
1

 

SISÄLLYSLUETTELO

                           2-4            Jarmo Anttila, Pääkirjoitus  
                           5               Aura Aalto, laulun sanat Kaunein uneni
                           6 -7           Pekka Ervast, Toimittajalta, Pettymys
                            8-16          Rauno Rinkinen, Suomen itsenäisyys ja kohtalon sormi
                           17             Mauri Lehtovirta, Jouluruno
                           18-19        Liilia Siiberg, Harrie Salmanin artikkelia lukiessani...
                           20             Helsingin Yleisöesitelmät keväällä 2018
                           21             Jyväskylän Yleisöesitelmät ja kurssit keväällä
                           22             Siilinjärven Yleisöluennot keväällä
                           23             Tampereen Ruusu-Risti-ryhmän Yleisöluennot
                           24             Porvoon yleisöesitelmät keväällä 
                           25             Runo Päivänä Pyhänä, Jorma Monto
                           26             Lappeenrannan Ruusu-Ristin ja Teosofisen seuran luennot keväällä                                                   
                           27             Ruusu-Risti ry:n edustajat paikkakunnittain
                           28-31        Anne Paalo, Vapaamuurarijärjestöjen historiallinen paneeli
                           32-33        Yrjö Härkänen, Ihmisten väliset eri rakkauden lajit   
                           34-36        Aate, Mullistava ja rauhoittava maailmankatsomus
                           37             Kuva, ensilumi                      
                           38-39        Tietoisuuden Tilan kevään kurssitarjonta
                           40             Omatunto – elokuu 1906 (n:o 17) Onko toivoa, kun on heikkouksia?
                           41             Raija Lemström, runo Kauppareissu
                           42-54        Jukka Sarno, Ikuinen viisaus ja Suomi
                           55             Kuva, tykkylumi                                         
                           56             Ruusu-Risti ry:n toimihenkilöt

Joulukuu.Sisäsivut-4_17indd.indd   1 10.12.2017   22:36:34



2 3

Suomi, vähiten epäonnistunut maa 
maailmassa. Kuulin tällaisen tutki-

mustuloksen hiljattain radiosta. Toimitta-
jat sille naureskelivat, todeten sen sopivan 
erityisen hyvin meidän nöyrään mielen-
laatuun. Sama asiahan voidaan ilmaista 
myös toisin, mutta se kuulostaa jo omalta 
kehulta ja leuhkimiselta. Epäonnistuimme 
heti lähdössä, mutta sitten olemme pet-
ranneet. 

Luen juuri parhaillaan Yrjö Varpion kir-
jaa ”Suvun musta lammas”. Kirja kertoo 
Herman Hesekiel Holmströmistä (1883-
1943, vuodesta 1906 Helosalo). Hän 
tempautui mukaan Matti Kurikan sosi-
alistisen reformipuolueen toimintaan ja 
toimi sen puoluesihteerinä ja kiertävänä 
vaalipuhujana. Punaisten vallattua Helsin-
gin hän toimi aseettomana kirjurina hei-
dän päämajassaan. Kun valkoiset saivat 
vallan joutui myös hän oikeuden eteen. 
Häntä pidettiin pahanakin rikollisena ja 
agitaattorina kun oli ollut oikein pääma-
jassa töissä. Omaksi puolustuksekseen 
hän sanoi pyrkineensä estämään pahimpia 

julmuuksia ja terroritekoja. Puolustuksek-
seen hän sai myös puoltokirjelmän luon-
teestaan ja toiminnastaan Pekka Ervastil-
ta ja Jaakko Liukkoselta. Hänet tuomittiin 
neljäksi vuodeksi kuritushuoneeseen ja 
menettämään kansalaisoikeudet kuudeksi 
vuodeksi. Hänet kuitenkin armahdettiin 
jo 1919 kuten useimmat vankeusrangais-
tuksen saaneet punavangit. 

Niin lähti kansakunta rakentumaan katke-
rissa merkeissä aina Talvisotaan saakka. 
Hävityt sodat kuitenkin yhdistivät kansaa 
ja muut Pohjoismaat ovat olleet hyvä-
nä kirittäjänä. Kansamme nousu sadassa 
vuodessa on ollut menestystarina vailla 
vertaa. Olen optimisti myös seuraavan sa-
dan vuoden suhteen. Se tarkoittaa mieles-
täni sitä että yhä suurempi joukko ihmisiä 
omaksuu henkisiä arvoja. Se tarkoittaa et-
tei mikään aate, uskonnollinen, poliittinen 
tai taloudellinen, saa astua ihmisyyden yli. 
Missä meillä sitten on se henkinen ihmi-
syyden mitta? Minulle se on avautunut 
Jeesuksen Vuorisaarnassa eli Matteuksen 
evankeliumin luvuissa 5-7. En ole löytä-

nyt sen korkeampia ihanteita ja elämän-
ohjeita.  Muistan kuinka nuorena tuskailin 
niiden kanssa, pitäen niitä lähes tolkutto-
mina vaatimuksina. Eihän kukaan pysty 
niitä noudattamaan. Silloin eräs vanha ja 
viisas ruusuristiläinen nainen sanoi minul-
le: ”Jarmo, pidä ne ihanteina äläkä kiellä 
niitä.” Ihanteina ne ovat olleet enkä voi 
kehua että olisin niitä kovin hyvin kyen-
nyt noudattamaan. Ehkä kuitenkin jois-
sain asenteissa olen edistynyt. 

Henkiset ihanteet ovat arvoja jotka voivat 
vähitellen meitä kasvattaa suurempaan ja 
parempaan ihmisyyteen. Näin voimme 
myös omalta osaltamme vaikuttaa yhteis-
kuntaan ja sen arvoihin.  Meidän pitäi-
si kasvaa kansana ja valtiona Euroopan 
omaksitunnoksi. Tämä on Pekka Ervastin 
näkemys kansamme henkisestä tehtäväs-
tä maailmassa. Myös Rudolf  Steiner on 
viitannut samaan suuntaan. Mikä on sit-
ten omatunto ja sen ääni?  Yleensä se on 
meillä kasvatuksen, kulttuurin ja uskon-
non luoma arvopohja, joka ainakin jos-
sain määrin säätelee käytöstämme. Siihen 

sisältyy vaaransa, koska ennen kaikkea 
kaikilla näillä alueilla on myös todella ih-
misyyttä vastaan olevia opetuksia. Totuu-
denetsijän onkin ensin tarkoin pohdittava 
ja punnittava arvonsa. Tästä syntyy vähi-
tellen se valistuneen omantunnon ääni, 
joka on aluksi tosi hiljainen. Voi helposti 
paaduttaa mielensä ja rikkoa sitä vastaan, 
mutta taivastenvaltakunta on hapatuksen 
kaltainen ja vähitellen se saa omantunnon 
äänen voimistumaan. Lopulta on vaikea 
sitä hiljentää ja toimia vastoin sen ääntä. 

Uudessa Testamentissa puhutaan sii-
tä kuinka koko luomakunta huokaa ja 
odottaa Ihmisen Pojan paluuta. Kirkol-
linen selitys lienee että odotetaan Jeesus 
Kristuksen paluuta. Minulle se on ihmi-
syyden tunnustamista ja sen asettamista 
korkeimmaksi arvoksi eli ihmisyyttä isolla 
I:llä. Siksi Pekka Ervast sanoi opetuksi-
aan Ihmisyyden uskonnoksi. Vähitellen 
se tulee voittamaan, sillä se on koottu 
henkisen tutkimuksen parhaista aineksis-
ta. Vähitellen yhä useammat ymmärtävät 
sen keskeiset opetukset. Ne ovat minulle 

Jarmo Anttila

Pääkirjoitus
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teosofiaa, antroposofiaa ja ruusuristiläi-
syyttä yhdistettynä Jeesuksen Vuorisaarnan 
eettisiin ohjeisiin. Se on Vesimiesajan uusi 
Ihmisyys, joka tosin vielä joutuu kamppai-
lemaan vanhojen Kalojen aikakauden ar-
vojen kanssa.

Vapaamuuraripaneeli Helsingin Yliopis-
tolla onnistui, sanoisinko veljellisissä mer-
keissä. Siitä enemmän tuonnempana leh-
dessä Anne Paalon artikkelissa. Meillä on 
paljon yhteistä ja myös eroavuuksia. Han-
kalin kohta lienee perinteisille vapaamuu-
rarijärjestöille naisen mukana oleminen 

siinä. Mutta erosimme ehkä vielä kaikis-
ta muista siinä että meillä on teosofinen 
perusta, kun muut korostivat kristillisiä 
arvoja. Tulkitsen tuon kristillisyyden tässä 
yhteydessä tarkoittavan luterilaisen kirkon 
arvoja. Eiväthän ne toki ole mitään huo-
noja arvoja. Sen sijaan en voi tunnustaa 
ja hyväksyä kirkon monia opetuksia ja 
dogmeja. Niin kuin Pekka Ervast sanoi, 
jäi Lutherin uskonpuhdistustyö kesken. 
Kaikki kunnia Lutherille, mutta työ jat-
kuu nyt Ihmisyyden uskonnon merkeissä.

Hyvää Joulua ja 
Ihmisyyden aatteen paloa 

tulevalle 100 vuodelle!
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Pekka Ervast, Toimittajalta

Pettymys

Viime vuosisadan kuluessa oli ehti-
nyt muodostua ystävällinen ja hyvä 

väli Suomen ja Venäjän välille. Suomen kan-
sa oli unohtanut vanhan emämaansa Ruotsin 
ja alkanut pitää Venäjää luonnollisena isän-
tänään ja suojelijanaan, jonka turvissa se yhä 
vapaammin saisi kehittää omaa - venäläises-
tä suuresti poikkeavaa - sivistystään. Mutta 
vuosisadan viime vuosikymmeninä saivat 
asiat uuden käänteen. Panslavistinen Venäjä 
alkoi huomauttaa, että sillä olikin toisenlaiset 
ihanteet kuin Suomen kansalla: ei Venäjän 
suuressa valtakunnassa tarvinnut olla pikku 
valtoja omine sivistyksineen - siinä kaikki piti 
olla suurta ja yhtenäistä; Suomi, joka erotta-
mattomasti kuului Venäjän valtakuntaan, oli 
sentähden liitettävä siihen sivistyksensäkin ja 

kansallisen elämänsä puolesta ja sanalla sa-
noen venäläistytettävä; Suomi sai heittää van-
hat ihanteensa ja väistyä väkevämmän tieltä. 
Kansamme ei kuitenkaan suostunut muitta 
mutkitta tervehtimään uutta venäläistä poli-
tiikkaa. Se nousi vastarintaan, sitkeään, aseet-
tomaan, passiiviseen vastarintaan, taistellen 
sanan ja ajatuksen voimalla niinkuin sen omat 
sankarit muulloin. Se luotti oikeuteensa, se 
pani toivonsa tulevaisuuteen. Sen itsetunto oli 
herännyt, se tiesi, että sorto oli väärä histori-
an tuomion edessä, se tunsi henkensä koko 
vakaumuksella, että suuremmalla kansalla ei 
ollut oikeutta estää ja rajottaa pienen kansan 
elämisvapautta. Väkeväm män "oikeus" ei ol-
lutkaan oikeutta. Ei suuri kansa ollut oikeu-
tettu pientä kukista maan tai sen maata vallot-
tamaan. Missä oli oikeastaan se jumalallinen 
oikeus, jonka mukaan Suomi oli "erottamat-
tomasti" kytketty Venäjään?

Kun nämä epäilykset heräsivät Suomen kan-
sassa, silloin sen elämä alkoi tuntua raskaalta. 
Yhteys Venäjän kanssa kävi päivä päivältä sie-
tämättömämmäksi. Ei suurlakkokaan tuotta-
nut kuin hetken kevennystä. Pian reaktsioni 
sai uutta vauhtia, ja kun europpalainen sota 
alkoi ja Suomi, joka ei pienimmässäkään mää-
rässä ollut mukana sitä sotaa päättämässä, 
joutui sen johdosta kärsimään sekä suunnat-
tomia aineellisia vahinkoja että sanomatonta 
sielullista tuskaa ja häpeää, niin kärsimyksen 
malja oli ääriään myöten täynnä ja kansan hen-
ki voihki ja valitti salaa jumalalleen: "ota pois 
minulta tämä kalkki". Mutta malja oli tyhjen-
nettävä ja kansamme alistui kohtalon tahdolle.

Silloin yö äkkiä muuttui päiväksi. Venäjän 
kansa nousi ja heitti ikeen hartioiltaan. Tsaa-
rivalta kukistettiin. Kansa oli vapaa, Venäjän 
valtakunnan kaikki kansat olivat vapaat. En-
si hetken huumaus oli mahtava. Niin suurta 
oli tapahtunut, että mikä tahansa viisas ja jalo 
teko tuntui mahdolliselta venäläisten taholta. 
Minullakin oli uneton yö. Yksi ainoa ajatus 
kummitteli aivoissani: nyt venäläisten sota-
joukkojen täytyy heti vetäytyä pois Suomesta. 
Ja minusta tuntui, että tästä täytyy puhua jolle-
kin, virkaa tekevälle kenraalikuvernöörille tai 
väliaikaiselle hallitukselle. Mutta mikä polii-
tikko minä olin? Mitä arvovaltaa minulla oli? 
Eihän kukaan maailman mahtavista välittäisi 
tuntemattoman kirjailijan lörpötyksistä. Ja 
vaikka minulla jo oli kirjotettuna ajatukseni 
huhtikuun Tietäjää varten, pyyhin sen käsi-
kirjotuksesta ja korjasin paikan, ettei näyttäisi, 
ikäänkuin minä tahtoisin viisaampia neuvoa.
En tiedä, olisiko tuo tuuma Suomen tyhjen-
tämisestä sotaväestä silloin voinut toteutua 
- arvatenkin se pätevältä taholta lausuttuna 
olisi herättänyt joko suurta myötätuntoa tai 
tuskallista hämmästystä venäläisissä hallitus-
piireissä. Suomelle siitä epäilemättä olisi ollut 
onnea, sen me nyt olemme oppineet, katke-
rasti oppineet. Nälänhätä on ovella; ja meillä 
on ruokittavana satatuhansinen armeija. On-
ko ihme, jos kansamme siellä täällä rukoilee: 
viekää ihmisyyden nimessä pois nämä joukot!

Puoli vuotta ollaan nyt keinuttu tunteitten aal-
loilla, mutta ensi hetken innostukseen ei olla 
enää noustu. Päinvastoin ollaan tasaisesti lui-

suttu alaspäin uskossa venäläisten ihanteitten 
kestävyyteen. Olisimme niin mielellämme sei-
soneet venäläisten kanssa rinnatusten taiste-
lussa totuuden ja oikeuden puolesta, ihantei-
den puolesta. Mutta me olemme todellisuuk-
sien kansa. Me emme tyydy sanoihin, joissa ei 
ole tahtoa takana. Me vaadimme itseltämme 
ja toisilta, että sanat ovat elämää, että niissä 
on luova voima, että ne ovat tietäjän sanoja. 
Me aina odotamme, että sanat vievät tekoihin, 
että niissä pysytään, että ne ovat lupauksia. Jos 
puhumme ihanteista, aiomme niitä toteuttaa. 
Jos haaveilemme, ovat haaveemme ennustuk-
sia. Koko sydämellämme olisimme vanhalla 
karaistulla tahdon sitkeydellämme työsken-
nelleet Venäjän kansan kanssa käsi kädessä 
vapauden ja kansanvallan suurten ihanteiden 
puolesta. Nyt me sen sijaan olemme täynnä 
hämmästystä. Onko Venäjän kansa niin epä-
vakaa? Heiluuko se aina toisesta äärimmäisyy-
destä toiseen, despotismista anarkiaan ja anar-
kiasta despotismiin? Eikö se voi tunteitaan 
hillitä eikä tahtoaan hallita? Eikö se osaa kat-
sella elämän todellisuutta silmiin? Niin äkkiä-
kö se unhotti saavutuksensa, niin äkkiäkö se 
petti ihanteensa? Pitääkö siis uudistua Rans-
kan vallankumouksen moninaiset vaiheet ja 
tuleeko lopulta taantumus voittamaan? Silloin 
toivokaamme, että historian kulku ennen pit-
kää erottaa Suomen Venäjästä.

Tietäjä
Syyskuu 1917
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Rauno Rinkinen

Suomen itsenäisyys ja kohtalon sormi
Sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asunto

Ensin täytyy todeta, että en aio puuttua 
päivän politiikkaan, vaikkakin olen va-

kuuttunut siitä, että kaikki todellinen henki-
nen pyrkimys vaikuttaa myös jollain aikavälillä 
siihen. Kuten Pekka Ervast (P.E.) aikanaan 
totesi, että "mikä tapahtuu pienoiskoossa 
Ruusu-Ristissä, tapahtuu myös Suomessa".

Tätä lausetta on väärinymmärretty ja ajateltu 
Ruusu-Ristin jollain tavoin pullistelevan mah-
tavuudellaan.  Mutta toisaalta voidaan nähdä, 
että Ervastin aikana tilanne oli toisin kuin nyt. 
Ervast oli Helsingin kirjastojen luetuin kir-
jailija ja Ruusu-Ristin jäsenmäärä oli erittäin 
runsaslukuinen. Kilpailijoita ei sillä saralla 
juurikaan ollut, toisin kuin tänä päivänä, jol-
loin kaikkien henkisten virtausten ja liikkeiden 
yhteiset ponnistukset, ja miksei myös virheet, 
näkyvät tavalla tai toisella koko Suomessa.

Tämä esitelmäni nimi tulee eräästä P.E.:n esi-
telmästä nimeltä "Suomen itsenäisyys ja koh-
talon käsi", joka on pidetty 11.12.1927 eli sil-
loin, kun Suomi itsenäisenä valtiona täytti 10 
vuotta. Laitoin esitelmäni otsikkoon käden 
tilalta sormen, koska en pysty Ervastin ta-
paan koko kädellä antamaan, vaan voin vain 
sormella osoittaa joihinkin viisaana pitämi-
eni henkilöiden tutkimuksiin. Näistä tietysti 
jo mainittu P.E. päällimmäisenä, mutta myös 
jossain määrin Suomen kirjallisuuden histori-
aan ja joihinkin tuntemiini tietäjiin, joihin lu-
en myös edesmenneen Tapio Kaitaharjun.

Nimen kohtalon sormi viittaa tietysti myös 
karmaan ja käsittää näin ollen menneisyyden, 
nykyhetken ja tulevaisuuden.

Kirjallisuutta, mistä ehkä parhaiten pystyy 
tutkimaan menneisyyttä, on suomenkielen 
osalta pidetty nuorena ja aloittelevana toisten 
sivistyskansojen kirjallisuuden rinnalla. Mutta 
vanha oppikirjani, Suomalaisen kirjallisuuden 
historia (Haila, Heikkilä, Kauppinen), kertoo 
jo suhteellisen vanhasta kirjallisuudesta. Siinä 
esitetään, että "syvemmin asiaa tutkiessaan jo-
kainen huomaa tuon tavanomaisen käsityksen 
erheellisyyden. Painettu suomenkielinen kir-
jallisuus on jo yli 400 vuotta vanhaa, sillä se 
pääsi hyvin entein alkuun 1540-luvulla, suun-
nilleen samoihin aikoihin kuin muidenkin 
Pohjoismaiden vastaava kirjallisuus. Ja kun 
mukaan otetaan runsas kansanrunous, tulee 
kirjallisuutemme iäksi vähintään tuhat vuotta. 
Suomenkielinen kirjallisuus kohoaa siis ikää 
mittapuuna käyttäen maailman vanhimpien 
nykyään elävien sivistyskansojen kirjallisuu-
den rinnalle." Näin kertoo siis kirjallisuuden 
historia.

