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

XXV. Kysymys. A. H. Mitä tarkottaa tämä värssy: »Ilman isää, ilman äitiä, ilman sukua; ei
hänellä ole päiväin alkua eikä elämän loppua; mutta hän on Jumalan poikaan verrattu ja pysyy
pappina iänkaikkisesti». (Hebr. epist. VII: 3)?
Vastaus. Z. Ylläolevat sanat puhuvat Melkisedekistä eli kuningas Sedekistä. Jeesuksesta
sanotaan samassa hebrealais-epistolassa, että hän »on tehty ylipapiksi kaikiksi ajoiksi Melkisedekin
säädyn eli oikeammin järjestön (veljeskunnan) jälkeen», ja Melkisedek itse oli »Salemin kuningas,
kaikkein korkeimman Jumalan pappi» (VI: 20 ja VII: 1).
Käsittääkseni Melkisedek on Salaisen Veljeskunnan alkuperäisten perustajain yleis- eli sukunimi.
Melkisedek on siis ne »viisauden pojat», ne »rauhan (Salemin) kuninkaat», jotka Venuksen
kehitysjärjestelmään kuuluvina saapuivat tänne maan päälle jouduttaakseen meidän ihmiskuntamme
henkistä kehitystä (kts. Omantunnon viime n:ossa olevaa art. »Uusi testamentti ja teosofia») ja jotka
siis todella olivat »ilman isää, äitiä, päiväin alkua ja loppua», kuten epistola sanoo. Niinikään heitä
saattaa »verrata Jumalan Poikaan», joka tässä kohden tarkottaa meidän aurinkokuntamme Logosta ja
hallitsijaa, koska ihmiskuntamme heidän avullaan pääsee Herransa (Logoksensa) tuntemiseen. On
niinikään luonnollista, että Jeesus on tehty ylipapiksi »Melkisedekin säädyn jälkeen», sillä tämä
merkitsee vain, että hän henkisesti kehittyi Salaisen Veljeskunnan turvissa, vihittiin ja saavutti
korkeimman adeptiutensa (»ylipappiutensa kaikiksi ajoiksi») Veljeskunnan järjestön mukaan.
XXVI. Kysymys. H. H. Olenko erehtynyt vai tarkottaako P. E. todella Omantunnon viime
numerossa kirjotuksessaan »Uusi testamentti ja teosofia», että Jeesus olisi saapunut maan päälle
Venus-tähdestä?
Vastaus. P. E. Sitä en suinkaan ole tarkottanut. Jeesus oli meidän ihmiskuntamme ihmisiä, mutta
Salaisen Veljeskunnan ensimäiset perustajat tulivat tänne Venuksesta.
XXVII. Kysymys. V. W. 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?
Vastaus. Z. 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 uråldriga
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
1, samalla kun meidän maapallomme merkkinä on Venuksen merkki ylös alasin käännettynä eli risti
ympyrän päällä

2.

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
sikiämiseen, 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).
XXVIII. Kysymys. H. R. Eikö Venus tähtitieteellisesti ole nuorempi maapalloa? Kuinka siis
sen ihmiskunta voisi olla meidän ihmiskuntaamme kehittyneempi?
Vastaus. Z. 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 Sal. Sanakirjasta ja
kirjasta »Salainen Oppi» ynnä muita kirjotuksia.) Seikkaperäisen ja selvän esityksen meidän
aurinkokuntamme okkultisesta historiasta ja kokoonpanosta antaa A. P. Sinnett kirjasessaan »The
System to which we belong».
XXIX. Kysymys. Fr. H. 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 »mediumejä» on ─ onko
täällä Amerikassa ─ ja mitkä ovat henkiset sekä aineelliset vaatimukset seuran jäseneksi pyrkijältä,
sekä antavatko mediumit näytäntöjä ei-jäsenillekin?
Vastaus Z. 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.
XXX. Kysymys. M. K. Mitä tarkottaa raamatun kertomus Aatamista ja Eevasta,
syntiinlankeemuksesta, veden paisumuksesta ja Noakina arkista?
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