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Kysymys: Kristosofinen sanoma opettaa, että maa
pallon Valkoinen Veljeskunta lähettää ns. vuosisata
lähettilään jokaisen vuosisadan viimeisellä neljännek
sellä ja että Valkoisen Veljeskunnan virallinen lähet
tiläs oli H. P. Blavatsky. Pekka Ervast ei ollut maa
pallon Valkoisen Veljeskunnan lähettiläs, vaan hän 
tuli Auringon Kuninkaallisesta Neuvostosta, siitä 
Neuvostosta, joka, kuten Pekka Ervast sanoo, pitää 
siunaavan kätensä kaikkien planeettojen yllä. Täten 
maapallon Valkoinen Veljeskunta sai korkeamman 
asteen. Vaikuttaako näin muodostunut korkeampi 
aste myös tämän vuosisadan viimeisellä neljännek
sellä esiintyvän vuosisatalähettilään toimintaan? H. 
P. Blavatsky sanoo, että uusi vuosisatalähettiläs on 
odotettavissa vuoden 1975 jälkeen.

Vastaus: Aurinkokuntamme on yhtenäinen kos
mos. Sen planeetat ovat kouluja, joissa sielujen kas
vatustyö tapahtuu kosmillisen Kristuksen käskystä 
ja turvin. Kristuksen käskystä lähetetään apua aina 
sinne, jossa sitä tarvitaan. Maapallon ihmiskunta sai 
aikojen aamulla apua Venuksesta ja Merkuriuksesta. 
Noista planeetoista tullut auttajajoukko perusti maa
pallolle Valkoisen Veljeskunnan, jonka ylimpänä 
johtajana on Sanat Kumaaraksi eli Melkisedekiksi
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nimitetty korkea olento. Hänellä ei ollut isää eikä äi
tiä, ei päiviensä alkua eikä elämänsä loppua, kuten 
Hebrealaiskirje häntä kuvailee. Hebrealaiskirje ker
too edelleen, että Jeesus Natsarenus, jota sanottiin 
Kristukseksi, tuli ”ylimmäiseksi papiksi” Melkisede
kin järjestyksen mukaan; Jeesus Kristus oli siis myös 
käynyt Melkisedekin eli maapallon Valkoisen Vel
jeskunnan koulua. Mutta Pekka Ervast kertoo, että 
Jeesus Natsarenus oli sekä esikoinen että erikoinen 
olento. Melkisedekin koulua käydessään hän kasvat
ti itsessään erikoisesti rakkauskykyä, ja palestiinalai
sessa ruumistuksessaan hän kykeni tuomaan rakkau
den maapallon ilmapiiriin ja ihmisten sieluihin. Jee
sus Kristus oli, kuten P. E. opettaa, Logoksen Poika- 
ryhmän johtaja. Hän tuli siis Auringon Kuninkaalli
sesta Neuvostosta, joten hänen avullaan maapallon 
Valkoinen Veljeskunta sai korkeamman asteen. Sen 
asteen vaikutus näkyy myös vuosisatalähettiläitten 
työssä. Vaikka H. P. Blavatsky olikin maapallon Val
koisen Veljeskunnan virallinen lähettiläs ja edusti 
siis Melkisedekin koulua, niin kyllä hänen opetuksis
saan näkyy Jeesus Kristuksen henki. Hän neuvoi 
kristittyjäkin mm. sanomalla: Jos tahdotte olla kris
tittyjä, niin seuratkaa Vuorisaarnaa. Paavalia hän ni
mittää korkeaksi vihityksi ja artikkeleissaan hän se
littää, että Kristus on jokaisessa ihmisessä.

Pekka Ervast tuli myös Auringon Kuninkaallisesta 
Neuvostosta, sen Isä-hierarkiasta. Jeesus kuvaili sel
laisen tulemisen tapahtuvaksi ja ennusti, että aika 
muuttuu silloin vakavaksi, levottomaksi. Kansatkin 
kutsutaan silloin tuomiolle. Kansat ovat nyt tuomiol
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la: joko ne hylkäävät väkivallan ja sodan ja jatka
vat elämäänsä, tai, jos elävät entiseen väkivaltaiseen 
tapaansa, kuolevat. Elämme parhaillaan yleismaail
mallisen kriisin keskellä, sillä sodalla ei ratkaista enää 
kansojenvälisiä pulmia. Myöskään pelkät neuvottelut 
eivät auta, sillä nyt kysytään rauhan tekoja, käytän
töä. Kysytään: kumpi hallitsee, sodan jumala vaiko 
taivaallinen Isä. Sillä Logoksen Isä-hierarkian johtaja 
toi Isän tahdon vaikutuksen maapallon elämään, se 
tuli uuden luonnonvoimankin muodossa. Myös kar
man johto on siirtymässä Kristus-Isän haltuun, joten 
ihmiskunnan elämä on siirtynyt ratkaisevasti hen
keenpalautumisen tielle. Kaikki tämä vaikuttaa luon
nollisesti tämän vuosisadan lähettiläänkin työhön, 
sillä hänkin voi nyt työskennellä muuttuneissa olo
suhteissa. Nyt on myös olemassa laaja teosofinen ja 
kristosofinen kirjallisuus, joten tulevan lähettilään ei 
tarvitse alkaa alusta, kuten H. P. B:n oli pakko tehdä. 
Monet teosofiset opit ovat myös saaneet jo yleistä 
tunnustusta, joten maaperä on nyt hedelmällisempi 
kuin viime vuosisadalla.

Maapallon Valkoinen Veljeskunta on siis saanut 
kaksi korkeampaa astetta, joten ihmiskunnalle on 
avattu tie suoraan Logokseen. Jos nimittäisimme Mel
kisedekin eli Sanat Kumaaran kuutta maapallolla 
olevaa looshia yhteisnimityksellä Siniseksi Looshiksi, 
niin Jeesus Kristuksen avulla avautui sen lisäksi pu
nainen Kristus-looshi, ja Pekka Ervastin avulla Graal- 
looshi. Nuo nimitykset ovat tuttuja syystä, että ”en
teet kulkevat tapahtumien edellä”, toisin sanoen, pro
feetat ovat niitä aavistelleet.
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Kysymys: Henkinen paine voi perheessä, missä 
vain toinen osapuoli omaksuu kristosofisen elämän
ymmärryksen, olla kova. Miten olisi meneteltävä? Pi
tääkö perhesovun säilymisen vuoksi luopua henkisis
tä harrastuksista?

Vastaus: Kysyjä voi lohduttaa itseään ainakin sillä, 
ettei hänen tapauksensa ole ainoa. Elämänkatsomuk
sellinen eroavaisuus perheenjäsenten keskuudessa on 
eräs aihe eripuraisuuteen. Jeesus Kristus sanoi, että 
hänen oppinsa tekee perhekuntalaiset vihollisiksi 
keskenään. Näin tapahtuu siitä huolimatta, että Kris
tuksen opetukset kehottavat rauhaan ja rakkauteen.

Uskonnollisista syistä johtuva perheen epäsopu 
saa toisinaan melkeinpä vainomanian luonteen, joten 
hyökkäilyjen syyt ovat samoja, joista johtuvat mm. 
uskonsodat ja muut laajemmat uskonnolliset vainot: 
hyökkäilijä uskoo olevansa vastuussa toisen ihmisen 
sielusta. Tarkoitus, vastuuntunto, on hyvä, mutta 
vastuuntunnon kohde, sielu, on erheellinen. Olem
me vastuussa toistemme fyysillisestä elämästä, toi
meentulosta, terveydestä jne., mutta toistemme sie
lusta: ajatuksista, tunteista, henkisistä pyrkimyksis
tä. . . emme kykene vastaamaan. Kirkot erehtyivät 
unohtaessaan ihmisen fyysillisenä olentona ja ryhty
essään ”pelastamaan” ihmisen sielua: ruumis voitiin 
vaikkapa polttaa elävänä, jotta sielu pelastuisi. Kun 
hyvässä tarkoituksessa tehdään pahaa, ollaan jesuiit
tojen jäljillä.
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Pekka Ervast neuvoi: karmalliset velvollisuudet tu
lee täyttää hyvin tai vieläkin paremmin, mutta on 
varottava ottamasta u u s i a  maallisia velvollisuuksia. 
Vanha karma tulee näin tehden vähitellen voitetuksi 
ja silloin vapautuu enemmän aikaa henkisille harras
tuksille; sillä uskonnollinen erimielisyyskin saattaa 
olla vanhan karman purkautumista. Vääryyttä kär
sivän on hyvä muistaa rakkauden antama neuvo: 
toisen osapuolen hyökkäily ja painostus ei aina johdu 
pahasta tahdosta, vaan auttamishalusta. Hän elää sii
nä erehdyksessä, että uskoo voivansa pelastaa toisen 
ihmisen sielun.

3
Kysymys: Näin unta että valehtelin. Samassa muis

tin rikkoneeni totuuden ja rehellisyyden käskyä vas
taan. Mistä nousi tuollainen muistutus?

Vastaus: Kun olemme päivätajunnassamme omak
suneet esim. totuudellisuuden ihanteen, mutta unta 
nähdessämme emme osaakaan ihannettamme toteut
taa, niin se on merkki siitä, ettei ihanne ole vielä 
tullut omaksemme, se ei ole ”painunut vereemme”. 
Kysyjän tapaus on todiste siitä, että totuudellisuus 
on jo ainakin jonkun verran muuttumassa hänen 
luonteekseen. Tuollainen uni on aivan kuin lohdu
tus: tuon verran olet edistynyt henkisellä tielläsi. On 
opettavaista tarkkailla uniaan.

4
Kysymys: Valkoisen Veljeskunnan auttava apu tu

lee ihmisen, korkean Mestarin kautta. Mestarit, ku
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ten Gautama Buddha ja Jeesus Kristus etsivät ja löy
sivät omissa kamppailuissaan suuria elämän salai
suuksia, edellinen korkeamman järjen valon, jälkim
mäinen Kristus-rakkauden. Pekka Ervast löysi omas
sa kamppailussaan pahanvastustamattomuuden sy
vimmäksi elämän salaisuudeksi asettaen sen henki
sen elämän kulmakiveksi. J. R. Hannula toteaa, että 
Pekka Ervastissa on ratkaistu kaikki elämän pulmat. 
Tarkoittaako se esim. Buddhan tai Jeesuksen opetus
ten sivuuttamista?

Vastaus: Katsokaamme t ä m ä n h e t k i s t ä  kris
tillisyyttä, buddhalaisuutta, islamilaisuutta, hinduis
mia tai muita uskontoja. Näemme, ettei minkään 
uskonnon piirissä enää täysin tajuta uskonnon alku
peräistä sanomaa, sillä noista uskonnoista on kasva
nut kirkkoja, joissa pappisvalta omaa etuaan tavoi
tellen määrää, mitä uskonto on. Mutta Pekka Ervast 
etsi esiin noitten uskontojen ensimmäisten julistajien 
alkuperäisen hengen. Emme tietäisi, mikä oli esim. 
Jeesus Kristuksen alkuperäinen sanoma, ellemme 
kuulisi sitä Pekka Ervastilta. P. E. nosti jokaisen us
konnon alkuperustajan oikeaan asemaansa ja siksi 
hänen opetuksissaan on ratkaistu mm. kaikkien us
kontojen pulmat.

5

Kysymys: Onko hypnotisoiminen mustaa magiaa, 
ja jos on, niin mikä siinä on mustaa? Onko hypnoti
soiminen lääketieteellisessä tarkoituksessa suotavaa?
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Vastaus: Kun lääkäri Mesmer, yksi kolmesta Val
koisen Veljeskunnan lähettiläistä paljasti ”eläimelli
sen magnetismin” olemassaolon, niin hänen tarkoi
tuksensa oli avata lääketieteelle uusi ura. Hän pal
jasti sen ikivanhan totuuden, että terveen ihmisen 
elämänvoima voi siirtyä sairaaseen ihmiseen paran
tavana voimana. Jos Mesmerin opetukset olisi otettu 
vastaan riittävän vakavasti, niin lääketieteelle olisi 
avautunut aivan uusi suuntaus -  ihmiskunnan on
neksi. Mutta toisin kävi. Materialistisen elämänkatso
muksen omaaville tutkijoille oli arvoa-alentavaa hy
väksyä sellaista utopiaa, että ihmisestä muka säteilisi 
jotakin ”ylifyysillistä”. Kun James Braid esitti kah
deksannentoista vuosisadan alkupuolella hypnotis
mia, jota H. P. Blavatsky nimitti mesmerismin äpärä
lapseksi, niin Braidin käsitykset saivat suopean vas
taanoton. Materialistikin voi hyväksyä hypnotismin ja 
suggestion, koska niistä esitetyt k ä s i t y k s e t  ei
vät kaivanneet ”ylifyysillistä” fluidumia. Mutta rat
kaisematta jäi, ja on yhä edelleen ratkaisematta, 
ovatko teoriat hypnotismista ja suggestiosta tosia. Ih
minen on tieteelle toistaiseksi ratkaisematon arvoitus 
ja pysyy sellaisena, ellei tiede turvaudu okkultismin 
opetuksiin.

Magneettinen fluidumi, josta Mesmer opetti, vai
kuttaa suorastaan parantavana voimana fyysilliseen 
ruumiiseen, eikä kahlitse parannettavan omaa tahtoa. 
Hypnoottinen suggestio vaikuttaa hypnotisoitavan 
alitajuntaan, hypnotisoijan ottaessa haltuunsa hypno
tisoitavan tahdon. Hypnotisoija käyttää p a k k o 
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v a l t a a  toista ihmistä kohtaan, ja siksi se on arve
luttavaa. Tarkoitus pyhittää keinot. Hypnotismin tu
hovaikutusta lieventäisi, jos hypnotisoija olisi voima
kas rakkaudessa; mutta oppineisuus ei muuta ihmistä 
paremmaksi.

6

Kysymys: Asepalveluksesta kieltäytyneitä nimite
tään omantunnon aroiksi. Arkuudella ymmärrän pel
kuruutta. Ovatko sodasta kieltäytyjät pelkureita?

Vastaus: ”Omantunnon arat” on keksitty pilkka
nimitys, jolla ”kristillisen” sivistyksen saaneet yrittä
vät peittää kaksinaismoraaliaan. Onhan käsite 
o m a t u n t o  paljon käytetty sana ja sillä tarkoite
taan ehkä lähinnä ihmissielussa vaikuttavaa Juma
lan ääntä. Yhteiskuntakin hyväksyy omantunnon ai
nakin veroilmoituksen vakuudeksi, jolla nähtävästi 
tarkoitetaan, että veroilmoituksen tekijä vakuuttaa 
ilmoituksensa oikeaksi käyttäen Jumalaa todistaja
naan. Kristillinen yhteiskunta hyväksyy omantunnon, 
siis Jumalan äänen silloin, kun on kysymyksessä yh
teiskunnan etu. Entä silloin, kun jonkun kansalaisen 
omatunto on ristiriidassa yhteiskunnan edun kanssa? 
Yhteiskunta vaatii: sinun täytyy tappaa, sotia. . . , 
tuo ja tuo kansa on meidän vihollisemme; siis sinun 
on hyökättävä, tapettava heitä; me olemme oikeassa 
ja Jumala on meidän puolellamme. Mutta jonkun 
kansalaisen omantunnon kautta puhuu Jumala: sota
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on murhaamista ja murhaaminen on rikos. Hän etsii 
omalletunnolleen tukea kristittyjen pyhästä kirjasta 
ja siellä sanotaan mm.: ”Joka ihmisen veren vuodat
taa, hänen verensä on ihminen vuodattava, sillä Ju
mala on tehnyt ihmisen kuvaksensa”. ( 1 Moos. 9:6). 
Ja Vuorisaarnassa puhuu kristikunnan Mestari: ”Te 
olette kuulleet sanotuksi: ’Rakasta lähimmäistäsi ja 
vihaa vihollistasi’. Mutta minä sanon teille: rakasta
kaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka 
teitä vainoavat, että olisitte Isänne lapsia, joka on 
taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pa
hoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärä- kuin 
oikeamielisillekin.” (Matt. 5:43-45). Kysymyksessä 
olevan kansalaisen puolella on Jumala sekä omantun
non äänenä että pyhän kirjan opetuksena. Koska sa
massa pyhässä kirjassa lisäksi sanotaan, että enem
män tulee kuulla Jumalaa kuin ihmistä, niin sodasta 
kieltäytyjällä näyttää olevan vankat perusteet. Mutta 
yhteiskunta on toista mieltä siksi, että yksilön oma
tunto on asennoitunut -  myöskin Jumalan nimessä -  
yhteiskuntaa vastaan. Täten paljastuu” kristillisen” si
vistyksen kaksinaismoraali, ja siksi sodasta kieltäytyjät 
asetetaan pilkanalaiseen asemaan. Koska sodasta kiel
täytyjä joutuu asettumaan yhteiskuntaa, siis ylivoimaa 
vastaan, ei hän suinkaan ole pelkuri. Pelkuri on se, 
joka kuuntelee enemmän ihmisiä kuin Jumalaa. -  
Edellä sanotusta selvinnee myös, miksi Jeesus puhui 
kahdesta Jumalasta, nimittäen toista ”tämän maail
man jumalaksi” ja toista taivaalliseksi Isäkseen. ”Tä
män maailman jumalan” ääni kuuluu tykkien jy
linässä ja taivaallisen Isän ääni Vuorisaarnassa.
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Kysymys: Jeesus kehottaa rukoilemaan Isän eli 
taivasten valtakuntaa maan päälle. Taivasten valta
kunta kuvataan rauhan ja onnen tilaksi. Eikö ihmis
ten maanpäällinen elämä menetä merkityksensä, jos 
raadanta leivän tähden loppuu?

Vastaus: Taivasten valtakunta on ajasta ja paikas
ta riippumaton ihmissielun sisäinen tila, sillä ”taivas
ten valtakunta on sisäisesti teissä”, kuten eräs apos
toli sanoi. Virallistunut kristikunta uskoo taivasten 
valtakunnan olevan kuolemantakaisessa maailmassa, 
mutta se erehtyy. Autuudenjulistuksissa nimitetään 
ko. sielun tilaa autuudeksi. Mm. rauhanrakentajat, 
puhdassydämiset, lempeät ja ne, joita vainotaan oi
keamielisyyden tähden, ovat autuaita. Kysymyksessä 
ovat fyysillisissä ruumiissaan elävät ihmiset, sillä ra
kentaminen on fyysillistä toimintaa ja vain fyysillistä 
ihmistä voidaan vainota hänen oikeamielisyytensä 
takia. Jos ”autuaita” on riittävän paljon, niin luon
nollisesti ulkonainenkin maailma muuttuu mm. si
ten, että oikeamielisten vainoaminen lakkaa. Mutta 
kuinka kauan kestää ennen kuin ihmiset muuttuvat. 
Ei ole pelkoa työn loppumisesta, sillä ihmiskunta elää 
vielä kuritushuone-asteella. Taivasten valtakunta ja 
siitä johtuva autuus tulee ihmisen osaksi vain sitä 
varten, että hän jakaisi sitä toisille.

8

Kysymys: Pekka Ervast opettaa, että lavealta tieltä 
kaidalle tielle siirtyminen käy ahdistuksen ja tuskan
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kautta. Onko se ahdistusta sillekin, joka on perehty
nyt Pekka Ervastin viisauteen ja harrastanut vuosi
kymmenet hänen opetustensa tutkimista; sanalla sa
noen: jonka maailmankatsomus on jo avartunut?

Vastaus: P. E:n viisauteen tutustuminen ja maa
ilmankatsomuksen avartuminen on kulkua kaitaa tie
tä kohti. P. E. oli itse kulkenut saman tien. Hän ker
too omista ahdistuksistaan, ennen kuin totuus val
keni hänelle. Niin ikään Paavali sanoi kärsivänsä syn
nytystuskia, jotta Kristus saisi muodon hänen oppi
laissaan. Paavali oli käynyt läpi oman ahdistuksensa, 
mutta sen jälkeen hän oli ahdistuksessa toisten takia.

Kaita tie ja ahdas portti käy ymmärrettäväksi, kun 
ajattelemme Kristuksen lähestymistä. Kristus oli en
nen vain näkymättömissä maailmoissa, mutta Jeesus 
Kristuksessa Kristus saavutti päivätajunnan. Se oli 
Kristuksen laskeutumisen uusi saavutus, se oli kos
millinen saavutus ja käsitti koko maapallon. Kun 
joku kulkee Jeesus Kristuksen jälkiä noudattamalla 
hänen opetuksiaan, niin hän ottaa myös Kristuksen 
vastaan omassa päivätajunnassaan. Hän toistaa pie
noiskoossa Mestarinsa kokemukset ja tuo Kristusta 
näkyväiseen maailmaan. Jos nimitämme ihmissielus
sa tapahtuvaa Kristussyntymää tutulla nimityksellä 
vihkimykseksi, niin sen syvyistä vihkimystä ei voinut 
saavuttaa ennen Jeesus Kristusta. Siksi Kristussynty
mä on jokaiselle ihmiselle uusi voitto, joka on tus
kan ja ahdistuksen takana, ja se voitto edistää pie
neltä osalta taivasten valtakunnan toteutumista maan
kin päällä. Tie ennen Kristussyntymää on kulkemista
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järjen valistuksen ja sisäisen puhdistautumisen kaut
ta ja siihen antaa nyt parhaimman tilaisuuden teoso
fian ja kristosofian tutkiminen ja sulatteleminen.

9

Kysymys: Jeesus Natsarealainen sanoi: Antakaa 
kuolleitten haudata kuolleensa. Miten tuo neuvo on 
ymmärrettävissä?

Vastaus: Jeesus tarkoitti hautaajilla henkisesti 
kuolleita, sillä eiväthän fyysillisesti kuolleet voi hau
data toisiaan. Henkisesti kuolleet, ne, jotka eivät 
piittaa Kristuksen opetuksista, ovat ihmiskunnan 
enemmistönä. He palvovat kuolemaa, tappavat toi
siaan ”pyhän” asian puolesta sotien melskeessä ja 
sen jälkeen hautaavat silpomiaan ihmisiä surumars
sien soidessa. Tuollainen hautaus on erittäin lumoava 
toimitus, sillä hautaajat korostavat siinä omaa suu
renmoisuuttaan vainajien kustannuksella. Tämä on 
yleismaailmallinen ilmiö, mutta etenkin virallistunut 
kristikunta on erikoisesti kunnostautunut sotasanka
rien palvonnassa. Kristityt uskovat vainajien ”nukku
van” haudoissaan, joten vainajat eivät ole kuuntele
massa surumarsseja eikä juhlapuheita. Vainajat eivät 
näin ollen voi nauttia heille osoitetuista kunnioituk
sista. Mutta hautaajat nauttivat. Heidän sieluntilansa 
on tämä: ”sankarit” tappoivat toisia ja tapattivat it
sensä s e n  asian puolesta, joka m e i l l e on p y h ä; 
ja meille on pyhää sota, murhaaminen. . .  Hautaajat
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korostavat näin oman murhanhimonsa oikeutusta. 
Sana p y h ä  paljastaa sotienpuolustajien sieluntilan: 
he uskovat, että Jumala takaa heidän murhanhimon
sa oikeutuksen. Sotasankaripalvonnan sisältö on kä
site Jumala, joka pyhittää palvojien uskon ja teot. 
Entä ”jumala”? Jeesus Kristus teki eron taivaallisen 
Isänsä ja aikansa papiston ja kansan jumalkäsityksen 
välillä. Johanneksen evankeliumin 8:38 hän puhuu: 
”Minä puhun, mitä minä olen nähnyt Isäni tykönä; 
niin tekin teette, mitä olette kuulleet omalta isältän
ne.” Ja 8:44 hän jatkaa: ”Te olette isästä perkelees
tä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on 
ollut murhaaja alusta asti ...” Jeesus siis toteaa itse, 
että se ”jumala”, jota murhaajat palvovat, on perke
le, murhan henki. Hän ei ole taivaallinen Isä. -  Kun 
Jeesus opetti: antakaa kuolleitten haudata kuolleen
sa, niin hän tarkoitti noita kuolemanpalvojia. Hän 
lisäsi: S e u r a a  s i n ä  m i n u a.