Merimiehenkadun toisella puolella, Ruusu-
Ristin Temppeliä vastapäätä, oli aikanaan 
Kirjokansi-niminen kirjakauppa ja kahvila. 
Johdin sen toimintaa jonkun aikaa ja pidim-
me 15.12.1992 kirjanjulkistamistilaisuuden, 
jossa julkistettiin Tapio Kaitaharjun kirja ”Me 
suomalaiset”. Tilaisuus oli kohottava ja läm-

minhenkinen. Tuon kirjan takakannen teksti 
kertoo, että "Tapio Kaitaharju luo uudenlai-
sen kuvan suomalaisesta alkuperästä, esihis-
toriasta ja merkityksestä Euroopan myöhem-
mille kulttuureille. Perustana on käytetty mm. 
eräiden viime vuosisadalla vaikuttaneiden ei-
suomalaisten tiedemiesten tutkimuksia.”

"Menneisyyden viime vaiheessa kehittyneen 
kalevalaisen kulttuurin juuret ulottuvat 5000 
vuoden taakse. Sieltä on peräisin suomalaisten 
kansallinen voima, joka oikein ymmärrettynä 
on myös nykysuomalaisten käytettävissä."

Tämä näkemys vie jo 
suomalaiset nykyisten 
sivistyskansojen edel-
le. Kaitaharju on myös 
käyttänyt lähdeaineisto-
na harrastelijatutkijoita 
Ilmari Virkkalaa ja Vih-
tori Jussilaa, joista edel-
lisen kirja on nimeltään 
"Suomalaiset Euroopan 
vanhin sivistyskansa." Vielä eräs suomalainen 
niiden ei-suomalaisten lisäksi on Yrjö Sakari 
Yrjö-Koskinen.

Kaitaharjun yksi tutkimustapa on ollut se, että 
elämän lainalaisuuden mukaan muinainen toi-
minta on olemassa ja tavoitettavissa edelleen 
olemassa olevina energioina. On löydettävä 
se taajuus, missä nuo vanhat tapahtumat ovat 
edelleen.

Venekirveskansa

Kerrotaan tuollaisesta venekirveskansasta, 
jonka ensimmäinen nousun aika alkoi reilut 
5000 vuotta sitten, toinen 750 vuotta ennen 

ajanlaskumme alkua ja kolmas tämän ajan-
laskumme alkamisen paikkeilla.

Tästä venekirveskansasta on kaksi näkemystä. 
Toinen "uusi" eli virallinen tutkimus sanoo, 
että on kyse indoeurooppalaisista paimento-
laisista ja vanhempi tutkimus sanoo, että se 
on ollut suomalainen kantakansa.

Tästä venekirves- tai vasarakirveskansasta kir-
joitti tutkija Matti Huurre: "Myöhäiskampa-
keramiikan aikana ilmestyy Suomen mante-
reellekin aineistoa, joka täydellisesti poikkeaa 
kaikesta aikaisemmasta. Tunnusmerkillisiä 

esineitä ovat huolel-
lisesti valmistetut rei-
jälliset vasarakirveet, 
joiden nimitys johtuu 
vasaramaisesta hama-
rasta - muodon perus-
teella niitä sanotaan 
myös venekirveiksi 
tai veneenmuotoisik-
si vasarakirveiksi - ja 

tasapohjaiset, kampakeraamista paljon pie-
nemmät ja niukemmin koristellut saviasti-
at. Kysymyksessä on selvästi uusi kulttuuri... 
sen asuinpaikkojen valinta ja hautaustavatkin 
poikkeavat aikaisemmista.

Samoihin aikoihin voi vastaavanlaisen kulttuu-
riaineksen todeta levinneen laajalle koko Eu-
roopassa. Lännessä sen alue ulottui Reinille, 
etelässä Tonavan tienoille, Puola ja Itä-Baltia 
liittyivät siihen, idässä se käsitti alueen Dnep-
rin keskijuoksulta Volgan latvoille ja Volgan 
varret aina suureen mutkaan saakka. Pohjoi-
sessa se ulottui Suomen lounaisosiin, Keski-
Ruotsiin sekä Norjan rannikolle Trondheimin 
seudulle asti. Vanhimmassa vaiheessa kulttuuri 
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täällä laajalla alueella oli varsin yhtenäinen, 
mutta ajan mittaan erot sen piirissä kasvavat."

P.E. kirjoittaa myös kuinka nykyiset suomalai-
set polveutuvat Keski-Euroopassa vaikutta-
neesta kulttuurista, joka oli erittäin henkistä 
eikä siitä ole juurikaan muistomerkkejä eikä 
esim. temppeleitä jäänyt jälkipolville. Kaita-
harju kuvaa kuinka silloiset suomalaiset saivat 
hyvin korkeaa energiaa, jota on vieläkin käy-
tettävissä. Ervast pitää jo Kalevalaa todistee-
na siitä, että suomalaisilla on ollut tietoinen 
yhteys Salaiseen veljeskuntaan vanhojen mys-
teerioiden tavalla.

Tuo vanha osa historiaa, ja varsinkin suo-
malaisten historiaa, on vähemmän tutkittu 
ja tunnustettu. Sillä on kuitenkin ollut ja on 
edelleen jokin merkitys myöhempiin aikoihin. 

  
Suomeen alkoi syntyä suurmiehiä

Kaikille kouluopetuksesta tuttu nimi on Mi-
kael Agricola (1510 – 9.4.1557), joka syntyi 
maanviljelijäperheeseen Pernajan pitäjässä 
1510 tienoilla. Hän kävi koulun Viipurissa ja 
siirtyi opettajansa mukana Turkuun, jossa hän 
tutustui Pietari Särkilahden saarnojen kaut-
ta Lutherin oppiin ja tuli sen kannattajaksi. 
1536 hän pääsi jatkamaan opintojaan Witten-
bergiin Lutherin ja Melanchthonin johdolla. 
Myöhemmin hän palasi Turkuun, jossa jatkoi 
aloittamiaan kirjallisia töitä. 1554 hänestä tuli 
Turun hiippakunnan piispa ja hän kuoli 1557 
paluumatkalla Moskovan rauhanneuvotte-
luista. Hänet haudattiin Viipurin tuomiokirk-
koon.

Agricola loi Suomen kirjakielen, teki paljon 
käännöstyötä ja joutui hankkimaan rahoituk-
set painatukseen ja jopa valvomaan niitä Tuk-

holmassa. Hän sai aikaan kymmenkunta teos-
ta, yhteensä 2400 sivua. Aapinen oli keskeinen 
kielen kannalta, mutta myös monet uskonnolli-
set Jeesuksen elämää ja Uutta Testamenttia kä-
sittelevät teokset olivat tärkeällä sijalla.

Tietysti tuli myöhemmin hänen työnsä jatkajia. 
Suomen kielen asema alkoi vahvistua ja suoma-
laisuuden aate syntyi.

Elias Lönnrot (9.4.1802 – 19.3.1884) keräsi 
kansan runoja ja kokosi Kalevalan ja uudisti 
suomenkielen. Lönnrot kirjoittautui Turun yli-
opistoon 1822, samalla viikolla kuin Runeberg 
(5.2.1804 – 6.5.1877) ja Snellman (12.5.1806 
– 4.7.1881). Vaikka Runeberg ja Topelius 
(14.1.1818 – 2.3.1898) kirjoittivatkin runojaan 
ruotsinkielellä, oli se hengeltään täysin suoma-
laista.

Aleksis Kivi syntyi 10.10.1834 (k. 31.12.1872), 
Minna Canth 19.3.1844 (k. 12.5.1897) ja Juhani 
Aho 11.9.1861 (k. 8.8.1921). Aho kirjoitti mm. 
teoksen "Kevät ja takatalvi", joka kuvaa tuon 
kansallisen heräämisen aikaa ja siinä esiintyvät 
nuo Suomen kirjallisuuden suurmiehet.

Kun vielä lisätään muutama nimi, kuten Ar-
vid Järnefelt (16.11.1861 – 27.12.1932) ja Eino 
Leino (6.7.1878 – 10.1.1926), saadaan aikaan se 
luettelo, josta voisi sanoa, että he ovat "Väinä-
möisen opetuslapsia". Tähän voidaan lisätä vie-
lä Akseli Gallen-Kallela (26.4.1865 – 7.3.1931) 
ja Jean Sibelius (8.12.1865 – 20.9.1957) ja var-
maan vielä muitakin, kuten tietysti Pekka Er-
vast (26.12.1875 – 22.5.1934).  

Olen kuullut, että on ihmetelty, miten on syn-
tynyt niin paljon suurmiehiä samaan kansaan 
ja niin samaan aikaan. Mutta näin piti olla, että 
syntyi uusi suomalainen sivistys, jolla oli men-

neisyys ja se hetki, josta voitiin rakentaa uusi 
tulevaisuus. Itsenäinen Suomi, jolla on oma 
tehtävänsä kansojen joukossa.

Sanotaan, että Aleksanteri I lausui Suomes-
ta sanat: "minä tahdon nostaa tämän kansan 
Euroopan kansakuntien joukkoon." Ja Suomi 
nousi toisten kansakuntien joukkoon. Suo-
men kansallishenki rupesi elpymään. Nuo 
suuret "auttajasielut" (kuten P.E. heitä nimitti) 
kaivoivat kuin aarteita Suomen kansan sydä-
mestä.  J.V. Snellman herätti suomalaisuuden 
hengen ja Runeberg ja Topelius loivat isän-
maallisuuden.

Suomen kansa alkoi tuntea itsensä omana 
kansanaan, ja niin Kalevala kuin muukin kan-
sanrunous herätti sisäisiä muistoja menneisyy-
destä. Vaikka meidän menneisyytemme olikin 
vielä tuntematon, ilmeni kansanrunoudes-
samme se, että esi-isämme olivat olleet teke-
misissä todellisten mysteerioiden kanssa ja 
tunteneet korkeat henkisen elämän ilmaukset.

Teosofit huomasivat Kalevalasta, että siinä 
ilmeni sama aikainviisaus kuin muissakin py-
hissä kirjoissa. Kun muisto tästä heräsi uu-
delleen, suomalaiset tunsivat itsensä kansaksi, 
joka rakasti kieltään, maataan ja tunsi itsensä 
yhdeksi heimoksi. Tätä on pidetty todisteena 
siitä, että meillä oli kansallisdeeva, suojelus-
henki, joka odotti jotain kansaltaan, että se 
tekisi vielä jotain historian näyttämöllä.

Herää kysymys, onko Suomen kansalla 
ja Suomen deevalla jokin tehtävä.

Tämän tehtävän voi nähdä myös siinä, että 
tänne syntyi paljon sellaisia sieluja, jotka oli-
vat sisäistäneet sen tehtävän. P.E. esittääkin, 
että tänne syntyi sellaisia sieluja, jotka olivat 

eläneet ja hakeneet kokemusta kuka Italiasta, 
Ranskasta, Saksasta, Intiasta tai Kiinasta ja 
olivat täynnä elämänvoimaa. Toivat kuin van-
hojen suomalaisten joukkoon uutta virtaa. He 
olivat kuitenkin vanhoja suomalaisia, jotka eli-
vät muualla silloin, kun Suomessa eli vähem-
män kehittyneitä sieluja. Nämä olivat tietysti 
sitoutuneet samaan tehtävään kuin Suomen 
kansallishaltia. Näitä sieluja alkoi jälleensyntyä 
Suomeen.

Mikä on Suomen tehtävä?

Mielenkiintoinen kysymys kuuluukin, onko 
Suomella jokin erikoistehtävä, joka mahdol-
lisesti poikkeaa muiden Euroopan kansojen 
kohtalosta.

P.E. sanoo, että kansan tehtävä on olla Euroo-
pan omanatuntona. Aikamoinen tehtävä, ku-
ten olemme oppineet, on ihmisen omantun-
non ääni ns. korkeamman minän ääni, joka 
tulee henkemme kautta ikään kuin Kristuksen 
äänenä.

Miten joku kansa voisi asettua tällaiseen ase-
maan? Pystyykö se edes vähäisessä määrässä 
tuomaan jotain opetusta, joka on muuta kuin 
puhtaasti itsekästä?

Mielestäni joitain merkkejä tästä voimme näh-
dä, mutta niistä ehkä myöhemmin.

Vanha suomalainen sanontahan sanoo, että 
”kukas sen kissanhännän nostaisi, ellei kissa 
itse”. Eli meidän on itse syvennyttävä näihin 
kansamme vaiheisiin.

Mutta tutkikaamme, mitä P.E. kertoo Suomen 
kansallishaltijasta ja sen tehtävästä kirjassaan 
Uudestisyntyvä Suomi. Hän kuvaa deevaa au-

Joulukuu.Sisäsivut-4_17indd.indd   10-11 10.12.2017   22:36:37



12 13

tuudenjulistuksilla Matteuksen evankeliumin 
5. luvun mukaan: "Autuaat ovat hengessään 
köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. 
Autuaat ovat murheelliset, sillä he saavat loh-
dutuksen. Autuaat ovat siveät, sillä he saavat 
periä maan. Autuaat ovat ne, jotka isoovat ja 
janoovat vanhurskautta, sillä he ravitaan." Nä-
mä siis kuvaavat Suomen deevan luonnetta.
Nämä myös sitten jossain määrin kuvaavat 
kansamme luonnetta. Hengessä köyhät tar-
koittaa tietynlaista nöyryyttä ja tiedon halua. 
Ehkä se näkyy kirjastoina, kansanopistoina, ja 
että Suomi on ollut kärjessä Euroopan kanso-
jen lukutaidossa. Suomi on ollut sillä tavoin 
sivistynyt, että meillä luetaan paljon riippu-
matta koulutustasosta. Jonkinlaista tiedon ja-
noa siis.

"Autuaat ovat murheelliset" 

P.E.: "Meidän deevamme on ottanut päällen-
sä pitkän kärsimyksen ja pitkän kärsivällisyy-
den historiakauden. Hänen elämänsä on ollut 
sisäistä laatua...ei ole mitään persoonallista 
saavutusta kansansa välityksellä, vaan on va-
paaehtoisesti pukeutunut suruharsoon... ja 
odottaa kärsivällisesti. Mutta sisäisesti hän 
riemuitsee näkemyksistänsä, joita hänellä on... 
Monen monen vuosisadan aikana on hänen 
elämänsä ollut ulkonaisesti murheellinen, 
mutta sisässään kärsivällistä ja riemukasta, tie-
täessään, että hän on "saapa lohdutuksen".” 
Tämä on selvästi kansamme piirre, soittom-
me ja laulumme on suruista tehty, niin kuin 
monesti sanotaan.

"Autuaat ovat siveät, sillä he saavat pe-
riä maan"

Sana siveä on alkujaan tarkoittanut hiljaiset, 
sävyisät. He perivät maan. Deevamme on 

tällainen, eikä usko väkivallan voimaan vaan 
odotukseen ja kärsivällisyyteen. Kyllähän 
ajattelevat ihmiset ymmärtävät, että väkival-
ta ei ole oikea ratkaisu. Väkivallalla voi het-
kellisesti saada jotain, mutta väkivallan kierre 
jatkuu. Väkivallalla saavutetuista voitoista jää 
kytemään uusi väkivallan alkusiemen. Tälläkin 
hetkellä maailmalla uhotaan ja puidaan nyrk-
kiä. Tällöin tarvitaan rauhan neuvottelijoita. 
"Autuaita ovat ainoastaan ne, jotka uskovat 
hengen voimaan eivätkä luota väkivaltaan."
Kalevalassa ja kansanrunoudessamme ilme-
nee kuinka on kunnioitettu tietäjiä, laulajia, 
niitä, joilla on hengen voima. Vaikka P.E.:n 
haave aseettomasta Suomesta ei ole ainakaan 
vielä toteutunut, on kuitenkin jonkinlaisia 
kansamme piirteitä rauhanomaisuus ja neu-
votteluratkaisut.

Sitten tuo viimeinen "Autuaat ovat ne, 
jotka isoovat ja janoovat vanhurskaut-
ta, sillä he ravitaan."

Ervastin mukaan meidän kansallisdeevalla on 
kaipaus oikeuteen, ja vielä syvemmällä että 
veljeys vallitsisi, niin kuin se suuren elämän 
lakina tulisi vallita niin luonnossa kuin näky-
mättömissä maailmoissa. Kuten se vallitsee 
korkeissa hengen maailmoissa. Vaikka näem-
me ympärillämme epäveljellisyyttä, on meillä 
kuitenkin yleismaailmallisesti ottaen veljeys 
jossain määrin näkyvää. Meillä kuitenkin pyri-
tään pitämään huolta kaikista ihmisistä ja eläi-
mistäkin. Erot ihmisten elintason välillä eivät 
ole niin räikeitä kuin jossain muualla. Eräänä 
sivistyksen mittana olen pitänyt sitä, että meil-
lä on kehitysvammaisille ym. ryhmille omat 
koulut, joissa heille opetetaan erikoisopetusta.

Tällaisia piirteitä ja ominaisuuksia on nähty 
kansallishaltiassamme ja niiden heijastumia 

kansaamme. Voisi tietysti sanoa, että meidän 
tehtävänämme suomalaisina on tuoda tuota 
viisautta, mikä on esimerkiksi noissa autuu-
denjulistuksissa ja mitä kansallishaltiamme 
meille inspiroi.

P.E.: "Jos tahtoisimme vähääkään profetoida, 
voisimme sanoa: kansamme on tällähetkellä 
sielullisesti ja henkisesti siinä tilassa, että se 
odottaa pelastajaansa. Se odottaa teosofis-
ta maailmankatsomusta, joka päästäisi sen 
alemmasta itsestään. Jo alkavat ihmiset ym-
märtää, että Suomen kansalla on kulttuuri-
tehtävä edessään, ja että tämä on henkistä 
laatua, kauniimpaa laatua kuin aineellinen 
kulttuuri, mutta vaikeampaa ja korkeampaa. 
Meidän kansamme vain odottaa sitä maail-
mankatsomusta, joka pelastaisi sen ristirii-
taisten intohimojen pimeydestä, voittaisi sen 
ymmärryksen ja loisi valoa sen järkeen niin, 
että se voisi uskoa tuohon korkeampaan elä-
mäntehtävään, minkä se sisimmässään itses-
sään aavistaa..."

Kansansielu

Teosofiassa puhutaan aurasta, joka on jon-
kinlainen henkinen ilmapiiri tai loiste kuten 
myös sanotaan. Jokaisella ihmisellä on tällai-
nen aura, jossa hän elää. Herkkä ihminen voi 
aistia toisen auran. Kansoilla on myös oma 
kansallisauransa, sen kansan aura, henki-
nen ilmapiiri, joka ilmentää sen kansansielun 
luonnetta ja vaiheita. Tämän me huomaam-
me, kun matkustamme eri maissa, niissä on 
erilainen ilmapiiri.

Kansansielu ei ole pelkästään kansan 
yksilöiden synnyttämä, vaan siinä on 
muutakin.

Tietäjien mukaan kansansielu on kuten ihmi-
senkin sielu, Jumalsyntyinen. Muinaiset kan-
sat uskoivat, että ihmiskunta ja lähinnä hei-
dän oma kansansa oli elänyt oman lapsuusai-
kansa viattomuudessa oman paratiisiaikansa 
onnessa. Heidän omat sankarinsa ja tietäjän-
sä liikkuivat ihmisten keskellä. Ensimmäi-
set ihmiset olivat syntyneet yliluonnollisella 
tavalla ja heitä palvottiin esi-isien henkinä. 
Suurimmat sankarit syntyivät yliluonnolli-
sella tavalla, neitseellisesti. Aivan kuten Väi-
nämöinenkin Suomen suuri kansallissankari 
syntyi ilman immestä, joka tuli tuulenhenkä-
yksestä raskaaksi.

"Tämä taivaallinen syntymä kuvaa 
Suomen kansan uskoa oman sielunsa 
jumalalliseen alkuperään" (P.E.)

Me uskomme henkimaailmaan ja sen asuk-
kaisiin ja myös, että kansoissa on jotain "yl-
häältä". Että kansansielu ei ole pelkästään 
kansallisaura, vaan sekin on syntyjään jostain 
korkeammasta hengenmaailmasta.

