisaruksia,
että kristinusko ei ollut ainoa oikea, mihinkä
asemaan joutuisi silloin kirkko ja sen suunnattomia summia maksava lähetystoimi koko
sivistyneen maailman silmissä? Ja jos voitaisiin todistaa, että ihminen oli olemassa kuoleman jälkeen ja että henkimaailma oli kouraantuntuva todellisuus, mihinkä silloin joutuisi tiede, ellei se tahtoisia luopua materialismistaan?
Totuus on suuri ja voittaa. Vaikkei tuntematon nuorukainen Suomesta saanut lähteä
totuutta tutkimaan, ovat uudet aatteet kuitenkin askel askeleelta raivanneet itselleen
tietä sivistyneen maailman tietoisuuteen. Kuka
todellinen tiedemies nyt enää on materialisti?
Kuka valistunut kristitty nyt enää halveksii
”pakanain” uskontoja? Uusin kemia ja uusin
psykologia on vienyt oppineen maailman takaisin vanhojen alkemistien ja mystikkojen
halpaan seuraan ja uusin uskontotutkimus on
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enemmän ja enemmän ottanut varteen teosofein alati toistamia huomautuksia.
Mutta minuun vaikutti silloinen kokemukseni, että tunsin olevani yhteiskunnan hylkiö.
Olin yksin ja avuton, mutta olin myös ilman
velvollisuuksia
yhteiskuntaa
kohtaan.
Nyt
saatoin vapaasti etsiä totuutta yhä edelleen
omalla tavallani ja vapaasti työskennellä sen
puolesta! [*Otteet P.E:n teos. muist.’] 1915:
461—466
ks Järnefelt 1915: 466
ks Wettenhovi-Aspa 1915:496 T. S :n työ
ja tarkotus 1916: 347 käytännöllisyys 1917: 99
Suomi 1918: 71 Jinarajadasa 1919: 154 T.S:n
tehtävä 1921: 329 muist. Kristus ja teos. liike
1922: 39 apostolit 1924: 245
Jo vuonna 1898 olin ehdottanut Mrs. Besantille, että perustettaisiin teosofinen yliopisto, mutta hän ylevästi hymyili ehdotukselleni, ks looshityö 1925: 262
ks murrosaika 1927: 218
ks kieltolaki 1931:75 H.P.B:n itäm. 1931:
127 Temppeliseura 1931:249 ja 1932:75.
Ylipapitar ks A. B. 1923:286.
Ylipappi ks Melkisedek 1906: 141.
Ylipersoona, -Uinen ks tajunta 1915: 52 Takala 1917:103 Krishnamurti 1928:22 Kristus
1928: 102.
Ylitajunta jne ks Kansallinen kulttuuri
1906: 190 Uni ja unennäkö 1924: 294.
Ylivoimainen ks sota 1915: 357 R-R 1933: 39.
Ylisihteeri Lue P. E. VII ja V
ks Turku 1907:251 ja 1908:63—64 ja 385
Päämajassa 1911: 26 ja 151
”Kalevalan
Nuoret”
Helsingissä
käsittää
lähes 70 jäsentä. — — Paitsi varsinaisia
sunnuntaikokouksia, joissa vallitsee mitä sopusointuisin ja harras henki, tehdään kerran
kuukaudessa
matka
”Tuonenkylään”,
missä
kysymyksinemme
käännymme
Ylisihteerin
puoleen. Uusia ”avaimia” muistissamme palaamme usein näiltä matkoilta. [*Ote NUORILLE-osastosta] 1912: 53
Kalevala-tutkimuksen
osaaottamista
varten
päätettiin eräässä kokouksessa liittyä yhdessä
Helsingin teosofisen nuoriso-osaston Kalevalatutki jäin kanssa lukemaan esi-isämme perintörunoelmaa ja käymään myös yhdessä heidän kanssaan joka kuukauden ensimäisenä
sunnuntaina
”Tuonenkylässä” missä, Ylisihteeri Pekka Ervast johtaa Kalevala-kokousta.
[*Ote Tien varrelta] 1912: 151—152
Suomen
Teosofinen
Nuorisoliitto.
S.T.N.
liiton ensimäinen vuosikokous pidettiin Helsingissä, Bulevardi 7:ssä huhtik. 6 ja 7 p:nä.
6 päivän aamulla klo 9,20 lähdettiin junalla
T.S:n ylisihteeri Pekka Ervastin asunnoille
”Tuonenkylässä”. — — saimme ylisihteerin
lämpimän vastaanoton. — — [*Helsingissä
iltapäivällä] jatkettiin kokousta — — Virallisen puolen näin loputtua päätettiin hallinnon ehdotuksesta yksimielisesti pyytää T.S:n
nykyistä ylisihteeriä Pekka Ervastia S.T.N.
liiton kunniajäsenyyteen; hallinto oli ymmärtänyt, että hänen myötävaikutuksensa Nuo-
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risoliiton toimintaan on ollut merkitykseltään
sanomattoman tärkeä ja toivoen, että hän
edelleenkin soisi Liiton toiminnalle suojelustaan tahtoi hallinto lausua toivomuksen ja
pyynnön, että maamme teosofisen liikkeen nykyinen johtaja ottaisi valvontansa alle myöskin teosofisen nuorisoliikkeen. Kokouksen yksimielisesti yhtyessä tähän toivomukseen kiitti
ylisihteeri osotetusta luottamuksesta ja otti
vastaan pyynnön. — — Maanantai-iltana oli
Ylioppilastalolla Kalevalan Nuorten järjestämä Kalevala-juhla. Ylisihteeri Pekka Ervast
puhui Kalevalan johdosta ja sen jälkeen oli
muutamia kalevalaisia esityksiä. — — Katselijoiden joukossa nähtiin muutamia Helsingissä vierailevia ulkomaalaisia sekä Saksan
T. S. ylisihteeri tohtori K. Steiner, joka juhlan lopulla oli lausunut ilonsa esitysten johdosta. [*Otteet NUORILLE-osastosta] 1912:
194—196
Venäjän T.S:n ylisihteeri — — Suomen
ylisihteeriä [*PE:tä] tervehtimässä ks Venäjä 1912:198
Pekka Ervast, T.S:n ylisihteeri, joka kaiken aikaa on seurannut harrastuksella ja
myötätunnolla meidän työtämme, on laatinut
lyhyet ääriviivat niille periaatteille ja muodoille, joiden nojalla hänen mielestään teosofinen nuorisotyö parhaiten kävisi päinsä täällä
meidän maassamme. Mitä käytännöllisiä vaikeuksia
tämän
suunnitelman
toteuttaminen
tulisi tuottamaankin jo olemassaoleviin osastoihin nähden, se ei saisi meitä estää hyväksymästä itse periaatetta. Ja varma on, että
jos suunnitelma on kaikkien meidän mieleemme, niin ei mitkään vaikeudet ole niin suuret
että ne eivät helposti tieltämme syrjäytyisi.
Esitämme
tässä
hänen
uudestaan-järjestämissuunnitelmansa. Ennen kaikkea — ehdottaa hän — tulisi Liiton kaikki tarkotusperät
selvästi määritellä, ja samoin sen työtapa.
Olisi epäilemättä eduksi järjestää uudestaan
koko Nuorisoliitto kiinteämmällä ja selväpiirteisemmällä
perustalla.
Kesällä
pidettävässä
Liiton vuosikokouksessa voitaisiin tämä suunnitelma ottaa esille ja se voisi mahdollisesti
tulla hyväksytyksi.
Uudesta-järjestämissuunnitelma:
1 §. Teosofisen Nuorisoliiton päämääränä
on:
1) Herättää
harrastusta
teosofisiin
tutkimuksiin ja teosofiseen elämään ja työhön etupäässä nuorten keskuudessa Suomessa.
2) Kasvattaa hyviä Teosofisen Seuran tulevia jäseniä ja kehittää sopivia teosofisia
työntekijöitä.
3) Tehdä määrättyä teosofista työtä.
2 §. Jäsenyys on kolmen-asteinen:
1) Ensimmäinen eli ulkonainen aste on irtojäseniä varten. Avoin kaikille, jotka osottavat
harrastusta Liiton työhön ja jotka tahtovat
maksaa vuotuisen avustuksen. Nämä irtojäsenet voivat ottaa osaa vuosikokouksiin ja olla
läsnä luennoissa, iltamissa, juhlissa j.n.e, ja
avustaa ulkonaisessa työssä kun he niin haluavat. He voivat myöskin — yksin tahi yhdessä ylempiasteisten jäsenten kanssa — muo-
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dostaa
liittoja
musiikkia,
näytelmätaidetta,
Kalevalaa, astrologiaa, urheilua, y.m. varten.
2) Toiseen eli sisäiseen asteeseen kuuluvat
looshijäsenet. Kolmannen asteen jäsen — veli
tahi sisar — voi yhdessä kuuden irtojäsenen
kanssa (jos mahdollista kolme naista ja neljä
miestä) muodostaa ryhmän teosofisten opetusten vakavaa tutkimista varten, kolmannen
asteen jäsenen toimiessa ipso facto (itseoikeutettuna) esimiehenä ja ryhmän johtajana.
3) Kolmas eli korkein aste. Toisen asteen
jäsen, joka vähintäinkin kahden vuoden ajan
on tutkinut teosofiaa toisenasteen looshissa
tahi ryhmässä, saattaa itse tahi ryhmänsä
johtajan esittämänä asettua kolmannen asteen
jäsenehdokkuuteen. Pyrkijän tulee läpikäydä
tutkinto
Liiton
neuvoston
eli
hallituksen
edessä, jonkun — sanokaamme aluksi Pekka
Ervastin — toimiessa tutkijana.
Käytyään onnellisesti läpi tutkinnon merkitään pyrkijä kolmannen asteen jäseneksi ja
luetaan sopivaksi teosofiseen työhön. Hän
kuuluu nyt vapaaehtoisten työntekijäin piirille ja on velvotettu suorittamaan jotakin
teosofista työtä. Neuvoston päätöksen mukaan
hänen tulee joko toimia toisen asteen ryhmän
johtajana
tahi
matkustaa
ympäri
maassa
luennoiden teosofiasta tahi myyden teosofista
kirjallisuutta
taikka
jollain
muulla
tavalla
tehden
jotakin
teosofista
propaganda-työtä.
Yhdellä kertaa hänet voidaan kutsua tekemään yhtä työtä, toisella kertaa toista.
Nämä ovat vain yleispiirteet. Yksityiskohdat tulisi suunnitella ja tarkat säännöt laatia uudelle järjestölle. Mutta kun suunnitelma
on valmis, niin on helppo rakentaa talo. Ehdotuksen lopussa on lause, joka varmaan suuresti
ilahuttaa
jokaista
Liittomme
jäsentä:
”Sallikaa minun lopuksi sanoa, että tahtoisin
tosiaankin hyvin mielelläni auttaa nuoria ystäviäni ja edistää teosofista asiaa Suomessa
yllämainitulla
tavalla.”
Olemme
tosiaankin
hyvin kiitolliset ylisihteerille siitä, että hän
kääntää huomiotansa meidän työskentelyymme. Vielä enemmän, kun hän edellä olevassa
suunnitelmassa
on
vapaaehtoisesti
asettunut
sille paikalle, jossa hän tulisi olemaan meidän
tiennäyttäjämme. Kun hän siitä luopuisi, nimittäisi hän tietysti sijaansa jonkun toisen
sopivan henkilön. [*Ote NUORILLE-osastosta] 1913: 210—211
kaikki
Europan teosofisten seurojen ylisihteerit, 14 vanhaa ja yksi uusi — — Kun nyt
niin monta ylisihteeriä oli läsnä, pidettiin
myös kolme T.S:n Pääneuvoston kokousta,
ks teosofia Yleiseuroppalainen 1913: 286
Ehdotus teosofisen nuorisotyön ja nuorisoliiton uudelleen järjestämisestä, jonka alustavasti kokoukselle esitti T. S. ylisihteeri Pekka
Ervast, jätettiin seuraavaan vuosikokoukseen.
Ylisihteeri esitti myöskin muutamia mietteitä
teosofisesta
suuremmasta
kh’jastosta,
joka
sijaitsisi Tuonenkylässä. Jo kauan on hiljaisuudessa ollut vireillä kirjastoajatus ja itse
asiassa teosofisella nuorisoliitolla on — ainakin paperilla — ollut jo jonkun aikaa oma
kirjasto. Siinä on jo noin 300:— mk;n edestä
kirjoja,
muutamia
suomalaisia
filosofishisto-
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riallisia teoksia, Platonin teokset ruotsinkielellä, saksalaisia okkultishistoriallisia teoksia
ja joku englanninkielinen mysterioita käsittelevä teos Jamblichukselta. Puhdasta rahaa
lienee kirjastorahastossa vielä noin 50:— mk.
Pieni, mutta kaunis alku!
P. E. on toisaalta ajatellut omaa keskuskirjastoa koko Suomen teosofiselle liikkeelle.
Hän toivoi, että teosofisen nuorisoliiton kirjasto
yhdistettäisiin
yhteen
ja
molemmat
suunnitellut
kirjastot
yhdistettäisiin
ja
perustettaisiin yksi
ainoa Teosofisen Seuran
suurta
Adyar-kirjastoa
vastaava
pikkukirjasto meille Suomeen. Nimeksi pantaisiin sille
esim. ”Blavatsky-kirjasto”. Siten kunnioittaisimme osaltamme H. P. B:n muistoa ja onhan
hänen nimensä niinkuin jokin taikavoima,
jonka edessä kaikki esteet ikäänkuin murtuvat maahan. Kirjaston ”koti” olisi luonnollisesti Tuonenkylässä, teosofisen liikkeen keskustassa. Siinä olisi oleva kaikki teosofiselle
tutkimukselle tärkeät teokset. Kaikki kirjat,
mitä teosofinen tutkija voisi tarvita, olisivat
sieltä
saatavissa.
Varatonkin
voisi
pientä
maksua vastaan saada lainaksi kalliita ja
harvinaisia teoksia. Sellaisen kirjaston pelkkä
olemassaolo voisi vaikuttaa suotuisasti tutkimustyön levenemiseen. Tarvitaan vaan varoja,
jotta se saataisiin pystyyn. Ja siinä on tehtävä, joka on kuin nuoria varten! He voivat
ryhtyä toimiin varojen hankkimiseksi, sekä
kukin omalla työllään että kaikilla tavoilla.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja jätettiin uudelle hallinnolle eteenpäin vietäväksi.
Sillä on nyt edessään suuri työ, jonka toteuttamisessa se tulee kääntymään kaikkien teosofien ja teosofiaa harrastavien henkilöiden
puoleen. [*Ote NUORILLE-osastosta] 1913:
301—302
Oivallinen oli näiden kuulustelukokousten
opetus. Olisin toivonut, että niissä olisi ollut
läsnä kaikki meidän teosofisen nuorisoliittomme jäsenet. Sillä juuri nythän P. E. on meitä
varten laatinut työsuunnitelman, joka erityisesti silmälläpitää nuoria ja heidän kehitystään ja siinä suunnitelmassa on tutkimustyöllä ensimäinen ja viimeinen sija, se on sen
a ja o. Mielipahalla olimme pakotetut näkemään, että hänen valmistamansa mainio työohjelma ei saanutkaan kannatusta itse teosofisen nuorison puolelta liiton vuosikokouksessa ja uudistussuunnitelma lykättiin vielä
vuodeksi eteenpäin. [*Ote Kesäkurssiselostuksesta] 1913: 306
[*STS:n Nuorisoliitossa oli syntynyt ajatus
oman viikkolehden ”Etsijän” perustamisesta,
ks viikkolehti] Kuten edellä mainittu, tulevat
kysymykset ja vastaukset muodostamaan yhden osan lehden sisällöstä. Tämän osaston
toivomme herättävän sekä halua teosofisiin
tutkimuksiin, että myöskin halua koettaa pukea mietelmiä kirjalliseen asuun. Kysymysten
laadinnassa
ja
vastausten
arvostelussa
on
luvannut toimitusta avustaa T.S:n ylisihteeri
Pekka Ervast. Samalla kun näin saamme
käyttää hyväksemme hänen kokenutta avustustaan,
kehotamme myöskin yksityisiä jäse-