10

Kysymys: Jeesus Natsarealaisen kerrotaan sano
neen, ettei hän tullut tuomaan rauhaa vaan miekkaa. 
Miten tällainen sanonta on ymmärrettävä?

Vastaus: Se on ymmärrettävissä ennustuksena, 
edeltäpäin lausuttuna toteamuksena. Jeesus tiesi, et
tei hänen sanomansa mairittele ihmisten luontaista it
sekkyyttä ja siksi hänen opetuksensa pyritään kään
tämään ylösalaisin. Näin on käynytkin. Onhan kristi
kunnan elämä ollut mitä verisintä puuhaa uskonsoti
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neen, noitavainoineen ja elävältäpolttamisineen. Sitä 
kaikkea on tehty Jeesus Kristuksen ja Jumalan nimi 
huulilla ja uskottu, että sellainen ”kristillisyys” on 
rakkautta.

Jeesus viittaa myös siihen, että hänen sanomansa 
vaikutuksesta perheenjäsenetkin nousevat toisiaan 
vastaan. Tämäkin ennuste pitää paikkansa. Jos joku 
ryhtyy tosissaan etsimään totuutta siten, että hän 
ryhtyy seuraamaan Vuorisaarnan opetuksia käytän
nössä, niin hänen ympäristönsä hermostuu. Sotimat
tomuuden ja pahanvastustamattomuuden hyväksy
minen ja käytännöllistyttäminen nostattaa häntä vas
taan sekä kirkon että yhteiskunnan. Omaiset pitävät 
häntä kapinoitsijana ja hieman ”tärähtäneenä”. Ys
tävät kääntävät hänelle selkänsä. Mutta kokemus on 
opettanut, että vakavan totuudenetsijän periksianta
maton etsintä rauhoittaa vähitellen sekä omaiset että 
ympäristön, joskin hänen on etsittävä uusia ystäviä 
samoin ajattelevien keskuudesta.

11

Kysymys: Puhuessaan ”lopun” ajasta Jeesus sa
noo, että silloin esiintyy vääriä ”kristuksia” ja ne ek11 
syttyvät monta. Onko mittapuita, joilla voidaan mi
tata henkisiä opettajia?

Vastaus: Opettaja tunnetaan opetuksistaan kuten 
puu hedelmistään. Oikean Kristuksen hedelmä on 
Jeesus Kristuksen käytännölliset elämänohjeet, Vuo
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risaarna, jota saatamme ymmärtää Pekka Ervastin 
opetusten nojalla. Jos opettaja väittää olevansa Kris
tuksen sanansaattaja, mutta kieltää Vuorisaarnan 
hengen, tai osoittautuu piittaamattomaksi Vuorisaar
nan elämänymmärrykselle, niin hänen opetuksensa ei 
ole Kristuksesta. Sellainen opettaja rakentaa vyöry
välle hiekalle, kuten Vuorisaarnan lopussa sanotaan. 
-  On huomattava, ettei Kristuksen tosiolemuksesta 
tiedettäisi mitään, ellei Jeesus Kristus olisi opettanut 
Kristuksesta. Samoin: maailmankaikkeuden ja ihmis
kehityksen todellisen luonnon selittäjä oli H. P. Bla
vatsky. Opit karmasta ja jälleensyntymisestä, kuole
manjälkeisestä elämästä, ihmisen ja luonnon moni
vaiheisesta kehityksestä saimme H. P. Blavatskyltä. 
Näistä seikoista johtuen meillä on opettajia mitatak
semme kaksi mittapuuta, kuten Pekka Ervast opet
taa: Vuorisaarna siveellisenä mittapuuna ja H. P. 
Blavatskyn teosofia metafyysillisenä mittapuuna.

12

Kysymys: Auttaako esirukous?

Vastaus: Esirukous, jos se on harras, voi aikaan
saada tuloksia. On asia erikseen, ovatko tulokset ra
kentavia vaiko hävittäviä. Sen seikan määrää esiru
kousta harjoittavien ihmisten sieluntila. Kun kristi
tyt armeijat rukoilevat voittoa omille aseilleen ja hä
viötä viholliselle, niin he harjoittavat noituutta. He 
rukoilevat avukseen pahuuden henkivaltoja, nimit
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täkööt niitä Jumalaksi tai miksi tahansa. Paavalikin 
sanoo: ”On paljon sellaisia jumalia. . .” -  Kun joku 
asennoituu sellaiseen mielentilaan, että tämä meidän 
kansa on erikoisesti Jumalan suosiossa ja tuo naapuri
kansa palvoo perkelettä, ja sitten rukoilee, että Ju
mala käännyttäisi nuo paholaisenpalvojat rukoilijan 
itsensä kaltaisiksi, niin hänen rukouksensa on melkoi
sen harmaata. Hän asettaa omissa aivoissaan olevan 
jumalankuvan tavoiteltavaksi ihanteeksi ottamatta 
huomioon, onko se jumalankuva sopusointuinen Jee
suksen taivaallisen Isän kanssa, Isän, jonka opetuk
set ovat Vuorisaarnassa.

Esirukous, josta ensimmäiset apostolit puhuivat, 
tarkoitti mm. sairaan parantumista. Siinä tavoiteltiin 
rakkaan ystävän ja veljen parasta, ilman itsekkäitä ta
voitteita.

13

Kysymys: Pekka Ervast kirjoittaa kirjassaan ”Ih
misen synty" mm: ”Me emme saa olla fyysillisistä ja 
eetterivoimista riippuvaisia, vaan meidän täytyy 
nousta astraaliruumiiseen, silloin opimme itseasiassa 
salaisuuden.” Miten tämän ymmärrämme?

Vastaus: Olemme riippuvaisia fyysillis-eetterisistä 
voimista silloin, kun sieluelämämme ja tekomme kier
tävät vain nälän, sukupuolielämän, rikkauden ja 
yleensä persoonallisen ”onnen” ympärillä. -  Pekka 
Ervast tarkoittaa tässä astraaliruumiilla todennäköi
sesti astraalis-mentaalista prinsiippiä, ns. tsittaa eli
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mielikuvitus-prinsiippiä. Ajatuselämä on sikäli hal
linnassamme, että saatamme sitä ohjata, hillitä ja an
taa sen ajatella mm. henkisiä asioita. Voimme kieltää 
sen pyörimästä persoonallisen ”onnen” ympärillä. 
Kaikki itsekasvatus lähtee ajatusten hallinnasta, sii
hen perustuu mm. jooga. Ajatusten puhdistus, ajatus- 
tunne-elämän muuttaminen järkeväksi, vaikuttaa 
ajan ollen eetterisiin voimiinkin.

14

Kysymys: Näkeekö ihminen kuolemansa jälkeen 
syyt elämänsä vaikeuksiin, vai selviävätkö ne vasta 
uuden jälleensyntymän kynnyksellä?

Vastaus: Ihmissielu näkee menneitten ruumistus
tensa sarjan ja tulevaisuutensa kohteen uuden jäl
leensyntymän kynnyksellä, mutta sielu joka katselee, 
ei ole enää tällainen, meille jokaiselle tu ttu  persoo
nallinen minä, jonka nyt tajuamme itseksemme. Sie
lu on käynyt kiirastulen ja taivasmaailman läpi ja siitä 
on haihtunut pois paha ja itsekäs hyvä. Jälleensynty
mään pyrkivä sielu on kuin kirjoittamaton lehti, hän 
katselee kehitystietään kuolemattoman itsensä näkö
kulmasta. Sielu on tullut jälleen lapseksi, joka on va
paa aloittamaan uutta elämää, hän on käynyt unoh
duksen virran läpi. Kun hän jälleensyntymän kyn
nyksellä näkee sen ihannekuvan ihmisyydestä, joka 
on Kristuksessa ja tajuaa, että Kristus on häntäkin lä
hellä, niin sielu jaksaa jälleen yrittää. Elämän puo
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lelta on suuri armo, että sielu saa aivan kuin hukkua 
Jumaluuden mysterioon ennen uutta jälleensynty
mää, sillä siitä ”hukkumisesta” säilyy hämärä muisto 
uuteen jälleensyntymään: lapsi tahtoo olla hyvä ih
minen. Lapsen kasvaessa nousee vähitellen vanha 
karma, elämän vaikeudet, surut ja ilot, mutta sy
vällä jokaisen ihmisen sielussa on aavistus siitä, että 
paha on voitettavissa ja että hyvän tulee kasvaa. Elä
män kamppailussa on apuna -  paitsi terve talonpoi
kaisjärki ja omatunto -  uskontojen perustajien si
veelliset neuvot. Pekka Ervastin uudelleen järjestämä 
Vuorisaarna on niistä selvin ja syvin. Siinä esitettyjä 
opetuksia voimme -  sillä olemmehan jokainen käy
neet unohduksen virran läpi -  punnita terveen jär
kemme ja omantuntomme avulla ja todeta niiden pä
tevyyden. Vuorisaarnaan syventymällä ja sen hen
keen uppoutumalla kokoamme aarteita taivaaseen, 
kuten Jeesus Kristus neuvoo, ja kun jälleen kuljem
me kuolemanjälkeisen elämän kautta ja saavumme 
kuolemattoman itsemme luo, niin meillä on muka
namme lahja täältä maaelämän koulusta, lahja, joka 
liittyy osaksi itseämme.

15

Kysymys: Kuinka voisi auttaa katkeraa ja kuole
manpelon vaivaamaa ihmistä?

Vastaus: Meitä viidennen juurirodun ihmisiä tus
kin voi auttaa muuten kuin valaisemalla järkeä. Joku 
elämäänsä vaivautunut voi tosin uskoa saaneensa 
apua jostakin tunnekuohuisesta ”herätyskokoukses
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ta”, mutta kun tunnekuohu vaimenee, niin uudet 
epäilykset valtaavat mielen. Jos apua tarvitseva on 
kyllästänyt mielensä esim. helvetin pelolla, niin hän 
ei useinkaan henno uskostaan luopua. Hänelle on kil
juvan jalopeuran tavalla kiertävä perkele tullut niin 
rakkaaksi, että siitä luopuminen tuntuu riistävän par
haan osan hänen sielustaan. Tällaiseen avun tarvitsi
jaan kilpistyy järkevä puhekin. Voihan siitä huoli
matta yrittää puhua esim. jälleensyntymisen ja kar
man laeista ja että me ihmiset olemme rakastavan 
Isän lapsia. Kukaties siitä kylvöstä jää siemen, joka 
joskus itää.

Kun auttajan oma sieluelämä muuttuu henkistä 
tietä kulkien, niin silloin tulee toinenkin auttamis
mahdollisuus. Se tapahtuu unimaailmassa. Kun puh
distuksen tiellä kulkija saavuttaa tuloksia sisäisessä 
kasvussaan, niin hän vie nukkuessaan unimaailmaan 
niin paljon hienoa eetteriainetta omasta eetteriruu
miistaan, että unielämä tulee järkeväksi ja sisältö
rikkaaksi. Kun hän nukkumaan ryhtyessään painaa 
mieleensä ajatuksen: ”Minäkin tahdon olla hyvä ih
minen”, niin häntä voidaan käyttää avuntarpeessa 
olevan auttamiseen. Jokainen tapaus löytää tarvitta
vat keinot. Avun saaja saattaa tuoda unimaailmasta 
niin kauniin ja vaikuttavan muiston, että helvetin pel
kokin haihtuu.

16

Kysymys: Pekka Ervast opettaa, että naisten tulisi 
herätä tajuamaan sodan epäinhimillisyys. Miksi juuri 
naisten?
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Vastaus: Enimmäkseen naiset joutuvat kasvatta
maan lapsia. Tulevien sukupolvien elämä liittyy näin 
ollen suureksi osaksi naisiin. Naiset ovat luonnostaan 
miehiä vanhoillisempia, he tahtovat säilyttää ”kodin, 
uskonnon ja isänmaan” kuten fraasi kuuluu. Joko 
tietoisesti tai itsetiedottomasti naisten vaikutus lap
siin on: sota on sankarillista, isänmaata on puolus
tettava. Kautta aikojen naiset ovat kasvattaneet poi
kiaan urhoollisiksi sotilaiksi ja innoittaneet miehiä 
sodan veriseen temmellykseen. Sellainen elämä on 
nähtävästi ollut ainoa mahdollinen, koska ei ole osat
tu toisinkaan elää. Kansojen historiat kertovat vain 
toinen toistaan julmimmista sodista, sodat ovat kuin 
yhteiskuntien kerma. Muut yhteiskunnissa esiintyvät 
ilmiöt ovat toisarvoisia.

Nyt olemme maailmanhistorian suurimmassa mur
roskaudessa ja käännekohdassa, ja murroskauden 
valtavuus tulee vuosi vuodelta yhä ilmeisemmäksi: 
jos ihmiskunta aikoo yhä elää tällä planeetalla, on sen 
lakattava sotimasta. Elämä ei enää vaadi ylipääse
mättömiä raja-aitoja kansojen välillä, ei tarvitse olla 
rikkauden ja köyhyyden pulmia, -  sellaiset esteet voi
daan nyt poistaa neuvotteluilla ja työllä. On tullut 
sellaiset mahdollisuudet. Mutta sen onnistuminen 
edellyttää ihmisten heräämistä ja että uudet suku
polvet kasvatetaan kuolemanuskosta elämänuskoon. 
Se kasvatustehtävä kuuluu etupäässä naisille. Mutta 
siihen kyetäkseen naisten tulee itse herätä. Naisten 
tulee valistaa järkeään, jotta vapautuisivat väärästä, 
tunnepohjaisesta vanhoillisuudestaan. Täten ymmär
rämme, että ihmisten kasvatus täytyy aloittaa aikui
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sista, sillä aikuiset sitten kasvattavat lapsia. Aikuisten 
opettajiksi näissä käänteentekevissä kysymyksissä 
kelpaavat vain Mestarit. Teosofinen liike ratkaisi tä
mänkin pulman. Se toi länsimaille tiedon Mestareista 
ja opetti: jokaisen uskonnon alkuunpanija oli Mes
tari. Heistä suurimmat, Buddha ja Jeesus kielsi
vät tappamasta, sotimasta. Siis Mestareista aina
kin Buddha ja Jeesus kelpaavat aikuisten opettajiksi.

17

Kysymys: Miten voisimme olla Mestareille avuksi 
kansan karman voittamisessa?

Vastaus: Edistämällä sitä työtä, jota Mestarit teke
vät. Mestarit ovat aina etsineet työtovereita, jokaisen 
uskonnon perustajalla on ollut oppilaita. Sekä Mes
tareitten varsinaiset oppilaat että ne, jotka tuntevat 
harrastavansa Mestareitten opetuksia, tekevät työtä, 
jotta Mestareitten julistus kantaisi hedelmää. Siksi 
H. P. Blavatsky omisti ”Teosofian avaimen” teoso
feille, jotta he itse oppiessaan opettaisivat muita.

18

Kysymys: Joutuuko ihminen kuoleman jälkeen ti
linteolle niitten ihmisten eteen, joita vastaan hän on 
rikkonut?
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Vastaus: Fyysillinen elämä on varsinainen tilinteon 
päivä. Kun olemme tehneet väärin toiselle ihmiselle, 
niin siitä tulee aikanaan karmallinen seuraus. Ellei 
väärintekoa ole sovitettu siinä ruumistuksessa, jossa 
se on tehty, siirtyy sovitus toiseen jälleensyntymään. 
Sovitus tapahtuu sillä elämäntasolla, jolla rikkomus 
on tehty. Fyysillinen teko sovitetaan fyysillisessä maa
ilmassa. -  Mutta ihminen tekee rikoksen myös aja
tuksissaan ja tunteissaan, sillä niissä on tekojenkin 
alkusyy. Ajatukset ja tunteet liikkuvat näkymättö
mässä maailmassa, joten ajatuksissa tehty rikos tulee 
siellä sovitettavaksi. Ellei rikkoja ole fyysillisen elä
mänsä aikana puhdistanut ajatuksiaan, tunteitaan ja 
himollisuuttaan ja sovittanut rikkomuksiaan täydelli
sellä anteeksiannolla ja rakkaudella, tulee sovituksen 
teko vastaan kuolemanjälkeisessä kiirastulessa. Aja
tukset ja tunteet ovat siellä ulkokohtaista todellisuut
ta, joten vainajan oma himollisuus pukeutuu mm. sen 
ihmisen muotoon, jota kohtaan on ajatuksissaan, tun
teissaan ja himollisuudessaan rikkonut. Sellainen ilmiö 
johtuu tietenkin vainajan mielikuvituksesta, mutta 
tilanne on hänelle täysin todellisuutta vastaava, ja 
siitä johtuva kärsimys kasvattaa omantunnon, joka 
seuraavissa jälleensyntymissä esiintyy sisäisesti va
roittavana äänenä.

19

Kysymys: Mitä on valkoinen magia?

Vastaus: Sana magia on laaja käsite. Voisimme 
luonnehtia magiaa esim. niin, että se on joko tunnet
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tujen tai heikosti tunnettujen luonnossa piilevien voi
mien käyttöä. Sellaisia voimia on leegio. Mm. hypno
tismi ja suggestio on magiaa. Näitä voimia tunnetaan 
jonkun verran, mutta toistaiseksi perin heikosti. 
Olemme joka päivä toistemme suggestion alaisia: 
olemme alttiita uskomaan esim. mainostukseen, 
omaksumme toistemme mielipiteitä jne. Tästä näem
me, että magia voi olla joko ”valkoista” tai ”har
maata”, ellei suorastaan ”mustaa”, riippuen motii
veista. Seremoniallinen magia muodostaa oman luok
kansa: kirkonmenot, musiikki, näytelmät, joilla vai
kutetaan toisiin ihmisiin. Jos ne ovat siveellisesti ko
hottavia, ovat ne ”valkoisia”, mutta esim. sotilaitten 
rytmillinen marssi, sotarumpujen pärinä ja sotilas
soittokunnan kiihoittavat sävelet, jotka kaikki täh
täävät hävitykseen ja kuolemaan, ovat vähintäin 
”harmaata” magiaa. Niitten vaikutuksia tunnetaan, 
mutta niitten tosiolemus on salaisuus.

Seremoniallisen magian eräs tunnus on säännölli
syys, rytmi. Yhteiskuntaelämä pakottaa meitä sään
nöllisyyteen: on mentävä työhön määrätyllä kellon
lyömällä, aterioitava määrättynä tuntina jne. Koko 
elämämme on kytketty eräänlaiseen magiaan. Mutta 
joku saattaa ajatella: koska vasen jalkani on lähinnä 
sydäntä ja tahdon kasvaa sydämelliseksi ja hyväksi 
ihmiseksi, niin merkiksi siitä pistän ensiksi vasem
man jalkani kenkään. Hän tekee niin ja siitä tulee 
tapa. Pukeutuessaan hän pistää aina vasemman jal
kansa ensiksi kenkään ja samalla palautuu hänen 
mieleensä tottumuksen voimasta ajatus: tahdon tä
näänkin olla hyvä ja sydämellinen. Täten hän käyt
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tää seremoniallista magiaa tietämättään tai melkein 
itsetiedottomasti hyväkseen, sillä pukeutumisen ryt
min aiheuttama suggestio painuu hänen alitajuntaan
sa auttavana voimana. Tällaisella magialla pyritään 
tulemaan paremmaksi ihmiseksi ja siksi se on ”val
koista”.

Muistamme vielä sota-ajan ”maanantaitalkoot”. 
Silloin kehotettiin kansalaisia uhraamaan joka maa
nantai määrätyllä kellonlyömällä joku määrä rahaa 
sodan hyväksi. Tietämätön kansa saatiin täten har
joittamaan lievää noituutta ”pyhän” asian puolesta, 
sillä tuollainen uhri oli äänetön sotarukous, kohdis
tettu sille ”isälle”, jonka Jeesus Natsarenus sanoi 
olevan murhaajan alusta asti.

Edellä sanotusta ymmärrämme, miksi myöskin 
henkisissä liikkeissä pidetään täsmällisyyttä tarpeel
lisena: täsmällisyys auttaa mukanaolevia keskitty
mään korkeampiin asioihin.

20

Kysymys: Miten kristosofinen ryhmä- eli opiskelu
työ sai alkunsa ja mikä on sen tarkoitus?

Vastaus: Teosofisessa liikkeessä on alusta asti har
rastettu ryhmätyötä siinä merkityksessä, että kulla
kin paikkakunnalla asuvat asianharrastajat kokoon
tuvat sovittuina aikoina yhteen ja, mikäli he niin so
pivat, tutkivat teosofista kirjallisuutta. Täten teosofit 
oppivat ymmärtämään toistensa ajatuksia ja saavat
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toisiltaan opetusta. Teosofinen liike on veljeyden 
koulu ja veljeyttä opetellaan veljienkeskeisessä yh
teistyössä. Teosofit opettelevat täten -  Paavalia lai
nataksemme -  ”Kristuksen opin alkeita”.

Mutta ”Kristuksen opin alkeet” eivät ajan ollen 
vastanneet Paavalinkaan seurakuntien päämääriä, jo
ten hänkin kehotti jättämään alkeet ja syventymään 
Jumalan salattuun viisauteen. Samoin Pekka Ervast 
kertoo, että sellainen ryhmätyö, jota edellä kuvasim
me, oli liian laimeaa työskentelyä. Niistä muodostui 
usein kahvikestejä joutavine jutteluineen, vaikka tar
koitus oli tutkia pyhiä asioita. Niin, p y h i ä  a s i o i
ta. Onko mitään pyhempää kuin Kristuksen työ ih
missielussa? Eikö Jumalan salatun viisauden, Kristuk
sen tutkimattoman rikkauden tutkistelu edellytä on
nistuakseen vakavampaa yhteishenkeä? Varmasti 
edellyttää. On asioita niin pyhiä, ettei niitä niiden 
pyhyyden tähden voi viedä torille. Jeesus Natsare
nuskin opetti: Älkää heittäkö pyhää koirille eikä hel
miä sikojen tallattavaksi. Jos ken ei tätä tajua, hän 
elää vielä ”Kristuksen opin aikeissa” kuten kristilli
set kirkot, jotka tekivät sakramenttinsakin julkisiksi 
ja näin tallasivat niitten pyhyyden. Paavalin seurakun
nissa sanottiin sakramenttien alkaessa: Pyhät pyhille, 
syrjäiset pois. Me nykyajan ihmiset olemme niin ”de
mokratisoituneet”, että meitä loukkaa, ellei kaikkea 
maan ja taivaan välissä olevaa julisteta katoilta kai
ken kansan reposteltavaksi. Mutta Valkoinen Veljes
kunta ei ole meidän mielemme mukaisesti ”demo
kraattinen”, se on hierarkinen, jumaljohtoinen. Ja 
koska meidän ihmisten henkinen tie johtaa Valkoi
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seen Veljeskuntaan, niin meidän on opittava ymmär
tämään sen Veljeskunnan lakeja. Ellemme niitä ym
märrä ja hyväksy, niin Mestarit vetäytyvät pois, jät
täen meidät ihannoimamme ”demokratian” lumoi
hin. Näin tapahtui tesofisen liikkeen alkuaikoina.