P.E.: "Mikä on Suomen kansan sisin olemus, 
kansansielun jumalainen sisältö? Se on suo-
malaisuuden idea eli aate, jonka tarkoitukse-
na on suomalaisella tavalla kirkastaa Jumalan 
totuus. Jumalallisesta lähteestä pulppuaa elä-
män kirkas vesi, ja kansojen sielut ovat astiat, 
joihin vesi virtaa, ne kanavat, joita pitkin elä-
män virta maailmaan juoksee. Suomalaisuus 
on se porras, jota pitkin Suomen kansan on 
noustava elämän lähteelle, Jumalan luo. Jos 
opimme tuntemaan Suomen kansan sisim-
män hengen, silloin samalla juomme sitä 
totuuden elävää vettä, joka sammuttaa koko 
ihmiskunnan janon."
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Aika mahtavia sanoja Ervastilta ja niin 
tosia.

Kuten ihmisen sielu ei ole mikään epämää-
räinen idea, vaan selkeä minä-tajunta, samoin 
kansansielullakin on minä-tajunta, johon sen 
jumalallinen aate personoituu. Se on ylhäältä 
tullut aivan kuten ihmisenkin. Mutta kansan 
minuudella ei ole näkyvää yksilöllistä ruumis-
ta, vaan sen näkymätön ruumis on kansallisaura. 
Kansansielu on kansan minä-tajunnan käyttö-
väline. Kansansielu on joukkosielu, ja kansan 
minuus eräällä lailla kollektiivinen minuus, 
joka elää miljoonien yksilöiden kautta ja vä-
lityksellä. 

Tuo mahtava olento on enkeli, suoje-
lusenkeli, josta Ervast muodosti v.1913 
sanamuodon "kansallishaltia"

Väinämöinen

Muistan kuinka nuo-
ruudessani näin mer-
killisen unen, olin sil-
loin jo liittynyt Ruusu-
Ristiin ja lukenut lähes 
kaikki Ervastin kirjat, 
Blavatskya ja joitain 
muitakin teosofisia 
kirjoja. Tuossa unessa 
istuimme piirissä joidenkin ihmisten kanssa 
jollain metsäaukiolla, siinä oli n. 12 henkeä. 
Olimme syvässä mietiskelytilassa ja odotimme 
Väinämöisen tuloa tai paluuta. Kun heräsin 
tuosta unesta, tuntui se hyvin todelliselta ja 
olin jonkinlaisessa onnen tai ehkäpä autuu-
dentilassa. Ihmettelin sitä ja se syöpyi mieleeni 
niin, että muistan sen hyvin vieläkin n. 40 vuo-
den jälkeen. En siihen sen enempää kiinnit-
tänyt huomiota silloin. Vasta kun seuraavassa 
Ruusu-Ristin vuosikokouksessa Ruusu-Ristin 

silloinen johtaja Uuno Pore kertoi jonkun pu-
heensa päätteeksi nimellä, ”eräs unikuva”, tuon 
saman unen, jonka olin nähnyt. Silloin olin 
aivan ällikällä lyöty. No nyt, kun olen enempi 
ymmärtänyt ja tajunnut, että eihän siinä mitään 
sen kummempaa ollut kuin se, että liittyessäni 
Ruusu-Ristiin ja etsiessäni totuutta olen omalla 
pienellä sarallani ollut rukoilemassa ja mietis-
kelemässä ns. Väinämöisviisauden esille tuloa, 
samoin kuin muutkin ruusuristiläiset. Mutta 
menkäämme Väinämöisen tarinaan, kuten Pek-
ka Ervast kuvaa sen kirjassaan Uudestisyntyvä 
Suomi.

Väinämöinen on ollut jälleensyntyneenä Suo-
men suvun eri vaiheissa. Kalevalan Ainotarus-
sa tulee ilmi kuinka Väinämöinen oli jo viisas 
tietäjä, atlantilaisajan viimeisellä kaudella, jol-
loin uusi, arjalainen, rotu jo oli syntynyt ja sen 

sielulliset ominaisuu-
det jo alkoivat ilme-
tä. Tätä on sanottu 
sukumme alkutilaksi.  
Tämän tunnusmerk-
kinä on, että Suomen 
suku niin sielullises-
ti kuin fyysisesti elää 
neljännen ja viiden-
nen kulttuurikauden 
(juurirodun) keski-

välillä. Se ei enää kuulu atlantilaiseen rotuun, 
mutta ei vielä eurooppalaiseenkaan. Väinämöi-
nen on yksilö, joka on ollut ammoisista ajoista 
lähtien mukana Suomen suvun vaiheissa. Hä-
nen inkarnaationsa on sattunut "uraalisena" ja 
"suomalaisugrilaisena", "permalaisena", "vol-
galaisena ja "kantasuomalaisena" aikakautena. 
Kalevalassa on viittauksia eri inkarnaatioihin, 
mutta tarinamme etenee kantasuomalaisten 
aikakaudessa. Tuolloin tapahtui Väinämöisen 
sielussa suuri tapahtuma, uudestisyntyminen, 

jolla on ollut suuri merkitys Suomen suvun 
historiassa. Tämä tapahtui Buddhan kuole-
man ja Kristuksen syntymän välisenä aikana, 
siis ennen ajanlaskumme alkua.

Kun tietäjä syntyy "ottaakseen viimeisiä vih-
kimyksiään", ei hänen elämänsä ole enää ta-
vallista arkipäiväistä elämää. Väinämöisellä 
tämä ruumistus jakaantui kahteen jaksoon, 
joita jakoi suuri sisäinen herääminen ja siitä 
seuraava päätös.

Ensimmäisen jakson muodostivat 
hänen vaellusvuodet ja toisen hänen 
opetuskautensa.

Vaka vanha Väinämöinen,

Tietäjä iänikuinen

Oli teittensä ajaja,

Matkojensa mitteliä

Noilla Väinölän ahoilla,

Kalevalan kankahilla.

Hänen matkansa eivät rajoittuneet 
pelkästään "Kalevalan kankaihin" 
vaan ne veivät myös vieraille maille, 
joissa jo koti-ikävääkin koettiin.

Parempi omalla maalla

Vetonenkin virsun alla,

Kuin on maalla vierahalla

Kultamaljasta metonen!

Länsi-Euroopassa Väinämöinen tutustui 
Wothan-palvontaan ja kelttiläiseen pappisvii-
sauteen ja sen salamenoihin. Idässä Mustan-
meren rantamilla hän tutustui Kolkhis-maan 
mysterioihin ja sai sisäistä tietoa Buddhasta 
ja Buddhan opista. Kreikassa matkatessaan 
hän otti osaa orfilaisiin mysteereihin.

Väinämöisen kehitykselle oli tärkeitä ne ok-
kultiset kokemukset, joita hän matkoillaan te-
ki. Vaikka hän entuudestaan tunsi monenlai-
set henkiolennot, niin tapasi hän nyt loistavia 
"älyolentoja", jotka johtivat kansallishaltioina 
suurten joukkojen elämää. Tämä herätti uusia 
mietteitä Väinämöisessä ja hän arveli löytä-
neensä vastauksen druidien ja Kolkhiin ruh-
tinasmysteereistä.

Ja näin Väinämöinen itsekseen mietiskeli: "mi-
nun heimoni on elänyt läpi vuosituhansien. Se 
on nähnyt monen sivistyskauden nousevan ja 
laskevan. Kerrankin se oli saavuttanut korke-
an kulttuurin ja ulotti avarat rajansa auringon 
noususta sen laskuun. Rikas oli Perm, kuu-
luisa ja mahtava. Silloin heimollani oli ylevä 
haltiakin johtajanaan. Mutta mennyt on aika, 
kadonnut kansa komea. Aurinko on meiltä 
ryöstetty. Iloton on elämä Kalevalan kanka-
hilla. Vaan miksi jätti haltia kansansa? Eikö 
kelvannut enää heimoni hänelle?"

Väinämöinen näki syyn vanhan sivistyksen 
häviämiseen. Eivät uroot enää kyllin hartaasti 
etsineet syntyjä syviä eikä naiset kasvattaneet 
nuorisoa kyllin ryhdikkäästi. "Urosten mieli 
kääntyi maallisiin ja naiset heittäytyivät nuor-
ten huvitteluihin. Ei ollut isänmaalla ystävää 
eikä kansalla kunnon rakastajaa." Eikö siis 
ollut mitään keinoa voittaa onni takaisin? Ja 
Väinämöinen tuumasi ja keksi keinon: "Kan-
sani on elinvoimainen, tuhansia vuosia hei-
moni vielä voi elää. Ei se saa hävitä elämän 
näyttämöltä jälkiä jättämättä. Vielä sen tulee 
jotakin luoda! Sitä varten tarvitaan vain joi-
takuita uskollisia sieluja, jotka sen kehitystä 
tahtovat valvoa ja auttaa eteenpäin... On niitä 
urhoja nytkin, on tietäjiä, on taitajia minunkin 
heimoni keskuudessa... Enkö minä ensimmäi-
senä tahdo antautua kansaani palvelemaan? 
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Enkö minä mysteerioissa ole nähnyt, kuinka 
ruhtinaita ja johtajia luodaan? Enkö minä voi-
si kutsua takaisin kansani haltiaa? Näin haa-
veili Väinämöinen Suomen tulevaisuudesta.

Väinämöinen näki omaan menneisyyteen-
sä, johonkin aikaisempaan inkarnaatioonsa.  
Uraalilaiseen aikaan, jolloin hänen suku oli 
vielä yhtenäinen ja hän oli mahtavan ruh-
tinaan poika ja hänellä oli yksitoista veljeä. 
Kuoleman lähestyessä tuo ruhtinas jakoi 
maansa pojilleen ja vakuutti heitä viisaudella 
johtamaan maataan ja yhä uudelleen ja uudel-
leen syntymään kansansa keskuuteen. 

Väinämöinen tällöin ymmärsi, että tuli vali-
ta kahdentoista uskollisen joukko ja opettaa 
heille kaikki se tieto, minkä hän oli matkoil-
laan oppinut. Näissä hän käytti Mustanmeren 
ruhtinasmysterioita mallina. Koska silloin ei 
voinut ottaa vihkimyksiä päivätajunnassa, oli 
ne otettava toisella tasolla. Väinämöinen sai 
vihkimyksensä noiden kahdentoista läsnä ol-
lessa.  

Väinämöinen inkarnoitui vielä muutamia ker-
toja valmistuakseen mestarivihkimykseen ja 

viimeisimmässä ruumistuksessaan johti jouk-
konsa Suomenniemelle ja poistuessaan hän 
jätti lupauksen palata.

P.E.: "Mutta entisestä ihmisestä, Väinämöi-
sestä, tuli korkea ja ihana enkeliolento. ...Väi-
nämöinen deevaksi vihkiytyneenä joutui kos-
ketukseen Kristuksen jumalallisen persoo-
nallisuuden kanssa ja omaksuen Kristuksen 
kokonaan otti hänen oppinsa vastaan työnsä 
ojennusnuoraksi... Väinämöinen ajan täyttyes-
sä laskeutui taivaisesta kodistaan ja otti asun-
tonsa Suomen kansallisauraan, yhtyi Suomen 
kansan sieluun, sen kansan, jota hän ihmisenä 
oli ylinnä kaiken rakastanut ja jota hän nyt ju-
malana tahtoi palvella ja auttaa." 

Väinämöisellä on myös ennustus tulevaisuu-
desta, joka jäänee omaksi aiheekseen, sen 
aika näyttää. Suunnitelmat tulevaisuutta var-
ten ovat olemassa, mutta kaikki riippuu ny-
kyhetkestä. Kohtalon sormi osoittaa karman 
toimintaan, nyt on otollinen hetki, niin kuin 
sanotaan.

Lopuksi toistan tuon alun alaotsikon "Sitä 
kuusta kuuleminen, jonka juurella asunto"

Laskevan auringon valo
kylmä punakeltainen pysäyttävä kajo
ja seitinohut kuura. 
Ruohikon ja teiden mauste;
kuin tasaiseksi varistettu 
jäätävä sokeripeite.

Mutta kohta valahtaa pimeän viitta 
Talvipäivän seisauksen vääjäämätön muistutus:
Tämän pimeämpää ei tule.

Ja se on jo alkanut. Pimeän sisällä. Huomaamatta.
                   Oikean joulun helisevä kirkas
                                       ja enkelten kaukainen laulu,
                                                  sanaton puhdas viesti, 
                                                          jossa on kaikkien aikojen, kaikkien joulujen taika.

                   Sinäkin haluaisit sitä kaiuttaa
                           Se on outo ja tuttu ja vanha, menneitten vuosituhansien ajaton sävel.
                                      Kristallipallo ja yö, tähdet ja salattu voima,
                                               joka kantaa ja nostaa kyynelet silmiin,
                                                         tuo rauhan - oikean joulun tyyneyden.

                                          Miksi se aina häipyy se levollisuus? 
                                          Vai minäkö häivyn? 
                                          Tullakseni jälleen, kerta toisensa jälkeen
                                                       ja aina polvistun sitä odottamaan. 

                                                                                                    
                                                                                                                
                                                                                                                22.12. 07   Mauri

Joulukuu.Sisäsivut-4_17indd.indd   16-17 10.12.2017   22:36:39



18 19

Liilia Siiberg 

(Ruusu-Risti lehti 3/17 Anne Paalo)

Harrie Salmanin artikkelia lukiessani...

Ennen kaikkea asiavirheet. Aleksanteri 
I (1777-1825, vallassa 1801-1825)  ei 

suinkaan kuollut (?) Krimillä vuonna 1815 
vaan vuonna 1825 Azovin meren rannalla 
sijaitsevassa Taganrogin kaupungissa. Sieltä 
muuten on kotoisin kirjailija Anton Tšehov 
(1860 – 1904). Ovatko Aleksanteri I ja Fe-
dor Kuzmitš, arvioitu syntymäaika 1777/6 
– 1864 (ei Kuzmin, kuten artikkelissa) sama 
henkilö? Tästä asiasta on sadoittain tutki-
muksia. Daniil Andrejev Rauhan ruusussa  
arvostaa erittäin korkealle Aleksanteri I ja 
kallistuu uskomaan hänen tekevänsä Fedor 
Kuzmitšin hahmossa katumustyötä. Väite-
tään Aleksanteri I tietäneen vallankaappauk-
sen aikeista mutta hän ei toki arvannut että 
se päättyisi  hänen isänsä Paavali I (1754-
1801) murhaan. 

Fedor Kuzmitš oli kilvoittelussa saavutta-
nut sekä selvännäkijän että parantajan lahjat. 
Myös hänen kuolemansa jälkeen hän vastaa 
rukoilevien avunpyyntöihin. Tämän vuoksi 
vuonna 1984 Fedor Kuzmitš on kanonisoi-
tu nimellä pyhä Feodor Tomskilainen. Py-
himyksen elämäkerrassa mainitaan epäilyis-
tä hänen olevan tsaari, mutta ei oteta tähän 
kantaa. Sen sijaan Aleksanteri I ei ole kano-
nisoitu. Elene Koljonen (Suomen ortodok-
sisen kirkkomuseon asiakaspalveluvastaava, 
Kuopio) 17.9.2017 vastasi minun kyselyyni: 

”Aleksanteri I ei ole pyhittäjä, ja hänen iko-
nejaan ei voi olla. Tauluja tai maalauksia on”. 

Ei voi olla huomaamatta että Salmanilla il-
menee vähättelevä suhtautuminen Venäjään. 
Tämä on trendiä tänä päivänä. Todellako  
ortodoksisen uskonnon toivat Suomeen 
Konstantinopolin munkit? Ehkä sittenkin 
voisi olla suurempi merkitys vuodesta 988 
kastetuilla venäläisillä ja paikallisilla munkeil-
la? Salman myöntää, että Aleksanteri I antoi 
autonomian -”valtavan henkisen lahjan”. 
Mutta, että ”malliksi tulevalle Venäjälle”? on 
selvästi yliammuttu. Tuskin  Östrobottenissa 
olivat niin mallikkaasti asiat. 

Salman pehmentää arviota ”sivistymätön” 
Venäjä sanoilla ”vielä osittain”. Keneen ver-
rattuna? Mitä elämän aluetta hän lienee tar-
koittanut? Pietari Suuri (1672 - 1725) muu-
ten järjesti entisen jo olemassa olleen hallin-
tonsa Ruotsin mallin mukaisesti, Ekaterina 
Suuri (1729-1796) jatkoi tätä työtä. Etten 
sanoisi vei loppuun pitkän hallintokauten-
sa aikana (34 vuotta). Mikäli Salman puhuu 
henkisestä kulttuurista niin kristinusko oli 
saanut vakaan jalansijan ja Venäjä oli luosta-
rien ja kirkkojen kultakupolien peittämä. En 
kyllä ihmettele. Eurosentrisellä Lännellä ei 
ole silmää nähdä muita sivilisaatioita. Länsi 
levitti ”kulttuuriansa” ympäri maailmaa mm. 
Intiaan ja Kiinaan, joilla oli tuhatvuotiset 
kulttuuriperinteet. Sieltä itämaista viisautta 
ammennetaan yhä vaan. 

”Vihan lietsojien” joukossa vieri viereen on 
asetettu Trump, Putin ja Mao-vainaa! Vä-
hemmänkin tarkkaavainen ihminen huomaa, 
ettei näiden ihmisten luonteissa ja toimin-
tatavoissa löydy paljoakaan yhtäläisyyksiä. 
Muutenkin artikkelin subjektiin nähden sekä 
nämä henkilöt että medioissa käytetyn poli-
tisoidun klišeen vihanlietsojat ovat aivan tur-
hia. Aina kun metafyysisistä asioista puhut-
taessa sanotaan tarkka vuosi, minussa herää 
epäily. Vai että henkimaailmassa valon aika 
alkoi vuonna 1898? 
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21.1.  Jarmo Anttila:  Ihmiskunnan valoisa tulevaisuus

28.1.  Jarmo Ikola:  Suhteellisuuden taju

4.2.  Jari Jokilehto: Vuorisaarna – tie vapauteen
11.2.  Jorma Aunela: Telepatia, Alice A. Baileyn mukaan

18.2  Aija Tuukkala: Tuonen tytti
25.2.  Anne Paalo: Tintagel arkeologinen palatsi ja 

legendaarinen kuningas Arthur
4.3.  Siv Backas-Aro: Muinaisen egyptin symboliikka
11.3. Anita Johansson: Mielen tyyneys arkielämässä

18.3.  Markus Salokas:  Tahto
25.3.  Keijo Remes:  Totuuden paradoksi

8.4.  Raija Lemström: Uhrautumisesta uhriin
15.4.  Leena Rinkinen: Uusi liitto

22.4.  Paula Monto:  Luonto opettajana
29.4.  Matti Koskinen: Hyvä mieli

6.5.  Paula Ylä-Hokkala: Sana

ETSIJÄNPIIRI
Etsijäinpiiri ma klo 18.00 alkaen 15.1, 29.1, 12.2, 26.2, 12.3, 26.3, 16.4, 30.4 ja 14.5

Tiedustelut Esko Keitaanranta puh. 0504533691

MEDITAATIO
su klo 10.30 ennen esitelmää. 

Tiedustelut Jarmo Ikola puh. 0505111773

Ruusu-Ristin Temppeli  Helsinki
Merimiehenkatu 31, Helsinki sunnuntaisin klo 12.00 

www.ruusuristi.fi

Yleisöesitelmät keväällä 2018

                                                                                                                                                                      

Ruusu-Ristin Temppeli Jyväskylä
Aittokalliontie 3, Jyväskylä

Yleisöesitelmät ja kurssit kevät 2018 klo 13.00

28.1. Liilia Siiberg:
Suomi ja Venäjä historian ja metahistorian valossa

25.2. Kalevalajuhla
Aija Tuukkala: Lemminkäisen äiti

Musiikkia

25.3. Ari Salminen:
Vastarinta- vai vastarantausko?

22.4. Jukka Sarno:
Arvot, ajatus ja toiminta

Esitelmiin on vapaa pääsy. 

