NYKYAIKAINEN TIETÄJÄ
Minkätähden Annie Besantin maailmankuulu nimi on rakas kaikille teosofeille? Sentähdenkö vain, että hän kahdeksantoista vuotta on uupumatta, horjumatta tehnyt työtä teosofisen
maailmankatsomuksen ja teosofisten ihanteitten puolesta? Sentähdenkö vain hän ponnistustensa palkaksi ja kaikkien teosofien kiitollisuuden osotteeksi valittiin Teosofisen Seuran presidentiksi?
Moni muukin on tehnyt väsymätöntä työtä teosofian hyväksi, moni palkatonta työtä, näkymätöntä, kiittämätöntä. Ei
sentähden ainoastaan Annie Besantia rakasteta, vaan Annie
Besant on rakas, ylen rakas, sentähden että hän on ─ enemmän
vielä kuin uuttera työntekijä, enemmän kuin ihanteen puolesta
taistelija.
Mitä hän on? Hän on tietäjä.
Hän on tietäjä, joka sielussaan on noussut kolminaismaailman yläpuolelle, voittanut sen vaarat, sen vastukset ja sen
viettelykset, tietäjä, joka on kotonaan sekä fyysillisessä maailmassa että tuonelassa ja taivaissa. Kolminaismaailma käsittää
kolme osastoa eli tasoa: fyysillisen, tämän näkyväisen maailmamme, jossa kaikki ihmiset ovat ainakin johonkin määrin
itsetietoisia, astralisen, jossa kaikki ihmiset (ja eläimet) ovat
ainakin johonkin määrin tietoisia fyysillisen ruumiin nukkuessa
ja jossa he täysin tietoisesti viettävät ensimäisen osan kuolemanjälkeisestä elämästään, ja mentalisen, josta harvalla ihmisellä on tietoisia kokemuksia ruumiissaan eläessään, mutta jossa kaikki ihmiset viettävät tietoisesti suurimman osan kuolemanjälkeisestä elämästään. Tietäjä on kaikissa näissä maailmoissa hereillä jo fyysillisesti eläessään, hänelle koko aineellinen kolminaistaso on kuin yksi maailma. Hän on voittanut kuo-

leman, ”astunut alas helvettiin” ja ”noussut ylös”, ja elämä on
hänelle toisiaan aineesen laskeutumista.
Onko hän siis kaikkitietäväinen? Kaukana siitä. Hänen tietonsa jumalan salaisuuksista on vasta alkanut. Luonto on hänelle kuin avattu kirja. Hän näkee niitä järkiolentoja, jotka näkymättömyydessä vaikuttavat ja joiden vaikutuksia me nimitämme luonnon lakisiteiseksi elämäksi. Hän näkee ihmisen kehityksen syntymästä syntymään, hänen kulkunsa kuolemasta
kuolemaan. Hän muistaa oman sielunsa pitkän historian ja voi
lukea sen lehdiltä viisautta ja oppia. Mutta hän ei ole kaikkitietäväinen. Kaikkitietäväinen on ainoastaan maailmamme Herra
ja se Mestari, joka niin täydellisesti on Isään yhtynyt, että kaikki salaisuudet ovat hänelle paljastuneet. Mutta tietäjä on jo se,
joka vapauduttuaan kolminaismaailman kahleista, on ottanut
ensimäisen adeptivihkimyksen ja siten tullut Valkoisen Veljeskunnan jäseneksi.
Semmoinen tietäjä oli H. P. Blavatsky, ja onnellinen Teosofinen Seura, jonka johtajana on samanlainen tietäjä nytkin.
(Tietäjä 1908 Maaliskuu N:o 3, ss. 6667)