Uskonnoissa on aina ollut eksoteerinen eli julki
nen ja esoteerinen eli sisäinen puolensa. Eksoteristeja 
ovat ne, jotka vain h a r r a s t a v a t  uskontoa ja 
esoteristeja ne, jotka pyrkivät sisäisen itsekasvatuksen 
avulla Jumalan tuntoon eli Kristuksen yhteyteen. 
Tästä syystä teosofisessakin liikkeessä on ollut erilai
sia ”esoteerisia kouluja”, joitten jäsenet -  ainakin 
niin uskotaan -  etsivät ikuiseen elämään vievää tietä. 
Mutta koska mikään ”esoteerinen koulu” ei tee eso
teristia, ellei ihminen itse ponnista ja kasva, niin tästä 
johtuen esoteristi on ihminen, joka tosissaan pyrkii 
Jumalansa yhteyteen -  yhteistyössä toisten pyrkijöit
ten kanssa. S e l l a i n e n  p y r k i m y s  k a s v a t
t a a  v e l j e y d e n  h e n k e ä, ja veljeyden toteut
taminen kuuluu esoteristin saavutuksiin. -  Pekka Er
vast yritti syventää ryhmätyötä, jotta se paremmin 
vastaisi tarkoitustaan ja J. R. Hannula jatkoi tässäkin 
suhteessa Pekka Ervastin työtä. Kristosofisesta ryh
mä- eli opiskelutyöstä onkin tullut se keskus- ja läh
tökohta, josta silmukoituvat esitelmä- ym. työmuo
dot. Ryhmätyön eräs tarkoitus on valmistaa harraste
lijoista henkisen työn tekijöitä, sillä vain oppimalla 
tullaan opettajiksi. Ryhmätyö, jos se on kyllin vaka
vaa, voi tulla pyhäksi keitaaksi ihmiskunnan erä
maassa, temppeliksi, jossa Vuorisaarnan Kristus saa 
äänensä kuuluville. Ryhmätyö on esoteerista työs
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kentelyä, rukousmietiskelyä. -  Pekka Ervast sanoi 
viimeisissä puheissaan v. 1934, ettemme vielä aavista, 
kuinka suuri ja pyhä on se työ, johon olemme an
tautuneet

21

Kysymys: Mitä tarkoitetaan Kristuksen toisella tu
lemisella? Olen ymmärtänyt siihen liittyvän sekä 
psykologisen että kosmillis-historiallisen tapahtu
man.

Vastaus: Kysyjä on ymmärtänyt oikein. Päästäk
semme asian ytimeen kysymme: Mitä tarkoittaa 
Kristuksen ensimmäinen tuleminen?

Kristus on sanan kosmillisessa merkityksessä Isän 
tajunnassa oleva elävä ihannekuva kaikkeuden täy
dellisyydestä. Johanneksen evankeliumin kirjoittaja 
sanoo aivan oikein, että alussa oli Sana (Kristus, Lo
gos, Luku, Järki) ja kaikki on saanut syntynsä Sa
nan eli Kristuksen kautta. Ihminen on luomakunnan 
kruunu sen johdosta, että ihmisessä Kristus eli to
dellisen ihmisen perikuva on lähinnä ilmentymistään, 
lähempänä kuin eläin- tai kasvikunnassa. Kristus pyr
kii ja on aina pyrkinyt ilmenemään ihmisen kautta, 
ihmisessä, mutta ihmiskunnan kypsymättömyyden 
tähden Kristuksen täydellinen ilmentyminen ei ollut 
mahdollista. Apostolikin sanoi, että Jumala puhui 
ennen profeettojen kautta, mutta näinä viimeisinä 
päivinä hän on puhunut Poikansa kautta. Kaikki pro
feetat, eri uskontojen perustajat ilmensivät Kristusta,
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täydellistä ihmistä niin paljon kuin kykenivät. Jon
kun uskonnon perustaja asetti siveysopissaan painon 
puhtaudelle, toinen uskonnon perustaja totuudelle 
jne. Näin he jokainen ilmensivät Kristusta jossakin 
eri puolessa, ottaen samalla huomioon kuulijakun
tansa kehitystason ja vastaanottokyvyn. Itse nuo pro
feetat aavistivat Kristuksesta enemmän, mutta se oli 
aavistusta, sillä heidän kokemusperäinen tietonsa oli 
saavutettu unimaailmassa. Kristus ei ollut vielä saa
vuttanut kenessäkään maapallon ihmisessä päiväta
juntaa. Vasta päivätietoinen kokemus merkitsee 
Kristuksen täydellistä ilmentymistä.

Jeesus Kristus oli erikoinen ihminen. Hän oli saa
vuttanut ihmisasteen jo Maan toisessa jälleensynty
mässä, Aurinkokaudessa. Hän oli Aurinkokauden 
korkein vihitty. (Silloin ei ollut tällaista kemiallis- 
fyysillistä maapalloa olemassa, Maan elämä toimi 
tunnetasolla.) Se ihmisminuus, jonka palestiinalai
nen ruumistus tunnetaan Jeesus Natsarenuksen ni
mellä, oli jo saavuttanut Logoksen, hän oli aurinko
kuntamme Logoksen Poika-ryhmän johtaja. Hän ky
keni Kristuksen täydelliseksi ilmentäjäksi. Ennen 
Jeesus Kristusta oli Gautama Buddha, Jeesussielun 
läheinen työtoveri saavuttanut j ä r j e s s ä ä n  otteen 
Kristukseen, sillä Buddha työskenteli ehkä kaikkein 
intensiivisemmin Kristuksen laskeutumisen vuoksi. 
Mutta vasta Jeesus Natsarenus sai vastaanottaa kos
millisen Kristustajunnan täysin päivätajuntaansa ja 
koko olemukseensa, mikä tapahtui Jordanin kastees
sa. Se tapahtuma oli Kristuksen e n s i m m ä i n e n  
t u l e m i n e n .
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Kristuksen ensimmäinen tuleminen muutti ihmis
kunnan ja koko Maan kehitystien. Kristus tuli, paitsi 
päivätajuisesti koettavaksi, myöskin maapallon kor
keammaksi minäksi. Maapallon entisen johtajan, 
Saatanan, valta kukistui näkymättömässä maailmassa 
ja Kristus tuli jokaiseen ihmiseen aivan kuin sikiö
tilaan. Kristusta, ihmisyyden perikuvaa, voidaan il
maista lähinnä sanalla r a k k a u s, ehkä paremmin
kin v e l j e s r a k k a u s. Rakkausvoima on eette
riruumiin kyky, ja kun Kristus saavutti Jeesus Kris
tuksen kautta eetterimaailman, tämän fyysillisen 
maailman näkymättömän puolen, niin veljesrakkau
den kipinä tuli samalla istutetuksi jokaiseen ihmiseen. 
Siellä se nyt odottaa heräämistään, syntymistään ja 
kasvamistaan. Kun Kristus nyt syntyy jossakin ihmi
sessä, niin sitä sanotaan Kristuksen t o i s e k s i  t u
l e m i s e k s i.

Täten ymmärrämme, että Kristuksen kosmillis- 
historiallinen tuleminen, joka tapahtui Jeesus Kris
tuksessa ja joka oli Kristuksen e n s i m m ä i n e n 
tuleminen, teki mahdolliseksi Kristuksen t o i s e n 
tulemisen jokaisessa ihmisessä. Ensin oli k o s m i l
l i s - h i s t o r i a l l i n e n  tapahtuma ja se teki 
mahdolliseksi Kristuksen m y s t i l l i s e n  tulemi
sen, ihmisissä tapahtuvan Kristus-syntymän. -  
Evankeliumeissa sanotaan, ettei Kristus tule ulko
naisella tavalla, ettei Kristusta ole etsittävä kam
mioista eikä erämaasta, sillä Kristus tulee aina si
s ä i s e s t i. Kristus tulee pilvessä, aivan kuin sala
ma, joka valaisee idästä länteen. K r i s t u s  o n 
I s ä n  h e n k i v o i m a  j a  K r i s t u s  t u l i  J e e
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s u s  N a t s a r e n u k s e e n k i n  s i s ä i s e s t i. 
Tullessaan Kristus valaisi Jeesuksenkin tajunnan 
kuin salama, idästä länteen; olemassaolon koko ar
voitus selvisi hänelle samassa hetkessä. -  Näistä 
asioista Pekka Ervast tekee kirjoissaan ja kirjoituk
sissaan selkoa mahdollisimman monelta puolelta.

Jeesus Kristuksen j ä l k e e n  saattaa siis tapah
tua Kristuksen toinen eli mystillinen tuleminen ke
nessä ihmisessä tahansa. Mutta uskonnolliset koke
mukset todistavat, että vaikka Kristuksen mystilli
nen syntymä onkin l a a d u l t a a n  samanlainen 
kuin Jeesus Kristuksellakin, niin s y v y y d e l t ä ä n 
se on erilainen. Joku saa Kristukseen heikon koske
tuksen, toinen saa hieman syvemmän ja kolmas t i e
t ä ä  mitä hänessä todella on tapahtunut. Mm. Paa
valin Damaskus-kokemus oli kerrassaan järkyttävä, 
se muutti Paavalin aivan toiseksi ihmiseksi. J. R. 
Hannula kertoo omasta Kristus-kokemuksestaan ja 
vakuuttaa, että vaikka se oli laadultaan Jeesuksen ko
kemuksen kaltainen, niin syvyydeltään se oli alempi. 
Ja kuitenkin se kokemus teki J. R. Hannulastakin 
elinikäisen apostolin. Pekka Ervast kertoo omasta, 
vastaavanlaisesta Kristus-kokemuksestaan. Hän sanoo, 
että sama, mikä tapahtui Jeesukselle, kun Johannes 
kastoi hänet, sama tapahtui hänelle, Pekka Ervastille. 
Hänkin, P. E., tunsi ja tiesi olevansa Jumalan Poika. 
Pekka Ervast rinnastaa omaa Kristus-syntymäänsä 
Jeesus Kristuksen Kristus-syntymään. Hän kuvailee 
henkistä kokemustaan monelta puolelta, kertoen ko
kemuksistaan aurinkokuntamme sydänmailla ja että 
hänestäkin vyöryi (kuten Logoksesta) olentoja. Kun
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syvennymme Pekka Ervastin kuvauksiin, niin jou
dumme aivan uuden asian ja tapahtumien sarjan 
piiriin: K r i s t u k s e n  t o i s e e n  t u l e m i s e e n 
k o s m i l l i s - h i s t o r i a l l i s e s s a  m e r k i t y k 
s e s s ä. Jälleen on tapahtunut sellainen kosmillis- 
henkisten voimien purkaus, joka koskee koko maa
palloa ja sen ihmiskuntaa. Näistä asioista tekee selkoa 
J. R. Hannula. Hän vetoaa kaikissa opetuksissaan 
Pekka Ervastin sanoihin todeten, että nyt on tapah
tunut se, josta Jeesus Kristus puhuu kuvatessaan, 
että Kristus tulee uudessa tulemisessaan valtaistui
mella istuen, voittajana, ja aivan kuin tuomarina, 
kirkkaudessaan. -  Ja kuitenkin Kristus-Isä tuli Pekka 
Ervastiinkin ”pilvessä” ja valaisi kuin salama idästä 
länteen. Kristus ei tullut perähuoneeseen eikä erä
maahan, Kristus tuli Pekka Ervastin sieluun.

22

Kysymys: Teosofinen maailmankatsomus asettaa 
suuren painon roduille: puhutaan juuriroduista, ala
roduista jne. Minkälaisissa suhteissa rodut ovat us
kontoihin ja henkisiin liikkeisiin? Sanotaan, että tä
män viidennen juurirodun kuudes alarotu on par
haillaan syntymässä ja että samalla on aloitettu myös 
tuleva kuudes juurirotu. Onko teosofinen liike ja ai
kamme kristosofinen sanoma yhteydessä noiden tu
levien rotujen kanssa?

Vastaus: Teosofia opettaa: kun juurirotu aloite
taan, niin maailmaan syntyy erikoinen ihminen, jäl
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leensyntymisen pakosta vapautunut sielu, joka elä
mäntyöllään kajahduttaa uuden rodun perussävelen. 
Sellaista sielua nimitetään Avataaraksi. Uusi juuri
rotu yrittää sitten seitsemän alarodun ja niistä ver
sonneitten heimorotujen avulla toteuttaa Avataaran 
antamaa perussäveltä. Tällainen on ”jumalallinen 
suunnitelma”, ja sanotaan, että varhaisemmat rodut 
ovat seuranneet tätä järjestystä, mikäli ovat osanneet. 
Elämä ei ole konemaista. Siinä tapahtuu sekä onnis
tumisia että epäonnistumisia. Neljännenkin juuriro
dun kehitys katkesi Atlantiksen uppoamisen vuoksi 
ja sen juurirodun viimeiset alarodut jatkavat kehitys
tään nykyisillä mantereilla, joskin nuo alarodut ovat 
osaksi sekoittuneet tähän arjalaiseen rotuun.

Jokainen alarotu pyrkii muodostamaan kulttuurin. 
Siksi voimmekin sanan ”alarotu” sijasta käyttää sa
naa sivistyskausi. Jokainen sivistyskausi on rakentu
nut uskonnon perustalle, joko yhden uskonnon tai 
siten, että sarja uskontoja seuraa toistaan ja myö
hemmin tulleet uskonnot ovat yrittäneet puhdistaa 
edellisiä; miten kulloinkin tarve on vaatinut. Tämän 
viidennen juurirodun ensimmäinen alarotu eli sivis
tyskausi oli intialainen. Se on vanha alarotu, se elää 
yhä vieläkin ja kokee uudestisyntymistään. Sen en
simmäinen uskonto oli veeda-uskonto, toinen brah
maismi ja kolmas hinduismi. Myöskin Buddhan us
konto antoi osansa intialaisille. -  Toinen alarotu eli 
sivistyskausi oli assyyrialais-babylonialais-egyptiläi
nen. Kolmas sivistyskausi oli parsilainen, Zarat
hushtran tunnustajat. Neljäs kulttuuri oli kreikkalais- 
roomalainen ja viidennen kulttuurin muodostavat lä
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hinnä eurooppalaiset. Eurooppalaiseen kulttuuriin, 
jota erheellisesti nimitetään kristilliseksi, on lyönyt 
ratkaisevan leimansa juutalaisten uskonto. Mutta 
myöskin buddhalaisuudella on siinä osansa, samoin 
Jeesus Kristuksen työllä, sekä Muhametin opeilla. 
Parhaillaan vaikuttaa nykyiseen sivistykseen teosofi
nen sanoma ja sitä edeltäneet henkiset liikkeet. Us
konnollinen elämä on täten nivoutunut kiinteästi si
vistykseen, ollen sivistyselämän perusrunkona. Ava
taaran värähdyttämä perussävel pyrkii täten toteutu
maan uskontojen ja henkisten liikkeitten avulla.

Käsite r o t u  koskee ihmisen ruumista ja siinä 
olevia kykyjä ja taipumuksia, jotka perinnöllisyyden 
lakia noudattaen siirtyvät suvusta sukuun. Rodun 
luojaa sanotaan Manuksi, ajattelijaksi, joka ”ajatte
lee” tulevan rodun perustyypin. Rotuun painetaan 
sellaiset ominaisuudet, joiden avulla se parhaiten ky
kenee toteuttamaan juurirodun perussäveltä. Manu 
on siis tavallaan toisen ”säteen” olento kuin Avataa
ra. Niinpä sanotaankin, että Manu, Boodhisattva ja 
Mahatshoohan, jotka ovat Vanhan Tien Mestareitten 
yläpuolella, ohjaavat yhteiskuntaelämän kolmea 
puolta: talous-, oikeus- ja opetuselämää, siis ulkoisen 
maailman asioita. Sanotaan, että juurirotujen Manut 
ovat näihin asti olleet muualta tulleita olentoja, mut
ta kuudennen juurirodun Manu on kotoisin tästä 
ihmiskunnasta. Pekka Ervast opettaa, että kuuden
nen rodun Manu on se Mestareitten Mestari, joka 
toisten Mestareitten kanssa on myös teosofisen liik
keen takana.
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Ihmiskunta on nyt tullut ”omavaraiseksi”, kun on 
kysymys Manusta. Ihmiskunnalta odotetaan omavas
tuullisuutta ja itsenäisyyttä. Kun lisäksi huomioimme, 
että Gautama Buddha ja Jeesus Kristus olivat Ava
taaroja, niin saamme ajattelemisen aihetta. Rotujen 
ja niitä luotaavien sivistysten asema on kerrassaan 
muuttunut. Se johtuu siitä, että ihmiskunta on tullut 
kehityksessään ratkaisevaan vaiheeseen: ihmiskehi
tyksessä on alkanut nouseva kehityskaari. Noita 
Avataaroja nimitetään kristosofisessa elämänymmär
ryksessä mm. sekä juurirotujen että luomispäivien 
K o r k e i m m i k s i  V i h i t y i k s i, ja koska he 
ovat jo suorittaneet elämäntyönsä tässä viidennessä 
juurirodussa, niin he ovat antaneet ”loppusoinnun” 
koko miljoonia vuosia kestäneelle rotujen sarjalle ja 
samalla värähdyttäneet tulevien juurirotujen perus
sävelet. Pekka Ervast opettaakin, että Gautama 
Buddhan elämäntyö keskittyi neljänteen juurirotuun, 
(eläähän neljännen juurirodun viimeisiä alarotuja 
yhä) mutta hänen vaikutuksensa ulottuu tähän vii
denteen juurirotuun. Jeesus Kristuksen vaikutus koh
distuu tähän viidenteen juurirotuun, mutta hän 
avasi myös kuudennen juurirodun dharman eli teh
tävän. J. R. Hannula niin ikään opettaa, että Pekka 
Ervastin elämäntyö oli kuudennen juurirodun ja siis 
Jeesus Kristuksen vaikutuksen täydentämistä, mutta 
samalla hän avasi seitsemännen juurirodun elämän
tehtävän. Pekka Ervastin Jeesus Kristuksen opetuksia 
selventävä ja täydentävä työ näkyy kaikissa hänen 
opetuksissaan. -  Tulevien juurirotujen Avataarat 
ovat siis jo värähdyttäneet perussävelensä, joten ne
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kaikki soivat nyt yhdessä ja ovat toteutettavissa. Täs
tä johtuen kaikki rodut sulautuvat tulevaisuudessa 
yhteen, yhdeksi ihmiskunnaksi, vaikka rotujen pe
r i a a t e silti säilyykin.

23

Kysymys: Pekka Ervast opettaa, ettei ihmisen pidä 
taistella itsessäänkään olevaa pahaa vastaan, vaan 
hänen tulee voittaa paha rakkaudella. Onko tämä 
opetus ymmärrettävä siten, että ihminen hyväksyy 
itsessään olevan pahan siihen asti, kunnes hän sen 
voittaa?

Vastaus: Matteuksen Vuorisaarnassa sanotaan 
mm.: ”Jos joku lyö sinua poskelle, niin käännä hä
nelle toinenkin poskesi” jne. Paha tarkoittaa tässä 
tapauksessa siis toisen ihmisen aiheuttamaa väkival
taa, jota ei pidä vastustaa. Mutta karman kannalta 
sellainen ns. paha, jota toinen ihminen tekee meitä 
kohtaan, ei ole todellista pahaa, vaan se on seuraus 
omista pahoista teoistamme. Todellista pahaa on vain 
ihmisen paha tahto. Vaikka täällä maapallolla, täällä 
tuskallisten ponnistusten koulussa onkin pahan inspi
ratio, joka vaikuttaa siksi, että maapallon ”koulu
mestari” Saatana asettaa ihmisten tielle ansoja, joita 
ihmisten tulee voittaa, niin Saatanakin toimii kar
man rajoissa. Ellei meissä ihmisissä ole heikkouksia, 
joihin ansat vaikuttavat, on Saatanan inspiratio teho
ton. Ihmisten heikkouksista johtuen Saatanan mur
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h an, sodan, väkivallan inspiratiot pesiytyvät ihmisten 
tajuntoihin, jotka vuorostaan lietsovat niitä mm. jul
kisten massatiedoitusvälineitten avulla. Näin syntyy 
sotapsykoosi, sodan pelko ja kilpavarustelu, ja lo
puksi sota, jossa kaikki keinot ovat luvallisia ja jossa 
ihmissielun pahuus purkautuu ulkonaisena toiminta
na. Pahan perussyihin emme näin ollen pääse käsiksi 
muualla kuin itsessämme. Siksi Jeesus Kristus opetti: 
Älä kitke ohdakkeita vehnäpellosta, sillä ohdakkeita 
kitkettäessä nousee mukana myös vehnää. Toisin sa
noen: kun kitket itsessäsi olevaa pahaa pois, niin 
hyväkin katoaa.

Tuollaisen opetuksen kuullessamme olemme ym
mällä: Ellemme tee mitään itsessämme olevan pahan 
suhteen, niin emmehän koskaan voi tulla paremmiksi 
ihmisiksi. Tunnemme olevamme syntisiä, häijyjä, il
keitä, kateita, mustasukkaisia, väkivaltaisia. . . ;  el
lemme yritä perata sieluamme noista paheista, niin 
hukumme synteihimme. Näin ovat vakavat uskovai
set aina ymmärtäneet. Todellisuudessa se on ymmär
tämättömyyttä, sillä ns. ”kristillinen kehitys” on ku
monnut mm. jälleensyntymisen ja karman lait, vaikka 
Jeesus viittaa niihin opetuksissaan. Järki on nakattu 
penkin alle sillä julistuksella, ettei uskonnollisia 
asioita pidä tutkia. Pahan ongelma on kuitenkin niin 
syvä, ettei sen ymmärtäminen ole mahdollistakaan 
paitsi jälleensyntymisopin valossa. Pekka Ervast avaa 
meille pahankin ongelman.

Hyvä on ikuista, paha ajallista. Kun pyrit kasva
maan hyväksi ihmiseksi, niin jo pelkkä p y r k i m y s 
liittyy sinuun voimaksi, joka ainakin seuraavissa ruu
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mistuksissa työntää sinua ihmisyyttä kohti. Hyvä on 
siis ikuista, se kasvaa ja vahvistuu ja liittyy ihmisen 
kuolemattomaan minään. Paha on ajallista. Paha pa
laa pois kuolemanjälkeisessä kiirastulessa ja vain pa
han mahdollisuus säilyy siemenenä seuraavaan ruu
mistukseen. Tässä on pahan probleemin avain. Ä l ä 
s i i s  t a i s t e l e  p a h a n  k a n s s a  v a a n  p y r i 
h y v ä ä n . Pyri tekemään sitä työtä ihmiskunnan 
nostamiseksi, jota Mestarikin tekee, keskitä ajatuk
sesi ja koko sielusi voima ihmisyyden asialle ja anna 
pahan pudota pois. Viimeistään kuoleman tullen tu
lee se niittomies, josta Jeesus mainitsee, erottaa nisut 
ohdakkeista ja polttaa ohdakkeet, mutta kokoaa ni
sut aittaan. Jos taistelet sielussasi olevan pahan kans
sa, niin ajatuksesi on aina kiinni pahassa. Siitä pahan 
voima saa uutta ravintoa ja kasvaa yhä voimakkaam
maksi. Mutta jos annat pahan olla omissa oloissaan, 
et sen voimaa kiellä, vaan tunnustat sen itsesi syn
nyttämäksi loiseksi, joka sinun on lunastettava, ja 
suuntaat ajatuksesi ja voimasi Kristuksen sanoman 
edistämiseksi, niin hyvän voima kasvaa sinussa.
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Kysymys: Mitä tarkoittaa kansanomainen sanan
parsi: Ei tuokaan ihminen ole elämänsä aikana oppi
nut muuta kuin hiljaa kävelemään?

Vastaus: Kansanomaisissa sananparsissa on usein 
enemmän viisautta kuin pinnalta katsoen näyttää,
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sillä niitä on paljon mietitty, niihin sisältyy elämän 
viisautta. Pintapuolisesti ymmärrettynä tuo sanan
parsi tarkoittaa: tuo ihminen ei ole elämänsä aikana 
oppinut mitään, m utta vanhuus pakottaa hänet liik
kumaan hitaasti. Mutta sananparteen sisältyy myös 
kokemuksen kautta saavutettu tieto: on ihmisiä, jot
ka eivät ole elämänsä aikana oppineet edes hiljaa kä
velemään. He elävät ainaisessa kiireessä, he eivät 
osaa koskaan hiljentyä. On kiire työssä ja vapaa- 
aikana, on vapaa-ajan ongelmia, koska pitäisi aina 
olla liikkeessä, melussa ja huvituksissa. Pinnalta kat
soen luulisi, että tällaiset ihmiset ehtivät suorittaa 
elämänsä aikana myös jotakin arvokasta. Omasta 
mielestään he kuvittelevat suorittavansa ehkä hyvin
kin arvokasta työtä, mutta useimmiten heidän saa
vutuksensa unohdetaan. Kaikki henkisesti arvokas 
työ, sellainen työ, josta tulevat sukupolvet vielä tu 
hannenkin vuoden kuluttua saavat opetusta, tehdään 
hitaasti, arvokkaasti, harkiten.