Esitelmän jälkeen on keskustelua kahvikupin ääressä.

LUKUPIIRI
Alkaen 17.1. joka toinen keskiviikko klo 18.00. 

Vetäjinä Pekka Kivikäs ja Terttu Wiio, puh. 040  579 5730

JOOGA
Joka keskiviikko  17.1. - 25.4.2018 klo 16.10.

Oma matto mukaan, 3€/kerta.
 Joogaopettaja Liilia Siiberg puh. 050 911 1377, 

 llsbrg8@gmail.com
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Porvoon yleisöesitelmät kevät 2018 klo 18.00
 Lisitzinin Taidemuseon Ekumeeninen Keskus 

lisitzin.museo.ekumeni.keskus@gmail.com

Sibeliuksenbulevardi 15  Porvoo

24.01.  Perttu Ilmarinen: 
Tiibetin Buddhalainen etiikka 

07.02.  Mauri Lehtovirta: 
Jeesuksen kolmas käsky - Periikö rehellisyys maan? 

21.02.  Anne Paalo: 
Tintagel arkeologinen palatsi (500-700 jKr.) ja 

legendaarinen Kuningas Arthur

  07.03.  Teemu Kassila: 
Ihmisen tehtävä

21.03.  Väinö Åberg: 
Vuorisaarnan eettisillä ohjeilla 

elämän ymmärrykseen ja onnellisuuteen

04.04.  Tarja Pursi: 
Henkinen elämä – tietoinen valinta

18.04.   Esko Keitaanranta: 
Henkiset harjoitukset

Porvoon Valon Tiellä
Esitelmät järjestää Porvoon Ruusu-Risti opintopiiri yhteistyössä

Teosofisen Seuran Porvoon Loosin kanssa

Opintopiirit klo 18.00 kokoontuu: 23.1. • 20.2. • 20.3. • 17.4. ja 15.5. 
Lukupiiri klo 16.30 kokoontuu: 8.2. • 22.2. • 8.3. • 5.4. ja 19.4. 

Äiti Teresa -peittopiiri klo 18.00 kokoontuu: 8.2 • 22.2. • 8.3. • 5.4. •  19.4.

28.1. Mauri Lehtovirta: 
Jeesuksen kolmas käsky - 

rehellisyyden välttämättömyys ja voima

25.2. Jarmo Anttila: 
Ruusu-Ristin vapaamuurarius 90 vuotta

25.3. Antti Savinainen: 
Yrjö Kallinen teosofina, pasifistina ja puolustusministerinä

29.4. Jouko Ikonen: 
Rauhan Vartijat

20.5. Ari Salminen: 
Vastarinta- vai vastarantausko?

 

Tiedustelut: Antti Savinainen, puh. 050 494 9597

keskusteluillat

 6.2. klo 18  Keskustelutiistai 
 6.3. klo 18  Keskustelutiistai 

 10.4. klo 18   Keskustelutiistai 
                                                   8.5. klo 18   Keskustelutiistai

 Tiedustelut: Jouko Ikonen, puh.  050 341 8795

Ruusu-Ristin Temppeli Siilinjärvi
Asematie 12

Yleisöluennot keväällä 2018 klo 12.00
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Päivänä Pyhänä

Tänä päivänä, pyhänä, sua ylistäin kiitän,
minut kantanut yli vetten, vaarojen oot
siks' kerron muille myös siitä...

Ett' uskoen, luottaen huomiseen,
saa voimaa ottaa kantaakseen, 
sen mitä elämä antaa,

saat harteilles' vain mitä kuuluukin, 
siks' ristiäs' nöyränä kanna.

Mut toinen toistamme auttaen,
jakaen kuormaa, sitä keventäen,
voimme helpottaa kantajan taakkaa,  

myös kertoen ett' matka tääl' kevenee, 
tiell' puhdistuksen kun etenee,
niin lopulta vapautes' koittaa, 
sun uuden aamun koiss'.

Kiitos avusta Veljein, ystäväin, 
maan piiriss' ja korkeuksissa,
ett' näytit sen tien, sanoit kulkien,
siis matkalla tällä, nyt tiedän mä sen,
voimme velkamme täällä maksaa, 
ei enempää, ei vähempää, 
vaan mitalla minkä 
mukana tullessa toimme.

Ruusu-Risti-ryhmä Tampere
Monitoimitalo 13, Tampere

Yleisöluennot keväällä 2018
lauantaisin klo 14.00

13.1.   Albert Ahti,
Ihmisen nelinäisyys

10.2.   Jarmo Anttila
Ruusu-Risti vapaamuurari veljeskunta 90-vuotta

3.3.   Pekka Tamminen,
Unimaailman valvetilat

17.3.   Jorma Saariaho,
Hetkessä eläminen

7.4.   Jukka Sarno,
Arvot, ajatus ja toiminta

28.4   Pekka Tamminen,
Mitä valaistuminen merkitsee

12.5   Jorma Saariaho,
Ihmiskunnan tulevaisuus

TEEMAILLAT

Keskiviikkoisin klo 17.00
Ruusu-Ristin toimitila, Pinninkatu 42 A 23

17.1 • 14.2 • 14.3 • 11.4

Tielle auttajat saat ja ohjauksen, 
olet oppiva saloja mestarien,
jotka kulkeneet tien ovat jo sen, 
 siks`auttavat etsijää nyt viitoittaen, 
suuntaa jost` helmen löytää voit,
aarteen kalliin, salaisen. 

Kun kuljet tien tuon eläen, 
niin saavutat matkalla valkeuden,
silloin näet ja tunnet myös totuuden,
näin Rakkaus lävistää sydämen.

Veljesrakkauden, Mestarin Mystisen, 
Kristuksen sisäisen.

Jorma Monto 
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Saajan

tilinumero 
Mottagarens

kontonummer

IBAN

 OP FI28 5720 9920 1090 47  
BIC

Saaja
Mottagare Ruusu-Risti lehti  

Maksajan
nimi ja
osoite

Betalarens
namn och

adress
 
 
 

Allekirjoitus
Underskrift

Viitenumero
Ref. nr  

 
Tililtä nro

Från konto nr
 Eräpäivä

Förfallodag
Euro  

25,00 €
 

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen
mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron
perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren 
för betalningsförmedling och endast till det 
kontonummer som betalaren angivit.

Ruusu-Risti ry:n edustajat paikkakunnittain:

Iitti • Pauli Loikala 040 838 1017

Jyväskylä •  Kirsi Toivonen 050 3787335

Kuopio • Jouko Ikonen 050 341 8795

Oulu •  Vesa Raappana 044 279 6393

Rovaniemi •  Marketta Mylläri 040 762 6454

Siilinjärvi • Antti Savinainen 050 4949597

Tampere •  Alpi Ikäheimonen 0400 238 769

Vihti •  Jukka Sarno 040 567 7485

Porvoo • Jorma Aunela 040 969 2096

Lappeenranta / Taipalsaari • Paula Monto 040 590 4918

Ruusu-Risti-ryhmä Lappeenranta
ja Teosofisen Seuran yhteinen ohjelma

Nuoriso- ja monitoimitalo, Anni Swanin katu 7 B, II-krs

Yleisöluennot keväällä 2018
Sunnuntaisin klo 14.00

28.1. Rauno Rinkinen: 
Suomen itsenäisyys ja kohtalon sormi (RR)

25.2. Rimo Loiv: 
Karma ja eettinen käytös (TS)

18.3. Jarmo Anttila: 
Ihmiskunnan valoisa tulevaisuus (RR)
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Anne Paalo

Vapaamuurarijärjestöjen historiallinen paneeli

Forum humanum järjesti historiallisen 
paneelin Helsingin yliopistolla mihin 

osallistuivat kaikki Suomessa toimivat vapaa-
muurarijärjestöt. Sali oli täynnä. Vapaamuu-
rariuden kadonnut 
sana ja muut salai-
suudet eivät tilaisuu-
dessa paljastuneet. 
Keltainen lehdistö-
kään ei saanut re-
vittyä tilaisuudesta 
yhtään räväkkää ot-
sikkoa tai sensaati-
ota. Paikalla olivat suurmestari Jaakko Hol-
keri, Suomen suurloosi, kapitelmästare Tom 
Waselius Svenska Frimurare Orden,  sijais-
suurmestari Klaus Frösén, yhteisvapaamuu-
rarit Le Droit Humain, suurmestari Jarmo 
Anttila, Ruusu-Risti vapaamuurariveljeskunta 
ja stormästare Patricia Bogomoloff, Svenska 
Kvinno-Frimurareorden. Yleensä vapaamuu-
rareita pidetään herrakerhona, mutta Le Droit 
Humain ja Ruusu-Risti ovat avoimia miehille 
ja naisille. Kvinno-Frimurareorden on vain 
naisille. 

Vapaamuurarius alkoi jo vuonna 1212, ky-
seessä olivat suljetut operatiiviset loosit mis-
sä ammattirakentajat suojelivat salaisuuksi-
aan. Ensin oltiin oppipoikia, sitten kisällejä 
ja lopulta mestareita.  Englantilaisia looseja 
kokoontui Hanhi ja Halsteri oluttupaan 300 
vuotta sitten 24. kesäkuuta 1717 Lontoossa 
ja yhteiset säännöt nykyiselle loositoiminnalle 
valmistuivat 1723. Nyt oli kyseessä spekulatii-
vinen eli aatteellinen vapaamuurarius, se lähti 

leviämään ja myös rönsyilemään. Ranskas-
sa aate oli jo 1725, myös rosenkreutsilaisena 
versiona Christian Rosenkreutzin esoteeriset 
häät. Ruotsiin aate tuli vuonna 1735. En-

simmäinen loosi 
Suomessa pidettiin 
Turussa 1758, sieltä 
toiminta siirtyi Via-
poriin, Suomenlin-
naan 1762, joka oli 
suurempi paikka-
kunta kuin Helsinki. 
Viimeinen istunto 

oli 1809 ja päätös toiminnan lopettamisesta 
tehtiin 1813. Venäjän vallan ajasta alkoi 110 
vuoden tauko. 

Svenska Frimurare Orden järjestössä on 10 
astetta, kristillinen pohja, mutta jäsenyys ei 
vaadi kirkkoon kuulumista. Korkeammat as-
teet olivat alussa auki vain aatelisille ja monet 
kuninkaat olivat suurmestareita. Prinssi Bertel 
oli poikkeus ja kuningas veljeskunnan suoje-
lija. Suomessa on 1400 jäsentä, Ruotsissa 15 
000. Tärkeää on itsensä kohtaaminen rituaalin 
kautta, itsekasvatus ja hyväntekeväisyys. Ikä 
21 vuotta, kaksi suosittelijaa, mies, hyvämai-
neinen ja ei saa olla rikostaustaa. Suurloosilla 
ja Le Droit humainilla on 33 astetta, skottilai-
nen riitus, tärkeimmät asteet 1-3 ja 18-30 ovat 
gnostilaisia asteita. Suomen Suurloosi perus-
tettiin 1922. Sillä oli 2016 looseja 175 ja niihin 
kuuluu noin 7 300 miestä. Maailmassa on vii-
si miljoonaa miesmuuraria. Siis likimain yhtä 
paljon kuin suomalaisia. Suurloosin toiminta 
keskeytettiin 1941 lyhyeksi ajaksi sodan vuoksi.

Väinämö perustettiin 4.10.1920. Se kuului en-
sin Le Droit Humainiin, joka perustettiin Pa-
riisissa 1893. Ranska oli vallankumouksen jäl-
keen tasa-arvoinen ja mukaan otettiin miehiä 
ja naisia. Rituaali on yhdenmukainen muiden 
kanssa ja eurooppalais-juutalais-kristillinen 
perinne. Le Droit humain on levinnyt myös 
Aasiaan, Kauko - Itään ja Afrikkaan. Työnsi-
sältö sama kuin mieslooseilla ja ensisijainen 
motiivi henkinen kasvu. Eri maissa on sävy-
jä omasta kulttuurista ja uskonnosta. Nyt 60 
maata ja 30000 jäsentä. Suomen liittoon kuu-
luu noin 200. Monet olivat alussa teosofeja, 
se oli muotia. Samoin aate veti puoleensa tai-
teilijoita. Ikäraja 18 v, hyvämaineinen ja usko 
korkeampaan voimaan. Kolehti kerätään ko-
kousten yhteydessä ja autetaan SPR ja lapsia.

Säveltäjä Jean Sibelius oli eräs Suurloosin pe-
rustajista 1922 ja hän sävelsi sille rituaalimu-
siikin Musique Re’ligieuse, opus 113. 1700- 
luvulla aikansa tunnetuimpia vapaamuurareita 
oli Wolfgang Amadeus Mozart, jonka oop-
pera Taikahuilu kuvaa vapaamuuraririittiä ja 
sitä esitettiin jo hänen elinaikanaan julkisesti. 
Sitä pidetään sa-
tuna missä hyvä 
ja paha taistelee. 
Näihin aikoihin 
oli naislooseja 
ja tarina kertoo 
Yön kuningatta-
ren olleen erään 
naisloosin mes-
tari. Tunnettuja 
vapaamuurareita toimii elinkeinoelämässä, 
mediassa ja jopa politiikassa kuten sodanai-
kainen presidentti Risto Ryti. Vapaamuura-

ri lupaa olla vahingoittamatta tai pettämättä 
loosiveljiään ja vakuuttaa suojelevansa veljiä 
kaikelta vahingolta. Siksi vapaamuurareita 
usein kutsutaan hyvä veli -verkostoksi. Kaikki 
paikalla olevat järjestöt vakuuttavat jäsenten 
olevan lainkuuliaisia ja säännöt kieltävät käyt-
tämästä jäsenyyttä oman edun tavoitteluun. 
Järjestöillä on painotuseroja kuten kuinka voi-
makkaasti toimintaan kuuluu kristinuskon pe-
rinne. Perusasiat ovat kuitenkin samansuun-
taisia: joukko veljiä kokoontuu säännöllisesti 
rituaalisiin kokouksiin, joissa pyritään kehit-
tämään itseä ihmisenä etenemällä tietynlaista 
asteikkoa pitkin asteesta toiseen. Poliittinen ja 
uskonnollinen toiminta on kiellettyä. 

Salaliittoteoriana on esitetty, että vapaamuura-
rien tavoitteena on hallita maailmaa kulisseista. 
Ei taida pitää paikkaansa, mutta mitä he tavoit-
televat? Klassinen mielikuva omaa etua tavoit-
televasta veljespiiristä on jo historiaa. ”Ajatuk-
set, jotka mystifioivat toimintamme, ovat nekin 
alkaneet jo väistyä”, Frösén sanoo. Vapaamuu-
rarit kamppailevat mielikuvia vastaan. Järjestö-
jen verkkosivuilla on tietopaketteja ja vastauk-

sia tyypillisimpiin 
kysymyksiin. Niis-
sä tehdään sel-
väksi, että vapaa-
muurariuteen ei 
kuulu salatiedettä 
tai magiaa. Vapaa-
muurarit korosta-
vat, että tähtikir-
jailija Dan Brow-

nin Salattu symboli ei anna tarkkaa kuvaa 
vapaamuurariudesta tai dollarin seteliin pai-
nettu silmä ei ole vapaamuurarien salajuoni. 

Joulukuu.Sisäsivut-4_17indd.indd   28-29 10.12.2017   22:36:44



30 31

Rituaali ei ole julkinen vaan salainen, se on 
pyrkijälle näytelmä ja tehokas opetuskei-
no.  Rituaalit muodostavat toiminnan poh-
jan minkä vihkimysnäytelmä tuo. Rituaalit 
ovat ennalta määrättyjä, näytelmän kaltaisia 
vuorovaikutustilanteita. Ihmisillä on tiettyjä 
vuorosanoja, joita heidän on tietyissä tilan-
teissa toistettava. Rituaalikirjoja saa kirja-
kaupoista ja netistä, mutta ei niitä lukemalla 
opi rituaaleja. Tarvitaan kokeneita ohjaajia 
kuten ”näytelmissä” yleensä. Jokaisen uu-
den kokelaan täytyy saada 
kokea elämys, jonka vihki-
mysnäytelmä antaa. ”Va-
paamuurarit on eettinen ja 
moraalinen koulutusjärjes-
telmä, jotta jäsenet ymmär-
täisivät paremmin ihmis-
mieltä ja itseään”,  Jaakko 
Holkeri kuvailee. ”Olemme 
sopineet, että toisen kuu-
lumisesta järjestöön emme 
kerro. Vapaamuurarius on 
henkilökohtaista ja jää yk-
sityisyyden piiriin”. Vain 
omasta jäsenyydestä saa kertoa. Suomen 
Suurloosin edesmenneet voidaan ilmoittaa. 
Hyvä veli ei tarkoita persoonallisia tavoittei-
ta. Kolme suosittelijaa, oma halu pyrkiä ja 
jäsenyydestä voi erota. Vapaamuurarius on 
eettinen järjestelmä, jokainen ihminen on 
pohjimmiltaan samanlainen ja naiset ovat 
tasa-arvoisia.  Suomen Suurloosi auttaa 
hädässä olevia, alussa etusijalla olivat omat 
lesket ja lapset, nyt globaalia auttamista ja 
on annettu esimerkiksi lastensairaalalle iso-
ja summia, oleellinen osa toimintaa. Muu-
ten periaatteessa kaikki on julkista, esimer-
kiksi yleiset säännöt, sanoo koko paneeli.

Jäljellä jää vain kaksi salaisuutta: jäseneksi 
oton rituaali ja jäsenluettelo.

Paneelissa korostui vapaamuurarien suhde 
yhteiskuntaan kuten ei edellytetä jäseneksi 
pyrkivältä tiettyä sosiaalista asemaa tai va-
paamuurariuteen liity poliittisia tai yhteis-
kunnallisia tavoitteita. Kaikki korostivat näi-
tä periaatteita ja toiminta on yhteiskunnallis-
ta rauhaa tukevaa, ei sitä rikkovaa. Yleisöstä 
nousi käsiä: Tarvitseeko hakijan olla Suo-

men kansalainen ja voiko jä-
seneksi päästä työtön, jolla ei 
ole varaa maksaa jäsenmak-
suja? Kansalaisuusrajoitetta 
ei ole, paneelista vastattiin. 
Varattomille jäsenille voi-
daan antaa vapautus jäsen-
maksusta. Kuka tahansa voi 
pyrkiä vapaamuurariksi. Se 
ei tosin tarkoita, että kaikki 
hyväksytään. Seula jäsenen 
hyväksymiseksi on jo alku-
vaiheessa. Kaikilla järjestöil-
lä on tutkijalautakuntia, jopa 

äänestyksiä ja useita tapauksia on hylätty. 
Syitä hylkäämisiin ei paneelissa laajemmin 
kerrottu. 