Ylpeys

niä ja osastoja lähettämään tätä osastoa varten kysymyksiä.
Julkaisemme tässä muutamia kysymyksiä,
jotka P. E:Itä olemme saaneet lehteä varten.
Vastaukset julaistaan jossakin lehden numerossa.
Kysymys n:o 1. Minkätähden oppi ikuisesta
helvetistä on väärä?
Kysymys n:o 2. Mitä yhtymäkohtia on Kalevalan luomiskertomuksella intialaisten, babylonialaisten, juutalaisten y.m. luomiskertomusten kanssa?
Kysymys n:o 3. Mikä on eetteriruumis, sen
toiminta ja tarkotus?
Kysymys n:o 4. Mitä todistuksia on siitä,
että jälleensyntyminen oli alkuaan kristillinenkin oppi?
Kuten näkyy, ovat P.E:n kysymykset kaikki
n.s. ”knoppi”-kysymyksiä. [*Ote NUORILLEosastosta] 1915: 182—183
Ylisihteeri nyt vihdoinkin valittaisiin elinajakseen ks PE VII 1916:242
Ylisihteeri ks Angervo 1918:99
STS:n ylisihteeriksi yksimielisesti valittiin
tohtori John Sonck ks PE VII 1919: 163
[*STS] voi jakautua kahteen itsenäiseen
osastoon, joilla kummallakin on omat työtapansa, omat taloutensa ja omat hallituksensa; ylisihteeri vain on yhtenäinen molemmille osastoille, välittäen yhteyden TS:n Päämajan ja presidentin kanssa sekä allekirjoittaen STS:n kaikki asiapaperit, ks R-R 1920:
242 ja 342 ja AB 1921: 198
STT:n ylisihteeri, toht. John Sonck ks ITJ
1926: 245.
Ylistys
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 vähäväkisemmät. ks
Omatuntol. 1906: 5
ks iankaikkinen 1911:352 sota 1920:104
kiitos 1926:37 Naarada 1930:55 kiitos 1933:
72.
Ylkä ks Joulun sanoma 1922: 297.
Yllätys jne ks Tietäjälehti 1911:4 ja 1914:
467 PE XII Kai. A. 1916: 245 esperanto 1919:
89 yhteiskunta 1919: 225 Konttinen 1919: 231
sukupuolielämä 1920: 146
Suuri ja iloinen oli yllätykseni, kun veli
J. R. Hannulan kaunis kiertokirje joutui käsiini, ks R-R 1921:394 ja 1924: 286
ks R-R 1924: 286 ITJ 1926: 241 ja 276 joulu
1926: 313
Emme saata olla toivomatta iloisia yllätyksiä tulevaisuuden suhteen, ks teosofia 1930:
267
ks Mäntsälä 1932: 105.
Ylpeys ks Puhtauden ihanne 1906: 226
Kaila, Erkki 1906:284 jumala 1907:49 Kaita
tie 1907:56—61 Ensio 1908:90 karma 1908:
333 loöshityö 1909:338 Wachtmeister 1910:
369 Vitus 1912: 105
Ylpeys ja itserakkaus kansoista hävitetään
ks Europa 1914: 255

Yläluokkalaisuus

—630—

Olen väsynyt ihmisten ja kansojen ylpeään
itsekkyyteen, ks sota 1918: 194
ks teosofia 1921: 262 aikakauskirja 1922: 33
vegetarismi 1923: 326 Uni ja unennäkö 1924:
300 Steiner 1925:149 teosofia 1926:5—10
hindulainen 1927:246 este 1928:361 Iltapuhteella 1929: 16
Jos halveksimme ainetta, lähestymme henkeä ylpeydellä, ks raha 1929: 318
ks toivo 1930: 2
kristillinen ylpeytemme ks HPB :n itämaalaisuus 1931: 125.
Yläluokkalaisuus, ”ylemmät” jne
yläluokkalaisuus ja alaluokkalaisuus poistuu
ks PE VII 1907:223
Ulkomailla parhaasta päästä ”yläluokkalaiset” omaksuvat teosofisen maailmankatsomuksen mutta Suomen kansan ks kiitos 1912: 4
ks sosialismi 1912: 5—6
Yläluokkalaiset ovat eronneet luonnon yhteydestä, poikenneet syrjään kansan elämäntiestä ja joutuneet harhapoluille itsekkyyden
asemaan — — Onko kumma, että yläluokka
on muodostunut sotajoukoksi, jota pakokauhu
on vallannut — — Kristillisyys on yläluokan
synnyttämä ks pakanallinen 1912: 58—60
ks raakuus 1917:298 Suomi 1917:448—451
Luopuessani yläluokkalaiseduistani ks Suomi
1918: 70
ks yhteiskunta 1919:258 sota 1920:199
Paavali 1932:203 Tolstoin opin teosofia 1935:
19.
Ylöjärven
kuuluisat
kummittelemiset
ks
Yliaistillinen 1905:171.
Ylösnousemus
Kys. Onko olemassa ruumiillista ylösnousemusta ja sama vanha ruumisko se nousee ylös,
samat atomitko jälleen rakentavat fyysillisen
tomumajan?
Vast. Z. ”Ylösnousemus viimeisenä tuomiopäivänä” tarkottaa sitä henkistä kehitystilaa
— vihkimystä — jolloin ihminen herää itsetietoiseksi n.k. syyruumiissaan, korkeammassa
älyruumiissaan, eli toisin sanoen tulee itsetietoisesti
kuolemattomaksi
yksilöksi,
jolle
”elämän” ja ”kuoleman” salaisuus on avattu
kirja. Hänen varsinainen käyttövälineensä on
silloin
se
kirkastettu
taivaallinen
ruumis,
josta Paavali puhuu, vaikka hän tietysti vielä
näkyväisessä maailmassa on pukeutunut fyysilliseen ruumiisensa. Hän on ”ylösnoussut”
ja käynyt ”viimeisen tuomion” läpi sentähden, että hänen ei enää tarvitse ”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.
Kun siis on kysymys ”ruumiillisesta ylösnousemuksesta”, ei tämä saata tarkottaa edellämainittua
henkistä
ylösnousemusta,
vaan
reinkarnatsionia eli jälleensyntymistä, ja se
on puolestaan ”ylösnousemus”, joka ei tapahdu
kerran
epämääräisessä
tulevaisuudessa,
vaan säännöllisesti uudistuu joka ihmisen
kehityshistoriassa. Ruumiillisesti olemme kaik-
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ki lukemattomia kertoja ”nousseet ylös” ja
tulemme edelleenkin ”nousemaan”, ja tätä
jälleensyntymistä
ajatellessamme
sopii
meidän kysyä, saammeko vanhan ruumiimme takaisin, kokoontuvatko uudelleen samat vanhat atomit meille ”tomumajaksi”.
Tähän kysymykseen vastaamme kielteisesti.
Koko kysymys on turha, kun muistelemme
sitä tieteellistä tosiasiaa, että fyysillisen ruumiimme lukemattomat atomit alati vaihtelevat. Seitsemän vuoden kuluttua, sanotaan, on
joka kohta ruumiissamme uusi! Yhtämittaa
lähetämme
ympäröivään
avaruuteen
fyysillisiä atomeja (eikä ainoastaan fyysillisiä, vaan
myös astralisia ja mentalisia) ja yhtämittaa
otamme vastaan uusia tulokkaita. Kuinka siis
voisi olla puhettakaan minkäänmoisista määrätyistä atomeista, jotka palaisivat takaisin
ruumiillisessa ylösnousemuksessa?
Kuitenkin väittävät salatieteilijät, että on
olemassa yksi n.k. pysyväinen atomi joka tasolla (s.o. mentali-, astrali ja fyysillisellä
tasolla). Tämä atomi säilyttää itsessään kaiken sen värähtelykyvyn, minkä ihminen on
oppinut. Sen ympäri muodostuu joka ruumistumassa vastaavan tason ruumis. Niinpä fyysillinen permanenttinen atomi on se kaikista
pyhin, joka säilyttää kaikki fyysilliset kokemuksemme ja jonka ympäri muu fyysillinen
ruumis on rakennettu kuin temppeli pyhätön
eli alttarin ympäri. 1905: 214—215
ks veri 1907:184 kuolema 1907:272
Kys. Onko evankeliumein kertomus Jeesuksen
ylösnousemuksesta
ja
näyttäytymisestä
kuolemansa
jälkeen
historiallinen
tositapaus
vai onko se paavinaikuinen taru? Tai ehkä
se on vertauskuva ja kuinka se silloin on
ymmärrettävä?
Vast. Ylösnousemuskertomus perustuu historialliseen tapaukseen. ”Kuollessaan” Jeesus
jätti
fyysillisen
ruumiinsa,
mutta
oleskeli
kauan aikaa (noin 50 vuotta) astraliruumiissaan
maan
piirissä,
jatkaen
opetuslastensa
opettamista, vihkien arvokkaimmat niistä salaisen viisauden mysterioihin ja silloin tällöin
ilmestyen
fyysillisesti
havaittavaksi.
Entisen
fyysillisen ruumiinsa kanssa hänellä ei ollut
mitään
tekemistä,
sen
arvattavasti
jotkut
essealaiset tai muut uskotut olivat salaa korjanneet
pois
haudasta.
Ylösnousemuskertomuksella, kuten kaikilla evankeliumein kertomuksilla, on myös symbolinen merkityksensä
ja tarkottaa silloin erästä vihkimystä, joka
tekee ihmisen itsetietoisesti kuolemattomaksi.
1908: 93
Kys. Mitä mieltä ovat tietoisimmat teosofit:
onko Jeesuksen kuolleista-ylösnousemus tapahtunut
niinkuin
evankeliumeissa
kerrotaan?
Varsinkin
materialistisissa
piireissä
luetaan
paljon kirjaa ”Miten Jeesus kuoli?”, jossa
kerrotaan toisin kuin evankeliumeissa. —
Vast. Kirjanen ”Miten Jeesus kuoli?”1) on
saksalainen tekele; olkoon sillä oma arvonsa.
Tosiseikka on, että Mestari näyttäytyi kuolemansa jälkeen
niin
kutsutussa
”harharuu1