Itämailta peräisin olevassa joogassa pyritään lopet
tamaan kiire ja siinä käytetään apuna mm. hitaasti 
kävelemistä. Aloitteleva joogi astuu esim. kolme as
kelta sisäänhengityksen aikana ja toiset kolme askelta 
uloshengittäessään. Näin hän oppii hallitsemaan ruu
mistaan, jotta se olisi hiljaa mietiskelyn kestäessä. 
Mietiskellessään joogi keskittyy elämän ikuisiin ar
voihin, hän pyrkii yhtymään Jumalaan. Jumalaan yh
tyminen on elämän syvin salaisuus. Se on myös jokai
sen ihmisen päämäärä, joten joogin harjoittama hen
kinen työ ei häviä koskaan.
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Kysymys: Miksi uskontojen perustajat, kuten 
Krishna, Zoroaster, Buddha, Jeesus. . .  ovat olleet 
miehen ruumiissa?

Vastaus: Tästä asiasta ei ole paljon puhuttu siitä 
syystä, että se voi herättää epäveljellisiä tunteita. To
siasia on, että uskontojen perustajat ovat olleet mie
hiä. Kun tähän lisätään, että Mestarius edellyttää 
miehen ruumista, niin naissukupuoli tuntee alem
muutta ja päättelee: olen nainen, en siis voi tulla 
Mestariksi. Mutta tällaisella ajatuksella ei ole katetta. 
Toinen puoli ihmiskunnasta on miehiä, mutta anihar
va heistä on Mestari. Mestariksi ei tulla yhdessä ruu
mistuksessa, tie Mestariuteen on pitkä. Olemmepa 
miehen tai naisen ruumiissa, niin meillä on saman
lainen tilaisuus pyrkiä ihmisyyttä kohti. Lisäksi suku
puolet vaihtuvat eri ruumistuksissa. Joskus tulee jo
kaiselle aika, jolloin hän on niin kokonaan antautu
nut henkiseen elämään, että häntä nimitetään -  ku
ten itämailla tehdään -  virtaan astuneeksi. Silloin hä
nen on saavutettava Mestarius seitsemässä ruumis
tuksessa, ja Mestarivihkimys tapahtuu miehen ruu
miissa.

Naisen kiinteä ruumis on negatiivinen ja eetteri
ruumis positiivinen. Miehellä on kiinteä ruumis posi
tiivinen ja eetteriruumis negatiivinen. Mestarilla on 
sekä kiinteä että eetterinen ruumis positiivinen. 
Eetteriruumis on plastillinen. Se voidaan muuttaa ne
gatiivisesta positiiviseksi. Koska miehellä on kiinteä

45



ruumis positiivinen, niin hänen eetteriruumiinsa voi
daan, koska se on plastillinen, muuttaa myös positii
viseksi. Tästä syystä -  näin sanovat viisaat -  Mestarit 
ovat miehen ruumiissa.

26

Kysymys: Pekka Ervast kertoo ”Teosofisissa muis
telmissaan” aikakauslehti Tietäjässä mm: ”. . .  mi
nusta vyöryi ulos myriaadeja olentoja. . .” Mitä hän 
tällä puheellaan tarkoittaa?

Vastaus: Pekka Ervast kertoo myös kokemuksis
taan aurinkokuntamme sydänmailla sanoen, että 
avaruus on suuri pimeys, jossa loistaa järjen valo. 
Voiko ihminen selvemmin puhua omasta Logos-koke
muksestaan? Logos se vyöryttää itsestään monadeja, 
eikä kuitenkaan itsestään, sillä monadit, ihmisten ju
malkipinät, vuodattautuvat kaikentakaisesta Isästä. 
Oikeammin tietenkin on sanoa i t s e s s ä ä n, sillä 
aurinkokunnan Logos on veli niiden monadien kans
sa, joita hän vuodattaa, vaikka hän samalla on ta
vallaan monadien Isä, koska ne vuodattautuvat Hä
nen kauttaan. Kun luemme huolellisesti k a i k k i 
Pekka Ervastin kirjat ja kirjoitukset, päädymme tä
hän tulokseen.

27

Kysymys: Kun taivasten valtakunta toteutuu 
maankin päällä, niin sisältyykö siihen myös kärsi
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mys? Sanotaanhan, että Mestaritkin kärsivät niin 
kauan kuin yksikin ihminen kärsii.

Vastaus: Kristus on ristiinnaulittu ihmiskunnassa. 
Kristus, Logoksen ihannekuva ihmisyydestä, täydelli
sestä ihmisestä on jokaisessa ihmisessä, mutta ihmi
nen ei toistaiseksi osaa toteuttaa Logoksen ihmisyys
ihannetta. Tästä johtuu ristiriita: Kristus kärsii ih
misen ristillä. Mestari elää taivasten valtakunnan elä
mää, sillä Kristus on hänessä saanut voiton. Mestari 
ei kärsi omien heikkouksiensa takia, mutta hän kär
sii toisten heikkouksista. Kärsimyksen laatu on hä
nessä muuttunut, Mestarin kärsimys on ponnistusta, 
työtä, henkisessä työssä esiintyvien vaikeuksien voit
tamista. Hänen tehtävänään on opettaa muita, mutta 
eräs vaikeus on ihmisten älyn rajoittuneisuus. Täs
täkin ymmärrämme, että kärsimys jatkuu, kunnes 
jokainen sielu on taivasten valtakunnan kansalainen 
eli Valkoisen Veljeskunnan jäsen, kunnes Kristus 
syntyy kaikissa ihmisissä.

28

Kysymys: Miksi Pekka Ervast ei kyllin selvästi ni
mittänyt J. R. Hannulaa työnsä jatkajaksi?

Vastaus: Pekka Ervast aloitti teosofisen liikkeen 
Suomessa suomen kielellä v. 1901 ollen siinä muka
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na kuolemaansa asti vuoteen 1934. Hänellä oli ko
kemusperäinen tieto niistä vaikeuksista, jotka johtu
vat ihmisten kypsymättömyydestä. Olihan hän itse 
ollut pakotettu lähtemään Suomen Teosofisesta 
Seurasta, ei sen vuoksi, että hän olisi väsynyt työ
hönsä, vaan muista syistä. Oli muodostunut kaksi 
”puoluetta”, joista toinen ”puolue” nousi häntä vas
tustamaan. Henkinen työ on ihmiskunnan auttamista 
ja siinä kerätään henkistä voimaa, jota Mestarit voi
vat käyttää. Mutta henkisen liikkeen toisiaan vas
tustavat ”puolueet” kumoavat toisensa, joten henki
sellä työllä koottu voima valuu santaan. Kaksi vas
takkaista voimaa kumoavat toisensa. P. E. näki par
haaksi ryhtyä uuteen yritykseen, ja se yritys näytti 
onnistuvan. Muodostui uusi seura uusine työmuo
toineen. -  Henkinen elämä ei näet ole paikallaan pol
kemista, siinä edetään askel askeleelta. Kun yksi jak
so on päättynyt, tulee tutkinto. Tutkinto merkitsee 
sekä kuolemaa että ylösnousemusta. Henkiseen liik
keeseen kuuluvissa ihmisissä täytyy kuolla jotakin 
vanhaa ja syntyä uutta, silloin päästään jälleen eteen
päin. Sellainen vaihe tuli teosofisen liikkeen eteen ja 
T. S:n jäseniltä kysyttiin: joko olette henkisesti niin 
hereillä että tajuatte, kumpi on teosofisen liikkeen 
tehtävä -  tuleeko sen seurata H. P. Blavatskyn, Gau
tama Buddhan, Jeesus Kristuksen. . .  jälkiä, joita 
Pekka Ervast on seurannut teidän keskellänne vuosi
kymmenet, vai tuleeko sen seurata sotaa ihannoivia 
ulkomaalaisia johtajia? Kumpi hallitsee: sota vaiko 
rauha? Koska T. S:n kaikki jäsenet eivät osanneet si
säisesti kuolla ja henkisesti uudestisyntyä, tuli ha
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jaannus. Uudestisyntyminen merkitsi tällöin uuden 
järjestön perustamista.

Nämä seikat olivat tuttuja Pekka Ervastille, eivätkä 
ne olleet outoja myöskään J. R. Hannulalle. R-R-Jär
jestö saapui myös aikanaan tutkinnolle: tultiin kuole
man ja ylösnousemisen vaiheeseen. Jälleen oli kysy
myksessä Pekka Ervastin henkilöllisyys, hänen, joka 
oli vuosikymmeniä henkisellä työllään osoittanut ole
vansa ihmiskunnan suurimpien henkisten opettajien 
seuraaja. Oli jälleen syvennyttävä sekä filosofisessa ja 
metafyysillisessä tietoudessa että myös siveelli
sessä pyrkimyksessä. Henkinen elämä ei saanut olla 
enää vain harrastusta, sen tuli johtaa käytännölliseen 
työhön. Pekka Ervastin valtuudet olivat loppuneet, 
hän ei voinut jatkaa, ellei hänen perustamassaan hen
kisessä liikkeessä tapahtuisi uudestisyntymistä.

J. R. Hannula oli kaksikymmenvuotisen työtaipa
leensa ansiosta itseoikeutettu uuden vaiheen aloittaja. 
Mutta jälleen tuli esteeksi ”puolueitten” muodostu
minen. J. R. Hannula puolusti, kuten hänen kirjois
taan ja aikakauslehtikirjoituksistaan näkyy, perään
antamattomasti Pekka Ervastin sodanvastaista kan
taa, kun sensijaan ko. järjestön johtoporras eli vielä 
sotasankariuden lumoissa. Kun tilanne oli tällainen, 
olisi ollut epärealistista nimittää J. R. Hannula P. E:n 
seuraajaksi. Sellainen menettely olisi jäänyt vain 
eleeksi ja sisäisten ristiriitojen aiheeksi. Sillä henkinen 
liike ei uudestisynny keinotekoisesti. Uudestisynty
minen on todellisuutta. Pekka Ervast puhuikin siitä, 
että olisi siirryttävä vertauskuvista todellisuuteen.
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29

Kysymys: Voiko ihminen heti kuolemansa jälkeen 
seurata elossa olevien ihmisten toimintoja?

Vastaus: Tavallisinta lienee, että vainaja, luettuaan 
elämänkirjansa, nukahtaa ja herää vasta noin 36. tun
nin kuluttua. Tällöin hän on jättänyt paitsi kiinteän, 
myöskin karkeimman eetteriruumiinsa. Kuollessaan 
hän on ottanut eetteriruumiistaan sen hienoimmat 
ainekset, joten hän on herättyään fyysillisessä maa
ilmassa. Hänellä on siis hienompi eetteriruumis sekä 
tunne-ajatus-aura. Tällöin hän voi seurata elossa ole
vien toimintoja, olla mm. omissa hautajaisissaan. -  
Mutta ihmisiä kuolee useammalla tavalla, mm. väki
valtaisesti. Väkivaltaisen kuoleman uhrin tila on 
poikkeuksellinen. Jos hänen kuolemansa on 
ennenaikainen, hänen eetteriruumiinsa on vielä elin
voiman täyttämä. Tällöin hän joutuu joko kuoleman
kauhujensa ympyrään tai, jos hän on psyykkisesti vä
hän treenautunut, hänestä saattaa tulla elossa olevien 
rikollisuuteen kiihoittava paholainen. Mutta kaikella 
on aikansa. Jokaisen on taivuttava kuolemanjälkei
seen kiirastuleen, ennen kuin taivastilan portit auke
nevat.

30

Kysymys: Sanotaan että jokaisella ihmisellä on 
määrätty määrä elinvoimaa ja kun se loppuu, tulee 
kuolema. On myös puhuttu niinkin, että ihminen voi
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saada elämäänsä pidennystä henkistä työtään varten. 
Miten nämä kaksi opetusta soveltuvat yhteen?

Vastaus: Ei sääntöä ilman poikkeusta. Ihminen voi 
kuolla ennen kuoleman aikaansa väkivaltaisesti, so
dassa tai tekemällä itsemurhan. Toisaalta, jos ihmi
sen korkeampi minä näkee, ettei persoonallisuus ky
kene saavuttamaan mitään niistä tavoitteista, jota 
varten se jälleensyntyi, saattaa ylempi minä katkais
ta ihmisen elämän pelastaakseen siitä jotakin. Ihmi
nen voi niin ikään saada elämäänsä pidennystä, jos 
hänen erikoinen henkinen tehtävänsä sitä vaatii. H. 
P. Blavatsky kertoo, että hänet on pelastettu useam
man kerran kuolemasta. Se tapahtui Mestarin toi
mesta H. P. B:n täydellisellä suostumuksella. H. P. B. 
vihjailee, että hänen elämänsä pidentämisessä käy
tettiin äänen salaperäistä voimaa, ”vedettiin viulun
jousta äänirautaa vastaan”. Turvauduttiin siis H. P. 
B:n omaan perussäveleeseen. Niin ikään Pekka Ervast 
puhui vähää ennen kuolemaansa, että hän voisi vielä 
elää vaikka 20 vuotta.

31

Kysymys: Vanhassa liitossa pidettiin ylpeyttä hy
veenä, uuden liiton Mestari Jeesus Kristus asettaa 
ylpeyden tilalle nöyryyden. Menikö vanhan liiton 
kasvatustyö siis hukkaan?

Vastaus: Ei vanhan liiton aika voinut mennä huk
kaan, sillä ihmiskunta tarvitsi sellaista koulutusta.
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Ennen kuin ihminen kykenee tekemään valinnan pa
han ja hyvän välillä, hänen täytyy kasvaa itsenäiseksi 
ihmiseksi. Ihmisminä oli alussa kovin heikko ja ta
juaminen: ”Minä olen minä”, oli saatava kasvamaan. 
Siinä kasvamisessa oli useita kehitysvaiheita, mm. 
ihmisten aistien oli avauduttava tajuamaan näkyväis
tä maailmaa. Täten ihminen havaitsi olevansa yksilö, 
muista erillään oleva olento. Varsinkin näköaistin 
avautuminen oli suurena apuna minuuden vahvista
misessa, sillä ihminen näki itsensäkaltaisia ihmisiä 
ympärillään ja tiesi olevansa erillään heistä. Kun mi
nuus vahvistui, niin ihminen alkoi tuntea oman ar
vokkuutensa. Hänessä kasvoi ylpeys, mutta samalla 
ihminen itsenäistyi. Tässä Saatanan hallitsemassa 
maailmassa näemme ihmisten ylpistyneen jopa niin 
täydellisesti, että he uskovat olevansa Jumalaakin vii
saampia ja yrittävät rakentaa tätä maailmaa oman vii
sautensa mukaan. Onhan kristikuntakin kirkkoineen 
leimannut Jeesus Kristuksen Vuorisaarnassaan esit
tämän jumalallisen viisauden epäkäytännölliseksi ja 
uskoo omaan viisauteensa. Kristilliset yhteiskunnat 
on rakennettu Vuorisaarnan vastaisille perustuksille. 
Ja siitä seuraa, kuten Vuorisaarnan lopussa sanotaan: 
hiekalle rakennettu rakennus sortuu ja sen sortumi
nen on suuri.

Vaikka vanha liitto oli aikanaan tarpeellinen, niin 
se on aikansa elänyt. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja 
sanookin, ettei vanha liitto tehnyt ketään täydelli
seksi ja siksi tarvittiin uusi liitto. Tämä tieto on 
ollut julistettuna jo lähes parin vuosituhannen ajan. 
Uusi liitto kehottaa luopumaan ylpeydestä ja opette
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lemaan nöyryyttä. On siis tehtävä täyskäännös, mutta 
se on vaikeata. Vanha kasvatus pitää puoliaan. Kui
tenkin kristitytkin tuntevat pakottavaa tarvetta 
puhua nöyryydestä. Ylpeyden ja nöyryyden ristitu
lessa sille on tullut pelastavaksi tekijäksi Jumala, Ju
mala, joka kannustaa omahyväisyyttä. Sellainen Ju
mala on kopioitu Vanhasta Testamentista. Kun nöyr
tyy Vanhan Testamentin Jumalan edessä, niin se 
Jumala, joka on ylpeitten ja omahyväisten puolus
taja, antaa siunauksensa mm. väkivallalle ja sodalle. 
Ja kuitenkin ihmisten on opeteltava luopumaan itse
vanhurskaudestaan ja otettava oppaakseen Kristus. 
Nämä ns. kristilliset yhteiskunnat sortuvat yksi toi
sensa jälkeen siksi, etteivät ne ole ottaneet Jeesus 
Kristusta opettajakseen.

32

Kysymys: Evankeliumissa Johanneksen mukaan 
kerrotaan Jeesuksen sanoneen aikalaisilleen: Teillä 
on isänä perkele ja isänne himoja te tahdotte nou
dattaa. Hän oli murhaaja alusta asti. -  Miten tämä 
lause on ymmärrettävä?

Vastaus: Vanha Testamentti kertoo Melkisedekis
tä, Saalemin, rauhan kuninkaasta, jolle Abraham toi 
kymmenykset kaikista tuloistaan. Melkisedek siunasi 
Abrahamin, asettaen hänet Israelin kansan isäksi. 
Juutalaiset pitivät Abrahamia tästä syystä isänään, 
mutta unohtivat, että Melkisedek o l i  r a u h a n  k u
n i n g a s. Melkisedek, jolla ei ollut isää eikä äitiä,
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ei päiviensä alkua eikä elämänsä loppua, oli maa
pallon Valkoisen Veljeskunnan korkein Kumaara. 
Juutalaiset olivat täten ymmärtäneet oikein tämän 
pyhän kirjansa kohdan. Mutta kuten sanoimme, he 
olivat unohtaneet, että Melkisedek oli rauhan kunin
gas. Samoinhan kristitytkin ovat unohtaneet, että 
Jeesus Kristus, joka Melkisedekin koulua käyden 
nousi Melkisedekin yläpuolelle, oli rauhan ruhtinas 
eikä, kuten he uskovat, sodan ruhtinas. Unohduksesta 
johtuen juutalaisille muodostui itsekeksitty jumalan
kuva, joka vaati verta, ihmistappoja. Jeesus sanoikin 
alussa mainitun puheensa yhteydessä: Te etsitte tap
paaksenne minutkin. Vanha Testamentti kuvailee 
Jeesuksen aikaisten juutalaisten elämää ja kuvauk
sista selviää, että jos joku uskalsi olla toisenlainen 
kuin yhteiskuntamoraali edellytti, niin hänet oli kivi
tettävä, murhattava. Se oli, kuten uskottiin, Juma
lan tahto. Jeesus siis vain totesi tosiasiat: teidän Ju
malanne on perkele, murhaaja; vaikka te nimitätte 
Abrahamia isäksenne, niin Abrahamin siunaaja, Mel
kisedek, ei ole teille mistään merkityksestä; te palve
lette Jumalananne murhaajaa.

33

Kysymys: Mitä tarkoitetaan uskolla Pyhään Hen
keen, Poikaan ja Isään? Sanotaan, että Pyhä Henki 
johdattaa Pojan luo ja Poika Isän luo.

Vastaus: Pyhää Henkeä nimitetään t o t u u d e n 
Pyhäksi Hengeksi, joten Pyhä Henki on yhteydessä
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totuuden kanssa. Usko Pyhään Henkeen on uskoa 
totuuteen, se on totuuden rakkautta. Teosofisen liik
keen motoksi annettiin lause: Totuus on korkein us
konto, eli: Ei ole uskontoa totuutta korkeampaa. Tä
mä merkitsee mm., että vaikka on paljon uskontoja, 
joissa sanotaan olevan totuus, niin se ei ole aivan 
totta. Kaikki uskonnot nykyisessä olomuodossaan 
ovat vääristyneet ihmisten toimesta, joten niitten al
kuperäinen sanoma on himmentynyt. Niissä on kyllä 
totuus, nimittäin uskonnonperustajan alkuperäinen 
sanoma, mutta se totuus on etsimällä löydettävä. 
Näin ollen kysymys totuudesta liittyy elimellisesti 
etsimällä löydettyyn totuuteen, ja siksi teosofia on 
alusta asti painottanut etsinnän välttämättömyyttä. 
Jeesus Natsarenuskin opetti: Etsivä löytää ja kolkut
tavalle avataan. -  Kun totuuden etsijä asettaa totuu
den uskontoja korkeammalle, niin hän kykenee tu t
kimaan uskontoja puolueettomasti. Hän ei kaihda ky
symyksiä Jumalasta, henkimaailmasta, kuolemanjäl
keisestä elämästä jne., kuten tekevät ennakkoluuloi
set materialistiset uskontojen tutkijat. Ennakkoluulo
ton tutkija näkee tutkimuksissaan, että kaikki uskon
not ovat samasta alkulähteestä kotoisin. Uskontojen 
alku ei ole tietämättömyydessä kuten oletetaan, vaan 
tiedossa ja nimenomaan jumalallisessa tiedossa. Us
kontojen perustajat ovat jumaltietoisia ihmisiä, Val
koisen Veljeskunnan lähettejä.

Täten ymmärrämme, että usko totuuden Pyhään 
Henkeen syntyy ja kasvaa totuutta etsimällä. Etsijä 
tulee Pyhän Hengen täyttämäksi ja Pyhä Henki joh
dattaa hänet Pojan eli Kristuksen luo. Hän alkaa
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aavistaa, ettei totuus ole elämän korkein voima, vaan 
totuuden takana on rakkaus. Poika eli rakkaus tulee 
aivan kuin pelastajaksi. Elämässä vallitsee myös eh
dottoman oikeuden, karman laki ja se tuntuu totuu
dessa elävän ihmisen mielestä olevan sangen lähellä 
totuutta. Hän saattaa antautua vaatimaan oikeutta, 
ja oikeus muodostuu silloin ansaksi. Hänestä voi tul
la oikeuden apostoli. Käsite oikeus on salaperäinen. 
Elämä itse jakaa ehdotonta oikeutta, mutta oikeuden 
jakaminen, t u o m i t s e m i n e n, ei kuulu ihmisel
le. Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi, opetti Jee
sus Kristus. Etsijän tulee itse aina menetellä oikein, 
mutta hän ei saa v a a t i a  toisilta oikeutta. Oikeut
ta on kunnioitettava ja toteutettava, koska se on 
elämän oma laki, mutta on tehtävä ero toiselta puo
len Jumalan etsijän, ja toiselta puolen ihmisten ra
kentamien järjestöjen, ryhmittymien ja kansojen vä
lillä. Henkiset liikkeet, kirkot ja kansat eivät toistai
seksi ole totuuden Pyhän Hengen täyttämiä, mutta 
yksityinen ihminen voi olla. Järjestöt, kirkot ja kan
sat elävät vielä mammonan valtakunnassa, ja jotta 
ne kykenisivät elämään e d e s  mammonan valtakun
nassa, on niitten vaadittava i t s e l t ä ä n  oikeuden 
toteuttamista. Pekka Ervast opettaa, että jos oikeutta 
kunnioitetaan, silloin eletään mammonan valtakun
nassa, mutta jos oikeutta poljetaan, eletään saatanan 
valtakunnassa. Missä näemme henkisen liikkeen, kir
kon tai kansan, joka ei olisi historiansa kuluessa 
p o l k e n u t  oikeutta? -  Jumalan etsijä asettuu oi
keuteen nähden siten, että hän tekee aina oikein, 
mutta itseensä kohdistuneen vääryyden hän antaa
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anteeksi. Anteeksianto on hänen pyhä oikeutensa ja 
hän osaa antaa anteeksi silloin, kun Pyhä Henki on 
johdattanut hänet Pojan, Kristusrakkauden luo. Etsi
jässä on herännyt usko Poikaan, rakkauteen.

