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I.N.R.I.T.S.R.C.
Epistola n:o 14
Veljet,
Kuten muistatte, otin viime kerralla
esittääkseni ensin yleisteosfisen skeeman Salaisesta Veljeskunnasta ja sitten
sen perästä puhuakseni rosenkreutsiläiseltä kannalta samasta asiasta. Samalla
huomautin tai huomautan sitten tänään,
jos en silloin huomauttanut, että tuo
yleisteosofinen skeema oli Salaisen Vel—
jeskunnan kuvaus on pätevä ja pitää
paikkansa.
Meidän
tarkoituksemme
ei
suinkaan ole, kun me sanomme puhuvamme
rosenkreutsiläiseltä kannalta, väittää,
että niin sanottu teosofinen kanta olisi
väärä. Se on oikea tieteellinen kanta
ja meidän rosenkreutsiläinen kantamme ei
sitä suinkaan kumoa, vaan tuo uuden näkökohdan siihen lisää.
Esityksemme viime kerralla jäi vaillinaiseksi, sillä on ehtinyt puhua Salaisen Veljeskunnan korkeimmista asteista, puhuin enemmin alemmista asteista.
Mutta tänään tulee meidän esittää korkeimpia asteita semmoisina, kuin ne kuvataan yleisteosofisissa piireissä, ainakin niissä, jotka ovat asioista perillä.
Viime kerralla asetimme tuollaisen
viivan ja sanoimme, että se, mikä on
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viivan alapuolella (katso sivua 3) kuvasi ihmiskuntaa ja viivan yläpuolella
oleva ensin valmistavaa tietä ja sitten
kaikkea sitä, mitä sanotaan Salaiseksi
Veljeskunnaksi.
Nyt tänään sanomme, että tämän viivan alla ovat kaikki ne Salaisen Veljeskunnan jäsenet, jotka ovat saavuttaneet
Mestari-asteen. Siis tämän viivan alla
ovat kaikki kuusi sinistä looshia.
Nyt puhumme ainoastaan Valkoisesta
Looshista, joka siis alkaa tämän viivan
yläpuolelta. Silloin on meillä viivan
yläpuolella ne Salaisen Veljeskunnan jäsenet, jotka ovat ottaneet kuusi vihkimystä. Sitten on seuraavan kahden viivan välillä seitsemän asteen vihityt.
Ja te muistatte, että siihen asteeseen
kuuluvat kaikki ne, joita sanotaan Mahat shoohaneiksi eli Suurvaltiaiksi, ja
erikoisesti sellaiset kuin Manut ja
Boodhisattvat. Kuudennen asteen vihityitä nimitetään Tshoohaneiksi eli Herroiksi, valtaiksi.) Sitten on meillä
kahdeksannen asteen vihityt ja siihen
asteeseen kuuluvat Buddhat, siis mm.
Gautama Buddha. Sitten on meillä yhdeksännen asteen vihityt ja siihen asteeseen kuuluvat ne, joita sanotaan Kumaaroiksi, nim. korkein eli Sanat Kumaara
ja kuusi Kumaaraa, joista niinkuin muistatte ja olette lukeneet ainoastaan kolme toimii ja kolme on salassa, kolme on
esoteerista ja kolme eksoteerista.
Ne vaihtavat, paikkoja sillä tavalla,
että joku esoteerinen tulee eksoteeriseksi
ja
päinvastoin
eksoteerinen
tulee
esoteeriseksi.
Niiden
johtajana on,
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niinkuin muistatte, seitsemäs Kumaara,
ja vaikka tiedetään, että hän on näiden
toisten johtaja ja että toiset ovat hänen opetuslapsiaan, sanotaan kuitenkin,
että hän on vihkimysten puolesta samassa
asteessa kuin toiset, vaikka nämä, ollen
hänen opetuslapsiaan, ovat kehityksessä
hänen alapuolellaan. Siksi joissakuissa
teosofisisssa kirjoissa asetetaan nuo
kuusi Kumaaraa Buddhan tasalle. Mutta
koska nämä vihkimysasteet ovat niin mahdottoman laajoja ja ihmeellisiä, ne kun
ovat kosmillisia vihkimyksiä, voimme hyvin ymmärtää, että vaikka kuusi Kumaaraa
ovat yläpuolella Buddhan astetta, seitsemäs Kumaara sittenkin on yhdeksännen
vihkimyksen piirissä. Emmehän ollenkaan
tiedä, mitä nuo vihkimykset teknillisesti, merkitsevät. Tiedämme vaan, että ne
ovat kosmillista laatua, ja me asetamme
kosmillisten vihittyjen yhteyteen maailman suuret vihityt.