) [*ks Miten Jeesus kuoli? 1908: 180]
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miissa”, silloin kun salaisia kristillisiä, mysterioita vietettiin. Niin tapahtuu joskus vielä
tänä päivänäkin, mutta ensimäisinä vuosikymmeninä Jeesuksen kuoleman jälkeen oli se
miltei jokapäiväinen tapahtuma. 1913: 101
Kys. Tarkottaako raamatun oppi kuolleitten ylösnousemisesta henkistä ylösnousemusta
vaiko ruumiillista haudoistanousemista?
Vast. Raamattu ei tietenkään puhu fyysillisen ruumiin haudastanousemisesta sillä karkealla tavalla kuin kirkko ennen opetti, sillä
tämmöinen ylösnousemus on luonnollinen mahdottomuus.
Ulkonaisesti
katsoen
raamattu
mahdollisesti
tarkottaa
jälleensyntymistä,
mutta varma on, että sisäisesti eli salatieteellisesti katsoen raamattu ylösnousemusopillaan terottaa mieleemme sen tosiseikan, että
samalla tavalla kuin Kristus voitti kuoleman
vallan, samalla tavalla jokainen ihminen kerran on voittava kuolevaisuutensa ja korkeassa
vihkimyksessä pukeutuva siihen kirkastettuun
ruumiiseen, josta Paavali puhuu ja jota ihminen vähitellen elämiensä vieriessä luo ja muovailee. 1914:191
Sillä nyt on ylösnousemuksen päivä koittanut, ks Suomi 1917:152
”Minä olen ylösnousemus ja elämä” ks
VHV:n haudalla 1919:105
ks Uni ja unennäkö 1924: 301
Vasta kun myöhemmin aloin jonkun verran
ymmärtää
ylösnousemuksen
mysterioita
ks
Toll 1928: 95
Kys. Onko Kristus nykyään personallinen
olento ja missä hän oleskelee?
Vast. Kosmillinen Kristus on aina ylipersonallinen eli persoonaton, mutta Jeesus Kristus elää ylösnousemuksen ruumiissa maapallomme korkeampana minänä ja voi ilmestyä
missä
tahansa
ajasta ja
paikasta
riippumatta. 1928: 102
Kys. ”Ellei Herra huonetta rakenna, niin
hukkaan sen rakentajat siitä vaivaa näkevät.” Mitä nämä Jeesuksen sanat tarkoittavat?
Vast. Mainittu värsy on Psaltarin 127 psalmista. Se on kaunis ilmaus Juudan kansan
hartaudesta ja uskonnollisesta mielestä. Niinhän jokainen uskonnollinen ihminen tuntee:
jos ei Jumala — jumalallinen elämä, totuus,
Kristus, — ole mukana työssä, niin turha
mun työni on. Mutta semmoinen lause voidaan tulkita mystillisestikin. Huone, josta on
kysymys, on ihmisen ruumis Pyhän Hengen
temppelinä; jos me sitä huonetta rakennamme
omien mielihalujemme ja himojemme mukaan,
vie vaivamme kuolemaan; ikuista ylösnousemusruumista
rakennamme
itsellemme
vain
siten, että annamme Elämän Herran rakentaa
sen meille. 1928: 251
Kun varsinainen vuosikokous oli pitkäperjantaina
virallisesti
avattu,
puhui
Johtaja
[*PE] kokousajan ja kokouksen merkityksestä sekä luonteesta. Pääsiäistä on kristikunnassa pidetty surun päivänä, pitkänä ja
murheellisena, koska silloin muistellaan Vapahtajan, kärsimyksiä
ristillä.
Meillä ei kui-
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tenkaan ole oikeutta katsella tätä historiallista tapausta vain tässä valossa. Emme ole
ymmärtäneet mitään, jos arvelemme pitkäperjantain merkinneen surun päivää Jeesukselle. Saattoi olla, että se tuntui hänen personallisuudestaan sellaiselta, mutta se suuri
tapahtuma, joka aloitti uuden ajan, ei ole
tässä.
Kuolemassaan
Jeesus
Kristus
voitti
kuoleman ensimäisenä ihmisistä. Ihminen oli
ennen häntä saavuttanut personallisen itsetietoisuuden fyysillisen ruumiin ulkopuolella,
mutta se ei vielä ollut kuoleman voittamista.
Hän oli ainoastaan saanut kuolemanjälkeisen
tajunnan jo eläessään. Jeesus Kristus voitti
kuoleman ruumiissaan, — jos häntä olisi voinut katsella selvänäköisesti, olisi nähnyt hänen entistään enemmän elävöityvän. Hänen
fyysillisestä ruumiistaan, jossa oli kärsimyksen mahdollisuus, syntyi ihmeellisellä tavalla
uusi ruumis, muodostuen eetteriatoomeista ja
suuresta osasta fyysillisiä atoomeja sekä irtautuen
fyysillisestä
ruumiista.
Kolmantena
päivänä ylösnoustessaan hän oli tässä fyysillis-eetterisessä ruumiissaan, joka on kuolematon ja tuntemiemme fysikaalisten lakien
alaisuudesta vapaa. Yhdeltä puoleltaan Golgatan mysterio merkitsi eetteriruumiin spiritualisoimista.
Vuosikokouksemme
ensimäinen
päivä
on
sattunut ajankohdaksi, joka on eetteriruumiin
uudelleenluomisen päivä. Kaksi vuotta sitten
pääsimme kokouksillamme ensimäisen seitsensarjan loppuun. Viime vuosikokous, kahdeksas, aloitti uuden seitsenjaon, ja sitä vietettiin uuden fyysillisen luomisen merkeissä.
Kaipasimme kokouspaikkoja; Jyväskylä oli jo
saanut
Ruusu-Risti-Temppelinsä,
mutta
Helsingissä ei se vielä tällöin ollut toteutuneena.
Nyt meillä on jo fyysillinen ruumiimme, temppelimme, ja kokoonnumme ikäänkuin muodostaaksemme itsellemme eetteriruumista. Eetteriruumis tekee fyysillisestä organismista elävän, se on tämän sääntö ja malli. Tänä
vuonna on ollut ja tulee yhä edelleen olemaan työtä, joka on omiaan antamaan säännöllisen ja vakavan elämän fyysilliselle ruumiille,
omalle
erikoiselle
työmuodollemme.
Elämme lakien ja sääntöjen aikaa; olemme
selvillä muodoista, mutta ne on elävöitettävä
kauniilla, viisailla ja hyvillä elämänsäännöillä.
Meidän on kaikkien sydämestämme toivottava,
että ulkonaiset muotomme kuvastaisivat sisäistä henkeä. Antamalla muille sitä, mikä
meissä on hyvää ja kaunista, saamme itsekin
henkeä ja elämää. Ja yhdessä työskentelemällä on kaikilla veljillä voimaa.
Johtajan puhetta, josta yllä on toistettu
vain hajanaisia lauseita, seurasi tervehdysten
vuoro. [*Ote Vuosikokousselostuksesta] 1929:
143—144
[*”Vuosijuhlassa] piti Johtaja juhlapuheen
aiheenaan ”Europan ylösnousemus” ks Europa
1929: 147
ks Paavali 1929:439 Jeesus 1930:178
[*RR-Matineassa] piti Pekka Ervast esitelmän aiheesta ”Yksilön ylösnousemus”. Esitelmän sisältö oli pääpiirteissään seuraavanlainen. ”Lapsina opimme: ihmisellä on ylös-
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nousemus edessään viimeisenä tuomiopäivänä.
Vanhempina
aloimme
suhtautua
epäilevästi
tuohon uskoon. Tiesimmehän, että ihmisruumis mätänee kuoleman jälkeen ja haihtuu.
Mikä voi hänestä nousta ylös? . . . Myöhemmin kohtasimme ehkä opin, joka on saanut
yhä
enemmän
jalansijaa:
jälleensyntymisuskon. Yksilön ylösnousemus on jälleensyntyminen. Meistä syntyy jälleen oma jumalallinen henkemme. Itämailla sanottiin: ”Se, mikä
meistä syntyy jälleen — karmamme. Jokainen
elämän muoto on jonkin edelläkäyneen syyn
seuraus. Ihmisen nykyinen elämä ja asema
ovat menneen tulos. Vanhan itämaalaisen käsityksen mukaan elämä on ikuista kiertokulkua. Itämaalaiset pitävät ulkonaista elämää
melko arvottomana. Itämaalaisen filosofin pyrinnön päämäärä on vapautuminen jälleensyntymien ketjusta. Ihmisten on pyrittävä —
Nirvanaan.
Itämaalainen
filosofi
vetäytyy
erämaihin voittaakseen fyysillisen ruumiinsa
halut ja himot.. . Jeesus Kristus antaa arvoa
myös ulkonaiselle elämälle. Meidän on rakastettava elämän ilmennysmuotoja. Hän ymmärtää meitä ihmisinä. Hän sanoo: Nouse!
Ota vuoteesi ja käy. Me länsimaalaiset pyrimme hienostamaan ulkonaisen elämän muotoja . .. Ihmisen korkein päämäärä on tuoda
Jumalan valtakunta maan päälle . . . Viisaat
opettavat: elämä on kaita tie, joka vie —
Jumalan
valtakuntaan.
On
tapahtuva
sekä
ruumiin että sielun ylösnousemus . . . Kaitaa
tietä
kuvataan
ruusuristisymboolilla.
Ristin
tiellä on meidän opittava hengittämään henkisesti. Auramme muuttuu kuin ruusuksi, joka
ottaa vastaan taivaallista valoa. Elämä muuttuu jumalanpalvelukseksi. Ruusun tie vie ruumiimme ylösnousemukseen. Se on rukouksen
tie. Rukoilen: Jeesus Kristus! Tee minut osalliseksi ylösnousemuksestasi. . . Me olemme valmiit ihmeeseen, kun emme osaa enää tehdä
syntiä. Silloin alkaa iankaikkinen elämä.”
[*Ote Vuosikokousselosteesta] 1930: 206—207
ks kuolema 1932: 275
”Ylösnousemus” romaani ks Tolstoin opin
teosofia 1934: 293.
Ymmärrys ks Sokea usko ja rehellisyys
1905: 16
”ymmärryksen yli käypää” ks Yliaistillinen
1905:110 ja näyt 1905:215 ja tieto 1910:52
Rakkauden salaisuus 1911:218
ks Järnefelt 1905: 178 Kansallinen kulttuuri 1906:192 Puhtauden 1906:225 Kaita
tie 1907:59 muist, Jumala 1908:29 Tietäjäl.
1908:354 selvänäkö 1909:201
Todellinen usko perustuu tietoon tai ymmärrykseen. — — Kun ymmärrys on ihmisessä herännyt, silloin toivo ja rakkaus liittyvät uskon tovereiksi matkalle, ks Tietäjät
itäiseltä 1909 joulul: 5
ks salatiede 1910:274 tunne 1911:182 Joulusymboliikkaa 1911: 359
Ja vaikka ymmärrykseni kuiskasi ks opettaja 1912:411
nyt on naisen sydän luova lämpöä paljaan
ymmärryksen kylmyyteen ks nainen 1913: 266
ks omatunto 1914: 93 Marjatanrengas 1914:
410