Poika johdattaa Isän luo. Jumalan etsijä alkaa ta
juta Isän hyvän tahdon olevan kaiken takana. Kun 
hänessä herää usko Isään, niin silloin hän tahtoo hy
vää kaikille. Etsijä ymmärtää ja kokee, että kun hän 
tahtoo hyvää kaikille, niin totuus ja rakkaus ovat 
siinä mukana auttavina tekijöinä.

34

Kysymys: Kirjassaan ”Salaperäinen ihminen” Pek
ka Ervast sanoo: ”. . . jos tahdomme tässä viidennessä 
juurirodussa parantaa näköämme, . . . opetamme 
silmää näkemään, karkaisemme sitä. Ja vanhat vii
saat ovat aina sanoneet: jos tahdot oppia näkemään 
salattuun maailmaan, niin avaa ensin silmäsi tähän 
näkyvään maailmaan, että selvästi näet, mitä siinä on 
ja tapahtuu. Sitten vasta kun osaat selvästi nähdä nä
kyvässä maailmassa, voit myöskin saada silmäsi auki 
näkymättömään maailmaan”. Miten edellä sanottu on 
ymmärrettävissä?

Vastaus: Ihmisten näkökyky on erilainen. Maalari 
ja kuvanveistäjä näkee värejä ja muotoja, joita har
jaantumaton silmä ei näe. Niin ikään silmiemme edit
se kulkee päivittäin tapahtumia, joille olemme so
keita. Toinen näkee luonnossa kauneutta, toinen ei
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sitä huomaa jne. Silmä näkee ympäröivän luonnon 
kuvina, mutta ellemme tarkkaile luontoa ja sen toi
mintaa, niin näkemämme kuvat eivät kasvata sisäistä 
silmäämme. Sillä meissä on järjen silmä, jonka tulisi 
nähdä totuus. Kun opettelemme katselemaan näky
väisen maailman ilmiöitä kiinnostuksella: kasvien 
muotoja, kukkien värejä, laineitten liikettä . . . ,  kun 
kuuntelemme puron solinaa, tuulen huminaa, ukko
sen jylinää. . .  ja kaikista näistä aistimuksistamme 
teemme tarkkoja havaintoja, niin sielumme silmät ja 
korvat luovat selväpiirteisiä mielikuvia. Sisäinen ha
vaintokykymme terästyy, opimme näkemään totuu
den näkyväisestä maailmasta. Merkittävin näkyväisen 
maailman totuus on ihmisten veljeys, mutta onko se 
yleisesti tajuttavissa? Ei. Veljeys tajutaan tavallisim
min jonkun ihmisryhmän keskeiseksi toveruudeksi, 
ryhmän, joka sulkee ulkopuolelleen kaikki muut ih
misryhmät. Tämä johtuu osaksi siitä, ettemme osaa 
luoda veljeydestä totuudenmukaista kuvaa, sellaista 
kuvaa, joka ulottuu sukupuoli-, yhteiskunta-asema- ja 
roturajojen yli. Kenties jonakin heikkona hetkenäm
me voimme tunteilla: olisi ihanaa, kun kaikki ihmi
set eläisivät sovussa ja veljeydessä keskenään, mutta 
emme kykene luomaan selväpiirteistä ja totuuden
mukaista käsitystä siitä, mitä merkitsisi käytännössä 
esim. valkoihoisen ja neekeriväestön veljeys, koska 
kummallakin on perin erilaiset elämäntavat ja pyrki
mykset. Ja kuitenkin meidän tulee oppia ymmärtä
mään veljeyttä, sillä kaikki ihmiset ovat saman Ju
malan lapsia. Siksi viisaat ovat, kuten P. E. sanoo, 
kehottaneet katselemaan tätä näkyväistä maailmaa
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mahdollisimman totuudenmukaisesti, jotta sielun to
tuudennäkökyky heräisi. Ei jokainen ole tilaisuudessa 
harjoittelemaan joogaa viisaan opettajan johdolla, 
mutta jokaisella on mahdollisuus harjoittaa aistejaan. 
Kun joskus joudumme näkymättömään maailmaan, 
joka on mielikuvitusten maailma, niin olemme tur
vattomia, ellemme kykene hallitsemaan mielikuvitus
tamme. Näkymättömässä maailmassa susikin voi 
esiintyä lampaan vaatteissa.

35

Kysymys: Pekka Ervast sanoo ”Vuorisaarna”-kir
jassaan toisen käskyn selityksen yhteydessä: ”. . . rak
kaus on niin ihmeellinen ja kallisarvoinen helmi, että 
jos opetuslapsen sydän on tulvillaan taivaallista rak
kautta, on hän oikeutettu heittämään päältään jon
kun inhimillisen kyvyn tai lahjan, joka muuten te
kee elämän arvokkaaksi, mutta joka hänelle muo
dostuisi alituiseksi kiusaksi ja esteeksi; semmoisia 
ovat esim. oppineisuus ja kunnianarvoisa asema -  
näitä voidaan verrata silmään -  tai jokin taiteellinen 
ja  luova työ -  jota voidaan verrata oikeaan käteen. 
Tämmöiset asiat voivat muodostua kiusaksi -  ei kiu
saukseksi -  ihmiselle, joka on kokonaan antautunut 
rakkaudelle. Hän tahtoo palvella välittömästi, hän 
tahtoo olla yksinkertaisin, alhaisin ja nöyrin kaikista. 
Hän tahtoo mennä ulos ihmisten kesken ollakseen 
yksinomaan veli kaikkien kanssa. Rakkaus on hä
nessä niin suuri, ettei hän osaa kuin kuolla. Tämä on
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tietysti harvinainen tapaus, ja sentähden Jeesuksen 
sana on kuin puolustus, -  hän ymmärtää näitä, jotka 
onnessaan ovat onnettomia ja joiden sentähden on 
pakko rikkoa jotakin itsessään”.

Saisiko tähän lisäselvitystä?

Vastaus: Jeesuksen kerrotaan opettaneen: Jos sil
mäsi viettelee sinua niin repäise se pois, tai jos kätesi 
viettelee sinua niin hakkaa se pois. Jos Jeesus todella
kin on noin opettanut, niin sen täytyy olla vertaus
kuvallista puhetta. Eihän vika ole fyysillisessä sil
mässä tai kädessä, jos ihminen joutuu johonkin kiu
saukseen. Kyllä sokeakin tuntee kiusausta, esim. juo
mahimoa, vaikkei hän näekään alkoholipikaria, ja 
kädetön heiluttaisi miekkaa, jos se olisi hänelle mah
dollista. Kiusaus on ihmisen sielussa. Pekka Ervast 
on löytänyt sangen viisaan selityksen sanoessaan, että 
esim. oppineisuus ja kunnianarvoisa asema sekä jo
kin luova taiteellinen työ, joita voi verrata silmään 
ja käteen, voivat tulla kiusaksi ja esteeksi sille, joka 
tahtoo Jumalan valtakunnan tähden antautua koko
naan henkiseen työhön. P. E. sanoo, että sellaiset ta
paukset ovat harvinaisia. Ne ovat todellakin harvi
naisia. Emme tiedä Suomessakaan muita kuin Pekka 
Ervastin ja J. R. Hannulan, jotka kokonaan antau
tuivat henkiseen työhön. Pekka Ervast luopui oppi
neisuudesta ja kunnianarvoisesta asemasta kristosofi
sen työn tähden, vaikka häntä kykyjensä perusteella 
odotti kunnianarvoisa asema. Sillä ihmisellä, joka noin 
tekee, täytyy olla rajaton rakkaus Mestariin ja ihmis
kuntaan.
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36

Kysymys: Mikä on käytännöllinen siirtoliike van
hasta liitosta uuteen liittoon?

Vastaus: Sotimattomuus. Vanhan liiton profeetto
jen selvin ja käytännössä tepsivin opetus on tappa
mattomuus. Mooseskin opetti: Älä tapa, ja Buddha: 
Älä tapa yhtään elävää olentoa. Jälkimaailma, joka 
kyllä ylistää Moosesta opettajakseen, on keksinyt kai
kenlaisia verukkeita hänen opetustensa kiertämiseksi, 
mm. sellaisen verukkeen, että yksityinen kansalainen 
ei saa tappaa toista kansalaista, mutta sodassa tappa
minen on Jumalan tahto. Kysyessämme: minkä Ju
malan? saamme vastauksen Jeesus Kristukselta. Hän 
puhuu sekä taivaallisesta Isästä että tämän maailman 
jumalasta. Kun tähän lisäämme Jeesus Kristuksen 
sen opetuksen, että puu tunnetaan hedelmistään, 
niin pääsemme oikeaan käsitykseen siitä, minkä ju
malan palvojia profeettojen opetusten kiertäjät ovat.

Koska tappamattomuus on vanhan liiton profeet
tojen käytännöllisin opetus, on se samalla siir
toliike tai siirtosana vanhasta uuteen liittoon. Jee
sus Kristus, uuden liiton keskushenkilö, syvensi tap
pamattomuuden käskyn suuttumattomuuden käskyk
si. Jos ihminen uskoo olevansa kristitty ja seuraa
vansa Kristusta, niin hänen on ratkaistava tappa
mattomuus, sotakysymys, sillä Kristuksen seuraajak
si ei tulla ase kädessä. Vain ilveilijä näyttelee suuttu
mattomuutta, samalla kun hän ase kädessään riistää 
toisen hengen.
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Kristikunta on käynyt toinen toistaan verisempiä 
sotia. Se on puolustanut sotiaan sillä, että Jumala 
niin tahtoo, ja että Jumala, joka janoaa ihmisten ver
ta, on Jeesus Kristuksen taivaallinen Isä. Vaikka siir
täisimmekin kristittyjen nurinkurisen jumalkäsityk
sen tietämättömyyden tilille, niin ihmettelemään 
jäämme sitä, tarvitseeko ihmiskunnan murhanhimo 
entisestään tehostuakseen Jumalankin apua.

37

Kysymys: Sanotaan, että ihmiskuntaa voidaan aut
taa kristosofisella työllä. Mitä kristosofinen työ on 
käytännössä?

Vastaus: Kristosofinen työ on kaksipuolista: si
säistä itsensä oikaisemista Vuorisaarnan henkeen ja 
kristosofista valistustyötä ulospäin. Nämä kaksi työ
sarkaa kulkevat rinnakkain. Ellemme sisäisesti lähesty 
Kristusta, on ulkonainenkin työmme hataraa. Ja päin
vastoin: mitä enemmän syvennymme Vuorisaarnan 
henkeen ja yritämme elää siinä annettujen neuvojen 
mukaisesti, niin sitä hedelmällisemmäksi tulee ulos
päin tekemämme valistustyö. Ohjeeksemme on an
nettu neuvo: olkaa vähässä uskollisia.

Ihmisen oma minä pyrkii aina itsetehostukseen. Se 
tahtoisi mielellään ottaa ”kerman” päältä. Itsekkyys 
sanelee: minun pitäisi tehdä jotakin suurta, jotta siitä 
tulisi kunniaa ja arvonantoa. Pieni ja vähäpätöinen 
työ tuntuu niin perin vaatimattomalta. Tällöin neu
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vo: olkaa vähässä uskollisia, on suuresta merkityk
sestä. Kun asetat tuon pienen minäsi seinää vasten 
ja kysyt siltä aivan rehellisesti: mitä sinä todella tie
dät henkisistä asioista, mihin sinä kykenet? silloin se 
säikähtää. Sekin huomaa, ettei se tiedä mitään, sillä 
kaikki se ns. tieto, mitä sillä on uskonnoista, teoso
fiasta, kristosofiasta, kuolemanjälkeisestä elämästä, 
Jumalasta. . . ,  sehän on kaikki saatu lainaksi H. P. 
Blavatskyltä, Pekka Ervastilta, J. R. Hannulalta. . . 
”Minällä” ei ole mitään ansiota. Tällainen pesänsel
vitys nöyryyttää, sillä se opettaa: yritä palvella Mes
tarin asiaa siinä kohdassa niissä olet, ole vähässä us
kollinen. Tällöin pyrkijä astuu alustavasti puhdistuk
sen tielle ja sitä kuljettuaan hänessä saattaa herätä 
jotakin arvokastakin, jonka voi asettaa uhrina ihmi
syyden alttarille.

38

Kysymys: Miksi Vuorisaarnan moraali on pätevin
tä moraalia? Miten pääsee Vuorisaarnan käskyjen 
toteuttamisen alkuun?

Vastaus: Pekka Ervast kertoo oman kokemuksensa 
nojalla, että Vuorisaarnan viisi käskyä on ammen
nettu suuren elämän syvyyksistä. Ne eivät ole ke
nenkään keksintöä. Kun hän seurasi Vuorisaarnan 
neuvoja niin, ettei koskaan tiennyt rikkoneensa niitä 
vastaan, niin käskyjen sisältö syveni yhäti niin, että 
hän tunsi aina olevansa vajavainen niitten täyttämi
sessä. Tämä osoitti, että ne käskyt on ammennettu
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elämän syvyyksistä. Vuorisaarnan käskyt eivät ole 
ulkonaisia ohjeita, vaan ne tähtäävät ihmissielun 
muuttamiseen. Rinnastaessamme Vuorisaarnan hen
keä vanhan liiton profeettojen opetusten henkeen 
huomaamme, että viimeksimainituista puuttuu se 
rakkauden lämpö, joka huokuu Vuorisaarnasta. Siksi 
Paavalikin ylistää rakkautta suurimmaksi. Kaikki 
henkiset lahjatkin -  sanoo Paavali -  ovat kuin heli
sevää vaskea, ellei ole rakkautta.

Vuorisaarnan käskyjen toteuttaminen tapahtuu 
jokapäiväisessä elämässä. Suuttuminen, ajatusten 
epäpuhtaus jne. pyrkivät purkautumaan esiin joka
päiväisten vaikeuksien keskellä. Siksi mielen hillintä 
on saavutettavissa vain jatkuvan harjoittelun avulla. 
Apuna harjoittelussa on säännöllinen mietiskely, 
esim. Isä meidän-rukouksen eri kohtien erittely ja 
niihin liittyvien ajatusten perinpohjainen ymmärtä
minen. Aamuisin tapahtuva mietiskely antaa voimaa 
käskyjen toteuttamisessa.

39

Kysymys: Paavali puhuu ihmisistä, joiden yli toi
sella kuolemalla ei ole valtaa. Keitä he ovat? Mitä 
merkitsee toinen kuolema?

Vastaus: Ensimmäinen kuolema kohtaa ihmisen 
ruumista, toisen kuoleman kokee ihmisen sielu. Fyy
sillisen ruumiin kuoleman jälkeen seuraa kuoleman
jälkeinen elämä, joka päättyy sielun eli persoonalli
suuden kuolemaan. Paavali puhuu niistä ihmi
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sistä, joihin toisella kuolemalla ei ole valtaa. Ne 
sielut ovat jo ”keränneet aarteita taivasta varten”, 
siis kasvattaneet itseensä jotakin kuolematonta, joka 
säilyy kuolemanjälkeisen elämän päätyttyä. -  Aja
telkaamme niitä ihmisiä, jotka osallistuvat henkisiin 
liikkeisiin siinä vakavassa tarkoituksessa, että löytäi
sivät Jumalan. Mistä on heihin tullut niin voima
kas totuuden kaipuu? Se on kasvanut heihin entisissä 
ruumistuksissa. He ovat ennenkin etsineet totuutta 
ja se p y r k i m y s  on kuolematonta. Sitä ei ole 
toinen kuolema eli kuolemanjälkeinen elämä sam
muttanut, vaan se on siirtynyt seuraavaan ruumis
tukseen. Pekka Ervast sanoo kirjassaan ”Laki vaiko 
evankeliumi”, että niitä ihmisiä, jotka elivät alku
kristillisinä aikoina ja saivat silloin kosketuksen Kris
tukseen, on syntynyt maailmaan viime vuosisadan 
lopusta lähtien ja yhä uusia tulee syntymään. ”Gnos
tikot”-kirjassaan hän sanoo, että miljoonat ihmiset 
saivat silloin kosketuksen Kristukseen, joten niitä, 
joihin Paavalin nimittämällä toisella kuolemalla ei ole 
valtaa, on nähtävästi melkoisesti. Jos itse tunnemme 
vetäymystä Jumalan etsintään ja aavistamme Vuori
saarnan elämänymmärryksen pätevyyden, voimme 
kysyä itseltämme, mistä sellainen vetäymys on mei
hin tullut.

Paavalin mainitsemalla toisella kuolemalla voi li
säksi olla syvempikin merkitys. Teosofia kertoo ns. 
vasemman käden tiestä, joka johtaa mustan magian 
tielle ja sitä tietä häviöön. Vain Kristus voi pelastaa 
ihmisen siltä tieltä, vain rakkaudessa on pelastus. 
Rakkauden ja hyvän tahdon täyttämä ihminen ei
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saata tahtoa pahaa, joten rakkauden herääminen pe
lastaa ihmisen sellaisesta kuolemasta.

40

Kysymys: Kolme suurta valoa on sytytetty peräk
käin kolmessa täydellistyneessä ihmisessä, Gautama 
Buddhassa, Jeesus Kristuksessa ja Pekka Ervastissa. 
Kuitenkin puhutaan vain kahdesta Jordankastekoke
muksesta. Saisiko lisäselvitystä?

Vastaus: Gautama Buddha istui boodhipuun juu
rella saaden järkensä valaistuksi. Hän yhtyi järjes
sään kaikkialliseen tajuntaan, mutta hänen kokemuk
sensa ei ollut yhtä täydellinen kuin Jeesus Kristuk
sen Jordankastekokemus. Buddhalaiset puhuvat va
laistuksesta, koska sellainen tapahtui Buddhalle. 
Evankeliumit kertovat, että Johannes Kastaja kastoi 
Jeesuksen Jordanilla, ja silloin Isä tunnusti hänet 
Pojakseen. Siitä nimitys ”Jordankastekokemus”. Pek
ka Ervast kertoo kokeneensa henkisen uudestisynty
misen ja sanoo: Minulle tapahtui samoin kuin Jee
sukselle, kun Johannes kastoi hänet. Pekka Ervast 
nimittää henkistä uudestisyntymistään myös Jorda
nin kasteeksi kuvatakseen, että hänen henkinen ko
kemuksensa oli samaa syvyysluokkaa kuin Jeesuksen 
Jordankastekokemus. Gautama Buddhan valaistusta 
ei tietenkään voi nimittää Jordankasteeksi, koska se 
tapahtui toisissa olosuhteissa.
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Lisäksi on huomattava sana ”kaste”. Pekka Er
vast opettaa, että Jeesuksen elämänvaiheisiin sisältyy 
syntymä, kaste, kirkastus ja Golgata. Koska Jeesus 
Kristuksen elämä muodosti vihkimysdraaman, jossa 
entinen Pyhän Hengen vihkimystie syveni, niin Jee
suksen käytännöllinen seuraaja joutuu kokemaan 
pienoiskoossa Jeesuksen elämänvaiheet. Hänelle ta
pahtuu ensin uudestisyntyminen, sitten kaste, kir
kastus ja viimeisenä Golgata. Kaste on syvempi kuin 
uudestisyntyminen. Pekka Ervastin Jordankaste ei 
siis ollut v a i n  uudestisyntymä, vaan myös kaste. 
Hänen Jordankastekokemuksessaan tuli kaksi koke
musta samanaikaisesti: uudestisyntymä ja kaste. Sana 
”Jordankaste” selittää paremmin P. E:n tapausta kuin 
esim. ”henkinen kokemus”, sillä Jordankaste-sana 
sisältää henkisen kokemuksen syvyysasteen.

Nuo kolme suurta valoa toivat maapallolle Lo
goksen voimat. Kun heidän j ä l k e e n s ä  joku 
kokee vastaavan kokemuksen, niin hän j a k a a  sitä 
voimaa, joka on Logoksesta tullut maapallolle. Kun 
esim. Jeesus Kristuksen seuraaja kokee uudestisynty
män, niin hän avautuu kanavaksi, jonka kautta Jee
suksessa tullut voima virtaa. Mutta hänenkin koke
muksensa saattaa sisältää enemmänkin kuin vain 
henkisen syntymän. Sellaisen kokemuksen sai Paa
vali Damaskon tiellä. Siinä kokemuksessa tuli 
samanaikaisesti henkinen syntymä, kaste ja kir
kastus. Paavali oli vanha vihitty sielu, joten 
hänen henkinen työnsä tarvitsi sellaisen taus
tan, ja se oli hänelle mahdollista. Paavalin hen
kinen kokemus Damaskon tiellä oli hänelle uudesti
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syntymä, koska se tapahtui Jeesuksen esiintymisen 
j ä l k e e n  ja oli Paavalille ensimmäinen kokemus, 
jossa Kristus oli läsnä hänen päivätietoisuudessaan. 
Mutta Damaskuskokemus oli myös henkinen kaste. 
Sitä todistaa se, että kasteen jälkeen alkaa työ Kris
tuksen sanoman puolesta. Kasteensa jälkeen Jeesus
kin aloitti opetustyönsä, samoin Pekka Ervast ja J. R. 
Hannula. -  Paavalin Damaskuskokemus sisälsi lisäksi 
kirkastuksen. Kun Jeesus oli oppilaineen kirkastus
vuorella, niin myös nuo oppilaat näkivät valon, joka 
ympäröi Jeesusta. Samoin, kun Paavali sai järkyttä
vän kokemuksensa Damaskon tiellä, niin hänen mu
kanaan olleet Paavalin oppilaat sekä näkivät että kuu
livat jotakin ylifyysillistä. Paavalin elämäkerta todis
taakin, että hänen työsarkansa Jeesus Kristuksen 
apostolina oli kulkua viimeisessä kokemuksessa, Gol
gatan tiellä. Näin ollen sana ”Damaskuskokemus” 
merkitsee enemmän kuin sana ”uudestisyntymä”, 
sillä viimeksimainittu sana ei sisällä -  Paavalin ollessa 
kyseessä -  koko totuutta.

Lisättäköön vielä, että Pyhän Hengen vihkimys
tien neljä vihkimystä: Merkurius-, Venus-, Maa- ja 
Mars-vihkimykset syventyivät Jeesus Kristuksen 
kautta. Hänessä avautui Pojan eli Kristuksen vihki
myssarja neljine vihkimyksineen. Ja koska Jeesus 
koki uusia vihkimyksiä p ä i v ä t a j u i s e s t i, siis 
jokapäiväisen elämänsä tapahtumina, niin noita nel
jää uutta vihkimystä voidaan -  kuten Pekka Ervast 
tekee -  nimittää syntymäksi, kasteeksi, kirkastukseksi 
ja Golgataksi. Sellainenhan Jeesuksen elämä oli.
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41

Kysymys: Onko henkiselle kehityksellemme vält
tämätöntä ymmärtää metafyysilliset asiat: vihkimyk
set, tasot, Logokset jne?