Yleisössä istuva nainen kysyi, miksi nais-
vapaamuurareita hyväksyvien järjestöjen 
jäseniä kutsutaan valevapaamuurareiksi. 
”Valevapaamuurareihin” lukeutuva Klaus 
Frösén kertoo nimittelyn olevan vähene-
mässä. Juopa kapenee myös Jarmo Antti-
lan mielestä. ”Olemme kaikki täällä. Tä-
mä tilaisuus on hyvä esimerkki siitä, miten 
asenteissa päästään eteenpäin.” Yhteinen 
tavoite vapaamuurareilla on pyrkiä pa-

remmaksi ihmiseksi sekä lähimmäisen 
rakkaus, avuliaisuus ja totuuden rakkaus. 
Ruusu-Risti vapaamuurariuden perusta on 
Le Droit Humain. Pekka Ervast oli Teo-
sofisen seuran ylisihteeri Suomessa 1907 
– 1917. Myös Annie Besant oli liittynyt Le 
Droit Humainiin. Pekka Ervast erosi Teo-
sofisesta Seurasta ja perusti Ruusu-Ristin. 
Häntä oli myös pyydetty Ruotsin miesva-
paamuurareihin. Hän koki vapaamuura-
riutta muotona ja seremonioina voitavan 
kehittää monella tavalla ja näin se auttaisi 
itsekasvatuksessa. 1925 ilmestyi Vapaa-
muurariuden kadonnut sana, ja kirjassa 
Pekka Ervast tuo esille kuinka haluaa uu-
distaa vapaamuurariutta. Muutenkin Pekka 
Ervast esitti suurimmat esoteeriset salai-
suudet julkisissa luennoissaan. 14. marras-
kuuta 1927 syntyi Ruusu-Risti vapaamuu-
rariveljeskunta.  Ervast myös halusi Suo-
meen mysteeriopiston, jonka voisi raken-
taa vapaamuurariuden sisään. Tavoite oli 
henkisen itsekasvatuksen koulu, korkeam-
man minän yhteyteen, sieluun, henkeen ja 
Kristuksen kirkkauteen meissä eli ihminen 
oppisi tuntemaan itsensä Jumalan kuvana. 
Ruusu-Risti ei ottanut käyttöön korkeam-
pia asteita, vaan jäi sinisiin kolmeen astee-
seen. Punaisia asteita Ervast piti esotee-
risina. Kuukaudessa on yksi pyhä loosi ja 
kaksi opiskeluloosia. Hyväksytyn oppipo-
jan asteessa opiskellaan muita uskontoja 
ja sitä kautta tullaan Kristuksen yhteyteen. 
Teosofia ei ole uskonto. Aste kestää kolme 
vuotta. Ammattilaisen aste kestää 2-3 vuot-
ta ja perehdytään kristinuskoon teosofian 
pohjalta. Mestarimuurari asteessa tutkitaan 
vihkimyksen salaisuuksia. Pekka Ervastin 
ajoista vapaamuurariveljeskunta on pie-

nentynyt, vajaa 200 jäsentä ja viisi toimi-
vaa loosia. Ennen loosiin pyrkimystä tulee 
osallistua installaatioon mikä on kerran 
vuodessa. Kolme tärkeää ohjelmakohtaa: 
yleinen veljeys, vapaan ajattelun pyhäkkö 
ja totuuden ydin. Toiminnassa on vahva 
kristillinen perusta ja Vuorisaarnan käskyt, 
samoin jatketaan gnostilaisuuden perintei-
tä. Mooseksen käskyt kuuluivat juutalaisil-
le. Pekka Ervast lisäsi riitukseen kalevalai-
sia aineksia ja loosityössä on kansallisen 
kulttuurin piirteitä. Edellytys jäsenyydelle, 
vapaa, hyvämaineinen ja henkisesti täysi-
ikäinen. Prosessi on pitkä, monta elämää, 
lupaa Jarmo Anttila. Ruusu-Risti on pie-
ni järjestö ja tuetaan vähävaraisia jäseniä. 
Yhteisiä tavoitteita muiden kanssa vapaus, 
tasa-arvo, veljeys. Tunnustaa muut vapaa-
muurarijärjestöt ja hyväksyy vierailut.

Ingrid Andersson perusti Svenska Kvin-
no-Frimurareorden 1946, hän oli yhteis-
vapaamuurari ja loosissa on pohjana Eng-
lannin ja Skotlannin rituaalit. 1968 saatiin 
oma huoneisto testamenttilahjoituksena 
Iso-Roobertinkadulta. 75 jäsentä 10 astet-
ta: Johannes 1-3, Pyhä Markus 4-6, kapi-
tuli 7-10. Koulu kestää 10-15 v ja ikäraja 
21 vuotta. Kristillinen pohja, politiikka ja 
uskonto on kokouksissa kielletty. Loosi-
kokousten lisäksi pidetään kirjastoiltoja.  
Ikä  21 vuotta, nainen, ruotsinkielentaito, 
haastattelu ja halu henkiseen kasvuun. Ta-
voitteina henkinen kasvu, yhteistoiminta ja 
suvaitsevaisuus.
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Yrjö Härkänen       

Ihmisten väliset eri rakkauden lajit   
(perustuu omiin pohdintoihini)                                                                             

Agape–rakkaus

Agape–rakkaus on korkein rakkauden laji. 
Se on jumalallista rakkautta ja ilmenee yksi-
suuntaisena, pyyteettömänä, pelkästään an-
tavana rakkautena. Tähän rakkauden lajiin 
pääsevät henkisesti kypsät äidit vauvojensa 
kanssa ja elämän läpeensä kouluttamat kyp-
sät ihmiset. On huomattava, että sitten, kun 
äidit myöhemmin ehdollistavat rakkautensa 
lapseensa asettamalla hänelle tiettyjä rajoja, 
on kysymyksessä äidinrakkaus. Agape–rak-
kaus toteutuu vain niissä tilanteissa, joissa 
henkilö kokee pyyteettömyyttä rakkauden 
kohdettaan kohtaan. Meditaatiota, eli toisin 
sanoin rukousta voidaan käyttää pyyteettö-
myyden työkaluna.  

 

Äidinrakkaus
Äidinrakkaus on lasta suojelevaa ja hänestä 
vastuunottavaa. Se sisältää lasta rajoittavia 
elementtejä kun on kysymyksessä lapsen 
terveys- ja turvallisuusriskit. Mikäli lapsen 
isä laiminlyö isyyttään tai on kysymykses-
sä äidin yksinhuoltajuus, äiti saattaa lainata 
isänrakkautta. Joissakin tapauksissa äiti on 
vaarassa sekoittaa äidinrakkauteen myös vel-
jeysrakkautta ja ystävänrakkautta. Äidin per-
soonallisuudesta riippuu, onko jälkimmäi-
nen hyväksi vai pahaksi. Nimittäin jos äiti 
ihailee lastaan jumaloiden, ei yleensä hyvää 
seuraa.

Isänrakkaus

Isänrakkaus saattaa ilmetä parhaimmassa ta-
pauksessa lapselle kumppanuutena sisältäen 
hurjiakin leikkejä ja harrastuksia. Isänrakkaus 
on yleensä äidinrakkautta kontrolloivampaa. 
Isä kokee vastuuta varsinkin poikansa tulevai-
suudesta pääsääntöisesti enemmän kuin äiti ja 
pahimmassa tapauksessa rajoittaa lapsen va-
linnanvapautta. Isän tulisikin antaa pojalleen 
tilaa kasvaa omien taipumustensa mukaisesti 
häntä siinä tukien.

 Veljeysrakkaus

Veljeysrakkaus ilmentyy samanhenkisten ja 
samoja aatevirtauksia ja arvoja tunnustavien 
ihmisten kesken. Veljeysrakkaudella on mo-
nesti vankka yhteiskunnallinen funktio. Se on 
mahdollista kokea suurillakin ihmisjoukoilla. 
Mm. Ranskan vallankumous on aikoinaan 
synnyttänyt massiivisen veljeyden tunteen. 
Esimerkiksi me Ruusu-Ristissä tunnustamme 
keskinäistä veljeysrakkautta. Joukkuehenki 
urheilussa ja eri seuroissa edustaa samaa sekä 
äärimmäisyytenä asevelihenki.

Ystävänrakkaus

Ystävänrakkaus on mahdollista, kun vallitsee 
molemminpuolinen kunnioitus eri osapuolten 
välillä. Se on mahdollista sekä kahden ihmisen 
että useiden kumppaneiden välisenä tunteena. 

Kun on kysymyksessä useampi kumppani, on 
vain solidaarisesti huolehdittava siitä, että ku-
kaan ei jää siitä ulkopuolelle. 

 Sisarusrakkaus

Sisarusrakkaus on biologista ja samaan koti-
taustaan, kulttuuriin ja lapsuudenhistoriaan pe-
rustuvaa rakkautta sisarusten välillä.

 Seksuaalinen rakkaus

Seksuaalinen rakkaus on varsinainen kompa 
nykymaailmassa. Media käyttää sitä jatkuvas-
ti hyväksi ja viihde vääristää sen merkitystä ja 
intensiteettiä. Seksuaalinen rakkaus on kump-
paneiden salaista kieltä ja nautintoa, kun taas 
seksuaalisuutta voidaan käyttää epäjaloihin tar-
koitusperiin. Seksuaalinen rakkaus on lähimpä-
nä rakkauden eläimellistä tasoa ja helppoudes-
saan myös joutuu alimmaksi rakkaudenlajiksi. 
Se on kuitenkin suvun jatkamisen edellytys ja 
sikäli erittäin tärkeä,  kuten myös kaikki muut 
rakkauden lajit.

 Seurustelu-/avio-/avoparin välinen rak-
kaus

Lopuksi käsittelen vielä erikseen seurustelu-/
avio-/avoparin välistä rakkautta, joka vaatii sy-
vempää tarkastelua. Siitähän löytyy monta tasoa 
riippuen siitä, missä vaiheessa elämää eletään. 
Seksuaalista rakkautta löytyy eniten nuoruudessa, 
ystävänrakkautta eniten keski-iässä ja Agape–rak-
kaus onnistuu parhaiten vanhuusiässä. Jos toinen 
osapuoli sairastaa, toinen lainaa äidinrakkautta su-
kupuolesta riippumatta ja huolehtii toisesta. Ero-
kin, oli se sitten suhteen lopettaminen tai leskeksi 
jääminen voidaan tehdä rakkaudella, kun käyte-
tään ystävänrakkautta ja agape–rakkautta.

Parisuhderakkaudessa on hyvä muistaa, että 
rakkaus on myös tahtoasia. Rakkautta ei saa 
vastapuolelta automaattisesti, ellei tee itse töi-
tä rakkauden antamisessa. Eikä työn tekemi-
nenkään aina auta, jos osoittaa rakkautta toi-
selle väärällä tavalla. Itse tein aikoinaan vää-
rin tuodessani vaimolleni kukkia ja leivoksia. 
Aikaa myöten kävi selville, että hän haluaakin 
rakkaudenosoitukset esim. kuuntelemisen, 
imuroinnin, astianpesun, takan sytyttämisen 
ja kenkien lankkauksen muodossa.

Länsimaalainen kulttuuri ja yleismaailmallinen 
media tekee karhunpalveluksen monelle hy-
välle parisuhteelle tyrkyttäen seksuaalisuutta 
tavoiteltavana intensiivisenä arvona läpi pa-
risuhde-elämän. Monet parisuhteet johtuvat 
kariutumaan aivan turhaan ja lapset joutuvat 
menettämään ainakin osittain toisen van-
hempansa. Ihmisten ei anneta olla rauhassa, 
kuunnella sisäistä ääntään ja kypsyä henkisellä 
alueella, joka onnistuu yleensä parhaiten jat-
kamalla samaa parisuhdetta. Henkisessä mie-
lessä mennään yleensä taaksepäin esimerkiksi 
vaihtamalla kumppani nuorempaan.

Muutenkin nyky-yhteiskunnan markkinata-
loudessa kertakäyttötavaroineen on ihmisillä 
houkutus mieltää ihmisten olevan eräällä ta-
valla kaupan. Seurusteluparia voi vaihtaa kuin 
autoa, kun naapurikin vaihtoi, tai kun se ei 
enää kiihdy tarpeeksi; se ei enää miellytä sil-
mää, tai se on kolhiintunut. - Tai sitten et tule 
toimeen parisi kanssa, on riitoja liikaa.  Tä-
mähän on vain elämän haaste sinulle. Elämä 
on antanut mahdollisuuden sinulle kehittyä 
ja kypsyä parisi kautta uuteen henkiseen mit-
taan. – Jos nainen on viisas, miehestäkin tulee 
viisas; harvoin toisinpäin. 
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Aate

Mullistava ja rauhoittava maailmankatsomus

Kaikki nykyään länsimaissa tunnetut 
ajatus- ja toimintasuunnat, puolueet, 

yhdistykset ja seurat sairastavat yksipuolisuu-
den tautia. Ne koskettelevat ja pohtivat suu-
ren elämänkysymyksen jotakin erikoisalaa. 
Jos kaikista niistä voisi koota hyvät puolet, ne 
eivät ensinkään tyydyttäisi henkilöä, joka etsii 
järjen ja tunteen yhtymäpistettä eli täydellisen 
sopusoinnun lakia.

Sanoma- ja aikakauslehdet ovat täynnä "tieto-
ja". Mutta minkälaisia ne ovat? "Uskonnolli-
set" lehdet sisältävät asioita, jotka suorastaan 
ovat vastenmielisiä ja kerrassaan lapsellisia 
totuuden etsijälle. Aikakauslehdet, jotka poh-
tivat elämänkysymyksiä "tieteen valossa", ovat 
joko puhtaasti materialistisia tai kuten spiritis-
miä käsittelevät – jonkin ns. yliaistillisen ilmi-
ön vaikutuksesta halvautuneita. Taloudellisia 
ja valtiollisia kysymyk-
siä käsittelevät lehdet 
ovat puoluehengen vä-
rittämiä ja pysyttelevät 
yksinomaan fyysisen 
elämän pinnalla. Ne ri-
kastuttavat lukijoidensa tietovarastoa fyysisen 
elämän tiimoilta kootuilla pirstaleilla.

Tyhjentäköön elämän sopusoinnun ehtojen 
tutkija vaikka kaikki nykyään arvossapidetyt 
tiedon ja tutkimuksen aarteet, silti hänen tie-
donhalunsa jää kuitenkin tyydyttämättä. Koko 
tämä monipuolinen tietovarasto ei pysty rau-

hoittavasti vastaamaan kysymykseen: Miksi 
elämä on sellaista kuin se nykyään on?

Missä sitten on vika? Siinä, että kaikki nuo tie-
tojärjestelmät ovat joko julkisesti tai salaa oi-
keaoppisuuden leimalla merkittyjä.

Mutta on olemassa yksi ainoa julkinen maail-
mankatsomus, joka ei ole oikeaoppinen. Tä-
mä maailmankatsomus on teosofia.

"Mutta eikö se ole oikeaoppinen, jos se kerran 
on kaikista paras?" ehtinee joku kysymään.

Ei missään tapauksessa, koska se ei tunnus-
ta ehdotonta totuutta löytyvän missään elä-
män osassa vaan kokonaisuudessa. "Oikea" 
ja "väärä" ovat vaihtelevuuden luomuksia, ja 
kun teosofinen maailmankatsomus ei näitä 

tunnusta elämän koko-
naisuudeksi, sillä itsel-
lään ei ole minkäänlaista 
"oikeaa" eikä "väärää".

Sanotaan, että se ja se 
tieteellinen keksintö tulee saamaan aikaan 
"täydellisen mullistuksen" sillä ja sillä alal-
la. Mutta mikä on se "keksintö", joka saa 
aikaan samanlaisen mullistuksen koko elä-
män ymmärtämisen alalla? Se on teosofinen 
maailmankatsomus. Tietysti se ei ole mikään 
"keksintö" muiden kuin niiden mielestä, jot-
ka luulevat H. P. Blavatskyn "keksineen" sen. 

Mutta jos se todellakin olisi "keksintö", se oli-
si ainoa laatuaan, se mullistaa kaikki tunnetut 
elämänkatsomukset ja antaa sen tunnustajalle 
niin täydellisen sisäisen rauhan kuin on mah-
dollista elämän kokonaisuudesta eristetylle ta-
juntakeskukselle.

Onko toista sellaista maailmankatsomusta, 
joka tyydyttää samalla tutkivaa järkeä ja mitä 
ylevimpiä oikeuden, puhtauden ja pyhyyden 
tunteita?

Paraskin uskonnollinen ja filosofinen lohdu-
tusoppi saarnaa nöyrää alistumista ja "koh-
taloon tyytymistä". Paraskin ihmisoikeuksiin 
vetoava materialistinen yhteiskuntaoppi saar-
naa "pää pystyssä käymistä" elämisoikeuden 
hankkimisessa. Teosofinen maailmankatso-
mus ei saarnaa erityisesti kumpaakaan ja yh-
tä paljon molempia. Se ei käske "alistumaan" 
eikä "kulkemaan pää pystyssä".

Teosofisen maailmankatsomuksen mullistava 
vaikutus näyttäytyy jo itse siinä kielessä, jota 
teosofisessa kirjallisuudessa käytetään. Kun 
henkilö, jolla muuten on hyvä lukutaito ja 
"hyvä järjenjuoksu" ja joka menestyksellä lu-
kee tieteellis-filosofista kirjallisuutta, saa en-
simmäisen kerran käteensä teosofisen kirjan, 
hän ei ymmärrä siitä kuin yksityisiä sanoja ja 
lauseita. "Mitä tämä on? Minä en ymmärrä 
tästä mitään", hän sanoo. Kun hän lukee kir-
jasta ihmisen erilaisista "käyttövälineistä" ja 
"eri ruumiista", hänen hämmästyksellään ei 
ole rajoja. Kun hän edelleen lukee, että ihmi-
sen tietoisuus toimii eri "tasoilla", hän joutuu 
aivan ymmälleen. "Mitä on ’käyttöväline’, mi-
tä ovat saman ihmisen ’eri ruumiit', mitä ovat 
’tasot’, kysyy hän hämmästyneenä. Olkoon 
hän materialisti tai "uskonnollisesti suuntau-

tunut", tuntuu moisista asioista lukeminen 
hänestä yhtä kummalliselta ja "satumaiselta".

Kun hän lukee, ettei paikkaa, aikaa ja avaruut-
ta sellaisinaan ole olemassa, kun hän lukee, 
että on olemassa "fyysinen maailma" ja paljon 
muita maailmoja, joita ei sellaisinaan ole, vaan 
että niiden olevaisuus riippuu erilaisista tajun-
tatiloista, niin hänestä alkaa tuntua hullulta ja 
mielettömältä. "Eikö esimerkiksi maapallo ole 
olemassa, vaikka ei sillä olisi ollenkaan tajullis-
ta elämää", kysyy hän itseltään ja vastaa kysy-
mykseensä myöntävästi.

Mutta jos tuo lukija on rehellinen ja jos hä-
nessä uinuvat korkeammat kyvyt pyrkivät jo 
silloin toimintaan, niin hakee hän outoihin 
käsitteisiin tarkempaa selitystä, ja hänen val-
kenee sitä tehdessään hänelle uusi, ennen aa-
vistamaton maailma ihanuuksineen. Silloin 
hän tulee myös tuntemaan sen lohdutuksen, 
jonka tämä mullistava maailmankatsomus 
tarjoaa. Hän tulee tietämään, ettei ole mitään 
"epätoivoa", ettei ole "menetetty" mitään, jota 
ei parempana saataisi takaisin, että "hukkaan 
kulutettu aika" merkitsee vaan tilapäisesti 
hieman vähempää kulkunopeutta ehdotonta 
elämää kohti ja että hän itse on kaikkivaltias 
maailman luoja, so. ehdottoman elämän ikio-
lemusta, vaikka kehityksen pyörän on tietyllä 
kohdalla verraten etäällä tästä olemuksesta.

Teosofinen maailmankatsomus sisältää kai-
ken sen hyvän, suuren, jalon, ylevän, pyhän ja 
korkean, mitä kaikki kirkkokunnat tavoittele-
vat ja mikä "kuolevaisille" on lukemattomina 
vuosimiljoonina antanut lohdutusta ja kestä-
vyyttä "elämän taistelussa". Tämän maailman-
katsomuksen tunnustaja on siinä merkillisessä 
asemassa, ettei hänen tarvitse kieltää mitään. 
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Kun muut pääsevät heille vastenmielisistä, 
järjettömistä ja mahdottomista asioista yksin-
kertaisesti kieltämällä ne tai olemalla puhu-
matta niistä, niin hän pyrkii selittämään kaik-
kia suhteellisuuden lain kannalta.

Papit ja heidän hengenheimolaisensa, jotka 
ovat kuulleet jotakin pintapuolisesti teosofi-
asta mutta jotka eivät vielä ole kypsyneet si-
tä kaipaamaan, kysyvät: "Voiko ihminen olla 
todella onnellinen, jos elää ilman Kristusta?"