Ympärysvallat

Ne, jotka hyökkäävät teosofiaa vastaan,
kuuluvat
monenlaisiin
leireihin;
sentähden
meilläkin pitää olla selvä ymmärrys monissa
asioissa, että kykenemme kohtaamaan ”vihollisiamme” heidän omilla aloillaan ja heidän
omilla aseillaan, ks kansa 1914: 501
ks
Mea
1922:260
nuhteleminen
1923:5
apostolit
1924:246
R-R-ryhmätyö
1928:286
Tolstoin opin teosofia 1934: 332.
Ymmärtäminen, -mys jne
ks uskonto Mitä me uskonnosta ymmärrämme 1906: 235 mielisairaus 1907: 184 opettaja
1909:109 kylvömies 1910:359 näkijä 1910:
366
Jotka uskovat Mestareihin ja Salaiseen Veljeskuntaan ja jumaliin, ymmärtävät mitä puhun, ks itsetunto 1911:4
ks hyöty 1911:53 Kristus 1911:289 Lehto,
J. 1912:10 Vitus 1912:106 vapahtaja 1912:
453 mystiikka 1914:99 ennustus 1914:420
Kaita tie 1916:153 PE VII 1916:242 PE XII
Kalevalan A. 1916:244 Tietäjäl. 1916:433
Suomalaiset veljeni ja sisareni minua ymmärtävät, ks veljeys 1916:436
ks Holmberg, Uno 1916:440 PE XII Kalevalan A. 1917:7 Kalevala 1917:298 Suomi
1917:447 ja 1918:68 Luoja 1918:123 Jeesus
Oliko 1918: 234 Jeesus vaiko Kristus 1919: 17
PE XII Kalevalan A. 1919:87 totuus 1919:
195 yhteiskunta 1919:228 veljeys 1919:288
sota 1920:104 ja 194—199 R-R 1920:334
”Jeesus” ja ”Kristus” nimien — — oikeasta
ymmärtämisestä riippuu, tiedämmekö mitään
kristinuskosta vai emmekö, ks Jeesus 1921: 65
ks teosofia 1921: 262 Valon ja varjon 1922:
100—105 sota 1922: 162 Mea 1922: 261 Joulun
sanoma 1922:297 R-R-seura 1922:319 Uusi
vuosi 1923: 1 CWL 1923: 46 Mestari 1923: 205
vegetarismi 1924: 8 Wrede 1924: 88 itsemurha
1924:209 teosofia 1926:1—10 Steiner 1926:
11 vpm 1926:106 magia 1927:128 Suomi
1927:294 Kristinusko ja 1927: 388 Poika 1929:
410 kolminaisuus 1930:40 armeija 1930:51
HPB 1931: 4 ilo 1931: 7
Minusta tuntuukin, että kun seuraava Valk.
Veljesk, lähettiläs saapuu maailmaan, mikä
HPB:n
ennustuksen
mukaan
tapahtuu
v.
1975, hän saa ymmärtämystä osakseen siinä
määrin kuin eri teosofiset seurat osoittavat
toisilleen ymmärtämystä ja kunnioitusta, ks
HPB 1931: 39
ks R-R 1932: 72 Vesimies 1932: 169—172
Paavali 1932:202—207.
Ymmärtämättömyys ks Yliaistillinen 1905:
170 itsemurha 1924:209.
Ympyrä ks Venus 1906: 142 Salomonin sinetti 1907: 251 teosofia Yleiseuroppalainen
1913:290 Sai. O.-n Maailmansynty 1914:55
Uni ja unennäkö 1924: 297 HPB 1926: 100.
Ympärikäännös ks Wettenhovi-Asp 1915:
498 ITJ 1926: 241.
Ympäristö jne ks karma 1908: 330 ihanne
1909:69 isänmaa 1912:46 yhteiskunta 1920:
365 vpm 1921:191 HPB 1931:39.
Ympärysvallat ks sota 1917: 198.
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Yoga Lue myös Jooga ks Patandshali 1915:
501.
Yritys jne ks PE VII 1905:27 Omatuntolehti 1907:117 lapsi 1910:47 Päämaja Pakinaa 1911:149 veljeys 1914:192 Mysteriot I
1916:63 Kaita tie 1916:152
Kaikki oikeauskoiset, kirkolliset yritykset,
kaikkien lahkojen yritykset käsittää Kristuskysymystä ovat tosiaan vain hapuilevia yrityksiä, ks tunnustus 1918: 167
ks esperanto 1919: 89 totuus 1919: 196 sota
1920: 103 sukupuolielämä 1920: 153 sota 1920:
198 E-R 1921:395 TS :n tehtävä 1921:463
kirjallisuus 1925:240 totuus 1925:241 teosofia 1926: 217 looshityö 1926: 248
Kun yhä uudestaan yritämme, onnistumme
lopulta, ks ponnistus 1928: 182
me kristityt emme edes yritä kehittyä rakkaudessa ks politiikka 1929: 94
ks kolminaisuus 1930:41 HPB 1930:225 ja
1931: 39 ja 126
Jokaista hyvää yritystä uhkaa vanha vaara: ihmisten tietämättömyys, tyhmyys ja häijyys, ks Lapuanliike 1931:165
ks R-R 1931:333 ristiretki 1932: 160 Vesimies 1932: 171.
Yrttitarha ks Kielletty hedelmä: 1908:98.
Ystävyys, ystävä ks PE II: Ystäväni teosofia Kansainvälinen 1905: 94 uni 1905: 183
nuoriso 1905:244 Omatuntol. 1906:6 ja 26
kustannustyö 1906: 94 ja 95 Uusi Testamentti
1906: 123 Kristitty pappi 1907: 74 Omatuntol.
1907:117
Aatetoverit
1907:278
kirjallisuus
1907:279 rakkaus 1908:59 luku 1908:62 sairasvuode 1901:1 Tietäjät 1909:369 PE XII
Uuden ajan 1910: 1 HPB Sai. O. suom. 1910:
5 Amerikka 1910: 6
luonnonhenget ystävikseen ks ajatus 1910:
127
ks Suomi 1910:228 kirjallisuus 1910:295
rauha 1910:325
HPB:n ystävä ks Wachtmeister 1910:368
olen aivan kuin ystävien ympäröimä ks
pätkät 1910: 400
ks Päämajassa 1911:23 sukup. 1911:47
kirjallisuus 1911:83 PE VII 1911:86” päämaja 1911:88 vapaamielisyys 1911:183
Ystävyyttä ei vielä ymmärretä yleisesti.
— — Mutta aika on tuleva, jolloin käsitetään, että ystävyys on yhtä yksi, yhtä pyhä
ja yhtä velvottava kuin sukupuolinen rakkaus, ks Rakkauden salaisuus 1911:216
ks lakko 1911: 352 päämaja 1911: 353 kiitos
1912:4 sosialismi 1912:5 Taanonen 1912:61
aate 1912: 254
HPB:n ystävä ks Hartman 1912: 355
ks opettaja 1912:413 Tietäjä]. 1912:456
joulu 1912:502 PE XII Suuret U. 1913:221
teosofia Yleiseuroppal. 1913: 286
Kuta vaikeampi ihmisen elämä on ulkonaisesti tai sisäisesti, sitä enemmän hän kaipaa
ystävää, joka häntä voi lohduttaa ja neuvoa,
ks Tietäjäl. 1913: 465 ja 1914: 1
ks Ilkka, M. 1914:96 heraldiikka 1914: 150
kesäkurssit 1914:197 Tietäjäl. 1914:201 ennustus 1914: 367 kustannustyö 1914: 368 Marjatanrengas 1914: 411 Tietäjäl. 1914: 465 au-
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tobiografia 1915: 4 veljeys 1915: 4 VHV 1915:
54 Tietäjäl. 1915:55 näyttämö 1915:149 karma 1915:190 Knös, A. 1915:191 Ruuskanen
1915: 256 Runni 1915: 262 Humu 1915: 312 ja.
314 Kock 1915:401 Hernberg 1915:401 JRH
1915:402 VHV 1915:403 raamattu 1915:441
Tietäjäl. 1915:457 Tietäjäl. 1915:502 ja 504
optimisti 1916:43 Leino 1916:48 Kivi 1916:
148 Atra 1916:149 PE XII 1916:150 Dunlop
1916: 196
rakkaat ystävät minua ympäröivät — —
ystäväni VHV. ks PE VII 1916:242 ja PE
XII Kai. A. 1916: 243 ja 302
ks teosofia 1916:300 Tietäjäl. 1916:384 ja
429 ja 433 ja 442 ja 488 kirjapaino 1916: 430
Jokamies 1916: 441
T: Vanha vuosi on kuollut, uusi vuosi on
syntynyt. Kuolleen me tunnemme, sen surut
ja ilot ovat menneet, mutta vastasyntynyt
seisoo
kynnyksellä
hunnutettuna,
salaperäisenä, emmekä tiedä, mitä lahjoja se meille
tuo. Onko se oleva elämämme onnellisin vuosi?
Vaiko sen vaikein ja raskain? Vai onko se
kuluva väritönnä?
Yleisesti katsoen ei yksikään vuosi nykyaikana ole väritön. Suuret maailmantapahtumat värittävät vuosia liiankin räikeiksi. Ihmisten katse onkin arasti suunnattuna tulevaisuuteen — näkyisikö ehkä taivaanrannallanousevan rauhanpäivän hopeinen valkeus.
Mutta yksityisinä ihmisinä meillä on omat
kohtalomme — ketä suuret ilot odottavat,
ketä suuret surut — ja sentähden toivotamme
toisillemme hyvää ja onnellista uutta vuotta.
Onpa minunkin sydämelläni nyt uuden vuoden toivotus. Se näkyy niistä viisaista lausunnoista, jotka ovat painetut ”ystävät” otsakkeen alle. Toivoisin todella, että me —
ainakin me teosofit. T.S:n jäsenet, Tietäjän
lukijat, tilaajat ja avustajat — muodostaisimme ystäväpiirin, jotka yhdessä, kuten Carlyle sanoo, voisimme saada aikaan tuhat kertaa enemmän hyvää kuin kaikki yhteensä
yksitellen.
Kuvittelen
todella
mahdolliseksi,
että voisimme olla toistemme ystäviä. Aristoteles tosin sanoo: ”Ystäviä? Ei ole mitään
ystäviä!”, mutta ehkä hän silloin, kuten J.
Roux sanoo, on ajatellut enemmän ”saamista”
kuin ”antamista”. Ystävyys sangen kauniissa
merkityksessä on mielestäni mahdollinen ihmisten
kesken,
jotka
harrastavat
yhteistä
epäitsekästä asiaa, samalla kun jokainen huolehtii omista personallisista asioistaan. (Huomautan ohimennen, etten puhu taloudellisista,
kysymyksistä;
niistä
olen
ennen
lausunut
mielipiteeni).
Toivotan siis kaikille teosofian harrastajille
vuoden 1917 alkaessa: tulkaamme toistemme
ystäviksi, osoittautukaamme siksi, olkaamme
sitä!
Toimittajalta 1917: 2—3
ks Kock 1917:8 PE XII Teosofia hengen.
1917: 102 Collins 1917: 105
Suomen kansa on uskollinen ystävä, ks
Suomi 1917:153 ja 201—202 laulu 1917:203
Tietäjäl. 1917:244 ja 246 Venna 1917:247
PE XII Uusi Jumala 1917: 248 Järnefelt 1917:
249 vallankumous
1917:250, 291 Venäjä.
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1917:294 raakuus 1917:298 Teosofisk Tidskrift 1917:346 Tietäjäl. 1917:390
Muutamat ystävät valmistivat minulle suuren ilon lahjottaessaan minulle kalliin, briljantilla koristetun kultakellon, ks PE VII
1917: 391
ks Tietäjäl. 1917: 394 ja 437 joulu 1917: 453
kirjallisuus 1917:481 autuus 1918:1 Suomi
1918: 71 Tietäjäl. 1918: 73 Punaisen ajan
1918:95 rauha 1918:99 Palomaa 1918:100
aseet 1918: 165 sota 1918:195 Turunen, Eero
1918:196 Tietäjäl. 1918:226
ystävänä tuttavallista puhetta ystävien piirissä ks pätkät 1918:227 ja 256
ks LisäyT: sota 1918: 230
ks kirjapaino 1918:230 rauha 1918:230
Jeesus Oliko 1918:231 Tietäjäl. 1919: 1 ja 30
Suomi 1919:6 Jeesus vaiko 1919:15
Prof. Krohnin ystävälliset sanat ks PE XII
Kai. A. 1919: 87
ks esperanto 1919:88 VHV 1919:91 ja 99
ja 103 Kristus ja Logos 1919: 148 teollisuus
1919:162 Konttinen 1919:231 HPB 1919:296
Joulu 1919:299 J. 1920:7 sukup. 1920:149
sota 1920: 197
muutamat T.S:n ystävät — — Ystäväni
JRH. ks R-R 1920: 242—247 ja 338—348 ja
382
ks kustannustyö 1920:247 R-R 1921:1 PE
III syntymäp. 1921: 6 R-R 1921: 17, 130
Karjala 1921:196 JRH 1921:255
Jos nämä [*teos.] seurat ja yhdistykset olisivat ystävällisessä suhteessa toisiinsa ks teosofia 1921: 258
ks TS.-n tehtävä 1921: 325 Kamensky 1921:
325 R-R 1921: 393—396 ja 450 PE VIII 1921:
518 Kannatusliitto 1921: 573 jälleensynt 1921:
636 R-R 1922: 1 ja 32 ja 66 aikakauskirja
1922:33 jälleensynt 1922:96 sota 1922:163
Mea 1922:257—264 Toimittaja 1922:290, 320
Uusi vuosi 1923: 1
ruusuristiläisiä liittää toisiinsa elävä ystävyyT: he ovat kuin yhtä perhettä, ks PE III
syntymäp. 1923: 36 ja 50
ks CWL 1923:45 seurakunta 1923:47, 77
Rahasto 1923: 118 Kustannustyö 1923: 129 PE
XII K.A. 1923: 166 ennustus 1923: 277 ja 327
PE XII Jumala ja onni 1923:279 kristosofia
1923:324 vegetarismi 1923:325
Ostakaa
ystävillenne
jouluksi
teosofinen
kirja! 1923: 359
ks PE XII 1923:363 vegetarismi 1924:6
Mestarikirjeet
1924:44
Merikanto
1924:84
kultainen 1924:91 PE II käännek. 1924:125
kustannustyö 1924: 161 R-R 1924:287 Uni ja
1924:299 joulu 1924:364 R-R 1924:369 ja
1925: 1 Vuosi 1925: 3 raamattu 1925: 151 vainaja 1925:243 onni 1925:258 looshityö 1925:
260 VHV 1925:301 R-R 1925:343
ystävä
totuudenetsijä-elämässämme,
ystävä,
jonka rohkaisevat sanat, jonka siveelliset käskyt, neuvot ja ohjeet ovat meille kultaa kalliimmat ks teosofia 1926: 9
ks PE III syntymäp. 1926: 10 kiitos 1926: 37
en yhtä selvästi kuin ystäväni oitis älynnyt,
miksi T.S:stä oli paras erota. — — Suomen
T.S:aan muodostui kaksi leiriä: besantilainen
ja hieman suurempi enemmistö ja allekirjoittanut ystävineen, ks R-R 1926:68—71
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ks Saint-Germain 1926:101 vpm 1926:103
kesäkurssit 1926: 170 astrologia 1926: 171 R-R
1926:219 ja 305 looshityö 1926:247 Krishnamurti 1926:276 joulu 1926:313 R-R 1927:6
ja 244 PE III synt. 1927:39 magia 1927:218
meistä löysit ystävät ja toverit! ks Suomi
1927:295
ks toimittaja 1927: 332 R-R 1927: 373 Kristinusko ja 1927:386 R-R 1928:210 Johtajan
1928:305 ja 345 PE III syntymäp. 1929:3
R-R 1929:48 Valo 1929:77 Temppelirahasto
1929:82 R-R 1929:141 AB 1929:181 PE VI
1929:184 R-R 1929:228 kesäkurssit 1929:277
R-R 1929:278 JRH 1929:315 Rahasto 1929:
349, 363 R-R 1929:367 ja 409 ja 452 toivo
1930:1 PE III syntymäp. 1930:2 ja 91, 133
ystäväni J. N. — — Tolstoilainen ystävämme ks armeija 1930: 50
ks kansanopisto 1930:134 JRH 1930:135
R-R 1930:185, 223, 268, 323, 328, 381, 382
HPB 1931: 2 kirjallisuus 1931: 5 R-R 1931: 36
Karadja 1931: 36
Voisimme sanoa olevamme kristikunnan ja
kirkkojen parhaimpia ystäviä ks HPB 1931: 39
ystävällisiä
tervehdyksiä
ks
Ljungström,
Oscar 1931:40 Karadja 1931:40
ks Palomaa 1931:41, 42, 71, 72 kieltolaki
1931: 74
Moorja ja hänen sielunsa ystävä ks HPB :n
itämaat 1931: 125, 178, 179, 180
ks Rahasto 1931:181 Neuvottelu 1931:182
Thesleff 1931:247, 248 Temppeliseura 1931:
249 rahasto 1931: 251
teosofista ystävyyttä on ilmassa ks Purucker 1931: 252
ks PE III synt. 1932: 2 Ristonmaa 1932: 34,
103 Mäntsälä 1932: 105 R-R 1932: 107 rahasto
1932: 107 manas 1932: 112 ristiretki 1932: 157
Paavali 1932:204 täydellisyys 1932:241 PE
VI Amerikka 1932: 247 R-R 1932: 276 PE III
synt. 1933:4 R-R 1933:38 PE VIII 1933:70
Kulmakoulu 1933:71 PE II terveys 1933:109
ennustus 1933: 158
Ystävät kuuntelivat kiinnostuneina, hartaina, liikutettuina, ks uskonpuhdistus 1933: 199
Olkaa siis vähässä uskolliset, rakkaat ystävät -------- ystävät, oppikaa toisianne rakastamaan, ks PE VI Amerikka 1933:200
ks satu 1933:243 Tukholma 1933:243 R-R
1933:244, 247 Jouluna 1933:267, 1934:2, 8,
11 tunnelmia 1934:110 lapsi 1934:183
Tolstoi oikein ymmärrettynä on yksi niitä
usein
huomaamatta
jääneitä
ystäviä,
jotka
teosofialla on meidän aikanamme, ks Tolstoin
opin teosofia 1935: 26.
Yö ks Tietäjäl. 1908:355 Brahma 1912:301
ennustus 1914:418 Venäjä 1917:295 Suomi
1917: 447 vainaja 1919: 62
teosofia onkin lakkaamatta ollut minulle
kuin kirkkauden valo päivällä, kuin tuikkiva
tähti yöllä ks Mea 1922:259
ks Uni ja unennäkö 1924: 298 Jouluyö 1931:
335
Yön hiljaisuudessa ks PE X Tulevaisuuden
uskonto
Taivaanranta
kuultaa
kirkkaana,
yö
on
häipynyt ja päivä tekee kohta nousuaan, ks
Temppelirahasto 1933:38.
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Z. [*PE:n käyttämä nimim. ”Kysymyksiä
ja vastauksia”-osastossa. vv. 1905—06 ”Omatunto-lehdessä.]
ks Ylösnousemus 1905:214
Zadig ks vpm 1920: 335.
Zamenhof tri ks speranto
Zander, Emil 1905: 82
[*Skandinav. TT:n] Ylisihteerin virkaa hoitaa toistaiseksi tohtori Emil Zander. ks Knös
1915: 191
[*VHV] kirjotti Skandinaviaan T.T:n silloiselle ylisihteerille toht. Emil Zanderille, joka
oli hyvä ystäväni ks VHV 1919: 99, 1922: 52
Keväällä 1900 sain äkkiä odottamattoman
kirjeen tohtori Emil Zanderilta Tukholmasta.
Tohtori Z. oli Ruotsin Teosofisen Seuran hallituksen jäsen ja entinen ylisihteeri. Kirjeessään hän pyysi minua saapumaan Ruotsiin
luennoimaan teosofiasta, kysyen samalla millä
ehdoilla voisin tulla. — — Ja niin jouduin
Tukholmaan. Asuin nuo kaksi kuukautta tohtori Emil Zanderin hauskassa ja musikaalisessa kodissa. Vietin ihanaa aikaa. Olimme
yhtämittaa
oopperassa,
konserteissa,
teattereissa, puhumattakaan vilkkaasta teosofisesta
seurustelusta, looshi- y.m. kokouksista. Tunsin Judge-ajoiltani tohtori E. Z:n isän vanhan,
kuuluisan tohtori Gustaf Zanderin, ja meillä
oli täten kuin salaperäistä yhteyttä kaikkien
Zanderein kanssa, sillä vanha tohtori G. Z. oli
ainoa, joka kuului Mrs. Tingleyn Yleiseen
Veljeyteen; muut perheen jäsenet vanhasta
rouvasta lähtien olivat kaikki Teosofisen Seuran jäseniä.
[*Ote art.sarjasta Muistoja menneiltä vuosilta] 1922:105—107, 152.
Zander, Gustaf
Mielentilaani näkyy selvästi eräästä kirjeestä, jonka kirjotin silloiselle skandinavilaisen T.T:n ylisihteerille, tohtori Gustaf Zanderille ja josta tähän painatan suomeksi otteen:
”Nyt ymmärrän Jeesuksen sanat: ‘tulkaa
luokseni te kaikki, jotka olette raskautetut!’
Nyt ymmärrän, että hän todella meidät vapauttaa, jokaisen meistä, olkoon hänellä mitä
suruja tai huolia tahansa. Itsestämme meidän
vain tulee luopua.
”Sen totuuden, jonka näin ja johon nyt
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uskon, tahdon teille lyhyesti lausua näin:
------- [*Ote PE:n teos. muist.] 1915:160
ks Tingley 1915:411 Zander, Emil 1922: 107
Sitten minä löysin Kristuksen, elävän Kristuksen. Tämä kokemus oli niin voimakas, niin
valtava, että kirjoitin v. 1896 tohtori Gustaf
Zanderille, joka oli Ruotsin Teosofisen Seuran presidentti, ja sanoin: ”teosofia on johtanut minut Kristuksen luo”, ks HPB:n itämaalaisuus 1931: 127.
Zanoni ks Bulwer-Lytton
Zarathustra 1. Zoroaster 1906:19
ks teosofia Mitä TS 1906: 152
Persialaisten suuri opettaja Zoroaster sai
hänkin osakseen kaiken auringonjumalalle tulevan kunnian. Hän oli syntynyt neitsyestä ja
siinnyt jumalallisen järjen säteestä, ks Joulu
1906: 274
ks Kristitty pappi 1907: 75 tävdellisyys
1907:165
Arvokkaana
uskontotieteellisenä
lukemisena
on mainittava ”Otteita Zoroasterin opista”
vuonna 1906 [””Omatunto-lehdessä] ks Tietäjäl. 1908: 2
ks Jumala 1907: 107 Uusi Opettaja 1909
joulul: 11 Jeesus Oliko 1918:233, 1922:170
Apollonios 1925:189 teosofia 1926:9 Vuorisaarna 1927:86, 1930:124 Jouluyö 1931:338,
1932: 139.
Zeileis, Valentin, prof. 1929:316.
Zeroana, Akerne ks Ylijumala 1912: 115.
Zettersten, Axel 1905:82, 1906:78
Kuolemansanoma
Ruotsista.
Skandinavialaisen Osaston ylisihteeri, intendentti Axel Zettersten, kuoli viime marraskuun 27 p:nä
[*1909] — odottamatta ja sairastamatta, kuten
hän aina itse kuuluu toivoneen. N.k. Judgejutussa vv 1895—96, jolloin suuri osa Skandinavian jäsenistä luopui Teosofisesta Seurasta muodostaakseen oman seuransa, hän
ensimäisenä
miehenä
horjumattomana
seisoi
T.S:n puolella. Yhdymme ruotsalaisten veljiemme
kanssa
rauhantoivomukseen
hänen
muistolleen.
Ylisihteerinä
toimii
toistaiseksi
Seuran
varapuheenjohtaja kapteeni
G.
W.
Ljungqvist.
Tien varrelta 1909: 402.
Zeus ks Joulusymboliikkaa 1911: 357.
Zoroaster ks Zarathustra.