Mestari aste on sellainen aste, jolla
on kosmillinen vivahdus. Kun joku vihitään Mestariksi, tulee hän vapaaksi maapallon suhteen. Hän voi syntyä, jos
tahtoo, vapautua pois jos tahtoo. Kun
hän on ottanut tämän ensimmäisen kosmillisen vihkimyksen, on aivankuin hän olisi
siirtänyt
asuinpaikkansa
johonkin
muualle.
Samalla
tavallahan
sanotaan
ihmisestä yleensä, että he asuvat fyysillisesti maapallolla, mutta minänsä
puolesta todellisuudessa taivasmaailmas—
sa. Kun ihminen tulee vihityksi määrättyyn asteeseen, kasvaa hänessä itsetietoisuus siitä, että hänen kotinsa ei ole
maan päällä vaan taivaassa, sama on ta-
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pahtunut Mestarille: hän on siirtynyt
maan päältä pois ja on täällä vain jotain työtä varten. Se on ensimmäinen
kosmillinen vihkimys, ja kaikki kosmilliset vihkimykset sitovat yksilön enemmän ja enemmän koko suuren maailman kosmillisiin
voimiin.
Sentähden
sanotaan,
että seitsemäs Kumaara, joka on kaikkien
vihittyjen pää on varmasti ottanut yhdeksän vihkimystä, vaikkeivät muut kuutti
olisi ottaneet kuin kahdeksan.
Sitten on kymmenes vihkimys ja se on
korkein, mitä tällä maapallolla on olemassa. Siinä me emme enää millään tavalla voi puhua vihityistä, sanomme ainoastaan muodon vuoksi kymmenes vihkimys. Sillä siinä ei ole kuin yksi ainoa
olento eli paremmin Elämä, josta puhutaan Madame Blavatskyn Salaisen opin ensimmäisessä
osassa.
Sitä
nimitetään
Suureksi Uhriksi. ja tämä ihmeellinen
Elämä on erikoisesti huomattava rosenkreutsiläiseltä kannalta. Mutta kääntä—
käämne ensin huomiomme siihen majesteetilliseen olentoon, jota nimitetään hindulaisella nimityksellä Sanat Kumaaraksi
eli Vanhaksi Nuorukaiseksi. Hän on meidän maapallomme kaikkien vihittävien to—
dellinen vihkijä eli Hierofantti, tämän
maapallon kuningas. Hän hallitsee tätä
maapalloa. Kun valtakunnissa on tapana
puhua kuninkaasta, joka on "kuningas Jumalan armosta" ja "kuninkaaksi voideltu", johtuu tämä siitä, että todellinen
kuningas edustaa pienessä mitassa täällä
fyysiliisessä
ja
maallisessa
elämassä
Sanat Kumaaraa ja voi saada siunauksensa
häneltä. Vanhana aikana oli kuninkaina
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ainoastaan vihityt, joiden päähän Sanat
Kumaara laski kruunun, loistavan kruunun, joka näkyi niille, jotka osasivat
nähdä. Sillä tavalla syntyivät alkuaan
kuninkaalliset dynastiat, nuo kuninkaat,
jotka olivat Jumalan armosta kuninkaallisia. Siinä on salaisuus vanhassa traditsionissa. Sanat Kumaara on myös maapallon ylimmäinen pappi Jumalan armosta.
Hän on tämän maapallon todellinen paavi
ja todellinen pappisvihkijä, Kaikki papit, kaikki ihmiset, jotka toimivat henkisissä tehtävissä, johtajina, "pappeina" tämän sanan vanhassa merkityksessä,
he voivat saada siunauksensa Sanat Ku—
maaralta. Alkuaan oli henkisinä johtajina eli pappeina ainoastaan vihittyjä
olentoja, joilla siis oli Sanat Kumaaran
Siunaus. Hän puki heidät valkoiseen pukuun ja ne, jotka saattoivat nähdä, näkivät, että nuo henkiset johtajat, eli
papit olivat puhdistettuja Jumalan poikia, valkoisia olentoja. Myöhemmin on
säilynyt tietysti vaan traditsioni ja
tavallista pappiutta esitetään ulkonaisissa puvuissa, merkeissä ja arvoissa.
Mutta jos mikään pappi tai henkinen johtaja on todellinen, ylemmiltä siunattu,
niin on Sanat Kumaara antanut säteen
korkeuksista virrata hänen ylitsensä.
Tästä Sanat Kumaarasta puhutaan raamatussa, kun sanotaan, että Abrahamin
siunasi
Salemin
kuningas
Melkisedek.
Salem merkitsee rauha. Salemin kuningas
on siis rauhan kuningas ja ruhtinas.