Vastaus: Paavali sanoo Korinttolaiskirjeessään -  ja 
todennäköisesti hän puhuu omasta kokemuksestaan 
-  että vaikka hänellä olisi profetoimisen lahja ja kaik
ki tieto ja sellainen voima, että hän voisi siirtää vuo
ria, niin ne eivät olisi mitään, ellei hänellä olisi rak
kautta. Rakkaus on moraalinen voima. Kun ihminen 
tuntee sisässään, että hänen tulee olla rehellinen ja 
tosi, hyvä ja oikeamielinen, että kaikki ihmiset ovat 
hänen veljiään ja hänen tulee heitä rakastaa ja tahtoa 
heille hyvää, niin siinä on jotakin perin inhimillistä. 
Ollessamme tuollaisen ihmisen kanssa kosketuksissa 
tajuamme, että hän on salaperäisellä tavalla toisten 
ihmisten yläpuolella. Toisaalta joku saattaa olla pe
rin älykäs, oppinut ja siksi ihmisten kunnioittama, 
mutta hän on sielultaan kylmä, koppava, ylpeä ja 
omanarvontuntoinen. Tajuamme, että kun tieto ka
toaa viimeistään kuolemanjälkeisessä elämässä, niin 
tuolla komentamishaluisella ylpeällä on sangen vähän 
vietävänä jumalalleen. -  Älyperäinen tieto metafyy
s is is tä  asioista on saman arvoista, ellei sen takana 
ole rakkautta. Kun ihminen ajattelee vain omaa ke
hitystään, niin hänelle luultavasti riittää usko omaan 
älykkyyteensä. Älykkyydellä on kuitenkin hyvätkin 
puolensa.
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Voiko ihminen elää vain itseään varten? Olemme 
joka päivä tekemisissä toisten ihmisten kanssa, 
jotka ehkä tekevät meille kaikenlaisia kysymyksiä 
elämän kaikilta aloilta. He kysyvät: onko Jumalaa ja 
jos on, niin miten sen käsitämme? Elääkö ihminen 
kuoleman jälkeen, onko henkimaailmaa? Puhutaan 
elämän oikeudesta, ihmisen kehityksestä. . .  Mitä 
tämä kaikki merkitsee? Ellemme osaa vastata hei
dän kysymyksiinsä, niin heikosti voimme heitä auttaa. 
Näitä asioita pohtiessamme tulemme kyselleeksi it
seltämmekin: miksi Mestarit julistivat teosofisen sa
noman, miksi Pekka Ervast puhui aurinkokuntamme 
alusta ja sen kehityksestä, ihmisen kehityskulusta, 
Valkoisesta Veljeskunnasta, Logoksen kolminaisuu
desta. . . ?  Eiköhän siksi, että oppisimme järjelläm
mekin ymmärtämään elämää, jotta sitten osaisimme 
toisiakin valistaa. Onhan kirkollinen maailma taika
uskoisilla opeillaan ja helvetillä peloitellen saanut ai
kaan melkoisesti pahaa. Eikö meidän pitäisi auttaa 
ihmisiä pois näistä harhoista? Mutta miten siihen 
kykenisimme, ellemme itse ensin syvenny mm. teoso
fiseen metafysiikkaan.

Mestarit ovat näyttäneet meille tulevankin pää
määrämme. Jokaisen ihmisen tie kulkee Valkoisen 
Veljeskunnan kautta Logokseen. Mestarit ovat sen 
Veljeskunnan jäseniä ja he ovat meille viitoittaneet 
tien. Mutta juuri Mestarit ovat puhuneet myös meta
fyysillisistä asioista. Niin ikään he ovat opettaneet, 
että meidän tulisi oppia tekemään ihmiskunnan nos
tamiseksi sitä työtä, jota hekin tekevät.
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42

Kysymys: Minkälaatuinen tapahtuma on vihki
mys?

Vastaus: Kysymys vihkimyksestä on laaja. Siitä 
voisi puhua mm. Pyhän Hengen, Pojan tai Isän vih
kimyssarjan kannalta. -  Vihkimisellä ymmärretään 
tavallisimmin vihkiytymistä, omistautumista jollekin 
tarkoitukselle. Avioliittovihkimisessä nainen ja mies 
omistautuvat perheelleen, julkinen rakennus vihi
tään määrättyyn tarkoitukseen. Samoin ihminen voi 
vihkiytyä henkiselle elämälle, omistautua esim. työs
kentelemään kristosofisen sanoman puolesta. Omis
tautuminen, työskentely ja ojentautuminen Vuori
saarnan henkeen on jatkuvaa vihkiytymistä, ruumis
tuksesta toiseen tapahtuvaa henkistä pyrkimystä. Se 
johtaa aikanaan Mestarin oppilasjoukkoon. Aikanaan 
tapahtuu ns. teknillinen vihkimys, jolloin oppilas vi
hitään Valkoisen Veljeskunnan jäseneksi. Se tapah
tuma on mysterio.

43

Kysymys: Pekka Ervast kirjoittaa kirjassaan ”Jäl
leensyntymismuisti” ss. 58-59: ”Jokainen, joka on 
etevä toisella tai toisella alalla, otaksuu panneensa 
alun omalle etevyydelleen lähinnä edellisessä elämäs
sä. . .  Kuitenkaan ei ole takeita siitä. Päinvastoin 
on sääntönä, että tuollainen otaksuma on harhaan
viepä.
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”Harvat yksilöt, aniharvat, jatkavat välittömästi 
tässä elämässä viime mumistuksensa työtä ja harras
tusta. Ne ovat niitä, jotka itsetietoisesti työskentele
vät vuosituhansien varalle, jotka kulkevat, kuten sa
nomme teknillisesti, vihkimyksen kaitaa tietä, -  ne 
ovat opetuslapsia, adepteja, mestariuteen pyrkijöitä. 
Semmoiset ihmiset eivät enää elä persoonallisuudes
sa, vaan korkeammassa Minässä, jolle persoonallisuu
det ovat vain naamioita. He tekevät niin ollen työtä 
toisia asioita silmällä pitäen, kuin muut ihmiset. . . 
Heidän jumalansa saattaa sanoa heille: ’tässä elämäs
sä sinun pitää auttaa kymmenen eri ihmissielua tiel
le’. He ovat saaneet sen tehtäväkseen, ja he etsivät 
noita ihmissieluja, joihin heidän tulee vaikuttaa mo
raalisesti niin järkyttävästä että saavat heidät astu
maan tielle. . .”.

Saisiko tähän lisävalaistusta?

Vastaus: Meillä tavallisilla ihmisillä on paljon voi
tettavaa, monen elämän karma on meitä painamassa. 
Emme voi tyhjentää karmaamme yhdessä elämässä. 
Karmaa johtavat järkiolennot ovat niin viisaita, että 
he osaavat koota menneitten ruumistustemme kar
masta sellaisen osan, joka on purettavissa yhdessä 
ruumistuksessa. Siksi me ihmiset synnymme erilai
siin ulkonaisiin asemiin ja erilaisilla kyvyillä varus
tettuina, jotta tuo koottu karma olisi voitettavissa. 
Kun lisäksi tietämättömyydessämme punomme ym
pärillemme uusia karmallisia verkkoja, niin useim
miten elämänkoulussa saavutettu oppi jää perin niu
kaksi. Tieteellisten, taiteellisten ym. kykyjen tavoit

72



telu tapahtuu useimmiten itsekkäistä syistä, jotta 
maailma niiden johdosta meitä ylistäisi. Itsekkyys 
heittää varjonsa saavutettuihin kykyihin. Etevä taitei
lija saattaa herätä näkemään: olen joutunut tietämät
tömien ihmisten ”ajantappajaksi”, narriksi. Minun 
taiteeni ei lienekään jumalallista. Tieteenharjoittaja 
saattaa herätä näkemään: tieteeni ja omat saavutuk
seni on asetettu palvelemaan sotaa, ihmisten mur
haamista. Herätessään ihminen vähän viisastuu ja 
kuolemanjälkeinen kiirastuli kehottaa olemaan varo
vaisempi kykyjä tavoiteltaessa.

Pekka Ervast puhuu tässä Mestarin oppilaista, 
adepteista, Mestariuteen pyrkijöistä. Heidän aseman
sa on toinen. He tekevät henkistä työtään itsetietoi
sesti. He ajattelevat vuosituhansia eteenpäin, ihmis
kunnan henkistä kasvua. Ensin he yrittävät saada 
muutamia ihmisiä astumaan tielle, kuten P. E. mai
nitsee, sitten yhä useampia. Tielle astuneita sitoo 
yhteinen korkea päämäärä ja heidän ”'mestarinsa” 
on luonnollisesti se oppilas, joka heidät herätti hen
kisesti. Kun oppilaasta tulee Mestari, niin hän voi 
sanoa kuten Paavali: Vaikka teillä olisi kymmenen
tuhatta kasvattajaa, niin minä olen tavallaan teidän 
isänne, sillä minä synnytin teidät evankeliumin kautta 
Kristuksessa. Kun Mestarin oppilasjoukko -  oppilaat 
voivat olla ruumistuneina eri kansoissa ympäri maa
palloa, saadakseen lisäkoulutusta -  on tarpeeksi suu
ri, niin Mestari voi saada käskyn korkeudesta: Val
mista tietä Pohjolan Valkoiselle valtakunnalle! Ja 
Mestari aloittaa työnsä kasvattamiensa oppilaitten tu
kemana, ja luonnollisesti toisten Mestarien myötävai
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kutuksella. Hän ottaa huomioon eri kansojen deevo
jen tavoitteet, eri kansojen luonteenominaisuudet jne. 
”Sadan vuoden kuluttua minun on oltava munkkina 
itämaitten luostarissa, sillä yhteiskuntien kehitys ei 
anna muuta mahdollisuutta työskentelylleni. Viiden
sadan vuoden kuluttua on jo paremmat mahdollisuu
set. Silloin minun on oltava piispanistuimella, siinä 
on ainoa mahdollinen työkenttä. Jonkun ajan kulut
tua ehkä voin parhaiten työskennellä päämäärän saa
vuttamiseksi keisarin istuimella, sen jälkeen voisin 
aloittaa varsinaisen valistustyöni jne.”. Mestari järjes
tää itse työkenttänsä. Hän jatkaa tietoisesti siitä, mi
hin hän on edellisessä ruumistuksessaan lopettanut. 
Ja tarpeellinen joukko hänen oppilaitaan syntyy sa
manaikaisesti maailmaan häntä tukemaan. Vaikkei
vät oppilaat olekaan päivätietoisia siitä, että heidän 
opettajansa on Mestari, niin heissä vaikuttava sisäi
nen jumalkaipuu on heidän tietä näyttävä soihtunsa.

44

Kysymys: Voiko henkisten opettajien henkisen ja 
okkultisen aseman ymmärtää myös järkiperäisesti? 
Olen käsittänyt, että pelkän tunnepitoisen ”uskon” 
avulla saavutettu vakaumus ei kestä koetusten tul
len ja minulla ei ole kokemusperäistä tietoa.

Vastaus: Kristityt väittävät uskovansa Mestarinsa 
jumalalliseen luontoon ja siksi he huutavat ”Herra, 
Herra”. Sellainen ”usko” ei aseta ihmiselle minkään
laisia velvoituksia. Se on tunne-elämys, jossa ase
tetaan vastakkain Kristuksen jumalallisuus ja ihmi
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sen syntisyys. Ihminen on auttamattomasti syntinen, 
hänen pyrkimyksensäkin tulla paremmaksi ihmisek
si on syntiä. Tällainen ”usko” estää ihmisyyden kas
vun, lamaannuttaa tahdon ja kääntää kristittyjen aja
tuselämän tuijottamaan sekä itsessään että toisissa 
olevaan pahaan. Täten voimistuu paha tahto, fanaat
tisuus ja ”uskottomien” sorto. Kristikunta kokonai
suudessaan on tällaisen ”uskon” kypsynyt hedelmä.

Jeesus Kristus opetti toisin. Hän sanoi, että ”H er
ra, Herra”-huutajat eivät tule taivasten valtakun
taan vaan ne, jotka t e k e v ä t  mitä hän on käske
nyt tehdä. Kristuksen opetus tähtää käytännölliseen 
elämään, tekoihin. Teko on inhimillistä, se on Kris
tuksen opetusten mukaista suhtautumista toisiin ih
misiin, Vuorisaarnan käskyjen noudattamista. Mutta 
kristityt ovat syrjäyttäneet Mestarinsa inhimillisen 
luonnon, sen, että Jeesus Kristus on ennen muuta 
opettaja, tie, jota tulee kulkea. Hän puhui kaidasta 
tiestä ja ahtaasta portista. Ken siis kulkee Jeesus 
Kristuksen neuvomaa Vuorisaarnan kaitaa tietä, hän 
ottaa Mestarin vastaan opettajana ja seuraa hänen 
neuvojaan. Tiellä kulkeminen johtaa kokemusperäi
seen tietoon myös Jeesus Kristuksen jumalallisesta 
luonnosta. Etsiminen ja kolkuttaminen -  kuten Jee
sus neuvoo -  johtaa henkiseen kokemukseen.

Kristikunnan veren tahraama historia on varoitta
vana esimerkkinä siitä, ettei pidä tuudittautua so
keaan ”uskoon”. On käytettävä myös järjen apua. 
Järki vaatii selvyyttä, se kehottaa kysymään ja etsi
mään. Kun eteemme nousee kysymys henkisen opet
tajan henkisestä ja okkultisesta asemasta, niin sen
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selvittäminen vaatii työtä, tutkimista, ajatusponnis
tusta. Eteemme nousee ainakin kolme estettä: henki
nen laiskuus, älyn rajoittuneisuus ja rakkauden puu
te. Viimeksi mainittu este on suurin. ”Ken rakastaa, 
hän jaksaa”, oli J. R. Hannulan tapana sanoa. Ken 
rakastaa esim. Pekka Ervastia henkisenä opettajana, 
hän jaksaa voittaa henkisen laiskuutensa ja siinä 
ohessa avartuu myöskin äly. -  Tässä kysytään, voiko 
henkisten opettajien henkisen ja okkultisen aseman 
ymmärtää myös järkiperäisesti? Kristosofinen elä
mänymmärrys kertoo Pekka Ervastin henkisestä ja 
okkultisesta asemasta. Tällaisen asian järkiperäinen 
ymmärtäminen edellyttää teosofisen maailmankatso
muksen tuntemista. Jos tutkijalla on riittävästi rak
kautta, jotta hän jaksaa syventyä teosofiseen maa
ilmankatsomukseen, niin hänelle ei ole ylivoimaista 
ymmärtää maailmankaikkeutta kouluksi, jossa me 
ihmisetkin kasvamme ja kehitymme jälleensyntymi
sen ja karman lain turvin sellaista päämäärää kohti, 
jonka suuri jumaluus ilmenneine Logoksineen on 
päämääräksemme asettanut. Ihmisen päämäärä on 
lähinnä mestarius. Tutkija ei pysähdy tähän hänelle 
selvinneeseen ymmärtämykseen, vaan hän tutkii 
edelleen. Hän tutkii toisiakin uskontoja ja huomaa, 
että noiden uskontojen perustajat ovat olleet muita 
ihmisiä viisaampia. He ovat olleet jumalviisaita, kos
ka he ovat osanneet neuvoillaan ja opetuksillaan vii
toittaa tien Jumalan luo. Uskontojen perustajat ovat 
siis Mestareita, ihmistäydellisyyden saavuttaneita ih
misiä. Entä mistä he ovat tulleet? Teosofia vastaa: 
Täydellisten ihmisten muodostamasta Valkoisesta
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Veljeskunnasta. Ihmiskehitys on rajaton. Monet ovat 
jo saavuttaneet ihmistäydellisyyden, ja kaikkien ih
misten tie on sama: meidän kehitystiemme kulkee 
Valkoisen Veljeskunnan kautta Logokseen. On siis 
luonnollista, että ainakin eräät ihmissielut ovat jo 
saavuttaneet Logoksen. Eläähän keskuudessamme ih
misiä, jotka ovat suunnattomasti edellä suurista jou
koista. Onhan suuri ero etevän taiteen tai tieteen har
joittajan ja alkukantaisella kehitystasolla olevan, 
puissa kiipeilevän alkuasukkaan välillä. Samoin on 
suuri ero toisaalta Krishnan, Buddhan, Jeesuksen. . . 
ja toisaalta noitten taiteitten ja tieteitten harjoittajien 
välillä. Ei näin ollen ole ylivoimaista ymmärtää, että 
joku tai jotkut ihmiset ovat suunnattomasti yläpuo
lella tavallisia Mestareita. Mutta heidän jumalallinen 
suuruutensa ei ole sivuuttanut heidän inhimillistä 
luontoaan, sillä he ovat olleet mitä inhimillisimpiä 
ihmisiä: he kärsivät kärsivien kanssa ja iloitsevat 
iloitsevien kanssa. Siksi on vaikea nähdä, että he 
ovat muita ihmisiä kummempia. Heidän jumalallinen 
luontonsa näkyy m o r a a l i s e s s a  j ä r k k y m ä t
t ö m y y d e s s ä. Heissä on kasvanut miehuuden 
täyteen mittaan Kristus, joka piilee jokaisen ihmi
sen hengessä, odottaen syntymistään ja kasvamis
taan. Kristus, Jumalan täydellisyyskuva ihmisyydestä 
on heidän moraalinsa peruskallio.

45

Kysymys: Mikä on se VSyytön Syy”, joka aiheutti 
maailmoitten synnyn?
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Vastaus: Jos joku sen tietäisi, niin hän olisi ”Syyt
tömän Syyn” yläpuolella, ja se on loogillinen mah
dottomuus. ”Syytön Syy” on eräs nimitys absoluti
selle jumaluudelle, kaiken takana olevalle olemassa
olon alulle, jolla ei ole alkua eikä loppua, johon kaik
ki olevainen uppoutuu. Se on jumaluuden mysterio. 
Mutta koska ilmennyt maailmankaikkeus on olemas
sa, niin se on ilmenemättömästä jumaluudesta vuo
dattautunut. Ja koska meissä ihmisissä on järki, tun
ne ja tahto, niin nekin ovat jumaluuden ilmennystä. 
Oma itsemme onkin se avain, jonka avulla saatam
me avata tätä ilmennyttä maailmaa, vaikka ilmenty
mätön Syytön Syy jääkin meille salaisuudeksi. Ne 
jotka ovat tutkineet aurinkokuntamme sydänmaita 
kertovat, että inhimillisten olentojen tunnusmerkit 
tässä aurinkokunnassamme ovat tahto, tunne ja järki, 
olipa heidän ulkonainen tai sisäinen rakenteensa 
muuten minkälainen tahansa. Järki, tunne ja tahto ei 
välttämättä tarvitse ilmentyessään fosforihappoisesta 
kalkista koostunutta luustoa eikä raudalla kyllästet
tyjä verisoluja.

46

Kysymys: Miksi elämän koulun kokeita ei aina 
huomaa kokeiksi ja koettelemuksiksi?

Vastaus: Kun ihmiset järjestävät kouluissaan ko
keita, niin oppilaat tietävät olevansa kokeilla. Mutta 
noissa kouluissa kysytäänkin vain muistitietoja. Kir
joitustaito, matematiikka, kielet ym., vaikka niiden
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oppiminen muuttuukin taidoksi, perustuvat muista
miseen. Niiden taitaminen ei muuta ihmistä parem
maksi ihmiseksi. Etevä matemaatikko saattaa olla 
erittäin julma tai muuten pahansuopa. Elämänkoulu 
tähtää siihen, että kasvaisimme ihmisyydessä: tuli
simme hyviksi, auttavaisiksi, rehellisiksi, toisiamme 
rakastavaisiksi . . .  Henkisesti herännyt ihminen päät
tää: tahdon tulla hyväksi ihmiseksi. Mutta ihminen 
ei tunne itseään. Hän ei tiedä, mitä hänen sielussaan 
piilee. Silloin elämä auttaa häntä. Se asettaa hänet 
sellaiseen tilanteeseen, että sielunpohjalla piileskellyt 
heikkous tulee näkyviin. Se tilanne on silloin koe. 
Elämän takana on niin viisas johto, että se järjestää 
nuo kokeet karman mukaan. Vanha karma aiheuttaa 
jonkun ihmisen muodossa esim. raivostuttavan tilan
teen ja vaikka ko. henkilö päätti olla suuttumatta, 
niin häntä raivostuttaa. Täten tulee ihmisen perus
luonne näkyviin ja kokeella oleva huomaa heikkou
tensa. Jos hän tietäisi etukäteen: nyt joudun kokeelle, 
niin hän kenties vain hymyilisi ja painaisi pinnalle
pyrkivän raivonsa piiloon. Kysymys on ihmissielun 
puhdistuksesta, ei siitä, että vetäydytään naamarin 
taakse. Länsimainen sivistys on pintakiilloitusta, 
näyttelemistä. Ja koska elämänkoulussa on aikoja, 
jolloin kansat ja koko sivistyskin asetetaan kokeelle, 
-  länsimainen sivistys on nyt siinä kokeessa -  niin 
näyttää todennäköiseltä, ettei sivistyksemme pinta
kiilto kykene suojelemaan tätä sivistystä tuhoutu
masta. Tähänkin kokeeseen löytyy karmallinen syy. 
Länsimaista sivistystä nimitetään kristilliseksi, koska 
se tunnustaa Jeesus Kristuksen Jumalan Pojaksi.
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Mutta kristikunta on lyönyt laimin Mestarinsa ope
tukset ja se on siitä vastuussa.

Varsinkin itämailla on tunnettua, että Mestari ot
taa oppilaita ja ottaessaan valitsee kenet hän ottaa. 
Valittu oppilas joutuu kokeelle. Oppilas ehkä aavis
taa suorittavansa koekautta, mutta hän ei tiedä, min
kälaiset eteentulevat tapahtumat ovat kokeita. Oppi
las on vapaa ihminen menettelemään noin tai näin. 
Hän ei ole kenenkään orja, mutta Mestari katselee 
kaukaa, miten hän kykenee voittamaan elämän ansat. 
Samat menetelmät ovat nähtävästi voimassa muualla
kin, sillä Pekka Ervast sanoo: Näin on aina ollut ja 
tulee aina olemaan; kokeet eivät tule Mestarin nimi
merkillä varustettuina.

47

Kysymys: Mihin perustuu muisti?

Vastaus: Muisti perustuu aineen hitauteen. Tämä 
fyysillinen maailma ei muutu yhtenään siitä huoli
matta, että joku on päätellyt: kaikki virtaa. Mm. ast
raalimaailma, jota ihmisessä edustaa mielikuvitus, 
muuttuu jatkuvasti. Mielikuvitus voi silmänräpäyk
sessä lentää laskutehtävästä vaikkapa tähtiavaruuk
siin, mutta fyysillinen maailma säilyttää. Rakennuk
set voivat säilyä vuosituhansia, ihmisruumis, vaikka 
se jatkuvasti vaihtaakin solujaan, voi säilyä vuosikym
meniä. Aineen muistia on perinnöllisyys, erilaiset 
tottumukset, tavat jne. Tietoinen muistaminen, muis
tamisen korkeampi muoto perustuu myös aineelli
suuteen. Ihmisen fyysillinen ruumis on koostunut

80



seitsemästä ainetilasta, joista muistieetteri on plas
tillinen, muovautuva ja hienoin. Sillä on kyky säi
lyttää mielteet, tuntemukset, kokemukset, ajatuk
set. . .  Muistin toiminta tapahtuu, kuten kaikki 
muutkin sieluelämän toiminnat, kiinteän ruumiin vä
lityksellä, mutta muistaminen ei ole sidottu kiinteään 
ruumiiseen. Vainaja, jolla ei ole kiinteätä ruumista, 
muistaa yhä, sillä hänellä on muistieetteri edelleen 
hallinnassaan. Muistieetterin kannattaja on akaasha, 
luonnon muisti, joka säilyttää ”muistissaan” mm. 
jälleensyntyvät persoonallisuudet. Itsetietoinen jäl
leensyntymismuisti on täten lukon takana, ja lukon 
muodostaa akaasha. Ken tutkii edellisiä jälleensynty
misiään, hänen on noustava itsetietoisesti korkeam
paan minäänsä ja sieltäkäsin etsittävä akaashasta 
tutkittava persoonallisuus. En puhu poikkeuksista. 
Joku lapsena kuollut, jonka elämässä ei ollut aihetta 
kiirastuleen ja taivastilaan, saattaa syntyä uudelleen 
entisenä persoonallisuutena. Silloin hän saattaa muis
taa edellisen lyhyen elämänsä.

48

Kysymys: Kristosofia opettaa ihmisen monadista, 
sekä ylemmästä ja alemmasta minästä. Nämä ovat 
vaikeatajuisia asioita. Saisiko lisävalaistusta?