Å
Åhman, Anna ks merimiehet 1914: 422 ja
1914: 200, 235.
Åberg, Thure ks Ara, Tuure.
Åggelby [*P. E:n osote] 1907:220.
Åkerberg, A. F. 1922: 75.
Åkerblom, Maria
Onko Maria Åkerblom ja hänen ystävänsä
«nää saapa oikeutta synnyinmaassaan? Tämän niminen broshyyri on lähetetty toimitukselle, ja sen sisällöstä päättäen on nuori

Maria
Åkerblom
huomattava
uskonnollinen
personallisuus, joka todella on kärsinyt marttyyriutta uskonsa ja vakaumuksensa puolesta
amoin kuin hänen kannattajansakin. Meidän
sympatiamme on näin ollen hänen ja niiden
puolella, jotka koettavat elvyttää kristinuskon
henkeä itsessään ja toisissa. Ihmettelemme
vain, miksikä eivät ”äkerblomilaiset” kieltäydy
valanteosta, kuten Jeesuksen seuraajalle olisi
luonnollista. Vai eivätkö hekään tunne vuorisaarnan käskyjä?
Tien varrelta 1926: 208.
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Ä
Äiti, äidillisyys Lue P. E. II Äiti
H. P. B. oli liikkeemme äiti ks teosofia
1905: 29
ks Joulu 1906: 274
kerran Kristus syntyy joka ihmisen sielussa. — Koska se tapahtuu? — Silloin kun
ihmisen sielusta tulee äiti, joka voi pojan
synnyttää. Mutta äitiys ei ole kenenkään sielusta kaukana. — Äiti rakastaa. — — Äiti
kunnioittaa. — — Äiti on puhdas. — — olet
äidiksi kutsuttu, ks Kristuksen syntymä, 1907:
257
Kaikkien [*vapahtajain] äidit olivat neitsyeltä ks neitsyt 1908: 250
ks
lapsi
1910:48
Rakkauden
salaisuus
1911: 215
Äidit, naiset tulevat sentähden ottamaan
ohjakset käsiinsä uuden sivistyksen yhteiskunnissa — — Herätkää, te Suomen äidit,
ja herättäkää toisianne! ks nainen 1913:266
Äidillisyys ks Marjatanrengas 1914: 410
lapsi 1915: 42
Mitä Suomi-äitimme nyt kaipaa ks Suomi
1917: 446
Buddhi-äidillisyydessä
ks
Marjatanrengas
1918: 91 tunnustus 1918: 167
Olihan äidinkieleni ruotsi, ks P. E. XII Kai.
A. 1919: 87
Jumala — — oli ikuinen äiti ja ikuinen
isä. ks teosofia 1921:259
[*T.S:n]
suhde
kansallisiin
osastoihinsa
pitäisi olla kuin äidin lapsiinsa ks R-R
1921: 392
Absoluuttinen elämä — — sekä hyvän että
pahan isä ja äiti. ks sallimus 1924: 122
Niin kuin äiti etsii kadonnutta lastaan, niin
mekin etsimme ihmissieluja, jotka ovat hukkumassa, ks itsemurha 1924: 209
Teosofia on uskontojen ja filosofiojen äiti.
ks R-R-teosofia 1928: 1
The World-Mother (Maailman äiti) ks A. B.
1928:254
Voisi nimittää sitä ensimmäistä Logosta ei
ainoastaan Isäksi, vaan Isä-Äidiksi. — —
ilmenemätön Logos, Isä ja Äiti — — Isä-Äiti
ilmenneenä Poikana, ks kolminaisuus 1930:41
ks Ristonmaa, Aino 1932: 34.
Äkkirynnäkkö ks I. T. J. 1926:241
Äkseeraamaan ks aseet 1918: 165
”äkäinen” ks suvaitsevaisuus 1910: 358.
Äly, -ruumis, -Uinen jne Lue myös Manas;
Mentaalinen
ks ylösnousemus 1905:214 Jumala 1908:29
Ensio 1908:90 kirjallisuus 1908:192
älyvuosi ks Tietäjäl. 1909: 4 ja 369
ks uskonpuhdistus 1909:41 uskonto 1909:
74 ruumis 1909: 201
Aika on suotuisampi suurten totuuksien
älylliselle
vastaanottamiselle
ks
Fransiskus
1909:335
ks P. E. XII Uuden ajan 1910: 2 tieto 1910:
52 salatiede 1910:179 henki 1910:227 kirjallisuus 1910:295 joulu 1910:397
teos. liikkeen ohessa kansamme pääsisi lä-