Melkisedek,
"vanhurskauden
ruhtinas",
kuningas, joka Abrahamin siunasi oli
vanhurskauden ja rauhan ruhtinas Sanat
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Kumaara.
Melkisedekistä
sanotaan
heb—
realaiskirjeessä Uudessa Testamentissa,
että hän oli ilman isää ja ilman äitiä
ylimmäinen
pappi iankaikkisesti. Sanat
Kumaara, kuten viimein jo sanottiin,
muutti tänne maapallolle muualta. Hän
oli johtaja, joka tuli sieltä ja hän ei
voinut syntyä tänne maan päälle fyysillisten vanhempien kautta, eikä toisten
kautta ollenkaan. Ruumiita ei luotu,
kun hän muutti maan päälle, samalla tavalla kuin nyt. Salemin ruhtinaalle ei
voinut kukaan antaa sopivaa käyttövälinettä. Hän loi ruumiin eetteristä itselleen. Hän asuu täällä eetteri ruumiissa, joka on katoamaton, vanha, kaikista vanhin ja kuitenkin ikuisesti nuori, "16 kesää vanha". Melkisedek on
myös niin sanottu ylimmäinen pappi. Samassa hebrealaiskirjeessä sanotaan: Jeesus Kristus on ylimmäinen pappi Melkise—
dekin säännöksen mukaan. Hän on siis
ikäänkuin
käynyt
Melkisedekin
koulua.
Melkisedek oli tunnustanut hänet ylimmäiseksi papiksi. Näin sanotaan hebrea—
liskirjeessä. Mitenkä tämä on ymmärrettävissä? Tänä iltana sanon ainoastaan yleisesti, kuinka tämä on ymmärrettävä. Tämä on ymmärrettävä sillä tavalla, että Jeesus Kristus tuli jotenkuten
Melkisedekin toveriksi. Melkisedek eli
Sanat Kumaara on se ainoa todellinen
Hierofantti, joka myöntää ja antaa luvan, kun joku ihminen on vihittävä. Hän
antaa silloin tähtensä loistaa. Sillä
vihkijänä ei toimi hän itse alussa, vihkijänä toimii alussa joku olento, joka
on Boodhisattva - eli Mahatshoohanin as-
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teessa. Vihkijänä
todellisissa mysteerioissa toimii Sanat Kumaaran edustajana
Boodhisattva. Mutta ylemmissä asteissa
toimii Sanat Kumaara, Melkisedek itse.
Itämaalaisien traditsioonien mukaan
korkein
ihminen
oli
Buddha,
joka
oli
saavuttanut kahdeksan vihkimystä. Rosenkreutsiläisen
traditsionin
mukaan,
eli meidän kristillisen käsityksen mukaan, korkein ihminen oli Jeesus Kristus, joka oli ottanut yhdeksän vihkimystä, siis yhden enemmän kuin Buddha. Ja
mitenkä se oli tapahtunut? Se oli tapahtunut siten, että hän ensin oli ottanut
Melkisedekin
säädöksen
mukaan
asianomaiset alkuvihkimykset, mutta sitten oli joutunut kosketukseen suoraan
Suuren Uhrin kanssa. Hän oli siis olento, joka nousi ylös suoraan kaikkien tasojen läpi ja tuli Melkisedekin toveriksi. Melkisedek on yhä tämän maapallon
kuningas, ja hän on yhä tämän maan päällä Hierofanttina niille, jotka eivät
vielä ota vihkimyksiä Jeesus Kristukselta. Mutta ne, jotka kulkevat Jeesus
Kristuksen tietä, joutuvat suoraan Suuren
Uhrin
vaikutuksen
alaiseksi.
Suuri
Uhri on kaikista salaperäisin olento ja
elämä, mitä on olemassa tämän maapallon
yhteydessä. Suuresta Uhrista sanotaan,
että se on merkillinen olento, joka maapallon synnystä saakka palvelee sanomattomalla rakkaudella maapallon koko elämää, istuen valon kynnyksellä, mutta
kieltäytyen valosta, niiden kaikkien takia, jotka maapallolla pyrkivät ja ponnistelevat vaikeaa tietänsä vapauteen,
täydellisyyteen,
Jumalan luo.
Hän
uh-
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rautuu meidän kaikkien puolesta. Hän on
siis se, niinkuin Ilmestyskirjassa sanotaan, joka maailman alusta saakka on
ristiinnaulittu eli tapettu. Hän on se,
joka on uhrannut itsensä maailman alusta
saakka. Hän on elämä, hän on Logos.
Veljenne ja palvelijanne
Pekka Ervast
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