Tähän kysymykseen teosofi vastaa: "Ei hän 
voi eikä luonnollisesti tahdokaan, jos Kristuk-
sella ymmärretään sitä korkeaa henkielämää, 
jota meidän kirjallisuudessa kutsutaan budd-
hiksi ja josta Paavali sanoo, 
että se "käy yli kaiken ymmär-
ryksen", koska tuo korkein 
elämä on kaiken alemman ai-
nemaailmankin voimassapitä-
jä ja "vapahtaja". "Mutta jos 
Kristuksella", hän lisää, "tar-
koitetaan yksinomaan ihmis-
tä Jeesus Nasaretilaista – joka 
tosin oli suuri salatieteilijä ja 
pyhä mestari – niin silloin kyllä 
voidaan elää ’ilman Kristusta’, 
so. henkinen elämä ja ’pelastus’ eli ehdotto-
man elämän yhteyteen pääseminen ei riipu 
yhdestä ainoasta maailman vapahtajasta, ol-
koon hän miten jumalallinen tahansa."

Muuten tuo kysymys paljastaa sen tekijän tie-
tämättömyyden. Teosofisen maailmankatso-
muksen valossa "ei voida elää" ilman suurinta 
lurjusta ja pahantekijää enempää kuin kristil-
lisen jumaluusopin Kristustakaan. Edellinen 
on ilmiöelämän tuote yhtä hyvin kuin jälki-

mäinenkin. Molemmat ovat siis yhtä välttä-
mättömät ja tarpeelliset ilmennyselämän ta-
loudelliselle tasapainolle. Nykyinen "lurjus" 
on jossakin kaukaisessa tulevaisuudessa ruu-
miillistunut "vapahtava Kristus".

Teosofit voisivat yhtä hyvin kysyä kristityiltä 
"jumaluusoppineilta": "Voiko ihminen elää il-
man Gautama Buddhaa, ilman Zarathustraa, 
ilman Apollonios Tyanalaista tai ilman Am-
monius Sakkasta?" Kaksi viimeksi mainittua 
ovat kristillisten kirkkoisienkin lausunnon 
mukaan tehneet enemmän ja suurempia "ih-
metöitä" sekä parantaneet enemmän sairaita 
kuin Jeesus. Ammonius Sakkaasta sanotaan, 
että hän herätti kuolleita kaikkina vuodenai-

koina ja kaikkialla, missä hän 
liikkui. Hän oli suurilla hen-
genlahjoilla varustettu ylevä 
ja pyhä mies, joka ilolla ja rie-
mulla uhrasi kaikkensa muiden 
hyväksi. Epäilemättä sellainen 
suuri olento oli Kristus yhtä 
hyvin kuin Jeesus Natsaretilai-
nenkin.

Teosofinen maailmankatso-
mus on niin mullistava, että 

entisestä materialistiskirkollisesta laitoksesta 
tuskin "jää kiveä kiven päälle", mutta se on 
samalla niin rauhoittava, että toivon ja loh-
dutuksen tunne on lukemattomia kertoja voi-
makkaampi kuin ennen.

Omatunto — huhtikuu 1907

Kieliasua on uudistettu.

Ensilumi 
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Onko toivoa, kun on heikkouksia?

Kysymys. Minulla on heikkous, jota 
vastaan taistelen mutta jota en jaksa 

voittaa. Yhä uudestaan lankean. Välistä tun-
tuu, että kaikki puhe sielun kehityksestä, ihan-
teesta, ja pyhyydestä onkin vain – puhetta. Ei 
ihminen kuitenkaan nouse. Mutta sitten taas 
tahtoisin puhdistua ja tulla ihanteen kaltaisek-
si. Onko olemassa mitään neuvoa?

Vastaus. Älkää kadottako uskoanne, toivoan-
ne ja rakkauttanne ihanteeseen! Kaikki oppi-
laat ovat samassa tilanteessa. He ponnistele-
vat, pyrkivät ja lankea-
vat. Kuinka se, joka ei 
koskaan ole langennut, 
voisi nousta? Luuletteko, 
että jumalat tuomitse-
vat meitä sen mukaan, mitä osaamme? Pois 
se – he tarkkailevat tahtoamme, haluamme ja 
ajatuksiamme. Ei ihminen ole sitä, mitä hän 
tekee. Ihminen on näkymätön olento, hän on 
ajatteleva, tunteva ja tahtova. Mitä hän näky-
mättömänä on, so. mitä hän tuntee, tahtoo, 
ajattelee, sitä hän todellisuudessa on. Teko 
on vain hänen menneisyytensä hedelmä. Te-
ko kertoo meille, mitä hän on tahtonut ai-
kaisemmin. Heikkous on kuva ja tulos edel-
lisistä inkarnaatioistamme. Sen tähden eräät 
luonteenheikkoudet ovat melkein mahdotto-
mia voittaa siinä elämässä, jossa taistelemme 

niitä vastaan. Mutta taistelu ja kamppailu saa 
aikaan sen, että seuraavassa elämässämme 
synnymme ilman noita samoja heikkouksia 
ja että meidän ulkonainen halumme ei silloin 
ole kohdistunut samoihin tekoihin kuin nyt, 
vaan sellaisiin tekoihin, joita nyt tahtoisim-
me sisäisestä halusta tehdä, vaikkemme jaksa. 
Esimerkiksi ihmisellä voi olla syntyjään suuri 
taipumus suuttumiseen. Elämän kokemukset 
ja totuuden kaipuu avaavat hänen silmänsä 
näkemään, mitä elämä on. Nyt hän tahtoisi 
kulkea oppilaan tietä, mutta sen sijaan, että 

saisi iloita ja nauttia oppi-
laan hyveistä, puhtaudes-
ta ja pyhyydestä, hän saa 
alituisesti vain kamppail-
la ja surra ja nähdä omaa 

huonouttaan. Jos hän kuitenkin pysyy "uskol-
lisena loppuun asti", ei luovu toivostaan eikä 
taistelustaan, hän on taivaallisessa elämässään 
kuoleman jälkeen rakentava itselleen luon-
teen, joka ensi syntymässä tulee osoittautu-
maan voimakkaaksi ja voittamattomaksi juuri 
siinä kohtaa, missä hän nyt on heikko.

Omatunto – elokuu 1906 (n:o 17)

[Kieliasua on uudistettu sisältöön puuttumat-
ta.]

   Ihminen on näkymätön olento, 
hän on ajatteleva, 
tunteva ja tahtova.

 Kauppareissu  
 

 Menen kauppaan 
                   Mitä saisi olla?
 Pitää ostaa sydänlankaa
                  Millaista?
 Valoa varten
 tulta varten
 rikin raapaisua varten
 Pyrin luomaan olosuhteisiin tunnelmaa
 raivaamaan käytännöllisiä esteitä
 Valoa varten

                  Entä jos kultaa
                  yksi gramma kultaa
                  saat kilometrin hiusta hienompaa
                  jalon metallin ideaa
                  tai 
                  tiedän paikan josta saat
                  sidelankaa
                  köyttä     lujinta häivähdyksen hienoa
                  sinusta sinne tänne
                  ja sieltä täältä takaisin
                  äärettömät ajattomuudet yhteen punovaa
                  Sitä tarjotaan     Kotona 
                       Sydänmailla

  

Raija Lemström
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Jukka Sarno

Ikuinen viisaus ja Suomi

Ikuinen viisaus käsitteenä
Ihmiskunnassa on aina ollut tietoa ihmisen ja 
maailmankaikkeuden salaisuuksista. Tuo tieto 
on virrannut läpi kulttuurikausien kätkettynä 
vanhoihin mytologioihin, luonnonkansojen 
suulliseen perinteeseen sekä maailman uskon-
toihin. Sitä kutsutaan eri nimillä kuten mm. 
”aikain viisaus” tai “ikuinen viisaus”, jota 
ihmiskunnan suuret opettajat ja tiennäyttäjät 
ovat meille läpi aikakausien ilmaisseet, muun 
muassa tunnustuksellisten uskontojen ope-
tuksissa ja filosofien välityksellä. Käsitteet ku-
ten uusplatonismi, teosofia, gnostilaisuus sekä 
vanhat idän filosofiat liittyvät muun muassa 
tähän virtaukseen. Keskeinen teema näissä 
opetuksissa on ollut ih-
misen luovan työkalun 
eli mielen sekä siihen liit-
tyvän ajattelun hallinta. 
Mielen käytön ja siihen 
liittyvän itsenäisen ajatte-
lun kehittyminen ja Järjen 
herääminen on ollut ih-
miskunnassa pitkä mutta 
kehityksen kannalta oleel-
lisen tärkeä prosessi.

Ajatus

Ajatuksen ja mielikuvituksen merkitys itsem-
me ja oman ympäristömme luojana on aivan 
keskeinen. Ihmiset eivät selkeästi tunnu ym-
märtävän millaista luovaa voimaa he itses-
sään kantavat. Rationaalisen järjen käyttö ja 
psykologiset lainalaisuudet ovat aina olleet 

ihmiskunnan tiedossa. Ajatus on energiaa, 
luovaa voimaa, joka saa ajatellut asiat toteu-
tukseen ulkoisen toiminnan kautta. Ajatuksen 
voimalla luomme kehittymisemme mahdolli-
suudet, menestyksemme tai taantumisemme. 
Ilman luovaa ajattelua, suunnittelua ei mitään 
voi saada aikaiseksi. Kaikki järkevä tulos mil-
lä tahansa elämänalueella vaatii keskittynyttä 
ajatusenergian käyttöä ja suuntaamista. Aja-
tusten avulla luomme ympäröivän elämäm-
me laadullisesti, sen mukaisesti minkälainen 
on ajatustemme kantava arvomaailma. Koska 
ajatus on energiaa niin ajattelun ja sitä seu-
raavan toiminnan motiivit, niin hyvät kuin 

huonotkin, ilmenevät ai-
na ympäristössämme ja 
kulttuurissamme, tuon 
liikkeelle laitetun energian 
laadun mukaisesti.

Perinteisesti filosofia ja 
uskonnot sekä nykyisin 
myös tiede, kuten käyt-
täytymistieteet ja psyko-
logia eri haaroineen ovat 
painottaneet kokonais-
valtaisen ajattelun ja syy-

seuraus -suhteiden tajuamista ihmisen oman 
ja meidän yhteisen elämämme kannalta. Aja-
tuksena on ollut saattaa yksittäinen ihminen 
vastuuseen ajatuksistaan ja niihin liittyvään 
toimintaan. Toisin sanoen opettaa ihmiselle 
kykyä arvioida ajatustensa tuottamien teko-
jen seurauksia. Kykyä ymmärtää syy-seuraus 

-suhteen lainalaisuutta oman ja ympäröivän 
elämän näkökulmasta. 
 
Toisaalta on myös tiedetty että ihmiskun-
nassa  korkeimmat ja jaloimmat inspiraatiot 
muokkautuvat aina ihmisten psykologista 
kehitystasoa vastaaviksi, eivätkä voi tavoittaa  
alkuperäistä tarkoitusta ennenkuin ihmisen 
kyky ymmärtää laajempia kokonaisuuksia on 
kehittynyt vastaavalle tasolle. Mm. Platonin 
metafysiikassa maailma jaettiin kahteen puo-
leen: ymmärrettävissä ja ajateltavissa olevaan 
”ideoiden” maailmaan  ja aistittavissa olevaan 
maailmaan ympärillämme. Platon näki aistit-
tavissa olevan maailman ja kaikki siinä olevat 
asiat epätäydellisinä kopioina ymmärrettävissä 
olevan maailman ideoista. Johtuen tietysti va-
javaisen ymmärryksemme ja aineen luomista 
rajoituksista.

Arvot

Arvot ohjaavat ajattelua. Ajattelun lähtö-
kohtana on ihmisen arvomaailma. Tuohon 
arvomaailmaan kytkeytyy kyky ajatella tuon 
arvomaailman mukaisia ajatuksia; nuo aja-
tukset tuottavat arvomaailmamme mukaisia 
tekoja laatunsa mukaan. Kyse on siis viime 
kädessä siitä, minkälaisia arvoja kannamme 
sisällämme ja minkälaisia arvoja me syystä tai 
toisesta olemme elämässämme omaksuneet ja 
minkälaisia tulemme omaksumaan. Nuo ar-
vot määrittelevät tekojemme laatua keskeisiltä 
osin ja luovat motivaation toimintaan. Moti-
vaatio taas (Wikipedian mukaan Motiivi -lat. 
= liikuttaja, liikkeellepaneva) on sisäistettyjen 
arvojen ilmaus ja toiminnan liikkeelle paneva 
voima. Arvot muokkaantuvat suurelta osin 
lähipiirimme, ympäristömme ja kasvuolo-
suhteidemme tuotteina, ovatpa ne luonnet-

ta jalostavia ja henkistä kehitystä painottavia 
olosuhteita tai eivät. Omat kokemuksemme 
muokkaavat siten myös arvojamme. Tähän 
muokkaukseen vaikuttaa myös sisäinen ky-
kymme hahmottaa asioiden riippuvuussuh-
teita ja kykymme kyseenalaistaa ja käyttää jär-
keämme. 

Mielenkiintoista on että Suomensukuisessa 
Vatjankielessä arvo tarkoittaa järkeä. Mi-
kael Agricolalle taas arvo merkitsi arvioin-
tikykyä.  Arvoista puhuvat ihmiskunnan psy-
kologiset oppaatkin, joita kutsumme toisella 
nimellä ”pyhiksi kirjoituksiksi”. Voi hyvällä 
syyllä sanoa että ne ovatkin ”PYHIÄ” juuri 
tuossa arvokkaassa merkityksessä, silloin kun 
ne pyrkivät nostamaan ihmisten arkijärjen 
käyttämisen ja sitä kautta käyttäytymisen 
ja yhteisen hyvän tasoa.

“Ikuinen viisaus” rinnastaa yhteiskunnallisen 
elämän ja ihmisen kehollisen elämän keske-
nään. Arvot määrittelevät ihmisen elämän laa-
tua. Samalla tavalla omaksutut arvot määrit-
televät yhteiskunnallisen elämän laatua. Noita 
arvoja toteuttaa ajatuksen liikkeellepaneva 
energia, joka jalostuu noiden sisäistettyjen 
arvojen laadun mukaiseksi puheeksi ja sitten 
toiminnaksi.

Muutama sana esoteriasta

Sana esoteria tulee kreikankielen sanasta esô-
terikos, joka tarkoittaa sisäistä ja on eksoteeri-
sen vastakohta, joka tarkoittaa ulkoista.  Sisäi-
nen tässä tapauksessa valottaa ilmenneen asi-
an takana olevia syy-seuraussuhteita, ulkoinen 
taas valottaa ilmiöitä enemmänkin sellaisena 
kuin se ilmenee. Tuota vanhaa, useista eri 
lähteistä samankaltaisena löytyvää ”viisaus-
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tietoa” kutsutaan usein esoteeriseksi tiedoksi, 
jonka katsotaan edustavan korkeampaa tietoa, 
joka ei ole pintapuolisesti ymmärrettävissä. 
Keskeistä on että tuo tieto ei ole minkään 
tunnustuksellisen uskonnon, mytologian tai 
henkisen aatteen omaisuutta vaan on kaikille 
niille yhteistä. Esoterian määritellään olevan 
ihmishengen jalostamispyrkimys ja sen kes-
keisenä ajatuksena pyrkimys tavoittaa kaikki-
en uskontojen ja mytologioiden taustalla vai-
kuttava yhteinen periaate.  

Sorbonnen yliopistoon on perustettu 1965 
Esoteerisen perinteen tutkimuksen oppituo-
li, jossa tutkitaan esoteerisen virtauksen vai-
kutusta länsimaisen kulttuurin kehittymiseen. 
Teoksessaan "Access to Western Esoteri-
cism” Antoine Faivre, joka toimi Sorbonnen 
yliopiston humanististen tieteiden professo-
rina, on luonut yleiset kriteerit sille mitä voi-
daan pitää esoteerisena ajattelun muotona 
lännessä. Näitä ovat muun muassa:

1. Vastaavuudet. 

Symbolisia tai todellisia vastaavuuksia sano-
taan esiintyvän maailmankaikkeuden kaikissa 
osissa, näkyvässä ja näkymättömässä. Tätä ku-
vaa esimerkiksi hermeettinen väittämä ”Ku-
ten ylhäällä, niin myös alhaalla”. Tähän liittyy 
myös muinainen ajatus mikrokosmoksesta 
ja makrokosmoksesta. Maailmankaikkeuden 
kaikki osat ovat yhteydessä toisiinsa ja riip-
puvaisia toisistaan. Tähän suuntaan viittaavat 
myös kvanttifysiikan viimeisimmät tutkimuk-
set.

2. Elävä luonto. 

Luonto nähdään älykkäänä ja orgaanisena ko-
konaisuutena. (Tämäkin alkaa olla jo nykytie-
teen arkipäivää.)

3. Mielikuvitus, meditaatio ja ajatuk-
sen voima. 

Kaikki kehitys vaatii ihmisen luovaa mieliku-
vitusta ja ajatuksen keskittämistä, kuten tiede-
tään. Tätä ovat myös monet henkiset opetta-
jat painottaneet.  

4. Kokemus muutoksesta tai muuntu-
misesta. 

Esimerkiksi uudestisyntyminen (eli mielen-
muutos) ja vihkimykset viittaavat tähän. Tästä 
puhui Jeesus Nasaretilainen vuorisaarnassaan. 
Khrisnamurti puhui tarpeellisesta ajatusmaa-
ilman muuttamisen mukanaan tuomasta mu-
taatiosta. Tästä on puhunut myös mm. solu-
biologi Bruce Lipton ja viimeaikaiset tieteelli-
set tutkimukset, että ihminen luo ajatuksillaan 
ja sitä kautta tavoillaan ja tottumuksillaan 
omaa geneettistä karttaansa.

5. Yhtäpitävyyden käytäntö.  

Eri perinteiden ja oppien välillä nähdään yhte-
yksiä ja yhtäläisyyksiä.  Kaikista niistä voidaan 
löytää salaista ja ajatonta viisautta. Samasisäl-
töiset asiat on ilmaistu eri kulttuurien vaiku-
tuksesta eri tavoin.

Alice Bailey tuo kirjassaan ”Education in the 
New Age” esoteriasta taas seuraavat määritel-
mät tiibetiläisen mestari Djuval Khulin mu-
kaan. Tiedemies lähestyy luonnon salaisuuk-
sia yleensä tiheän aineen kautta. Hän ei tunne 
esimerkiksi ihmisen tietoisuuden salaisia ja 
kätkettyjä ulottuvuuksia. Esoteria asettaa 
painon energioiden maailmaan. Ilmiöi-
den maailman sisällä on äärimmäisen 
monimuotoinen energioiden maailma. 
Tämä on tärkein ja keskeisin esoterian mää-

ritelmä ja kaikki sen muut puolet sisältyvät 
siihen. Esoteria ei ole luonteeltaan mystistä, 
vaan se on tiede. Se on tiede kaikkien asioiden 
sielusta.  Sielu viittaa tässä luontoa elävöittä-
vään tietoisuuteen.

Eräs esoterian määritelmä taas 1700 -luvulta 
on ruusuristiläisenä tunnetun hovineuvoksen 
Mestari Eckartshausenin käsialaa. Tekstissään 
"Pilvi pyhätön yllä" hän toteaa mm. “Niin 
paljon kuin on olemassa teorioita ja muotoja, 
niin paljon on erehdyksiä, sillä teoriat voivat 
olla ainoastaan osittain tosia, kun taas ehdo-
ton totuus on ääretön eikä voi tulla rajoitet-
tuun muotoon suljetuksi.”

