Kysymyksiä ja vastauksia
417 Kysymys. R. S. Miten on ymmärrettävä äsken lukemani sanat: ”Kristuksen työ
jäi viime kerralla kesken"?
Vastaus. Sillä lauseella tarkoitetaan Kristuksen opetustyötä. Hän oli tilaisuudessa
opettamaan ihmisiä julkisesti ja yksityisesti ainoastaan kolmen vuoden aikansa. Kun ajattelemme,
että Buddha sai vaeltaa ympäri Indiassa ja opettaa kansaa 45 vuoden kuluessa, täytyy meidän
surumielin todeta, että Kristuksen opetustyö katkaistiin jo kolmen lyhyen vuoden jälkeen. Tämä on
puhtaasti inhimillinen näkökohta: aina valitamme, kun lahjakkaan ihmisen elämän kuolo äkkiä
katkaisee. Jos taas ajattelemme Kristuksen okkultista työtä – kosmillisen Kristustajunnan
laskeutumista maapallon auraan, – ei sitä mikään voinut keskeyttää. Se oli alkanut pitkiä aikoja
ennen Jeesus Natsarealaisen syntymistä ja jatkuu yhä tänä päivänä aikojen loppuun saakka. Sen
inhimillinen keskus- ja huippukohta saavutettiin Jeesus Natsarealaisen kautta, ja Jeesuksen
väkivaltainen kuolema ei sitä työtä häirinnyt. Päinvastoin saatamme sanoa, että hänen
vapaaehtoinen kuolemansa ristillä oli hänen tuomansa uuden elämänymmärryksen ja uuden
elämänlain korkein mahdollinen ilmaisu.
418 Kysymys. 0. M. L. Eikö Panacea-liike ole teosofian vastakohta ja karkeata
materialismia opettaessaan, että tämä fyysillinen ruumis on ainoa kuolematon, kun sen pesee
vedellä ja hengellä?
Vastaus. Mikäli olen käsittänyt, opettaa Panacea-liike ruumiillista
kuolemattomuutta ainoastaan tulevaisuuden toiveena ja lupauksena; ne kuolevat, joiden täytyy
kuolla (kts. ohjepaperia, s. 3). Mutta tämä on myös teosofian, okkultismin ja Ruusu-Ristin opetus.
Meissä ihmisissä asustaa kuolematon henki, joka jälleensyntvy ja pukeutuu uuteen
personallisuuteen toisensa perästä; mutta meidän itsetietoinen kuolemattomuutemme on
kehityksemme korkea saavutus, johon ehdottomasti kuuluu kuolematon käyttöväline eli ruumis.
Tämä ruumis luodaan materiasta ja sen luominen kestää pitkiä aikakausia, mutta voi joiltakuilta
käydä nopeamminkin. Lukekaa esim. H. P. Blavatskyn aikana julkaistu ”Elonneste, opetuslapsen
päiväkirjasta” ja P. E:n ”Uusi Jumala” y. m. Panacea-liike on täten iskenyt asian käytännölliseen
ytimeen, vaikka se muuten saattaa kannattaa oppeja ja uskonkappaleita, joiden kanssa emme
tarvitse olla joka kohden yhtä mieltä.
419 Kysymys. E. U. Olen Panacea-lääkettä kiitollisena käyttänyt muutamina
viikkoina, mutta usein on herännyt mielessäni monenlaisia ajatuksia tuon lääkkeen suhteen. Miten
on mahdollista, että liinatilkkuun kätkeytyy sellainen vaikutus ja voima? Ja mikä tarkoitus on
lausuttavilla sanoilla ja mitä merkitsevät ne erimääräiset luvut, joita tulee laskea vettä valmistaessa
kuin myös muutamissa ulkonaisissa menetelmissä? Kadottaako lääke vaikutuksensa ilman niitä?
Vastaus. Kyseessä olevat menetelmät kuuluvat n. s. seremoniallisen magian alalle.
Niiden tarkoitus on saattaa lääke ja potilas oikeaan vireeseen, s. o. yhteyteen Panacea-liikkeen
takana vaikuttavaan henkivoimaan. Liikkeen johtohenkilöt uskovat, että tämä on Jumalan Pyhä
Henki, joka naisen välityksellä nyt pyrkii fyysilliselle tasolle pelastaakseen ihmisten ruumiit.
Jolleivät ruumiit puhdistu ja pelastu (synnistä ja taudista, lopulta kuolemasta), ei taivasten
valtakunta saata toteutua maan päällä.
420 Kysymys. A. K. 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?
Vastaus. 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.
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