hempään yhteyteen salaisen maailman, historiaa ja kansojen kehitystä johtavien älyolentojen kanssa, ks itsetunto 1911: 3
ks Rakkauden salaisuus 1911: 214
älyn pimeys on tietämättömyyttä ks Joulusymboliikkaa 1911: 360
ks maailmanuskonto 1912: 30 astraali 1912:
161 Mooses 1912: 497
älyä täytyy ehdottomasti olla joka ilmiön.
takana. — — johtavat älyolennot, ks Sal. O:n,
Maailmans. 1914: 56
ks kesäkurssit 1914:102 heraldiikka 1914:
149
Vanhat
viisaat
kutsuivat
myös
älytasoa
auringoksi ja älyruumista auringonruumiiksi.
1914: 130 muist.
Älyolemuksessaan
[*mies,
nainen]
kaipaa
ks Marjatanrengas 1914:411
ks tajunta 1915: 53 näyttämö 1915: 150
Ja hauska oli taas todeta, kuinka ajattelevaa ja älykästä meidän kansamme on. ks
Runni 1915: 262
Jos äly herää, on sen tehtävänä puhdistaa
ruumista ja olosuhteita; sen tila ei ole toivoton, ks karma 1915: 357
ks päämaja 1915:404 tahto 1916:239 T. S’,
ja veljeysaate 1916:315 T.T:n työ ja tarkotus 1916:345 ”kristitty” 1917:4 eläink. 1917:
242 Kristus 1917: 441
Mikä puoli kansan elämässä vastaa ihmisen
tunne- ja älyruumista? Tämänkin jokainen
teosofi tietää: se on kansallinen ja isänmaallinen aura. Tämä kansallisaura on kuin kiehuva kattila. Siinä myllertävät kaikki kansan intohimot, halut, vietit ja vaistot. Jokaisen yksilön ne tempaavat virtaansa, ja jokainen yksilö on kykynsä mukaan kutsuttu työskentelemään ja ponnistamaan siinä virrassa^
kutsuttu muovailemaan ja jalostamaan sen
aineksia,
muuttamaan
sen sokeita
vaistoja
järkeviksi
ajatuksiksi
ja
inhimillis-jumalallisiksi tunteiksi. Niin, meidän yksilöllinen kehityksemme on suorastaan riippuvainen siitä,
missä määrin me puhdistamme, kohotamme
ja inhimillistytämme kansamme suurta itsetiedotonta
personallisuutta.
Kansallisaura
on
todella luovien voimien suunnaton työpaja,,
missä vanhaa karmaa muovaillaan ja uutta
valmistetaan.
Kansallisaura
on
näkymätön
kahle, joka sitoo jokaisen personallisen ihmisen hänen maahansa ja kansaansa. Se on
meidän helvettimme ja meidän kiirastulemme,,
mutta myöskin meidän paratiisimme ja taivaamme, mikäli kulloinkin täytämme velvollisuutemme. Se on meidän kotimme kuoleman
jälkeen. — — älyllis-henkinen ylimystö ilmentää kansallisaura [*Otteet art.sarjasta ”Kuinka soisin maatani hallittavan?” ks P. E. X]
1918: 61—63
ks Kuningaskunnaksiko 1918: 96
Kun ihminen on syntynyt eläimestä, on
hänen inhimillinen minänsä syntynyt näkymättömässä maailmassa, ylemmällä älytasolla..
ks Jeesus vaiko Kristus 1919: 17
ks veljeys 1919:288 H.P.B. 1919:297
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Ymmärtäminen on älyn toimintaa, mutta
personallinen
suhtautuminen
johonkin
asiaan
on tahdon toimintaa, siis siveellinen kysymys,
ks sota 1920: 197
ks Levi, E. 1921: 193
Sinnettin — — älyllisessä muovailussa ja
järjestelyssä. A. B:n harjaantunut äly ks R-R
1921: 388
ks T.T:n tehtävä 1921:459 Kristus ja
teos. liike 1922: 39 Somnambulismi 1922: 63 ja
1924: 90
nykyajan käytännöllinen äly keskittää huormionsa näkyväiseen maailmaan ks yhteiskunta
1922:291
ks Joulun sanoma 1922:297 C. W. L. 1923:
45 vegetarismi 1924: 8 Mestarikirjeet 1924: 45
Venna 1926: 146 Sairas sielu 1926:228
antakaa älynne ratkaista pahat pulmat ks
Temppelirahasto 1927: 31
ks murrosaika 1927:218 R-R-vpm 1928:23
Jt-R-ryhmätyö 1928: 286
hänen [*H. P. B:n] säteilevän älykkään kynänsä tuotteita, ks R-R 1929: 367
ks Poika 1929: 411 magia 1929: 440
inhimillisellä
paremmuudella
on
ainakin
kolme olemuspuolta: älyä koskeva, tahtoa kosTceva, tunnetta koskeva. — On hyvin tärkeätä,
että tulemme ensinnäkin älyn puolesta paremmiksi. — — Kasvaa ja tulla paremmaksi
ihmiseksi älynsä puolesta voi ainoastaan se,
joka koko mielellään etsii totuutta, ks moraali
1930: 93
ks ilo 1931:7 H.P.B. 1931:39 täydellisyys
1932:242 ja 281 R-R 1932:276 buddhi 1933:
172 uskonpuhdistus 1933: 199.
Älykkyys
Mutta uusi älykkyys on siinä, että olemme
tietoisia elämän ikuisesta ohjelmasta, ”Jumalan suunnitelmasta”, kuten usein sanotaan, ks
politiikka 1929: 53 ja 93
T: Eräs ystäväni sanoi minulle äskettäin:
— Kirjoita taas jotakin Krishnamurtista!
En liene todella pitkään aikaan kirjoittanut mitään tästä nuoresta kuuluisuudesta. Se
johtuu siitä, että olen odottavalla kannalla.
Hänen asenteensa on toiselta puolen raitis ja
terve, toiselta kokemattomuutta todistava. En
tahdo vielä häntä arvostella. Toivon ja odotan. Hän tulee joko peruuttamaan monet lausuntonsa tai kaatamaan Teosofisen Seuran.
Jälkimäisessä tapauksessa hän itsekin hukkuu
teosofisen liikkeen aaltoihin. Mutta toivon hänen paljon vielä viisastuvan.
Tämän sanon senkin uhalla, että lukijani
päätä
ravistaen
mutisevat
itsekseen:
mutta
kuinka viisas tuo P. E. sitten luulee olevansakaan?
En tunne omaa viisauttani, mutta tunnen
erään heikkouteni. Ihailen älykkyyttä. Nautin
sanomattomasti, kun joku älykkäästi kapinoi.
Nimittäin joku, joka ei luule olevansa viisas
eikä
esiinny
millään
auktoriteetilla,
vaan
jonka järki vilpittömästi nousee kapinaan tapoja ja järjestelmiä vastaan.
Jos viisas kapinoi, täytyy hänen asettaa
tilalle jotain ehdottomasti korkeampaa. Buddha
ja Kristus nousivat olevia lakipykäliä vastaan, mutta ei lakia hävittääkseen, vaan sitä
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täyttääkseen. Heillä oli suurempi tieto laista
kuin heidän aikalaisillaan. Viisas ei kapinoikaan, hän antaa vain suuremman valonsa
loistaa.
Mutta vähätietoinenkin ihminen saa kapinoida, kun se on hänen järkensä vilpitön
ilmaus. Hän saa silloin asettua kysymysmerkiksi, ja hänen kapinansa on hänelle askel
eteenpäin kehityksen, toisin sanoen itsensä
löytämisen tiellä.
Julkaisen tässä otteen eräästä äsken saamastani kapinallisesta kirjeestä. Julkaisen sen
takia, että ensi vuonna alkaa, kuten viime
numerossa mainitsin, uusi osasto Ruusu-Ristissä,1 jossa esoteristit kertovat kokemuksistaan. ) Esoteristit ovat totuudenetsijöitä, jotka
kasvattamalla
itseään
järjestelmällisesti
pyrkivät henkiseen valaistukseen. Alkuaskel esoteristin tiellä sisältää aina myös n.s. mietiskelyharjoituksia. Ensi vuonna saamme kuulla
positiivisista tuloksista, nyt annan seuraavan
kirjeen kertoa niistä negatiivisistä johtopäätöksistä, joihin nuori harjoittelija on tullut.
Näin hän kirjoittaa:
Olen
lopettanut
harjoitukset
nähdäkseni,
ovatko ne minulle sisäinen välttämättömyys
vaiko vain velvollisuus, jonka olen ottanut
päälleni uskossa, että se on minulle nopein
tie eteenpäin.
Kukaties se ei sittenkään ole minun tieni.
En pidä ”velvollisuuden” tunnusta henkisten pyrkimysten yhteydessä. Niitten jos
minkä on oltava spontaanista, ipso factoluonteisia. — No niin, ja minun aamuharjoitukseni eivät suinkaan aina olleet spontaanisia. Ne tuntuivat liiankin usein ”velvollisuudelta”, jonka suorittamiseen ei oikeastaan olisi aikaa, mutta kun on kerran
ottanut
jotakin
tehdäkseen
säännöllisesti,
niin Pitäisihän sitä. Ja kun ei sitten kuitenkaan ehtinyt taikka jaksanut, niin kulki
koko päivän ympäri levottomana ja häpeissään kuin sanansa syönyt konna. Ei — totisesti en pidä sellaisesta ”pyrkimyksestä”!
Sehän hämmentää ihmisen koko elämän ja
pilaa hänen luonnolliset välinsä Jumalaan
ja ihmisiin!
Ei niin, ettei minulla olisi halua aloittaa
päiviäni
Elämän
kasvojen
edessä
ja
käyttää
niitä
Hänen
tahtonsa
mukaisesti,
onhan
sellainen
pyrkimys
minulle
aivan
luontainen, mutta en ymmärrä, että minun
sitä
varten olisi
istuttava
jossain määrätyssä asennossa, joka lisäksi on mahdollisimman
vähän
ajatuksia
inspiroiva
(voin
helpommin
mietiskellä
kadulla
kulkiessanikin!).
Eikö
olisi
paljon
luonnollisempaa,
”grasiöösimpää”
noustuaan
kävellä
yksinkertaisesti
ikkunaan,
katsoa
maailmaan,
jossa miljoonat häärivät ja jonne itsekin
pian pujahtaa muurahaisena mukaan, muistuttaa mieleensä korkein inhimillinen ihanne,
minkä
kulloinkin
pystyy
tajuamaan,
painaa se mieleensä päivän varalta ja —
jos on aikaa ja inspiratiota — miettiä het1
)
[*Tarkoittaa
osastoa.]
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Älä

kisen sitä kysymystä, mikä milloinkin on
aktuelli. Tämähän voisi sitäpaitsi tapahtua
yhtä hyvin työhön kävellessänikin. Niinhän
olen koko ikäni mietiskellyt.
Tällaisiin harjoituksiin ei sekoittuisi ulkonaisen
”velvollisuuden”
sivumakua,
vaan
pysyisivät puhtaana osoittaen kuin ilmapuntari juuri henkisen ”paineen” todellista

määrää.

Toimittajalta 1930: 328—329.
Älä, älkää jne
älkää kadottako uskoanne, toivoanne ja
rakkauttanne ihanteeseen! ks heikkous 1906:
204
”Älkää siis murehtiko huomispäivästä ks
Uusi elämä 1908: 324
”Älä pelkää sinä pikkuinen lauma ks uskonpuhdistus 1909: 41
Älkäämme pelätkö totuutta, vaikka saisimme kärsiäkin. Älkäämme valehdelko ks lapsi
1909: 133
Älköön — — panko kynttiläänsä vakan
alle ks looshityö 1909: 338
Älköön yksikään teosofismielinen ihminen
enää vaeltako pimeydessä ks P. E. XII Uuden
ajan 1910: 1
Älä koskaan pelkää Jumalaa! ks lapsi
1910:47
te Väinölän sankarit, älkää enää kauan
piilossa pysykö! ks Suomi 1910: 365
”älä koskaan ota toisen sanoja niin vakavalta kannalta, että niiden johdosta ajat
pääsi seinään!” ks vapaamielisyys 1911:184
Älä enää rakasta itseäsi, rakasta Isää. Älä
huolehdi epätäydellisyydestäsi, Isä on täydellinen. Älä ole tuskainen äläkä levoton, Isässä
on rauha, ks vapahtaja 1912: 453
Etsi, etsi, äläkä epäile, älä pelkää, sinä
löydät! ks viisaus 1913: 471
Älkää lähtekö taipaleelle ilman minua! ks
Tietäjäl. 1914: 465
Älkäämme unohtako ks veljeys 1915:4
Älä epäile. Käy rohkeasti työhön käsiksi,
ks Lönnrot 1915: 318
Älköön nyt väsykö ks Wettenhovi 1915: 496
”älä etsi opettajaa oppimisen salista” s.o.
älä etsi opettajaa astralitasolta, älä etsi opettajaa ulkopuolelta itseäsi, ks Mysteriot II
1916: 113
Älkää sanoko, että ”saarnaan”, sillä sanani
eivät ole tyhjää helinää. Nämä ovat ikuisia
totuuksia, ks ajatus 1916: 386
Älkää luulko, että hyvät ihmiset ovat tuskilta säästetyt! — — älkäämme unohtako
kirjoja ostaa ja lehtiä tilata ks mammona
1916: 387
älkäämme masentuko! ks Tietäjäl. 1917: 247
Älkää antako päivän mennä mailleen —
älkää kertaakaan, — ilman että hartaassa
rukouksessa kuiskaatte itsellenne ja jumalallenne, että te rakastatte isänmaatanne ja sen
kansaa ja toivotte onnen, itsenäisyyden ja
vapauden aamun sille koittavan. Älkää antako
viikkojen vieriä, kulua kuukausien, kertomatta
uskostanne
toisille,
lohduttamatta
masentuneita,
rohkaisematta
epäileviä,
tarjoamatta
teosofian valoa kansalle, joka pimeässä ha-

Äpärälapsi

puilee. — — älkäämme unohtako kysyä ks
Suomi 1917: 446—451
Älköön sotilaan ura olko kenellekään pakollinen ks aseet 1918: 164
Jos tahdot olla minun opetuslapseni, älä
tartu miekkaan. — — Älkää tarttuko aseihin
veljiänne vastaan. Vai murhalla ja vainollako
te tahtoisitte rakkauttanne osoittaa? — —
Älkäämme siis väsykö, vaan kasvakoon rakkautemme rajattomiin! ks marttyyrit 1920:
3—6
Äläkä luule onnesi riippuvan ulkonaisista
T.
siitä, että yhteiskuntajärjestys muodostetaan veljelliseksi ja kauniiksi. Se on suuri
harha, joka vie hirmuisiin pettymyksiin, ks
kehitys 1920: 100
Älä tartu miekkaan, jos tahdot elää Valk.
Veljeskunnan elämää, ks sota 1920:103
älä työskentele tuloksien takia, ks R-R
1920: 347
Älkäämme etsikö vikoja toisissa ihmisissä
ks T.S:n tehtävä 1921: 331
Älkää siis sanoko älkääkä opettako minulle,
että Jumalalla on semmoinen tai semmoinen
”suunnitelma”, ikään kuin Jumala olisi suuri
poliitikko ja diplomaatti. Älkää yrittäkö todistaa, että ks R-R 1921: 580
”älkää antako sanoa itseänne mestariksi ks
Kristus ja teos. liike 1922:38
Älköön siis ihminen myökö erikoisoikeuksiaan hernerokasta, ks henki 1924: 10
älä tyydy sokeaan uskoon, älä aateskeluihin
äläkä mielikuvituksiin, vaan etsi totuutta! ks
auktoriteetti 1925: 149
”Älkää
uskoko,
että
Mestarit
lähettävät
ketään maailmaan ennen vuotta 1975”, oli
H. P. B:n nimenomainen varoitus oppilailleen.
T.
— Älköön kukaan ajatelko Ruusu-Ristin
johtajasta [*P. E:stä] enemmän kuin kestään
toisestakaan, että hän olisi Veljeskunnan virallinen edustaja maailmassa, ks Valk. Veljesk. 1926:136
”Älkää antako kultakoristetta koirille älkääkä heittäkö päärlyjä sikojen eteen”, ks
Vuorisaarna 1927:88
Älkää unohtako, että jos on mustia [*maagikoita] olemassa, on olemassa valkoisiakin,
ks magia 1927: 128
”älä vihastu” ks Kulmakoulu 1928: 96
”älä enää tee syntiä”, ks sairaus 1931: 67
älkää paetko tätä tehtäväänne, älkää epäröikö, älkää lannistuko. Jumalat odottavat ks
Vesimies 1932: 170
Älkäämme unohtako ks buddhi 1933: 173.
Älä suutu, älä ajatuksissasikaan ole epäpuhdas, älä vanno, älä ole pahaa vastaan, älä
sodi, vaan rakasta kaikkia ihmisiä, ks Käskyt.
Älä tapa ks sota 1917:347 rauha 1919:4
vegetarismi 1923:326 ja 1924:7—9 Tolstoi
1927:420.
Älkää tuomitko ks tuomio 1907: 140 anteeksianto 1923:84 ristiretki 1932:156.
Äpärälapsi
[*Materialismi
ja
sosialismi]
ovat kristillisen kirkon äpärälapsia ja ovat
syntyneet sen kautta, että kirkko, vastustaessaan tieteen voittokulkua ja puoltaessaan kansojen sortajia, oli kykenemätön ylläpitämään
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uskoa Jumalaan ja
siveelliseen maailmanjärjestykseen, ks Kaila, Erkki 1906: 284.
Äänenkannattaja ks Omatuntol. 1905: 177 ja
1907:117 Tietäjäl. 1908:1 ja 1918:1 ja 1920:
kansil.
[*T. S.] on H. P. B:n alkuunpaneman teosofisen liikkeen ensimäinen äänenkannattaja ks
salatiede 1921: 452
ks aikakauskirjat 1922: 33
T.S:n
esoteerisesta
tehtävästä
Mestarein
äänenkannattajana, ks teosofia 1926: 164
ks R-R 1932:276.
Äänestys ks R-R 1920:383 kieltolaki 1931:
75.
Äänettömyys
Lapset ovat sangen alttiita äänettömille
ajatuksille ks lapsi 1906: 204
Jos me kaikkia mahdollisuuksia arkailisimme, niin pian kaikki vaipuisi pyhään äänettömyyteen, ks päämaja Pakinaa 1911: 150
Kirjoistamme puhuessa muistuu mieleen se
äänettömyys, jolla sanomalehdet yleensä kohtelevat niitä. En siitä ole pahoillani ks P. E.
XII Suuret Uskonnot 1912: 7
Äänettömyys ja kielensä hillitseminen kuuluu jokaisen tietoon pyrkijän läksyihin. Kuinka hän muuten oppisi kuulemaan ”hiljaisuuden ääntä?” 1912: 46
Absoluutti on — — äänettömyys, jossa
Logos sanana kaikuu ks Poika 1929:410.
Ääni Lue myös Hiljaisuuden ääni; Huutavan ääni ks paha 1906: 187 Kansallinen kulttuuri 1906:192 uskonto 1906:236 Kristitty
pappi 1907: 76 astraali 1907: 182 Kristuksen
syntymä 1907: 257
Omatunto on meidän korkeamman minämme
ääni — — ei saa sekottaa omien himojensa
sisäisiä ääniä omantunnon hiljaiseen ääneen,
ks omatunto 1908: 28
ks Kielletty hedelmä 1908:98 karma 1908:
334 sairasvuode 1909:2 uskonpuhd. 1909:42
uskonto 1909:74
eetteri 1909:267 Jeesus
Kristus 1909 joulul: 3
hengen ääni — — kiusaajan ääni ks henki
1910:225
ks Suomi 1910: 365 pätkät 1910:400
ulkonainen elämä tottelee sisäisen elämän
ääntä, ks Tolstoin oppi 1910: 409
ks tunne 1911:183 Kristus 1911:289 Tietäjäl. 1911: 320 Aikamme tarve 1911: 350 Vapahtaja 1912:453 Viisaus 1913:471 omatunto
1914:93 pyhiinvaellus 1914:315
teosofisen elämänymmärryksen suuri kansoja kohottava merkitys alkaa vasta silloin,
kun kukin kansa huomaa, että jumalallisen
viisauden ääni saattaa sille puhua omalla
kansallisella tavalla, ks kansa 1914: 501
ks vallankumous 1915:147 Mestari 1915:
501 taivaallisia ääniä ks Tietäjä 1916: 1 sisimpänsä ääntä ks Mysteriot 1916: 114
Ja kun mammonan ääni puhuu sielussa,
luulee ihminen sitä omaksi äänekseen ja tahdokseen ja puolustaa sitä ajatuksillaan, keksien monenlaisia järkisyitä sen tueksi, ellei
hän ole varuillaan, ks ajatus 1916: 386
väinämöisviisauden ääni ks Kalevala 1917:
159 Elävä sana 1917:241
deevan ääntä — — sydämemme ääntä ks