Esoteerisena tietona voi myös pitää muun 
muassa 1500 -luvulla 
Euroopassa syntynyttä 
käsitettä "Kultaista sään-
töä”,  joka esiintyy hieman 
muunneltuna ja on löy-
dettävissä monista uskon-
noista ja  ajatussuunnista. 
Sitä on tarkasteltu uskon-
non lisäksi myös tieteen ja 
humanismin näkökulmas-
ta. Ohessa muutama esimerkki:

•Brahmalaisuus: Älä tee toiselle sellaista, joka 
aiheuttaa sinulle itsellesi tehtynä tuskaa.
•Buddhalaisuus: Älä satuta toisia tavoilla, joita 
et itsekään halua kokea.
•Hindulaisuus: Älä tee toisille sellaista, mitä et 
haluaisi heidän tekevän sinulle.
•Taolaisuus: Pidä naapurisi hyötyä kuin oma-
na hyötynäsi ja hänen menetyksiään kuin 
omina menetyksinäsi.
•Zarathustralaisuus: Ainoastaan sellainen luon-
ne on hyvä, joka ei tee toiselle mitään sellaista, 
joka ei olisi sille itselleen mieluista tai hyväksi.

•Islam, Koraani (83:1–6) "Maksakaa, oi Aata-
min lapset, kuten haluaisitte teillekin makset-
tavan, ja olkaa oikeamielisiä kuten haluaisitte 
teillekin oltavan!"
•Juutalaisuus: Älä tee sellaista kanssaihmisille-
si, joka on itsellesikin vastenmielistä
•Kristinusko: Kaikki, minkä tahdotte ihmis-
ten tekevän teille, tehkää te heille (Matteuksen 
evankeliumi).
Tässä vain osa esimerkeistä.

Rosencreuzilaisuus

Vanha kangistunut ajatusmuoto, joka vallitsi 
Euroopassa keskiajalla, alkoi aiheuttaa um-
mehtunutta ilmapiiriä ja kehityksen pysähty-
neisyyttä. Varhaisrenessanssin ilmapiirin al-

kaessa virrata Euroopassa 
1300 -luvun loppupuolel-
la, syntyi sen hedelmänä 
1378 Rosencreutsilainen 
virtaus, löyhä aatteellinen 
aikansa intellektuellien ja 
oppineiden filosofia, jonka 
keskeisinä hedelminä voi-
daan pitää parisataa vuotta 
myöhemmin julkaistuja Ro-

sencreutsilaisia manifesteja Fama fraternitatis 
1614 (veljeskunnan puhe) ja Confessio frater-
nitatis 1615 (veljeskunnan tunnustus). Näiden 
keskeinen tarkoitus oli tuona aikana vedota 
oppineisiin ja korkeassa asemassa oleviin hen-
kilöihin taikauskon poistamiseksi ja järjen va-
lon herättämiseksi ihmisten mieliin. Euroopan 
pimeinä vuosisatoina henkisen kulttuurin pe-
rinne oli rikkaimmillaan Arabiassa ja Afrikassa, 
jonne monet eurooppalaiset oppineet menivät 
täydentämään tietojaan Euroopan eläessä pi-
meintä keskiaikaa katolisen kirkon rautakou-
rissa ja ollen näin henkisen kehityksen kehi-
tysmaa. Rosencreutsilaiset pukivat keräämänsä 
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ikuiset viisaudet kristilliseen perinteeseen so-
pivaksi luoden pohjaa esoteeriselle kristinus-
kolle. 

Rosencreutsilaisuus painotti että minkä ta-
hansa uskonnon ulkoiset muodot ovat vain 
ulkoisia naamioita, joilla pyritään kehittämään 
ihmisessä uskoa totuuden olemassaoloon ja 
että tämä usko toimii hyvänä perustana sil-
loin, kun aletaan kehittää ihmisessä todellista 
henkistä tietoa. He ymmärsivät että olisi jär-
jetöntä käyttää sellaisia totuuden symboleja 
joilla ei paikallisessa kulttuurissa olisi sisäistä 
vastinetta. Rosencreutsilaiset pyrkivät luo-
maan pohjaa uudelle maailmankatsomukselle, 
jossa yhdistyisivät alkukristillisyys sekä itämai-
set viisaudet. 

Rosencreuzilaiset manifestit Fama Fraternita-
tis ja Confessio Fraternitatis olivat suunnatut 
aikansa Euroopan hallitsijoille ja tiedemiehil-
le. Ne edustivat merkittävää uudistusliikettä 
ja ennakoivat valistuksen ajan uusia ajatuksia. 
Niiden keskeisinä ajatuksina oli ihmisen hen-
kinen puhdistaminen ja taikauskon poista-
minen. 1800 -luvulla itämaisten oppien vyö-
ryessä laajemmin Eurooppaan alkoi kehittyä 
kykyä ymmärtää niidenkin taustalla olevaa 
ajattelua ja allegorioita. Eräs Fama Fraterni-
tatiksen sisältämä keskeinen ajatus painotti 
hermeettisen filosofian henkeä kaiken tasa-
painosta ja ihmisestä mikrokosmoksena ja 
kaikkeutta makrokosmoksena, todeten seu-
raavasti:  ”jokainen voi huomata tutkiessaan 
ihmistä, että kaikki hyvä ja oikea on aina so-
pusoinnussa itsensä kanssa mutta kaikki muu 
on ympäröity harhauttavilla selityksillä. Mei-
dän filosofiamme ei ole uusi keksintö. Se on 
totuuden näkemistä kaikissa asioissa, rauhassa 
ja yksinkertaisesti.”

Confessio Fraternitatis painotti Paavin val-
lan rappeutuneisuutta ja korruptoitunei-
suutta todeten mm. ”Totuus itse on tullut 
vaikeasti uskottavaksi, vaikka se itsessään 
on yksinkertainen ja alaston. Valheellisuus 
on ylpeä, ahne ja värittynyt kaikenlaisilla 
intohimoilla koskien jumalaista ja inhimil-
listä viisautta. On viisasta hylätä sellaiset 
kirjat ja kääntyä meidän puoleemme, jot-
ka emme halua teidän rahojanne, vaan va-
paasti tarjoamme teille aarteemme.”

Valistuneet Rosencreuzilaiset sopivat että 
he tulevat hajaantumaan eri maihin pyr-
kiäkseen valistamaan ja opettamaan kor-
keampaa filosofiaansa pimeän keskiajan 
kourissa eläville eurooppalaisille. Yhtenä 
keskeisenä sääntöjä veljeskunnassa oli pu-
keutua ja sopeutua aina paikallisiin tapoi-
hin ja kulttuuriin ja tuoda sanomansa esille 
paikallisen tradition ja tapojen viitekehyk-
sessä varmistaakseen parhaalla mahdolli-
sella tavalla ymmärretyksi tulemisen.

Yksi valistuneimmista viesteistä on ollut 
jo aiemmin mainitutn Mestari Eckartshau-
senin kirje 1700–1800 -luvun taitteesta 
”Pilvi pyhätön yllä”,  josta alla katkelma. 
”Ihmiset ovat erehtyneet pitämään muotoa 
henkenä sekä symbolia totuutena ja tästä 
erehdyksestä on syntynyt lukemattomia 
ongelmia. Näitä erehdyksiä ei voi oikaista 
tuomitsemalla, ei kiihtyneillä väittelyillä tai 
esiintymällä vihamielisesti niitä kohtaan, 
jotka ovat erehtyneet. Pimeyttä ei voi pois-
taa sellaisilla aseilla. Ainoastaan valo pois-
taa pimeyden ja missä on tietoa siellä ei 
tietämättömyydelle ole tilaa.” (Katkelmat 
on poimittu Visa Kalivan kirjasta ”Rosen-
creuz ja suuri työ”.)

Ranskan vallankumous ja sosialismi

Ranskan suuressa vallankumouksessa, joka 
oli renessanssin, sen myötävaikutuksella syn-
tyneen vapaamuurariuden hedelmä (1789–
99), pyrittiin toteuttamaan valistuksen aat-
teita. Verot, inflaatio, työttömyys ja jatkuvat 
sodat ajoivat talonpoikia yhä ahtaammalle. 
Ainoastaan kolmas sääty, talonpojat, mak-
soivat veroja kruunulle, kun taas aatelisto ja 
papisto oli niistä vapautettu.

Kansalliskokous antoi elokuussa 1789 ih-
misoikeuksien ju-
listuksen, jossa val-
lankumouksen ta-
voitteeksi asetettiin 
vapauden, veljeyden 
ja tasa-arvon toteut-
taminen. Keskeisiä 
julistuksen periaat-
teita olivat sananva-
paus, tasa-arvo lain 
edessä, uskonnon-
vapaus ja yksityinen 
omistusoikeus. 

Vapaamuurariloosit osallistuivat Ranskan 
vallankumouksen jälkimainingeissa vapau-
den, veljeyden ja tasa-arvoisuuden kannalta 
erilaisiin yhteiskunnallisiin kokeiluihin ja si-
ten edelsivät nykyaikaisen demokratian syn-
tymistä. Virkamiehet, sotilaat ja hallitsijatkin 
olivat kiinnostuneita vapaamuurareiden de-
mokraattisista aatteista. Muun muassa keisari 
Aleksanteri I:n neuvonantajan Mikhail Spe-
ranskin toimesta kiinnostus johti Suomen 
suuriruhtinaskunnassa demokraattisiin ko-
keiluihin.

Kun vapaamuurariloosien lahjoittamat sanat 
vapaus, veljeys ja yhdenvertaisuus annettiin 
ihmiskunnalle Ranskan vallankumouksen 
valmisteluvaiheissa, ei "Sosialismi" alkupe-
räiseltä merkitykseltään ollut poliittinen asia, 
eikä niinkään työväen etuja ajava maailman-
katsomus. Se oli perintöä varsinaista vallan-
kumousta edeltävän ajan vapaamuuraripiiri-
en pohdinnoista, siitä kuinka köyhä ja lähes 
orjuuteen alistettu työväestö saataisiin nos-
tettua pois tietämättömyydestä ja ihmisar-
voiseen elämään. Nuo sanat olivat humaanin 
maailmankatsomuksen keskeisin idea, joka 

sittemmin politisoitui 
ja materialisoitui kos-
tonhimoisten ja histo-
riallista revanssia hake-
vien ihmisten käsissä. 
Huomionarvoista on 
myös että tuon ajan 
esoteeriset salaseurat 
kuten vapaamuurarit 
tekivät arvokasta so-
siaalista työtä, aikana 
jolloin sosiaaliturva-

järjestelmistä ei tiedetty vielä mitään.  

Ranskan vallankumouksen korkean ja  hu-
maanin idean lankeaminen vielä epäkypsään 
ihmismieleen materialisoi sen ja rakensi jyrkät 
vastakkainasettelulinjat suhteessa omistavaan 
luokkaan. Ensisijaisesti olisi pitänyt saada 
säätyeliitti ymmärtämään kaikkien edun ole-
van myös heidän etunsa, painopisteen ollessa 
ajatuksessa, että kun ihmiset alkavat itsessään 
kehittää veljeyden, vapauden ja tasa-arvon 
ihanteita, ne alkavat myös yhteiskunnallisella 
tasolla vaikuttamaan. (Vapaita lainauksia Antti 
Harmaisen Pro Gradusta ”Modernin mysti-
kot”)
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Teosofia Suomessa

Teosofisen liikkeen ja etenkin sen länsimai-
seen esoteeriseen perinteeseen perustuva ja 
Suomessa jalansijaa saaneen ruusuristiläisen 
teosofian vetovoima pohjautui paljolti valis-
tusajan jälkeensä jättämiin, itse asiassa hyvin 
vanhoihin ihmiskunnassa aina läsnäolleisiin 
viisauden oppeihin, jotka eri uskonnoissa 
ovat olleet aina löydettävissä. H. P. Blavats-
kyn elämäntyön pohjalta noussut Teosofinen 
Seura, jonka päämääränä oli luoda maailman-
laajuinen synteesi eri kulttuurien luomista 
tunnustuksellisista uskonnoista ja vanhoista 
mytologioista, pyrkien edesauttamaan uuden 
ajattelutavan syntymistä aikana, jolloin valtaa 
pitävät ja sitä tukevat kirkkokunnat paljolti 
tukivat vielä feodalismiin pohjautuvien sääty-
yhteiskuntien rakenteita uskontojen sisältä-
män vapauden-filosofian sanomasta niinkään 
piittaamatta.

Teosofia ja työväenliike olivat lähellä toi-
siaan humaanin ja ihmisarvoa korosta-
van sisältönsä takia. Siinä missä työväen-
liikkeen painopiste keskittyi työväestön 
elinolosuhteiden inhimillistämiseen sekä 
räikeiden ihmisoikeusrikkomusten pois-
tamiseen, siinä teosofia ihmiskunnan 
ikuisen viisauden valossa painotti ihmi-
sen henkisen kehityksen, kuten luonteen 
jalostamisen, olevan ehdoton edellytys 
inhimillisemmän yhteiskuntaelämän mah-
dollistajana.

Uusromantiikka

Renessanssin jälkimainingeissa, kansallisvalti-
oiden syntymisen paineessa alkoi kiinnostus 
kansakuntien alkuperää koskevia mytologioita 

kohtaan herätä ja vaikuttaa siten romantiikan 
ajan syntymiseen. Erityisesti monet varhaisro-
mantikot Saksassa ja Englannissa kannattivat 
myös kosmopoliittisia arvoja sekä Ranskan 
vallankumousta.

Uusromantiikan aika oli merkittävä ajanjakso 
suomalaisen identiteetin kehittymisen kan-
nalta. Tuon suomalaisen kulttuurin kulta-
kaudeksikin kutsutun ajanjakson keskeinen 
sanoma oli maailmankatsomus, jolle oli omi-
naista aatteiden ja ihanteiden korostaminen 
sekä näkemys ihmisestä henkisenä olentona. 
Uusromantiikkaan liittyi myös näkemys yh-
destä yhteisestä alkuperäisestä uskonnosta.  

Kansakuntien kiteytyminen kansallisvaltioiksi 
tapahtui romantiikan aikakautena. Kuitenkin 
huomioitavaa että romantiikan aikakausi kes-
kittyi enemmän henkisten arvojen nostami-
seen vallankumousten asemesta. Romantiikan 
aika korosti eri maiden henkistä pääomaa, 

historiaa ja mennyttä kulttuuria hakien siel-
tä aitoa ja alkuperäistä kansallista hengen 
ilmennystä. Kuten Suomessa tuo kansallis-
romantiikan ajaksikin kutsuttu ajanjakso ki-
teytyi Elias Lönnrotin keräämän ja julkaise-
man Kalevalan kautta.

Eräs saksalainen varhaisromantiikan filoso-
fi Johan Gottfried julkaisi mielenkiintoisen 
artikkelin jo vuonna 1796 Die Horen -leh-
dessä, mainiten odotuksen pohjolan kanso-
jen noususta yleis-eurooppalaisen kulttuu-
rikehityksen eturiviin. Die Horen -lehteen 
kirjoitti myös Goethe pohdintojaan. Tämä 
puolestaan innosti 1700–1800 -luvun ro-
mantikkoja kiinnittämään huomionsa suo-
malaisiin kansanrunoihin ja vaikuttaen kan-
sallishengen uudelleensyntymisen myötä 
suomalaisen kulttuurin kukoistukseen, joka 
myöhemmin toteutui nuorsuomalaisten ja 
uusromantikkojen työn kautta. Myös teo-
sofinen ja ruusuristiläinen virtaus oli vahva 
uusromantiikan aikana ja vaikutti vahvasti 
kulttuurien kehittymiseen. Teosofien aja-
tus uskontojen yhteisestä alkuperästä ja 
esoteerisesta opista sai tukea myös kansan-
runouden kuten Kalevalan tutkimuksesta. 

Monet suomalaiset kulttuurivaikuttajat ja 
merkkihenkilöt olivat kiinnostuneita esotee-
risen filosofian opeista, joita uusromant-
tinen aikakausi eri tavoin ja eri kanavien 
kautta toi julkisuuteen, kuten mm. teosofia 
ja ruusuristiläisyys. He olivat omaksuneet 
”ikuisen viisauden” yleisinhimilliset opit ih-
miskunnan yleisestä veljeydestä ja kaiken yk-
seydestä. Periaatteesta että maailmankaikke-
udessa kaikki vaikuttaa kaikkeen ja siksi syyn 
ja seurauksen suhde pitää ymmärtää päivit-
täisten elämänvalintojen kautta. 

Kirjailija Veijo Meri kirjassaan ”Huonot tiet, 
hyvät hevoset”, totesi että 1800 -luvun loppu-
puolella 20 vuoden aikajänteellä syntyi Suo-
meen sellainen määrä hengen jättiläisiä että 
niitä olisi säästeliäämmin ripoteltuna riittänyt 
100 vuoden aikajaksolle. Ohessa muutamia 

poimintoja suomalaisten romantiikan ajan 
suurmiesten painopisteajattelusta suomalai-
sen esoterian tutkijan Erik Gullmanin mu-
kaan.

Pekka Ervast piti Runebergiä, Snellmania, 
Lönnrotia ja Topeliusta Suomen kulttuurin 
valmistavina työntekijöinä. Hänen mukaan-
sa Snellmanin elämäntyö kohdistui Suomen 
valtion perusteisiin. Runebergin tehtävä oli 
suomalaisen sisimmän olemuksen hahmot-
taminen. Lönnrot vastasi Suomen kansan 
henkisen tiedon keräämisestä ja Topelius 
loi perusteet hyvyyden voiman merkityksel-
le kansallisen itsenäistymisen näkökulmasta.

J.L. Runebergin uskonnollisen ajattelun hui-
pentuma esiintyy hänen kokoelmassaan Dik-
ter 1843, jossa Kristus esiintyy koko luonnon 
läpi virtaavana elämänvoimana. 

Z. Topelius hahmotteli tuotannossaan kansal-
lisen vapauden aatteen kehitystä.

Romantiikan ajan demokraattinen luonne il-
meni parhaiten Elias Lönnrotin Kalevalassa. 
Lönnrot, joka oli hyvin perillä kansanperin-
teestä ja kansanparannusmagiasta, painotti 
kaikkitietoisuutta,  ykseystajuntaa kaiken tie-
don alkuperänä. Hän myös edusti paluuta ka-
donneeseen kokonaisnäkemykseen, jota mm. 
edusti Mesmerin magnetismiin perustuva 
lääketiede jossa parantumistapahtuma etenee 
psyykkisestä aineelliseen. Nykyään psyyken 
vaikutus sairauksiin on jo hyvin tunnettua 
kuten psykosomaattinen lääketiede antaa ym-
märtää. 

Snellman toimi omalla ajallaan taas Suomen 
kansan henkisenä herättäjänä. On mielen-
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kiintoista todeta että  J.V. Snellman, jonka 
vaikutus suomalaisen yhteiskunnan perus-
arvojen maastouttajana on kiistaton, kirjoit-
ti nuorena miehenä ensimmäisen kirjallisen 
tuotteensa, jonka nimi oli ”Teosofia maailma 
ja ihminen”.  Snellmanin isä oli swedenborgi-
lainen mystikko. Perustamassaan Saima -leh-
dessä Snellman käsitteli kaikkia mahdollisia 
yhteiskunnallisia kysymyksiä, nosti kabinetti-
en salat julkisen keskustelun kohteeksi ja ajoi 
liberaalia talouspolitiikkaa. Snellmanin fen-
nimismi palveli kansakunnan korkeinta pää-
maalia: saavuttaa oma paikkansa maailman-
historiassa. 
  
Sensuurin ja sortovallan puristuksessa Snell-
man kehitteli passiivisen vastarinnan periaa-
tetta. Hän ymmärsi että silloin kun mielivalta 
pukeutuu lain muotoon, voidaan laittomuuk-
sia tehdä ns. laillisesti. Hän puolusti vaikeis-
sakin olosuhteissa sananvapauden oikeutta. 
Snellman oli hyvin perillä uusplatonilaisista, 
jotka jo muinoin kutsuivat itseään teosofeiksi 
ja painotti mm. ettei uskonnon ympärille saa 
vetää sellaisia raja-aitoja joita tiedostava järki 
ei saa ylittää. Snellman korosti todellisen va-
pauden olevan “Siveellisyyttä, tosi-inhimilli-
syyttä" ja yhteiskuntamuotojen pitäisi ilmen-
tää näitä arvoja.

