Kysymyksiä ja vastauksia.
Halullisia lukijoita pyydetään lähettämään toimitukselle kysymyksiä lehden ohjelmaan kuuluvilta aloilta ja samaten
kirjallisesti vastaamaan lehdessä painettuihin kysymyksiin.

XVII. Kysymys. J. F. Mistä johtuu epäsiveellisyys?
Vastaus. A. N. Omantunnon viime numerossa oleva vastaus tähän kysymykseen on nähtävästi
materialistisen sosialistin kirjottama, jolla ei ole aavistustakaan jälleensyntymisestä. Koska Omatunto
on teosofinen aikakauslehti, olisi voinut odottaa, että toimitus olisi selittänyt asiaa teosofiselta kannalta.
Ihminen ei synny hyvänä. Hänessä esiintyvät pahat taipumukset, joita ympäristö edelleen
kehittää, ovat seurauksia jonkun edellisen elämän ajatuksista ja himoista. Onhan nähty esimerkkejä
siitä, että ihminen, joka todella on syntynyt hyvänä, ihmeellisellä tavalla on kyennyt säilyttämään
tämän hyvyytensä mitä huonoimman ympäristön keskellä, jota vastoin synnynnäisiin pahoihin
taipumuksiin eivät mitkään kasvattamisyritykset ole pystyneet. En tahdo väittää, että ympäristö olisi
vaikuttamatta ─ onhan yksityisen ihmisen karma kudottu yhteen kansalliseen karmaan ─, mutta toiselta
puolen tahdon huomauttaa, että juuri ympäristö on osa yksilön karmasta. Ihminen syntyy semmoiseen
ympäristöön, joka on omansa kehittämään sitä luonnetta, jonka hän itselleen on luonut ajatuksillaan
edellisissä elämissään. Tämä ei merkitse, ettei velvollisuutemme olisi koettaa parantaa ulkonaisia oloja
elämässä.
Päinvastoin on meidän työskenneltävä kaikella voimallamme ja kaikilla aloilla
edistääksemme hyvän voittoa. Ja kun meidän lopulta onnistuu tehdä ulkonaiset olot ihanteellisiksi,
todistaa tämä mielestäni, ettei yleensä enää ole sieluja, joiden karma olisi niin huono, että he
kehittyäkseen tarvitsisivat huonoja ulkonaisia olosuhteita.
Mutta huomaa: kaikki todellinen ja pysyväinen parannus on alkava sisästäpäin. Tutkikoon
yhteiskunnan parantaja ennen kaikkea omaa sisällistä itseään ja kitkeköön pois sen rikkaruohon, mikä
siellä ehkä rehottaa, ja ojentakoon sitten veljeskätensä kaikille muille totuuden etsijöille ja auttakoon
niitä valistamaan, nostamaan ja parantamaan ihmiskuntaa ─ sekä sisällisesti että ulkonaisesti.
XIX. Kysymys. M. K. 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?
Vastaus. 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.
XX. Kysymys. H. M. Onko murhanteko murhaajan karma, hänen välttämätön kohtalonsa?
Vastaus. Z. Ei koskaan. Mr. C. W. Leadbeater kirjottaa: »Ihmisen tahto voi muutella ja
muodostella karman hänelle määräämää kohtaloa. Karma heittää ihmisen määrättyyn ympäristöön tai
saattaa hänet määrättyjen vaikutusten alaiseksi, mutta karma ei koskaan voi pakottaa ihmistä tekemään
rikoksen, vaikka se kyllä voi saattaa hänet semmoiseen asemaan, että suuri päättäväisyys hänen
puoleltaan on tarpeellinen rikoksen välttämiseksi.» (Vahan, 1897).
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