Vastaus: Ihminen onkin mysterio, monimutkai
sempi kuin soisimme. Ihmisen mysterio paljastuu ko
kemusperäisesti vasta vihkimysten tiellä, mutta sitä 
on myös jonkun verran paljastettu. Monadi tarkoit
taa ihmishenkeä, jumal-”kipinää”, joka riippuu ”lie
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kistä” eli Jumalasta. Ihminen on hengeltään juma
lan poika. Poika eli kipinä on jumaltietoinen, mutta 
ei itsetietoinen. Sen on kehityksen tietä kulkien saa
vutettava itsetietoisuus. Kehitys tapahtuu aineen 
avulla, aineessa eläen. Meissä oleva jumalanpoika on 
ristiinnaulittu aineeseen. Kun monadi lähti pitkälle 
toivioretkelleen eli kehityksen tielle, niin se heitti 
aivan kuin säteen aineeseen. Oikeammin sanoen: 
eräät enkelikunnat auttoivat monadia heittämään 
tuon säteen. Säde on kolmivoimainen ja teosofia ni
mittää niitä atma-buddhi-manakseksi: tahto, rak
kaus ja järki. Näiden yhtymää sanotaan ihmisen kor
keammaksi minäksi. Samalla alkoi myös kehitys ai
neessa, ryhdyttiin luomaan mahdollisuuksia ihmis
persoonallisuuden syntymiselle. Se kehitys tapahtui 
asteittain kivi-, kasvi- ja eläinkehitystä vastaavien ti
lojen kautta. Sekin kehitys tapahtui enkelikuntien 
avun turvin, samalla kun edellä mainittu korkeampi 
minä eli oikeammin sanoen korkeamman minän alku
tyyppi sitä varjosti. Tämä kehitysprosessi tapahtui 
maapallon edellisten luomispäivien aikoina. Lopulta 
eläimessä heräsi kuolemattomuuden kaipuu ja silloin 
korkeampi minä loi sillan eläintajunnan ja itsensä vä
lille. Ihmissielu joutui jälleensyntymien sarjan avulla 
etsimään korkeampaa eli kuolematonta minäänsä. 
Olemme nyt tässä kehitysvaiheessa.

49

Kysymys: Teosofien väitetään opettavan, että ih
minen pelastaa itse itsensä. Pitääkö väite paikkansa?
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Vastaus: Kysymyksessä tuntuu kristillinen käsitys 
ikuisesta kadotuksesta, josta pitäisi pelastua. Mutta 
ikuista kadotusta ei ole, joten siitä pelastautuminen 
on tarpeeton. Jumala ei ole paha henki, joka olisi 
luonut ihmiset heittääkseen heidät, vieläpä omatta 
syyttään, ikuisesti kärsimään. Jumala ei ole ulko
puolinen olento, Jumala on hyvyyden ja rakkauden 
henki, joka asuu jokaisessa ihmisessä.

Koska uskonnoissa kuitenkin puhutaan pelastautu
misesta, niin mitä sillä tarkoitetaan?

Ihminen on nykyisessä kehitysvaiheessaan kaksi
nainen. Ylempää, jälleensyntymästä toiseen kestävää, 
pahasta tietämätöntä ihmisen olemuspuolta nimite
tään tavallisesti korkeammaksi minäksi. Siitä lähtee 
aivan kuin säde alas aineeseen ja säde on alitajuinen 
ja jokaiselle tuttu  päivätajuinen persoonallisuus. Per
soonallisuus haihtuu kuolemanjälkeisessä elämässä ja 
vain maaelämän parhain sato yhtyy korkeampaan 
minään. Persoonallisuus on kuolevainen. Pelastautu
misella tarkoitetaan uskonnoissa sitä, että persoonalli
suus pelastautuisi kuolemasta. Pelastus on korkeam
paan minään yhtymisessä ja yhtyminen voi tapahtua 
vain maaelämän aikana. Sitä nimitetään myös Ju
malan näkemiseksi, Kristus-syntymäksi ja uudestisyn
tymiseksi. Kun ihminen löytää oman henkensä tai
vaissa olevan Jumalan, on hän pelastunut persoonalli
suuden kuolemasta. Jumala ei löydy ilman etsimistä 
ja työtä. Ihmisen on itse ponnistettava, etsittävä ja 
kolkutettava totuuden porteille. Vaikka Jumalan 
löytäminen onkin persoonallisuuden kannalta katsot
tuna armoa, koska persoonallisuudella ei ole löytöön
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ansiota, niin siitä huolimatta ihmisen on etsimällä 
löydettävä Jumala. Ansio Jumalan löytämisestä lan
keaa korkeammalle minälle, koska se on ihmisen 
kaikkien persoonallisuuksien säiliö.

50

Kysymys: Valkoinen rotu on tehnyt paljon pahaa 
värillisille roduille. Onko Suomella mahdollisuuksia 
auttaa valkoista rotua?

Vastaus: Pekka Ervast toivoi, että Suomi olisi Eu
roopan omanatuntona. P. E:n toivo perustui täällä 
aloitettuun henkiseen työhön. Hän rinnasti Suomea 
Palestiinaan, jossa kristinusko sai alkunsa. Suomessa 
julistettiin uusi uskonto, kristosofinen elämänymmär
rys, joka sisältää kaikki ennen julistetut uskonnot, 
myös kristinuskon alkuperäisessä puhtaudessaan. 
Suomen kansasta riippuu, miten se suhtautuu julis
tettuun uskontoon, Vuorisaarnaan ja aseettomuu
teen. Jos Suomen kansa ottaa vastaan uuden sano
man, niin siitä voi tulla kansojen omatunto.

51

Kysymys: Pekka Ervast opettaa, että karman johto 
on siirtynyt maapallon entiseltä johtajalta, Saatanalta, 
Kristuksen käteen jälleensyntymisen mysterioissa. 
Miten Saatana on vaikuttanut ihmiskunnan kehityk
seen?
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Vastaus: Aurinkojärjestelmämme jokainen pla
neetta edustaa yhtä Logoksen seitsemästä säteestä. 
Siksi jokaisella planeetalla on oma erikoinen elämän
koulunsa, toisilla helpompi, toisilla vaikeampi. Kaikki 
planeetat ilmentävät Kristusta, sillä Kristus, ihmisen 
perikuva on rikkaudessaan rajaton. Maapallon elä
mänkoulu on omaa luokkaansa, sillä se kasvattaa 
Mestareita. Maapalloa on nimitetty mm. aurinkokun
tamme kuritushuoneeksi ja tuskallisten ponnistusten 
kouluksi, ja sen planeettahenkeä on nimitetty Saata
naksi. Jobin kirja kuvaa hyvin Saatanan koulutus
menetelmää. Jumalat, planeettahenget, pitivät koko
usta ja mukana oli myös Saatana. Saatana on siis kor
kea enkeliolento, joka on saanut vaikean tehtävän. 
Saatana koettelee Jobin moraalia ja kärsivällisyyttä. 
Koulutusperiaatteena hänellä on ”nahka nahasta”, 
eli Jeesuksen sanoja käyttääksemme ”silmä silmästä 
ja hammas hampaasta”. Hän toteuttaa koston pe
riaatetta. Hän antaa karman toimia täydellä anka
ruudellaan: jos katkaiset toisen ihmisen kaulan, niin 
sinunkin kaulasi pitää katkaistaman. Job eli niin 
oikeudenmukaista elämää kuin ihmiselle oli mahdol
lista, ja hän olisi varmaan hyvittänyt entisissäkin ruu
mistuksissaan tekemänsä virheet, jos se olisi ollut 
mahdollista. Mutta muuta vaihtoehtoa ei ollut kuin 
kärsimys. Sellainen kasvatusmenetelmä on tietenkin 
ollut välttämätön tälle ihmiskunnalle, mutta kaikella 
on aikansa. Ihmiskunta on kasvanut lähelle täysi- 
ikäisyyttään, joten siltä odotetaan nyt oma-aloitteel
lisuutta. Ihminen voi jo hyvittää tekemänsä virheet 
muutenkin kuin vain kärsimällä. Pekka Ervast opet
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taa, että Valkoinen Veljeskunta on kauan odottanut 
Kristuksen tuloa, jotta karman johtoon saataisiin 
muutos. Nyt se aika on koittanut. Ihmiskunnan tus
kaa voidaan lunastaa henkisellä työllä. Samoin yksi
tyinen ihminen saattaa henkisellä työllään maksaa 
vanhoja velkojaan. Karman toimintaa Pekka Ervast 
kuvaa siten, että niin paljon pahaa kuin ihminen on 
aiheuttanut, niin paljon hyvää hänen on tehtävä.

52

Kysymys: Uudessa Testamentissa on lause: Te 
olette kalliisti lunastetut, älkää sentähden olko ihmis
ten orjia. P. E. selittää kirjassaan ”Pahan voittami
nen” mitä merkitsee ”kalliisti ostetut eli lunastetut”. 
Mitä merkitsee lauseen loppuosa: ”älkää sen
tähden olko ihmisten orjia”?

Vastaus: Maapallon elämänkoulu kasvattaa Mesta
reita, ihmiskuntaa kutsutaankin Mestarien ihmiskun
naksi. Mestarilla ymmärretään ihmistä, joka omaa 
täydellisen ammattitaidon, joten hän kykenee opetta
maan toisia. Kysymyksessä on t a i t o  eikä vain tie
topuolinen o p p i. Mestari on täten toisista riippu
maton vapaa ihminen, joka itsenäisesti opettaa toi
sille taitoaan. Näin ymmärrettiin ennen käsite ”mes
tari”, joskin koneellistunut yhteiskunta on muut
tanut käsitteitä. -  Elämä kasvattaa meistä ihmisyyden 
Mestareita, joilla on taito elää jumalallisten elämän

86



lakien mukaisesti. Sellaisia ihmisyyden Mestareita 
ovat uskontojen alkuunpanijat, suuret henkiset opet
tajat. He ovat vapaita, muista riippumattomia ihmi
siä, jotka elävät sisäisen Kristuksen valossa ja sitä 
valoa opettavat toisille, vaikka maailma heitä vai
noaa ja ristiinnaulitsee. Ihmisyyden Mestari on meille 
esikuva, meidänkin tulee kasvaa itsenäisiksi, Kristuk
sen valossa eläviksi ihmisiksi. Mutta maailma tahtoo 
vangita. Kirkkoineen, seuroineen, lahkoineen. . .  se 
tarjoaa omia ”kristuksiaan”, joita meidän pitäisi seu
rata; ”kristuksia”, jotka opettavat kaikkea muuta 
kuin ihmisyyttä, jotka ”kodin, uskonnon ja isän
maan” nimessä terottavat sotakirveitä. Mahtava on 
se väärien ”kristuksien” aikaansaama joukkosugges
tio, joka pitää ihmisiä vankeinaan. -  Kun teosofian 
ja kristosofisen elämänymmärryksen valossa katse
lemme ihmiskunnan pitkää kehitystaivalta ja sitä 
apua, jota ihmiskunnalle on annettu Kristuksen käs
kystä ja avulla, niin todellakin olemme kalliisti lunas
tettuja. Älkäämme siis alistuko väärien ”kristuksien” 
vangeiksi, sillä ne ”kristukset” ovat ihmisten itsek
kyyden luomuksia. Pitäkäämme esikuvanamme ihmi
syyden Mestareita, joiden viisaus esitetään uskonto
jenperustajien omissa opetuksissa ja tiivistetyimmin 
ja selvimmin Pekka Ervastin uudelleenjärjestämässä 
Vuorisaarnassa.

53

Kysymys: Miten kristosofinen opiskelutyö olisi ra
kentavaa?
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Vastaus: Poliittisissa ym. kokouksissa vallitsee pe
riaate: vastustaja on nujerrettava. Uskotaan: kun 
väittelyllä, solvauksilla, parjauksilla. . .  vaiennetaan 
toisin ajatteleva, niin tarkoitus on saavutettu. Kristo
sofinen opiskelutyö ei ole sen luontoista. Se on totuu
den etsimistä, toisten etsijöitten käsitysten kuuntele
mista ja ennen kaikkea: syventymistä Mestareitten 
opetuksiin. Mestari on Mestari ihmisyyden taidossa, 
hän tietää ja taitaa ihmisyyden perikuvan. Hänellä 
on totuus ja totuus on muuttumaton, suvaitsematon. 
Jos joku on toista ”mieltä” kuin esim. Mestarin sa
nat Vuorisaarnassa: ”Älä suutu”, niin ei erimielisyys 
muuta sitä elämän lakia joka opettaa: jos suutut, et 
vielä osaa toteuttaa ihmisyyttä. Erimielisyys johtuu 
ihmisen kypsymättömyydestä ja taitamattomuudes
ta. Hän ei ole vielä itsenäinen, vaan omien ongel
miensa vanki. Ihmisen on itse vapauduttava vanki
lastaan, sillä toinen ihminen ei kykene muuttamaan 
toisen ihmisen sisäistä rakennetta. Vain järkeä va
laisemalla voi toista ihmistä auttaa tietämättömyy
destä tietoon. Siksi kristosofinen opiskelutyö on yh
teistyössä tapahtuvaa henkisen valon etsintää.

54

Kysymys: Mitä merkitsee mammona? Opetetaan, 
että mammona pitäisi alistaa palvelemaan Jumalan 
valtakuntaa.

Vastaus: Mammonalla ymmärretään tavallisimmin 
rahaa, mutta mammonaksi voidaan nimittää kaikkea
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sitä, mikä on persoonallisuudelle arvokasta. Joku pi
tää maailman antamaa kunniaa tai valtaa rahaa ar
vokkaampana. Tavallisesti asetetaan Jumalan valta
kunta mammonan valtakunnan vastakohdaksi ja näin 
syntyy käsite u h r i. Ihmiset ovat kiinnostuneita ”tä
män maailman jumalan” suosimista arvoista: hyvästä 
toimeentulosta, vaikutusvaltaisesta asemasta, rikkau
desta, persoonallisesta onnesta. . . ,  ja jos joku heistä 
tajuaa Jumalan valtakunnan arvon ja tahtoo sitä edis
tää, niin hän joutuu luopumaan jostakin mammo
nallisesta arvosta. Se tuntuu hänestä uhraukselta. El
lei hän ole rikas ja kuitenkin tahtoisi edistää henkistä 
elämää taloudellisesti, niin hänen pitää kieltäytyä 
joistakin rahan suomista eduista. Jumalan valtakun
nan edistäminen ei tuo kunniaa tai muuta etua ny
kyisissä yhteiskunnissa. Mammonan ja Jumalan val
takunta ovat vielä toistaiseksi niin jyrkkiä vastakoh
tia, että Jeesuskin sanoi: Voi teitä, jos maailma teitä 
kiittää. Tuo lause on varoitus. Jos maailma kiittää 
todellista ihmisyyden edistäjää, niin hän avatkoon 
silmänsä ja katsokoon, onko hänellä aivan puhtaat 
motiivit.

55

Kysymys: Jeesus Kristus esittää erilaisia vertauk
sia käyttäen tavallisen elämän toimintoja henkisen 
elämän rinnastuksina. Hän kertoo taikinaan sekoite
tusta hiivasta, joka hapattaa koko taikinan, pienestä 
siemenestä, josta kasvaa suuri puu, peltoon kätke
tystä kalliista helmestä jne. Vuorisaarnassa hän opet
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taa, kutka ovat autuaita, antaa Isä meidän-rukouksen 
ja viisi yksityiskohtaista käskyä, joita tulee noudat
taa. Missä järjestyksessä ja minkälaisin menetelmin 
noita opetuksia tulisi toteuttaa?

Vastaus: Pekka Ervast antaa pyrkijälle ymmärret
tävät selitykset kirjassaan ”Jeesuksen salakoulu”. 
Pyrkijän tulee asettua ensin kansan kannalle ja tutkia 
vertauksia, sillä Jeesus puhui kansalle vain vertauk
sin, mutta oppilailleen hän puhui taivasten valtakun
nan salaisuuksia. Vertauksissa selvitetään taivasten 
eli Jumalan valtakunnan olemus ja miten pyrkijän, 
joka ei vielä ole perillä Jeesus Kristuksen sanomasta, 
tulee siihen asennoitua. Taivasten valtakuntaa voi
daan verrata pieneen siemeneen tai hiivasieneen, 
jolla on itsessään kasvuvoima. Kun ihmisyyden sie
men löytää ihmisessä vähänkin maaperää, niin se 
itää ja kasvaa joskus. Jälleensyntymisopin valossa 
asia käy ymmärrettäväksi. Ellei siemen idä tässä elä
mässä, niin se itää jossakin toisessa ruumistuksessa. 
Onhan jokaisen ihmisen hengessä Kristus, ihmisyy
den perikuva, ja elämä on ankara koulu. Elämän ta
pahtumat, onni tai onnettomuus, menestys tai epä
onnistuminen, ilo tai suru. . .  antavat sellaisen ”kos
teuden”, että henkinen siemen itää. Aikanaan ihmi
nen tuntee yhä enemmän kiintymystä Kristuksen sa
nomaan, joka osoittautuu aivan kuin kalliiksi hel
meksi tai aarteeksi. Siitä tulee tärkein asia, numero 
yksi, kuten J. R. Hannula usein toisti. Etsijäsielu op
pii vähitellen pitämään rakkauden öljyä lampussaan,

90



kuten ylkää odottelevat neitsyet. Hän odottaa kärsi
vällisesti. Hän oppii, ettei tule kitkeä ohdakkeita veh
näpellosta, sillä silloin tulee myös vehnää mukana; 
ettei pidä taistella itsessään olevan pahan kanssa pa
haa peratakseen, vaan tulee suunnata henkensä koko 
voima taivasten valtakunnan toteutumiseen maankin 
päällä. Taistelu ei auta. Jumalanetsijän on pyrittävä 
kohti ihmisyyttä.

Autuudenjulistukset paljastavat sen, ettei autuus 
ole kuolemanjälkeinen onnentila, vaan se kuuluu en
sikädessä fyysilliseen elämään. Autuaita ovat mm. 
puhdassydämiset, lempeät, rauhan rakentajat, jopa 
nekin, joita ihmiset vainoavat, koska Jumalanetsijät 
ovat oikeamielisiä. Mm. maan periminen kuuluu 
autuaille ja maa on fyysillinen todellisuus. Autuu
denjulistuksia on kahdeksan ja niissä kuvataan Ju
malanetsijän sielussa tapahtuneita muutoksia. -  
Vuorisaarnan viisi yksityiskohtaista käskyä tähtäävät 
ihmissielun eri puolien puhdistamiseen. Pekka Ervast 
tiivistää ne näin kuuluviksi: Älä suutu, Älä ajatuksis
sasikaan ole epäpuhdas, Älä vanno, Älä ole pahaa 
vastaan ja Älä sodi, vaan rakasta kaikkia ihmisiä, siis 
vieraitakin kansoja. -  Isä meidän-rukous on mietis
kelyohjelma. Siinä sanotaan mm: Anna meille tänä 
päivänä. . .  Lauseen sanamuoto viittaa siihen, että 
mietiskelyn tulisi tapahtua aamuisin. Sana rukous on 
ymmärretty kristikunnassa huulten hyminäksi, pyyn
nöksi, vaikka Jeesus sanoo, että Isä tietää muutenkin 
mitä ihmiset tarvitsevat. Pekka Ervast käyttää ru
kouksesta sanontaa r u k o u s m i e t i s k e l y, joka 
paremmin vastaa tarkoitusta. Mietiskely on ajatusten
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keskitystä, jossa Kristuksen opetusten henki paine
taan tajunnan kammioihin.

Näin ymmärrettynä kristinusko ei ole sunnuntai
harrastelua eikä syntisyyden valittelua, vaan työtä, 
omatahtoista itsensä oikaisemista Vuorisaarnan hen
keen. Jospa kirkot olisivat kuluneen parin vuositu
hannen ajan itse toteuttaneet ja toisille opettaneet 
Jeesus Kristuksen oppia, niin kristikunta olisi nyt 
ihmisyydessä askeleen edellä muuta ihmiskuntaa. 
Taivasten valtakunta olisi jo ainakin alustavasti to
teutunut maankin päällä ja sitähän Isä meidän-ru
kouksessa toivotaan.
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Kysymys: Pekka Ervast selitteli H. P. Blavatskyn 
”Salaisen opin” sisältöä. Olivatko P. E:n selitykset 
tarpeellisia? Onko niillä arvoa aikamme totuuden
etsijöille?

Vastaus: Tällaista kysymystä pitäisi tarkastella ai
van kuin kotkan silmillä, korkealta, ja laajasta pers
pektiivistä. Sekä H. P. Blavatskyn että Pekka Ervas
tin elämäntyö olivat maailmanlaajuisia. Yksityinen 
etsijä saattaa keskittyä vain itseensä ja ajatella: mi
nulle on yhdentekevää mitä Pekka Ervast opetti tai 
selitteli, m i n u l l e  riittää H. P. Blavatsky, olihan 
hän Mestareitten lähettiläs. Tällainen ajatus on ly
hytjänteinen, se perustuu oman minän keskeisyyden 
tunnustamiseen. Kysymme: mistä tiedämme H. P. 
Blavatskyn olleen Mestareitten lähettiläs? Tiedäm
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me siitä sen nojalla, että Pekka Ervast niin opetti. 
On historiallinen tosiasia, että Pekka Ervast aloitti 
teosofisen työn Suomessa suomen kielellä ja että teo
sofia sai täällä jalansijaa hänen elämäntyönsä ansios
ta. Tehkäämme siis historialle oikeutta. Antakaamme 
saman tien tunnustus myös J. R. Hannulalle, sillä on 
historiallinen tosiasia, että J. R. H. kiersi ympäri Suo
mea myyden teosofisia kirjoja ja piti tuhansia esitel
miä käyden, kuten hän itse kertoo, myös melkein 
jokaisessa Suomen pappilassa. Näiden työntekijöitten 
ansiosta meilläkin on tietoa H. P. Blavatskystä ja 
teosofisesta sanomasta yleensä. Ilman heitä eläisim
me ehkä vieläkin sokeudessa, sillä kaikki ns. tietom
me teosofiasta, Mestareista, Valkoisesta Veljeskun
nasta jne. on lainatavaraa, se on toisilta saatua.

Tämän todettuamme muistutamme mieliimme H. 
P. Blavatskyn sanat: Jos teosofia otetaan vastaan, niin 
maailma onnellistuu, mutta ellei, niin Eurooppa jou
tuu sellaiseen kauhujen mereen, jota se ei ole ennen 
kokenut. Vaikka ihmisyys toteutuukin jokaisessa ih
misessä erikseen, vaikka Kristus syntyy yksilön sy
dämessä kaidalla tiellä, niin henkinen sanoma on tar
koitettu kansojen ja laajentuvasti koko ihmiskunnan 
pelastumiseksi. Historian kulku on saavuttanut erään 
käänteentekevimmistä taitekohdistaan, sillä ihmis
kunta on kasvanut sangen monipuoliseksi. Se on nos
tanut älyn jumalakseen ja se uhkaa tehdä älynsä voi
malla itsemurhan. Mutta maapallon tarkoitus on ai
van toinen. Maapallon elämänkoulu on tarkoitettu 
kasvattamaan Mestareita, maapallo on tarkoitettu 
tulemaan paratiisiksi, Jumalan Temppeliksi. Tästä
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syystä julistettiin myös teosofinen sanoma, jotta se 
pelastaisi ihmiskunnan itsetuholta. Nyt voimme jo 
katsella taaksepäin ja nähdä, ettei teosofista sanomaa 
otettu vastaan kyllin tehokkaasti. On jo koettu kak
si yleis-eurooppalaista sotaa ja maailmanlaajuinen 
sotavarustelu on parhaillaan (v. 1968) käynnissä. Ei 
siis vain Eurooppa, vaan koko maailma elää nyt kau
hujen meressä.