Elias Lönnrotin päätyö Kalevala herätti laajaa 
kansainvälistä kiinnostusta ilmestymisensä ai-
koihin. 

Teosofisen Seuran perustaja H.P. Blavatsky oli 
perehtynyt Elias Lönnrotin keräämään Ka-
levalaan ja vertasi sitä sisältönsä ja symboli-
kielensä puolesta maailman kulttuurin arvok-
kaimpiin esoteerisen tiedon välittäjiin kuten 
muinais-intialaiseen Veda ja Purana -kirjalli-
suuteen ja buddhalaisiin tripitaka -teksteihin. 

Hän vertasi myös Kalevalan kuvakieltä kiina-
laiseen mytologiaan ja skandinaavisiin Edda 
-runoihin. Turhaan ei myöskään J.R. Tolkien 
arvostanut Kalevalaa ihmisen sisäisen mie-
lenmaiseman ja psykologisen kehittymisen 
tulkkina kirjoittaessaan ensimmäisen romaa-
ninsa Story of  Kullervo vuonna 1915, 22 
-vuotiaana opiskellessaan Suomen kielioppia 
Oxfordissa. Kirja julkaistiin ensimmäisen ker-
ran  vuonna 2015 sata vuotta kirjoittamisen 
jälkeen.

Rosen Croix

Pariisissa 1800 -luvun loppupuolella opiske-
leva nuori suomalainen taiteilijasiirtokunta 
oli yhteyksissä tiiviisti Josephin Peladanin pe-
rustamaan Rose+Croix taidesalonkiin, joka 
tuohon aikaan kiinnosti aikaansa seuraavia 
taiteilijoita ja kulttuuripersoonia ja jonka syn-
nyttämä symbolistinen, esoteerista filosofiaa 
kuvaava taidesuuntaus muovasi ajankuvaa ja 
vaikutti osaltaan henkisen heräämisen viriä-
miseen myös suomalaisissa kulttuurinluojissa 
joista voi mainita mm.  Pekka ja Eero Halo-
sen, Hugo Simbergin, Axel Gallen-Kallelan, 
Walter Runebergin, Ville Vallgrenin, Albert 
Edelfeltin, Jean Sibeliuksen, Minna Canthin, 
Juhani Ahon, Kasimir ja Eino Leinon, Väinö 
Blomstedtin, muutamia mainitakseni. Nämä 
suomalaisen taiteen kultakauden vaikuttajat 
omaksuivat symbolismin esoteerista filosofiaa 
kuvaavan ideamaailman omaan ajatteluunsa ja 
työskentelyynsä. Rosen Croixin vaikutuspii-
rissä kasvoivat muun muassa myös tunnetut 
säveltäjät Franz Liszt ja Erik Satie.

1885 Le Figarossa Jean Moreasin julkaiseman 
symbolismin manifestin mukaan Symbolis-
tisen taiteen perimmäinen tarkoitus oli avata 
näkymä näennäisyyksille rakentuvan aistimaa-

ilman takana olevaan henkiseen todellisuu-
teen. Päämääränä oli tosiolevaisen ilmaisemi-
nen jossa maanpäällisellä esinemaailmalla oli 
vain suhteellinen ja ajallinen olemassaolonsa 
ihmisen tajuntakyvyn mukaisena heijastukse-
na tosiolevaisesta ideasta, jota mm. Platonin 
ideoiden maailma kuvasi.

Platonisen olevaisuuden kuvan mukaan kaikki 
olevaisuuden alueet henkisestä aineelliseen ja 
muodoista väreihin ja tuoksuihin olivat kes-
kinäisessä suhteessa toisiinsa. Niitä hallitsi 
sama universaali harmonia, sama vastaavuus 
ja ihminen oli maailmankaikkeuden mikro-
kosmos. Tämä filosofi Plotinoksen (n.204-
270 jkr.) Platonin oppien pohjalta kehittämä 
uusplatonistinen maailmankuva ja virtaus, jota 
jo tuolloin kutsuttiin teosofiaksi, vaikutti vah-
vasti suomalaisiin kulttuuripiireihin. Inhimil-
linen tieto oli jumalan valon säteilyä. Kaikki 
oli luomakunnassa järjestyksessä, jossa alempi 
muodosti aineen korkeammalle, korkeampi 
muodon ja hengen alemmalle. ”Syntiinlan-
keemus” oli ikivanhan mikrokosmoksen ja 
makrokosmoksen suhteiden vastaavuuslain 
hämärtymistä. Ihminen tuli riippuvaiseksi pel-
kästään aistimaailman tiedosta kykenemättä 
vastaanottamaan korkeampaa inspiraatiota 
muuten kuin meditatiivisessa tilassa harjoitus-
ten jälkeen. Tärkeää oli ymmärtää asioiden, 
esineiden ja tapahtumien vastaavuudet ja kes-
kinäiset riippuvuussuhteet.

Eino Leino ja Pekka Ervast  

(Otteita ja vapaita lainauksia Antti Harmaisen 
Pro Gradu -tutkielmasta Modernin mystikot.)
Eino Leinon ja Pekka Ervastin identiteetin 
ja ajattelun kehittyminen sääty-yhteiskunnan 
romuttumisen ja teollisen vallankumouksen 
syntyvaiheissa noudatti pitkälti samaa kehitys-

linjaa, teosofian ollessa vahvana vaikuttajana 
taustalla liittyen osaltaan myös edellä mai-
nittuun suomalaisten taiteilijoiden saamaan 
ruusuristiläisen teosofian vaikutukseen Parii-
sin vuosinaan.

Eino Leino oli moderni ja valistunut ajatte-
lija. Hän oli Teosofisen Seuran jäsen, Ervas-
tin ollessa seuran Suomen osaston ylisihtee-
rinä. Rotukysymyksissä, kielikysymyksissä, 
suhteessa uskontoihin ja tapakasvatukseen 
Leino oli suvaitsevainen. Hän vaati kirkon ja 
valtion eroa ja puolsi vähemmistöjen oikeuk-
sia. Samoja teemoja puolsi Pekka Ervast. He 
molemmat seurasivat ja vaikuttivat moniin 
senaikaisen nuorsuomalaisuuden linjauksiin 
ja ihanteisiin. Leino painotti kasvatustyössä 
kurinalaisen vapauden linjaa ja tähdensi sydä-
men aateluutta, keskinäisen tuen ja auttamis-
mentaliteetin välttämättömyyttä yhteiselämäs-
sä.

Ervastin ja Leinon keskeinen viesti oli 1900 
-luvun alkupuolen poliittisissa myrskyissä, et-
tä tulisi keskittyä kokonaisvaltaisen edistyksen 
luomiseen hetkellisen materialistisen hyötymi-
sen sijaan. Köyhälistön sydämissä asuu viha, 
katkeruus, kateus, rikkaiden rinnassa versoo 
kylmyys, välinpitämättömyys, ylpeys, itsek-
kyys ja pahat himot. Kaikkien mieliä raskaut-
taa väärä elämänkäsitys, pelkuruus, halpamai-
suus ja turhat ennakkoluulot. Tämä voidaan 
poistaa vain luomalla uusia yhteiselämän käy-
täntöjä ja muotoja. Saattaa ihmiset terveel-
lä tavalla vastakkain järkevissä olosuhteissa.

Ervast peräänkuulutti teosofian sisältämien 
kokonaisvaltaisten elämänkäytäntöjen ja ih-
misyyden uudistamista ja nimesi teosofian 
uuden yhteiskuntajärjestelmän ehdottomaksi 
edellytykseksi. Ervast pyrki löytämään teo-
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sofialle ajan henkeen sopivan tarkoituksen. 
Dogmaattisuus edusti Ervastille myös henki-
sen kehityksen kannalta epäedullista lyhytjän-
teisyyttä sekä suoranaista elämän ja sivistyk-
sen vastaisuutta. Ne edustivat hänelle kylmän 
tapauskonnollisuuden leviämistä. Ervast ha-
lusi kirkon ja säätyjen kontrollin rapautuessa 
tuoda teosofian avulla yhteenkuuluvuuden, 
veljesrakkauden ulottuvuuden korvaamaan 
kadotetun yhteyden, koska tulevaisuudessa 
voisi odottaa Darvinistinen painajainen - it-
sekkäiden yksilöiden loputon selviytymistais-
telu.

Ervastille tarjottiin ruotsalaisten aatelis- ja ylä-
luokan yhteyksiensä kautta rooli eliitin henki-
senä auktoriteettina. Tämä ei nuorta idealistia 
tyydyttänyt ja Ervast alkoi turhautua. Hänestä 
modernin teosofian oli oltava jotain muuta 
kuin hämärää metafysiikkaa. Sen oli otettava 
kantaa yhteiskunnallisiin ongelmiin ja annet-
tava vastauksia käytännön elämää koskeviin 
kysymyksiin.

Eino Leino taas toimi aatteen tulkitsijana ja 
vaikuttajana sivistyneistön eri kerroksiin. Lei-
no tutustui veljensä Kasimirin opastuksella 
Helsingin taiteilijaeliittiin, joka oli Pariisin 
ajoiltaan ollut Rosen+Creux taiteilijapiirin ja 
symbolismin vaikutuspiirissä. Nämä kuten 
Gallen-Kallela, Järnefelt, Juhani Aho ja J.H. 
Erkko muun muassa kulttuurivaikuttajina 
olivat päätyneet  “Päivälehden” ympärille ja 
vaikuttaen sitä kautta taiteellisiin, poliittisiin 
ja aatteellisiin uudistuksiin. “Päivän piiriksi” 
kutsutun kulttuurivaikuttajien piirin ideologi-
seen ajatteluun kuuluivat luonnontieteellisen 
ajattelun sävyttämä ja yhteiskuntakriittisyyttä 
korostava realistinen taidekäsitys sekä tuonai-
kaiseen nuorsuomalaisten ihanteisiin liittyvät 
ihanteet: kansainvälisyys, tasa-arvo, sosiaali-

nen oikeudenmukaisuus ja uskonnonvapaus.
Edellä mainittujen voimahahmojen, sekä 
aiemmin 1800 -luvulla vaikuttaneiden J.V. 
Snellmanin luotsaama Lauantaiseura ja Elias 
Lönnrotin vaikutuspiirissä syntyneen Suoma-
lainen Kirjallisuuden Seura synnyttivät kes-
täviä, suomalaista yhteiskuntaa rakentavia ja 
pidemmän päälle yhteiskunnallista vakautta ja 
kestävää kehitystä tukevia kulttuuritekoja. Ro-
mantiikan aika sisälsi paljon teosofiaa ja sen 
vaikutus suomalaisuusliikkeen kannalta oli 
vahva.

Euroopan keskeisimpiin aatevirtauksiin kuu-
lunut uususkonnollisuus ja ennen kaikkea teo-
sofia auttoi suomalaista sivistyneistöä kohtaa-
maan muuttuvien yhteiskuntarakenteiden ja 
maailmankuvien tuottamat ongelmat. Vasta-
uksen voi ajatella rakentuvan kahden eri tason 
summana. Teosofinen ideologia piti sisällään 
laajan kirjon sekä yksilöllisiin että kollektiivi-
siin identiteetteihin kiinnittyviä käsityksiä ja 
salli näiden käsitysten, kuin myös identiteet-
tien tulkinnat ja uudelleenmuokkaukset, va-
paammalla tavalla, kuin mihin Ervastin ja Lei-
non aikalaiset olivat kenties tottuneet. Täten 
se muodosti sivistyneistön kannalta tarpeelli-
sen areenan, jolla oli mahdollista muodostaa 
ja kokeilla uuden ajan vaatimia mentaalisia 
käytäntöjä.

Etenkin kristinuskon ja teosofian välisen vuo-
rovaikutuksen analyysin kautta välittyi kuva 
suomalaisen teosofian omintakeisista piirteis-
tä. Pekka Ervastin vuosien 1901 ja 1902 vaih-
teessa ilmestynyt teos Valoa kohti esitteli teo-
sofian, joka pyrki irrottautumaan dogmaatti-
suudesta sekä eurooppalaisista, okkultismin ja 
tarkoin säädeltyjen riittien sävyttämistä sovel-
luksista. Ervast halusi uudistaa liikkeen ole-
musta siten, että se kykenisi vastaamaan pa-

remmin ympäröivän todellisuuden asettamiin 
haasteisiin. Hän halusi tehdä teosofiasta ide-
ologian, joka yhtäältä tarjoaisi konkreettisia 
elämänohjeita, mutta toimisi toisaalta myös 
solidaarisena moraalikoodina, jonka turvin 
olisi mahdollista käydä yhteiskunnallisia ja so-
siaalisia epäkohtia vastaan.

Valtiokirkollisuuteen ja luterilaiseen huoneen-
tauluajatteluun sidostuva auktoriteettiusko 
edisti konservatiivista pysähtyneisyyden ilma-
piiriä, sillä jumalan, keisarin ja isän hahmoihin 
kiteytyvä maailmanjärjestys esti laajoja jouk-
koja tavoittelemasta parempaa tulevaisuutta. 
Kuoleman ja helvetin kauhuilla itseään auk-
torisoiva lunastusoppi muodostui suurim-
maksi taakaksi yksilön jalostumisen kannalta, 
sillä jumalan armosta riippuvan taivaspaikan 
odottelu tuntui lamauttavan henkilökohtaisen 
elämän- ja toiminnanhalun. Vaikka Ervastin 
muotoilema teoso-
fia kritisoikin kris-
tinuskoa, se ei silti 
halunnut väheksyä 
uskonnollisen ko-
kemuksen tai hen-
kisen ulottuvuuden 
tärkeyttä. Valoa 
kohti -teos koros-
ti kyllä tieteellisen 
ajattelun merkitys-
tä modernin maa-
ilmankuvan perustassa, mutta rationaalisten 
käsitysten dynamiikka suuntautui ennen kaik-
kea uskonnollisen ajattelun uudistamiseen.

Karman lain luonnontieteelliseen kausaliteet-
timalliin rinnastunut dynamiikka oli keskeinen 
osa suomalaisen teosofian käsitteistöä. Se aut-
toi uudelleen määrittelemään järkeen vetoa-
valla tavalla psykologisesti tärkeitä kristillisiä 

opinkappaleita. Kuolemanjälkeisen elämän, 
taivaan ja helvetin kaltaisten instituutioiden 
auktoriteettiasema alkoi vähitellen murtua: 
tuonpuoleisessa odottavia ulottuvuuksia 
saattoi lähestyä ja niihin saattoi vaikuttaa ih-
misjärjen keinoin. Karman lain ja rationaa-
lisuuden keinoin tapahtuva kristillisyyden 
kritiikki ei tarkoittanut sitä, että kristinusko 
olisi pitänyt korvata kokonaan uudenlaisella 
järjestelmällä vaan kristillisyyttä oli pikem-
minkin ohjattava kohti alkukirkollista muo-
toa. Ervastin pyrkimyksenä tuntui olevan 
eräänlaisen kristinuskon esoteerisen refor-
maation suorittaminen. Näin totesi Antti 
Harmainen Pro Gradussaan.

Nykytiede

Kuten vanha Vedanta-filosofia ja teosofia 
pitävät yhteiskuntaa jäsenistönsä muodos-

tamana Suurena 
ihmisenä, on so-
lubiologi Bru-
ce Lipton tullut 
tutkimuksissaan 
analogisesti vas-
taavaan tulok-
seen ihmisen 
mikrokosmok-
sesta, viitaten 
uuteen tieteen-
alaan, epigene-

tiikkaan,  joka tutkii solujen keskinäistä 
yhteistyötä soluviestinnän tasolla. Keskeistä 
on että solut ovat itsenäisiä yksiköitä, jotka 
keskinäisen viestinnän ja sopimuksen avulla 
muodostavat yhdessä elävän soluyhdyskun-
nan, kuten esim. ihmisen, jossa solujen kes-
kinäinen työnjako ja yhteistyö on elintär-
keää ulottuen  solutason työskentelyyn, 
geeneihin ja aina DNA:n. Hän viittaa 
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myös James Lovelockin Gaya hypoteesiin, 
jonka mukaan maa ja kaikki sillä elävät la-
jit muodostavat vuorovaikutteisen elävän 
organismin. Kun solut liittyvät yhteen nii-
den tietoisuus lisääntyy räjähdysmäisesti ja 
niiden muodostama elävä soluyhdyskunta 
säilyy elossa ja ehjänä vain solutietoisuu-
den yhteisellä päätöksellä. Ihmiskunta ja 
kansallisvaltiot tai yhteiskunnat omalta 
osaltaan ovat ihmisten muodostamia (so-
luryppäitä) kokonaisuuksia, joita yhteinen 
tietoisuus ja tahtotila pitävät kasassa. Tuos-
sa kasassa pitämisessä ajatuksen voima ja 
keskinäinen vuorovaikutus on aivan kes-
keisellä sijalla. Vanha itämainen viisaus pu-
huukin yhteiskunnasta suurena ihmisenä.

Seuraavassa lainaan kvanttifyysikko Pent-
ti Kärkkäisen ja Johanna Blomqvistin aja-
tuksia kvanttifysiikasta. Kvanttifysiikka on 
todennut solutasolta syvemmälle mentäes-
sä että materia, me ihmiset mukaan lukien, 
olemme värähtelevää energiaa. Hiukkas-
tasolle mentäessä olemme lähinnä voima-
pyörteitä. Tuolta tasolta tarkasteltuna ko-
ko maailmankaikkeus muodostuu yhteen-
kietoutuneista energiaverkoista, joista on 
vaikea sanoa mistä toinen alkaa ja mihin 
toinen loppuu. Kaikki on kietoutuneena 
toisiinsa ja tuolla tasolla olemme kaikki yh-
tä ja samaa ja yhteydessä toisiimme. Tällä 
tasolla kvanttifysiikka peilautuu idän mui-
naiseen Vedanta-filosofiaan, johon moni 
kvanttifyysikko itse asiassa on ollut hyvin-
kin perehtynyt. Sama tieto löytyy myös kai-
kista uskonnoista ja kansojen mytologioista 
ykseyden kuvauksissa.

Loppulause

Länsimaisen sivistyksen ja demokratian syn-
ty pohjautuu aatevirtaukseen, joka periytyy 
aina Egyptin mysteeriolaitoksista, antiikin 
Kreikan filosofeista, alkukristillisyyden, her-
metismin ja Kristinuskon syntyvaiheiden 
kautta renessanssiaikaan, idän filosofioihin, 
valistusajan filosofeihin ja oman päivämme 
ajattelijoihin ja on kantanut hedelmän jota 
voimme kutsua ”länsimaiseksi” ajatteluta-
vaksi, jota leimaa vahvasti ihmisarvon kun-
nioittaminen sekä ajatuksen vapaus ja kyky 
oppia muilta kulttuureilta parhaita käytäntö-
jä, keskinäisessä ja rakentavassa vuorovaiku-
tuksessa. Tämän länsimaisen aatevirtauksen 
eräs kantava pohjavire tunnustuksellisten 
uskontojen ohella on ollut teosofia ja sen 
haarautuma ruusuristiläinen teosofia, joka 
painottuu etenkin länsimaisen kristinuskon 
esoteeriseen puoleen, tutkimalla niitä vaiku-
tuksia jotka kristinuskon syntymiseen ovat 
vaikuttaneet.

Lähteitä

Erik Gullman tutkimus Pekka Ervastin teo-
sofiaa II. Erik Gullman,
Teosofia ja romantiikka. 2, Kansallishengen 
kuiskeita.  Antti Harmainen,: Modernin 
mystikot.
Visa Kaliva: Rosencreuz ja suuri työ. Bruce. 
H. Lipton Ajatuksen biologia. Esko Mus-
tonen. Eino Leinon henkinen testamentti. 
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