Äärettömyys

Kuningaskunnaksiko
1918:
96
[*Kansallis]
-haltian ääni ks Suomi 1918: 127
ks totuus 1919: 194 marttyyrit 1920:5 R-R
1921: 1
ääni taivaista ks Jeesus 1921: 66 Isän ääni
ks sota 1922: 162 mietiskelyssä kuuluviin
ääniin ks elämänpuu 1923: 156 yksilön ääni
ks sota 1924: 51
ks H. P. B. 1925: 4 omantunnon ääni ks
horoskooppi 1926:214 Ihmisenpoika 1926:303
R-R 1926:305 Vuorisaarna 1927:245 Suomi
1927:293 Joulu 1927:377 Kristinusko 1927:
394 P. E. XII 1928:213 totuuden ääntä ks
R-R 1929: 1 ja 367 ja 409
omantunnon ääntä ks vanhemmat 1930: 80
Viisaimpien ääni ks suunta 1930: 324
Silloin kuulin äänen ks H.P.B.n itämaal.
1931:127 Jouluyö 1931:335
Herran ääni ks Vesimies 1932: 169.
Ääni [*P. E:n ääni]
Meidän äänemme ei kauas kuulu ks uskonto
1906: 235
Sentähden korotan minäkin ääneni ja huudan: työhön kaikki, jotka työhön kykenevät!
ks sosialismi 1912:6
Olen se mikä olen, ja ne, joilla on korvat
kuulla, kuulevat minun ääneni, ks rauha
1918: 99
Ääneni oli omissa korvissani käynyt käheäksi ja rumaksi ks R-R 1920: 340
Äänemme ei tosin kauas kuulu ks R-R
1921: 391
Toistaiseksi vielä ääneni kaikuu kuuroille
korville, mitä suureen teosofiseen maailmaan
tulee. Mutta epäilemättä koittaa aika, jolloin
yltympäri maapalloa alkaa kuulua samanlaisia ääniä ks Mea culpa 1922: 261
Ja jos minun ääneni olisi kuulunut ympäri
Suomen T.S:n ja herättänyt vastakaikua ks
R-R 1926: 69
Tulkaa luokseni kaikki, jotka ääneni kuulette! ks Suomi 1927: 294
puhun kuin ääni korkeudesta ks Joulu
1927: 378.
”Ääni maaseudulta” nimim. art. ”Mihin
suuntaan?” ks teosofia 1916: 299 303 teosofia
Veljeyden toteuttaminen 1916: 391 414 Jooga
1916: 436
”Ääni maaseudulta”, jonka pirteä artikkeli
viime syksynä herätti niin paljon huomiota,
on luopunut Teosofisen Seuran jäsenyydestä.
Pari kirjotusta hänen artikkelinsa johdosta
julkaisemme vielä ensi numerossa.
Tien varrelta 1917: 52 138
sananvaihtoa T.S:n eli liikkeen tehtävästä.
Polemiikki alkoi kirjoituksella ”Mihin suuntaan?”, jonka oli lähettänyt ”Ääni maaseudulta”, ks H. P. B. 1930: 326.
Äänioikeus ks nainen 1913: 265.
Äärettömyys jne
hyvän
valtakunta
jatkuu
äärettömyyteen
ks teosofia Mitä T.S. 1906: 151
Ehdoton jumaluus — — on oman itsensä
rajottama, sentähden että se on ääretön ja
iankaikkinen; kaikki äärellinen ja rajallinen
voi astua itsensä ulkopuolelle, ks tahto Mitä
on 1907: 194
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Ö

Ikuinen, Ääretön ja Ainoa Jumaluus ks
rukous 1911: 250
Äärettömyys on meidän isämme, ks aika
1913:2
ks Sai. O.-n Maailmans. 1914: 54 Mysteriot
II 1916:111 Jeesus Oliko 1918:233 Kristus
ja Logos 1919:151
Eikö itse asiassa työkenttä vielä ole ääretön? ks marttyyrit 1920:6
”äärettömyys” eli ”ääretön” on sanskritiksi
aananta ks Lehmann 1921:61
ks henki 1924:10 lootuskoulu 1926:135
I. T. J. 1926: 243
Yksi on äärettömyys, yksi on ikuisuus, yksi
•on filosofian absoluutti, ks materialismi 1927:
326
äärettömyys, jossa Logos lukuna leikkii, ks
Poika 1929: 410
ks kolminaisuus 1930:42 H.P.B:n itämaat.
1931: 127 Kuolema 1932: 276

Lisäys

Totuus on ikuisuutta, äärettömyyttä, muuttumatonta elämää, ks Totuus 1934: 286.
Äärimmäisyys jne
Nämä ovat kaksi äärimmäisyyttä, eläimellisen himon vapaus ja jumalallisen rakkauden
vapaus, ks Rakkauden salaisuus 1911: 212
Heiluuko [*Venäjän kansa] aina toisesta
äärimmäisyydestä toiseen ks Venäjä 1917: 296
Rosenkreutsiläinen
maailmankatsomus
pyrkii yhdistämään kahta äärimmäisyyttä, liittää
yhteen ristin ja ruusun ks R-R 1921: 21
Tämä äärimäisen varovaisuuden kanta on
tavallaan itsenäinen — — Nimittäkäämme
toista äärimäisen itsenäisyyden ja toista itsenäisen luottamuksen tieksi, ks teosofia 1926: 4
ks materialismi 1927: 325 äärimmäisyysuskolla ks kieltolaki 1931: 77.
Ääriviivat [*työn] ks Päämajassa 1911:29
Suomi 1927:294 uskonpuhdistus 1933:200.

Ö
Öhberg, August ks P. E. V Viipuri 1907:
114, 1908: 63 Punaisen ajan uhrit 1918: 94.
Öljy — Pitäkäämme siis kaikki rakkauden
öljyä lampuissamme, ettemme nuku sinä yönä,
kun Herra tulee, ks Suomi 1917:447

Onko meillä öljyä lampussamme? ks Joulun
sanoma 1922: 297.
Österberg, Ellen 1905:82.
Österlund, Tyyne ks Turku 1914:196.

L I S Ä YS

Ervast, Pekka nimim. Le gueutteur; X. P. E. H
Sukulaisista: veli 1915: 367 Käännekohtia ks esperanto
1919: 89 päämaja 1921: 397 P. E. VII ks teosofia Yleiseuroppalainen 1913:287 P. E. XII ”H.P.B.” 1931:328
Teos. Uppslagsbok 1915: 367 Uni ja kuolema ks Uni
1933: 206 P. E. XII Mitä on teosofia? ks myös P. K. XII
Lentolehtisiä
Uusi kirjanen. Teosofisen Kirjakaupan ja Kustannusliikkeen kustannuksella on ilmestynyt: Mitä on teosofia?
Kirj. Pekka Ervast. Ylipainos Väinämöisen joululehdestä
1908. Hinta 15 p. Väinämöisen Kirjakauppa Tampereella
on
lahjottanut
kustannusliikkeellemme
koko
painoksen,
tekijä taas käsikirjotuksensa. Kirjanen tilataan T. K. ja
K:stä, Bulevardink. 17, H:ki. Tilatkaa useampia kappaleita, mutta kiirehtikää, ennenkuin painos loppuu. 1909: 72
Mitä on teosofia? Koska usein kysytään Pekka Ervastin pientä kirjotusta ”Mitä on teosofia?”, joka pari
vuotta sitten ilmestyi ja heti loppuunmyytiin (hinta oli
15 penniä kappaleelta), olemme nyt ottaneet uuden 5,000
.painoksen samaa kirjasta ja myymme sen 10 pennillä
kpl. Kirjotus on painettu suurilla fraktura-kirj äimillä
(siis
”suomeksi”
eikä
”latinaksi”)
ja
vihko
käsittää
16-sivua. Koska teksti on erittäin helppotajuista, voidaan vihkoa suurella menestyksellä käyttää aatteen levittämistyössä. Sata kappaletta saa 8 markalla. Tilatkaa
postiosotuksella
Teosofisesta
Kustannusliikkeestä.
Teosofiset looshit ja muut asianharrastajat, tehkää velvollisuutenne!
1912:
102.
Kaukomaa: Kalevala ja kansallinen elämä.
Herää, Suomi, tutkimaan Kalevalan opetuksia nimistä
kirjasarjaa on J. E. Kaukomaa, teosofisissa piireissä
tunnettu
Kalevala-tutkija,
ryhtynyt
julkaisemaan.
Ensimäinen osa ”Kalevalan kansallinen puoli” on juuri ilmestynyt painosta. Se käsittää 21 pirteästi kirjoitettua lyhyttä kirjoitusta, joita Suomen maata, kansaa ja kieltä
rakastava ihminen mielellään lukee. Tekijä on innostu-

nut kaikkeen suomalaiseen ja uskoo kaikesta hyvää, ja
epäilemättä hän saa lukijankin innostumaan. Mitä parempaa voi sanoa kirjasta, joka vielä vain on kuin johdatus niihin tutkimuksiin, joita seuraavissa osissa luvataan. Ruusu-ristiläisen tempaa mukaansa tekijän rakkaus
rauhaan ja hänen elävä ymmärryksensä siitä., että kansojen veljeys aikaansaadaan vain niiden itsenäistymisen
ja yksilöitymisen pohjalla eikä minkään verettömän yhtäläistymisen avulla. P. E. Uusia kirjoja 1929: 82.
Lohdutus. Kys. Antanette jotain selvyyttä kysymykseen, jota en itse voi ratkaista. Mistä johtuu, että kaikki
hyvätkin,
kaikki
toisten
parasta
ja
etua
tarkottavat
työni ja toimintani eivät saa koskaan mitään tunnustusta. Koskaan en tunne iloa lapsena, sisarena, puolisona ja äitinä. Sorto ja epäkiitollisuus, siinä jokapäiväinen toimintani palkka. Jos suuri kärsimykseni pilkistää joskus toisten ilmoille, saa sekin halveksumisen osakseen.
Vast. Te olette sielullisesti sillä kohdalla kehityksessänne, että voitte tulla jo toimeen ilman maailman tunnustusta. Sen läpi meidän kaikkien on kuljettava. Se
tulee meille, sillä me olemme itse ennen olleet kylmiä ja
kiittämättömiä.
Hakekaamme
nyt
lohdutusta
Mestarin
jalkojen juuressa. 1919: 192.
Sota T: Kirja, joka tänä vuonna on julkaistu ennen
kaikkea Teosofisen Seuran jäseniä va/rten, on Mitä teosofit sodasta ajattelevat? Sen hinta on Smk. 6:^. Annie
Besantin, C. W. Leadbeaterin y.m. kanta mieltäkiinnittävässä sotakysymyksessä tulee tässä selvästi esille. Se
on
kuten
tunnettu
entente-ystävallinen
ja
on
alusta
saakka ennustanut Englannin voiton. P. E: n kantaa
kirja ei esitä, mutta onhan se käynyt selväksi Tietäjästä y.m. Kehotetaan T. T: n jäseniä ja vakavia teosofeja tutustumaan kirjaan. Painos on rajoitettu. [*Ote]
Toimittajalta 1918: 230.

K O R J A U K S I A :

Aate ks teosofia pitää olla Jinarajadasa 1919: 155
Antroposofia ks R-R p.o. Kristosofia 1923: 323
Aurinko ks Logos p.o. Planeetta 1915; 41
Besant ks teosofia p.o. Tietäjä 1909 joulul: 14
Ervast, Pekka II Terveys ks opettaja p.o. 1929: 173
P. E. VII ks R-R p.o. Johtajan osasto 1928:348
P. E. XII Jeesuksen salakoulu ks itsekasvatus p.o.
Tahto 1916: 239

Esoterismi ks itsekasvatus p.o. Tahto 1916: 239
Haudon p.o. Haydon
Ilo ks Tietäjästä p.o. R-R 1921: 2
Jyväskylä poistettava 1932: 68
Kustannustyö: Suuntaviivoja 1932 pitää olla 1931:
185—186
Propaganda ks Ystävä pitää olla R-R 1930: 382

TÄYDENNYS

TIETÄJÄN

AARTEISTON

HAKEMISTOON

Aikakauskirjain vuosiluvuista jätetty 19- edestä pois ja vuosiluvun loppu painettu vahvemmin
numeroin kuin sivunumero.
Aabraham 32:231
Aadam 08:129 31:336
Aakkoset 09: 138
Aamukelloja 32: 172
Aall, A 12: 103
”Aaria” 08: 287 muist 18: 91
Aarre 06:94 09:3 45 76 16:346
387 19: 27 -aitta 05: 119 06: 190
12:415 14:1 19:231
Aarteistot 16: 110
Aasi 34:310
Aate 19:229
Aave 10:85
Abstraktisia 29:410
Ahdasmielisyys 10:132 26:164
Aho, Aapeli 34: 194
Ahola,
Kaino
Maria
14:47
193
15:46
Aika 06:271 11:82 -kausi 07:33
muist
13:468
14:363
25:3
26:104
-ihminen
12:408
Ajanjakso
33:158
-merkki
05:210
07:23 74 77 168 08:187 10: 5
12:402
13:263
16:430
17:45
25:260
Aitta 23:208
Aivoni
14:465
33:199
-voimistelu
12:407 26:38 30:42
Akaasha 33:2 39
Algren, Tönnes 29: 180
Alkusysäys 11:289
Alppitie 07: 55
Amenti (manala) 10: 85
Amerikka 07: 49
Andersson, Gurli 33: 195 311
Angervo, Willie 16’: 43 288 24: 227
Animaalinen magnetismi 10: 85
Ankaruuteni 27: 277
Ankh 29:146
Ansat 34:332
Anteeksianto
10:172
227
27:378
30:379 31:67
Anttonen, Iida 27: 390
Apostoli 16: 390
Ara, Ture 26: 16 181 34: 314
Argus 08: 187
Armo 09: 134
Arvela, Hilja 15: 182
Arvidsson, J. H. 15:503
Arvokkuus 26: 245
Arvostelu
14:500
16:300
23:207
30:50 95
Apu 18:234 29:95
Ase 09:139 aseeton 17:202 -velvollisuus 31:205
Astraali 10:86 27:330
Astrologia 07:45 10: 86
Atomi
0 7 :2 5 0
18:233
21:388
27:325 29:143
Atkinson 06:31 26:331
Auktoriteetti
09:138
11:287
354
30:327
Aum 29: 190
Aura 21: 190 29: 412 32: 206

Aurajoki 27:294
Auralooshi 08:63 127 384’11: 82
347
Aurinko 10:2 21:4
Auroralooshi 08: 385 10: 323
Auttaja 13: 365
Autuus 12:46
Avain 05: 220 06: 5 12: 415 16: 346
433 19:87 255 24:364
Bacon, Fransis 10:86
Bambino 10: 86
Besant, Annie 10: 86
Berggren, Aura 34: 108 144
Bhagavad Gita 06: 31 10: 86
Bhikku 08: 41 muist 10: 85
Bhrigu 06: 142
Bittner, J 32:114
Björklund, John 27: 177
Blavatsky,
H
P
13:464
15:311
26:11 12 27:329 386 28:23 43
211 328 373 30:206 31:71 77
104 107 109 34: 191 252 253 311
Bodhi (tieto) 10:85
Bonsdorff,
Clara
33:195
34:108
144 177
Brahma 08:27
Buddha 09 joulu: 11 10:86
Collins, Mabel 21: 123
Daitya-Guru 06: 142
Damien 27: 42
Daniel 07: 182
Deeva 14:501 18:128
Dhammapada 25: 192
Dharma 18:127
Diogenes 07:235
Doyle, Conan 21: 64
Edeltäjämaa 32: 1
Edistyminen 21: 388
Eetteri 30:42
Egypti -Iäinen 05:27 16:11 27:
168 31:109 34:182
Eklund, Erkki 32:115
Elefantti 09: 59 muist 60 muist
Eloniemi, Y 28:211 29:142 272
31: 111 113 33:265 34:283
Eloranta, Eero 29: 135
”Elämän kysymyksiä” ks Tuntematon 06:122
Elämänpuu 25:3 -voima 32:206
Englantilainen mestari 31:125
Enkeli 06: 188 08: 134 334 335 11:
352 17:105 447 27:128 28:2
33:1
Ennakkoluulo 08:181 16:151 20:
147 29:1 409 31:2 74 32:73
33:109
Ennustus 17:105 23:206 30:268
Epähistoriallista 26: 11
Epäilys 07: 196 20:102 104 23: 243
Epäonnistuminen 32: 171

Erakko 07:56
Erehdys 07: 75 16: 316 20:105 27:
86 378
Erikoisneuvo 29: 94 -oikeus 24:
10 -tehtävä 19: 7 21:6
Eriksen, Rich 05:29
Erkkilä, M 15:45
Erimielisyys 21:329
Ero
17:439
21:258
455
23:315
26:169 245 246 27:41 126 127
29: 140
Erratum (painovirhe) 05: 140 178
179 06:28 88 07:50 204 08:96
09:202 13:516 23:37 26:208
Ervast,
Pekka
05:2
15
08:126
10:401
12:401
13:267
14:52
16:196 27:174 28:140 325 373
29:45
77
134
30:43
31:112
34:180 191 194 242 P.E:n RAHASTO ks Rahasto
Ervasti, August Wilhelm ks PE
11 sukulaisista
Ervasti, Rakel 30:206
Esimerkki 10: 173 29: 95
Esipuheeni 13: 6
Esitelmärahasto ks Kustannustyö
Eskelinen, Anna 27: 177
Esoterismi 08:251 25:261 29:48
95 32:107 34:307
Essealaiset 08: 181 28: 95
Etsijä 05:16
”Etsijä” ks viikkolehti
”Etsijäin piiri” 32: 167
Etsijä-looshi 08:63 96 127 314
384 09:38
Eucke, R 08: 316
Europa 17:152 153 31:109 121
33: 199
Fenomenaalinen 32: 205
Filosofia 10:133 11:184 21:453
29:410 412 30:1 93 31:124
333 33:108
Finne, Emilie 28:328
Flammarion 07:49 08:334
Forsell, Ola 30:203 31:108 111
32:110 33: 171
Frenologia 29: 277
Furuhjelm, Annie 33: 3
Fyysillinen 16: 387
Gandharvat ovat luonnonhaltioita
08: 136 muist
Gebhard, Olivia 29:134 147 30:43
32:114 33:151 171 195 34:108
144 191
Gleisner, S 29:452
Gulbranson 27:243
Haaksirikko 12:408
Haarla, Lauri 30: 207
Hajaannus 21: 258 329 387
Hallitsija 07: 163 muist
Halonen, Eemil 30: 203
Haltia-lippu 17:390
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Hankanen, A 27: 177
Hannula, J. R. 25:95 31:110 32:
165 33:311
Harha 09:260 13: 2 25:223 26: 73
31:4
Harmonia 11:282 29:410 31:4
Hartaussäkeet 30: 55
Hartman, Franz 24:224
Hedelmä
16:388
18:235
21:454
456 459 22:262 23:84 208 323
24:261
25:3
26:244
30:302
31:3 339 32:206 33:201
Heikkous 06:182 30:328
Heliö, Ida 30:206
Heliö, Piippa 25:241 27:161 243
28:140 218 252 373 29:134 314
30:180 206 207 31:109 32:115
33:151 172 34:106 108 144 177
314
Heliö, Vilho 30:203 31:108 111
Helluntai 25:238
Helmi 09: 138 31:40
Helsinki 18:130 21:129 lue myös
R-E-ryhmätyö
Helvetti 22:261 27:378
Hemmer, Jarl —, mainio ruotsinkielinen
runoilijamme
ja
kaunokirjailijamme,
näkyy
olevan
aivan
teosofiseli
meikäläishenhenkinen
kirjallinen
personallisuus,
jonka
sisäiset
kokemukset
ovat
vieneet
siihen,
että
olemassaolo
on
rakkauden
pohjalla
ja että karman ankara laki ilmentää
tätä
rakkautta,
kunnes
ihmiset
itse
oppivat
elämää
ymmärtämään.
Tämän
selvästi
todistaa
hänen
äskeinen
kirjansa
Budskap
(Sanomia),
jonka
kuusi novellia kukin omalla tavallaan
näyttää,
mitä
elämällä
on
ihmiselle
sanottavana.
—
Mitä muualla tiedetään 1929: 19
Hemmotteleminen 07: 60
Henkiolemus 14: 411
Henkilöllisyys 29:416
Hernerokka 24: 10
”Herran sanat” 13: 4 27: 375
Herättää 10:365 13:267
Hesekiel 10: 79
Heys, E W 23:228
Hilarion 24:365
Hiljaisuus 12:7 13:292 31:39
Himo 07:48 14:411
Historia 05:245 26:216 29:411
439 440 30:42 137 32:237 239
33:1 2
Holmberg, Aarne 31:108
Holmberg, Mikko 32:328 34:177
Holmberg, Wolmar 23:275
Hook, Weller Van 14:193
Horoskooppi 07:45
Humu, Martti 15:401
Hurskas petos 29:288
Huttunen, Jorma 32: 115
Hynninen, Maria 14:47
Hytönen Mirjam 32:166
Hyve 12:105 14:2

Hyvyys 14:2 22:264 27:326 33:
108
Hyöty 05:178 06:4 93 152 162
07:45
204
08:30
131
09:337
11: 149 12:310 410 14: 2 16: 300
437 18:228 19:4 20:98 23:285
364
25:235
261
28:2
29:410
439 30:301 302 324 31:5 32:
276
Hall, Nanna 33:195
Hämeenlinna 27:161 31:288
Hämmästys 15:317 26:11
Häpeä 24:8 31:5
Hätä 30:95
Hävitköön 26: 164
Häät 30: 80
”Idealisti” 07:9
Idän Tähden Järjestö 15:502 19:
256 27:168
Ignatius, Kyllikki 26:17 34:314
Ihanne 05:245 07:99 12:454 20:
103 30:41 31:291 334 32:105
205
Ihmisyys 16: 434
”Ikävää” 19:101
Ilmestyskirja 08:383 09:5
Ilo 05:29 31 91 110 148 162 177
211 06:14 17 27 62 88 123 139
151 162 181 192 226 227 242
272 284 07:49 54 55 61 117 118
193 202 223 257 08:62 309 324
347 379 09:1 44 70 108 136
199 200 208 308 338 342 369
joulul: 5 6 7 10:1 5 82 83 84
131 180 198 222 228 289 293
367 397 398 399 401 11: 1 26 30
32 49 87 91 150 219 320 350
355 12: 57 58 201 205 310 407
410 411 413 414 451 457 458
13:1 7 101 171 221 258 286
292 315 465 466 14:1 4 96 192
200 201 255 256 366 465 467
500 15:46 149 261 309 310 314
401 403 499 16:42 43 147 242
243 244 245 300 301 346 382
389 429 430 436 17:2 8 104 105
156 201 246 247 342 343 345
346 391 449 452 18:99 128 131
133 162 166 192 194 224 225
226 227 232 19:2 16 86 89 106
156 163 193 229 259 288 290
293 20:99 101 102 105 148 193
241 247 334 383 21:57 62 255
258 260 325 330 394 454 464
580 582 22: 36 66 166 227 258
23:1 10 11 43 83 163 244 246
279 285 323 327 369 24:3 76
84 210 301 25:6 54 99 143 149
190 193 205 206 223 258 259
261 264 265 301 342 343 367
460 26:34 37 38 69 106 134
218 241 244 247 273 276 277
305 313 332 27:5 31 40 47 171
245 323 325 332 387 28: 11 12
13 22 206 211 29:3 20 135 141
180 228 230 278 319 360 365
416 30: 50 132 183 267 301 31:5
36 40 41 75 210 252 292 339

32:1 3 33 38 169 33: 1 2 4 37
176 201 243 244 34:2 111 143
182 183 247 249 253
Immanenttinen 30: 40
Indeksi 14: 51
Indra 08:27
Inhimillisyys 10:327 34:256
Inho 18:165 24:45 25:255 26:
31 37 31:71 76 32:1
Inkonsekvenssi 24: 9
Inspiratsioni 11:29 13:268 16:
302 20:241 21:391 22:36 25:
103 28:207 31:77 165 33:199
Installointi 29:95
Intelligenssi 09:4 12:111 22:36
24:297 298 299 28:286 31:291
334 33:172
Intiimi 33:3
Intuitsioni 14: 98
Isä 15:41
Isänmaanrakkaus 17:346
Italia 08:183
Itku 11:31
Itsekasvatus 16: 436 -tietoisuus
05:164
Iversen, F 27: 175
Jaeger 12:102
Janos-sankari 13: 108
Jeesus Kristus 30: 42 31: 333
Jinarajadasa 24:228 29:273
Joh.ev. 09:5
Johansson, F A 05:119
Johtaja 26:137 31: 75 112 251
Johtajan osasto 29: 147
Johtotähti 20: 53
Joire, Paul 14:147
Joki, Lyyli 34:106
Jokinen, A 34:48
Jooga 07:163 muist
Joukkouskomuksia 31:40
Jousimies 21: 4
Joutsen 18:127
Jumalat
05:219
”Jumalaton
kirkko”
08:180
Jumaluus
11:250
13:2 ”jumaluusoppinut” 15:442
Juntto, Tyyne 30: 207
Juutilainen, B V 23:11 29:452
Jyväskylä 15:310 22:319
Jälleensyntyminen 14:4 17: 98 34:
330
”jännittävää” 24: 45
Järjestelmä 06:224 14:53
Järjestetty 32:116
Järki 15:502 26:167
Järjettömyyttä 30: 42
Järvinen, Antti 27: 177
Jäsenyys T.S:ssä 06:139 180 07:
223 08:251 09:206 16:315 19:
226 20:246 21:452 24:327
Jättiläinen 27:378 32:71
Kaade, W 34: 108 194 199 242
284 314
Kaaos 29:410 30:40
Kadotus 28: 1
Kahila, Hellin 33:172 265 34:177
284
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Veri [*tämä jäänyt pois Lukemistosta]
Kys. Mitä merkitsevät apostolin sanat: ”ette ole hopealla ja
kullalla lunastetut, vaan Kristuksen kalliilla verellä”?
Vast. Eihän hopea ja kulta voisikaan
lunastaa
eli
vapauttaa
sieluamme pahan vallasta! Kulta
mammonan
edustajana
pikemmin
kahlehtii sieluamme, jos ei se ole
vapautunut
vallan
ja
rikkauden
lumoista. Meidän sielumme pelastus on vain ”Kristuksen veressä”,
s.o.
kosmillisen
Kristuksen
elämässä, joka suurena voimana ja
autuutena
täyttää
oman
minuutemme. Ja ken meidät siihen pelastukseen ohjaa? Jeesus Kristus.
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