Näitten tosiasioitten valossa saatamme arvostella 
Mestareitten työtä. He näkevät kansojen ja ihmis
kunnan tilan ja yrittävät niitä auttaa. Ei maanviljelys
kään onnistu raivaamattomassa maastossa, on ensin 
raivattava maaperä. Samoin on ihmisyydenkin kyl
vöä aloitettava. Kaksi itämaista Mestaria otti pääl
leen raivaustyöstä aiheutuneen vastuun. He lähetti
vät H. P. Blavatskyn tekemään raivaustyötä. Länsi
maat olivat raskaitten ennakkoluulojen rasittamia, 
niitä painoi kristilliskirkollinen taikausko ja mate
rialismi. Sosialistisen ja spiritistisen liikkeen nousu 
ravistelivat jo hiemen ihmisiä hereille, mutta nekin 
liikkeet suistuivat materialismiin ja taikauskoon. Län
simaille oli julistettava niitä totuuksia, jotka täältä 
olivat hävinneet, mutta jotka itämailla olivat säily
neet. H. P. Blavatsky sai tehtäväkseen julistaa maa
ilmalle ne itämailla säilyneet opit, jotka esittivät elä
män sellaisena kun se on. Tämä työ oli maaperän 
raivaamista, ja ainakin Suomessa Pekka Ervastin 
elämäntyön ansiosta alkoi teosofinen raivaustyö tuot
taa tuloksia. Koska H. P. Blavatskyn sanoma ei ollut 
saapunut suomalaiseen Suomeen kenenkään toisen 
saattamana, lankeaa siitä ansio Pekka Ervastille. P. E.
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vetoaakin yhä toistuvasti H. P. Blavatskyyn, koros
taen hänen ansiotaan, ja näin H. P. B:n raivaustyö 
kantoi hedelmää P. E:n välittämänä. Työnsä ohessa 
Pekka Ervast raotti omaakin salaisuuttaan, kertoen 
henkisestä kasteestaan ja rinnastaen sitä Jeesus Kris
tuksen kasteeseen. Hän kertoi Jeesuksen erikois
asemasta, Kristuksen asteittaisesta lähestymisestä. 
Koko maapallon elämänkoulu avautui entistä paljon 
valtavampana ja Pekka Ervastin esitystavassa on ar
vokasta sen kansantajuisuus. Se on tarkoitettu kai
kille ihmisille.

Edelleen on painotettava J. R. Hannulan elämän
työtä, sillä hänen opetuksissaan Pekka Ervast paljas
tuu siksi joka hän o n. Sillä Kristuksen työ tapahtuu 
täällä ainemaailmassa aina jonkun ihmisen avulla; 
siten on Kristus työskennellyt kaikkien uskontojen 
alkuunpanijoitten kautta. Jeesus Kristuksessa Kristus 
saavutti ennen saavuttamattoman syvyyden ja Pekka 
Ervastissa Kristuksen saavutus yhä syveni. Nämä sei
kat ovat välttämättömiä ymmärtää, sillä vain totuus 
vapauttaa ihmisen. Ken seuraa Pekka Ervastia elä
mässään ja kuolemassaan, hänelle tulee aikanaan 
polttavaksi kysymykseksi käsittää, minkälaisista läh
teistä on kotoisin Pekka Ervastin viisaus. Tästä sel
vyydestä tulee ansio J. R. Hannulalle.

Arvostellessamme henkisiä opettajia on huomat
tava, ettei kukaan opettaja, jossa puhuu Kristus, ra
kenna opetustaan tyhjän varaan, vaan hän jatkaa en
nen eläneitten opettajien rakentamalle perustukselle. 
Näin siksi, koska kaikki Kristuksen äänitorvet ovat 
saman Veljeskunnan jäseniä.
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57

Kysymys: Olen ymmärtänyt, että kristosofinen 
elämänymmärrys on tappamista vastaan. Nyky-yh
teiskunnissa teurastetaan eläimiä ihmisten ravinnoksi. 
Miten näihin asioihin tulisi suhtautua?

Vastaus: Nyky-yhteiskunnat asettavat joukon es
teitä, jotka estävät henkisesti herännyttä ihmistä elä
mästä ihanteittensa mukaisesti. Ei liene liioiteltua 
sanoa, että jos ihminen tahtoisi elää yli-ihmisen elä
mää, niin hänen täytyisi muuttaa pois maapallolta. 
Viisainta siis on valita paras kahdesta pahasta. Koska 
ihmiset tarvitsevat ravinnokseen eläimiä, niin eläin
ten tappamisella on jokin asiallinen perusta. Nyky
yhteiskunnissa ihmiset eivät enää syö toisiaan, mutta 
ihmisten tappaminen on kuitenkin kansojen mieli
työtä. Ihmisten tappamista ei voi asiallisesti perus
tella, sillä ihmiset ovat rakentaneet nämä yhteiskun
nat niissä asuakseen. Tavallinen talonpoikaisjärki sa
noo, että yhteiskunta on olemassa yhteiskunnan jä
seniä varten; näin ainakin tulisi olla. Kun yhteiskunta 
sodissaan joukkoteurastaa omia jäseniään, tapahtu
koon se miten kauniiksi kiilloitetun aatteen tai ”is
min” nimessä tahansa, se menettelee moraalittomam
min kuin ihmissyöjä, joka tappaa toisen ihmisen kal
vavan nälkänsä pitimeksi. Jos kenelle tappamatto
muus tulee ihanteeksi, hän toteuttakoon silloin ih
misten tappamattomuutta. Eläinten tappaminen ja 
mahdollinen lihansyömättömyys saakoon toisen sijan.
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Teosofisessa liikkeessä on harrastettu vegetaarista 
ravintoa etenkin sellaisin perustein, että liharuoka 
estää ihmisen henkistä kehitystä. Kuitenkin teosofi
nen liike suistui suoraa päätä ensimmäiseen yleis
eurooppalaiseen sotaan, jopa T. S:n johtohenkilöt 
opettivat, että sotilas edistyy sodassa niin paljon, että 
sellaisen kehitysmäärän saavuttamiseen menisi ilman 
sotaa monta mumistusta. Lihansyömättömyys ei siis 
estänyt tappamasta ihmisiä. -  Teosofisessa liikkeessä 
on asetettu ihmisten veljeys tavoiteltavaksi kohteeksi 
ja se merkitsee nimenomaan i h m i s t e n  keski
näistä veljeyttä eikä ihmisten ja eläinten välistä suh
detta.

58

Kysymys: Onko ihmisellä sielu vai onko ihminen 
sielu?

Vastaus: Ihminen on monijakoinen ja ne, jotka 
ovat yrittäneet jakaa ihmistä osiin, ovat käyttäneet 
erilaisia jakotapoja. Mm. puhutaan ruumiista, sie
lusta ja hengestä. Sekin jakotapa on oikea. Ruumis 
voi kadottaa jäseniään, mutta ruumiin omistaja tietää 
siitä huolimatta olevansa ajatteleva, tunteva ja tah
tova olento. Ajatukset, tunteet, halut ja himot ovat 
ihmisen sielua, vaikka ne ilmenevät ruumiin avulla, 
sillä fyysillinen ruumis on niin ihmeellinen, että sen 
kautta ihminen ilmentää itseään. Henki ja sielu se
koitetaan usein toisiinsa. Vain teosofinen jakotapa se
littää ihmistä parhaiten. Ihminen on henkiseltä ole
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mukseltaan Jumalan poika, jumalkipinä jumalalli
sesta tulesta. Jumalkipinää nimitetään monadiksi. 
Ihmiskehityksen alkaessa jumalkipinä heijasti peili
kuvansa aatman, jota sanotaan ihmisen hengeksi. 
Aatman ”verho” eli ”käyttöväline” on buddhi, rak
kauskyky, mutta vasta manas eli järki antaa perus
tan inhimilliselle minälle. Aatma-buddhi-manas yh
dessä on ihmisen kuolematon minä, joka lähettää 
”säteensä” alas aineeseen jokaisessa jälleensyntymäs
sä. Korkeamman minän säde on päivätajuinen minä. 
Sitä on nimitettävä sieluksi, sillä se on päivätajuisen 
ihmisen tajunnan keskus. Ihmiskehityksen nykyvai
heessa manas eli järki on jakautunut kahtia. Sen 
ylempi puoli suuntautuu kohti buddhi-aatmaa ja 
alempi puoli suuntautuu kohti kaamaa eli astraalista 
himoprinsiippiä. Sitä nimitetään usein astraaliprinsii
piksi ja yhdessä alemman manaksen kanssa se on 
ymmärryskyky. Ruumis on kaksipuolinen: kiinteä ja 
eetterinen. Ne erkanevat toisistaan kuolemassa. H. 
P. Blavatsky nimitti myös praanaa eli elämänvoimaa 
prinsiipiksi, koska praana, kaikkiallinen aurinkovoi
ma aivan kuin personoituu virratessaan ihmisen eli
mistöön. -  Kun siis päivätajuinen ihmisminä kysyy: 
onko minulla sielu, niin se merkitsee: olenko minä 
olemassa? Ja ihmisen täytyy tunnustaa: minä olen. 
Se on kiistämätön tosiasia, ihminen ei pääse irti 
omasta minästään. Ihminen on siis sielu. Se toteamus 
ei kuitenkaan merkitse koko ihmisprobleeman rat
kaisua, sillä kokeneet tietävät, että myös henki voi 
ilmetä päivätajunnan kautta. Henki ilmenee kor
keassa vihkimyksessä ja silloin ihminen tietää olevan

98



sa toinen olento. Hengen mediumistista ilmenemistä 
nimitetään inspiratioksi.

59

Kysymys: Miksi on vaikeaa erottaa Jeesus Kris
tuksen elämänoppia Vanhan Testamentin elämän
opista?

Vastaus: Sen aiheuttaa kirkollis-kristillinen kasva
tus, sen sekava uskonnollisuus. Meihin on suggeroitu 
sellainen käsitys, että Vanhan Testamentin vihan ja 
koston Herra on sama Jumala kuin Jeesus Kristuksen 
taivaallinen Isä. Suggestio on himmentänyt arvoste
lukykymme. Meissä jokaisessa on kaksi mittapuuta: 
järki ja moraalitaju. Jos niitä käytämme, niin osaam
me tehdä eron noiden kahden Jumalan välillä, sillä 
jokainen puu tunnetaan hedelmistään. Jumalatkin 
tunnetaan moraalistaan. Vanhan Testamentin koston 
ja väkivallan Herra on ulkonainen kansallishenki, 
Jeesus Kristuksen esittämä taivaallinen Isä on ihmi
sen sisäinen henki, rakkaus ja hyvä tahto.

60

Kysymys: Suomi saavutti itsenäisyyden. Se pelas
tui ns. pula-ajasta helpommin kuin monet Euroopan 
kansat. Se on yhäti itsenäinen kansa, vaikka sota sitä 
runteli ja vastustajalla oli järkeenkäypä ylivoima. Tä
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män riitaisen kansan olisi voinut käydä pahemmin
kin. Sotaakin on vastustettu melko julkisesti, vaikka 
todennäköisesti kansamme enemmistö tällä vuosisa
dalla ihannoi ns. sotasankariutta. Mistä johtuu kan
samme menestys?

Vastaus: Pekka Ervast huomautti, ettei Suomi jou
du sotaan hänen elinaikanaan. Useissa opetuksissaan 
hän puhui Suomen erikoistehtävästä, jonka vuoksi 
tämä kansa on kohtalon suojeluksessa. Kohtalo on 
suopea siitä syystä, että Suomen kansalta odotetaan 
henkisen tehtävänsä suorittamista. Kysymyksessä on 
uusi uskonto, jonka kehtona Suomi sai olla. Se us
konto tuli julistetuksi Pekka Ervastin elämäntyössä 
ja sen käytäntöön saattamisessa on asteita. Lähin aste 
olisi se, että Suomesta tulisi Euroopan omatunto, joka 
pienenä kansana näyttäisi tietä ihmisyydessä. Suu
rempi saavutus olisi mysterio-opiston syntyminen, 
Opiston, joka olisi -  P. E:n sanoja käyttääksemme -  
näkyväisenä yhdyssiteenä ainemaailman ja hengen
maailman välillä. Se olisi koulu, jonne ympäri maa
ilmaa tulisi oppilaita ja opittuaan lähtisivät viemään 
ihmisyyden sanomaa maailmaan. P. E:n suunnitelma 
olisi voinut toteutua jo hänen elinaikanaan, mutta 
”vanhurskaita” eli oikeamielisiä ei ollut tarpeeksi. 
”Mitä ensin tapahtuu henkisissä liikkeissä, se toistuu 
kansassa”, opetti Pekka Ervast. Kun henkinen liike 
ponnistaa yhteishengessä ihmisyyden sanoman puo
lesta, niin kansakin osaa seurata mukana. Mutta jos 
henkinen liike rakoilee erimielisyyksien takia, niin 
kansakin rakoilee. Suomen kansalaissota oli tästä
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esimerkkinä. -  Suomessa on tehty paljon henkistä 
työtä ja siitä johtuu menestys, sillä henkisellä työllä 
on voitettu paljon vanhaa kansallista karmaa. Kan
san ja oikeamielisten suhde on tänään sama kuin 
Sodoman ja Gomorrankin päivinä: oikeamieliset pe
lastavat kansan.

61

Kysymys: Pekka Ervastin ”Suuren seikkailun” luo
lakokouksessa tohtori Kotka esiintyy eetteriruumiis
saan. Sen sijaan toiset mukanaolijat ovat kiinteässä 
fyysillisessä ruumiissaan. Onko tällaisesta asettelusta 
jotakin opittavaa?

Vastaus: Pekka Ervastin ”Suuri seikkailu” on kir
joitettu romaanin muotoon, joten sen voi lukea mm. 
mielenkiintoisena matkakertomuksena. Kirjan varsi
nainen tarkoitus on, kuten kirjoittaja itse sanoi, piir
tää uuden uskonpuhdistuksen suuntaviivat. Hän sa
noi mm: ”Olen kätkenyt kirjan jokaiseen lukuun pie
nen jalokiven, rajapyykin, josta lukija tietää, millä 
kohtaa hän on kehityksessään.” Kirjassa esitetään 
erilaisia henkilöhahmoja, jotka kukin omalla taval
laan harrastavat uskonnon uudistamista ja lukijalla 
on tilaisuus rinnastaa itseään näihin henkilöihin. Jo
ku lukijoista on vielä rovasti Santalan kaltainen, joku 
toinen harrastaa ihanneyhteiskuntaa, jota Whitewayn 
siirtola kuvaa. Joku istuu kuin tohtori Madisonin tor
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nissa, tutkii kaikkea mystillistä, mutta ei ota mihin
kään osaa. Joku voi nähdä itsessään jäljennöksen piis
pa Sparvaglista. Vasta professori Batoryn rakennut
tama ”Versailles” osoittautuu Valkoisen Veljeskun
nan keskukseksi, eräänlaiseksi tietäjien yhteisöksi. 
Ken lukijoista on siinä vaiheessa? -  Mutta ”Suuri 
seikkailu” sisältää tämän lisäksi paljon muunlaista 
oppimista. Onhan se suuren tietäjän kirjoittama; P. 
E. on myöskin ajatellut kirjoittaessaan. Kirjassa on 
vertauskuvia, jotka nekään eivät ole tuulesta tem
mattuja, vaikkakin ne hätäisesti lukemalla tuntuvat 
ristiriitaisilta, kuten kysyjän mainitsema kohta: ylelli
sen loistava ”Versailles” ja luolan tapainen munkki
luostari samassa avaruuden kohdassa. Tohtori Kot
kan mielestä eetterinen luola oli todellisempi kuin 
ulkonainen linna. Siis ulkoinen linna ja hovipuvut 
olivat vain naamio, joka peitti todellisen ihmisen.

Tohtori Kotkan mielestä puolen tunnin keskitys, 
kontemplaatio, jossa esiintyi Suomen kartta elävänä, 
toimivana, eikä vain liikkumattomana kuvana, oli 
helppoa. Lukija rinnastakoon kuvaukseen omaa kes
kityskykyään. On huomattava, että kivikuutioilla is
tuvia munkkeja oli neljäkymmentä, jotka myös kes
kittyivät. -  Istunto ei ollut mediumistinen, se oli posi
tiivinen ja maagillinen, itseaiheutettu. Istunnossa oli
jat olivat korkeammassa p ä i v ä t a j u n n a s s a. 
Kysymyksessä ei siis ollut unimaailman tapahtuma. 
-  Nykyajan teosofeille on ”Suuren seikkailun” luola
kokouksesta paljon oppimista, sillä ”eetterisen to
dellisuuden tajuaminen on sangen korkea kyky”, 
opettaa Pekka Ervast.
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62

Kysymys: Mikä ero on taivasten valtakunnalla ja 
paratiisilla?

Vastaus: Vanhan Testamentin paratiisitaru on ty
pistetty kuvaus ihmiskunnan varhaishistoriasta. Se 
kuvaa pahasta tietämätöntä lapsi-ihmiskuntaa, joka 
lähti kehityksen kouluun oppiakseen itsetietoisesti 
tekemään eron pahan ja hyvän välillä. Olemme par
haillaan ratkaisemassa tätä pulmaa. Kristosofinen 
elämänymmärrys toteaa, että paha ei ole ikuinen. 
Se on eräs välttämätön vaihe, sillä pahan mahti on 
voitettava. Niinpä tulevassa kuudennessa juurirodus
sa sota tulee poistumaan, sillä ihmiset heräävät näke
mään sodan järjettömyyden. Paratiisillinen aika on 
siis edessäkin päin, mutta se ei johdu lapsuuden tie
tämättömyydestä vaan ihmisyyden kasvamisesta. Tu
levaa paratiisillista aikaa onkin syytä nimittää tai
vasten valtakunnaksi; Jeesus Kristus kehoitti rukoi
lemaan taivasten valtakuntaa maankin päälle. Pekka 
Ervast puhui yhä toistuvasti, että maa on tarkoitettu 
paratiisiksi, Jumalan Temppeliksi.

Ihmiskehitys on tapahtunut melkein näihin asti 
elämän auttavien voimien varassa, mutta siinä on vai
he, jolloin ihmisen on itse ratkaistava suhteensa pa
haan ja liityttävä yhteistyöhön elämän auttavien voi
mien kanssa. Kaikki ihmiset eivät kykene siihen sa
man aikaisesti. -  Saman aikaisuudella on ymmärret
tävä vuosituhansia kestävää ajanjaksoa, sillä tuhat 
vuotta on pieni ajanjakso ihmiskunnan vuosimiljoo
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nia kestäneessä kehityskaudessa. -  Sitä ajanjaksoa, 
jolloin ihmiskunnan on otettava uusi suhde pahaan, 
nimitetään tuomiokaudeksi. Jeesus Kristus viittasi sii
hen ja Pekka Ervast opettaa siitä ”Christosophia”- 
kirjassaan. Hän sanoo, että Isä yksin tietää sen ajan, 
mutta se tapahtuu, kun kuolema uhkaa maapalloa. 
Silloin ne sielut, jotka eivät ole taivasten valtakun
nassa tai ole siihen tulemaisillaan, siirretään toiseen 
taivaankappaleeseen. Täten toteutuu maapallon tar
koitus. Tuomiokausi merkitsee, ettemme me ihmiset 
ole kaikkivaltiaita. Elämän oma tahto toteutuu lo
pulta.

63

Kysymys: Mitä merkitsee autuus, entä vanhurs
kaus?

Vastaus: Mm. sanat onni ja ilo kuvaavat eräitä sie
luntiloja. Voimme iloita useasta syystä, nuorukainen 
ja neitonen tuntevat itsensä onnellisiksi uskoessaan 
omistavansa toisensa. Ilo tulee ja menee kuin lentävä 
pääskynen, onni haihtuu kun toisen ihmisen omista
minen osoittautuu harhaksi. Entä autuus? Se sana 
kuvastaa jotakin pysyväistä, jumalallista, todellista. 
Sellaisia sieluntiloja kuvataan autuudenjulistuksissa. 
Kun puhdassydäminen ihminen näkee Jumalan, niin 
sitä tunnelmaa ei voi nimittää vain iloksi tai onneksi, 
sitä kuvaa parhaiten sana autuus. Autuus ei ole tun
neailahdus, se on eetteriruumiiseen kasvanut kyky.
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Se kyky on kasvanut pitkän Jumalan etsinnän yh
teydessä.

Sana ”vanhurskaus” on saanut huonon kaiun, sil
lä kristikunnassa rehottaa tekohurskaus. Se tuo mie
leen uskonkiihkoisen fariseuksen, joka kiittää Juma
laa siitä, ettei hän ole yhtä ”jumalaton” kuin muut 
ihmiset. Koko kristikunta monine kirkkoineen ja tu
hansine lahkoineen osoittaa ahdasmielistä, suvaitse
matonta ja omahyväistä uskonnollisuutta, joka tuo
mitsee toiset kirkko- ja lahkokunnat helvetin tuleen. 
Vain oma ”usko”, olkoon se miten järjetön tahansa, 
on hyvä. -  Kun asetamme vanhurskauden tilalle sa
nan o i k e a m i e l i n e n, niin ajatus tulee selväksi. 
Eräässä autuudenjulistuksessa sanotaan: Autuaita 
ovat ne, joita oikeamielisyyden tähden vainotaan. Oi
keamielisyys ei ole teeskentelyä. Se ei näytä 
olevan täysin sopusoinnussa vallitsevan yhteiskunta
moraalin kanssa, koska oikeamielinen ihminen saa 
kärsiä vainoa.

64

Kysymys: Pekka Ervast kuvailee sellaista mysterio- 
opistoa, joka olisi auki määrättyinä kuukausina vuo
dessa ja joka toimisi eräänlaisen kansanopisto-pe
riaatteen mukaisesti. Kesäkurssityö on ymmärtääk
seni mysterio-opistotyöhön rinnastettavissa, mutta se 
kestää vain viikon kerrallaan. Lieneekö mahdolli
suuksia Pekka Ervastin suunnitelman toteutumiselle?
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Vastaus: Pekka Ervast rakennutti aikanaan ns. 
”päämajan” ja uskoi siitä tulevan työnsä keskuksen 
ja työntekijöille kodin. Tietäjän vuosikerroissa ole
vissa, hänen omista kirjoituksistaan näkyy kuin ri
vien välistä, että ”päämaja”-suunnittelun takana oli 
teosofinen kansanopisto. Hänen suunnitelmansa rau
kesi teosofien erimielisyyksiin. Mysterio-opisto on 
tietenkin kerran toteutuva, kunhan me ihmiset ensin 
valmistumme sen arvoisiksi oppilaiksi. Siihen asti on 
yritettävä vaatimattomammin menetelmin, valistetta
va tätä kansaa ymmärtämään kristosofista elämän
ymmärrystä. Historia ei toistu samanlaisena, tämän 
vuosisadan alkupuolella oli toiset mahdollisuudet 
kuin nyt. Jos Suomen itsenäistyminen olisi onnistunut 
kaitselmuksen tahdon mukaisesti, niin Suomen tila 
olisi nyt toisenlainen ja myös mysterio-opiston ole
massaololle toiset edellytykset. -  Pekka Ervast eli 
elämänsä, eikä hänen kaltaistaan tietäjäsielua ole ai
na ruumistuneena. Maailma ei suosi vähäisempiäkään 
tietäjiä. Siksi on tehtävä työtä, jotta Suomen kansa 
oppisi jälleen kunnioittamaan tietäjiään, kuten se 
kunnioitti menneinä aikoina; kunnioitti, kuunteli ja 
seurasi heitä. Onhan meillä käytettävinämme Pekka 
Ervastin ja J. R. Hannulan opetukset.

65

Kysymys: Planeettaamme tullut uusi henkinen voi
ma, Isän voima, vuodattautuu henkisten työryhmien 
kautta. Miten sitä voimaa osattaisiin parhaiten käyt
tää?
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Vastaus: Aina pitää paikkansa opetus: Kun oppi
las on valmis, on Mestarikin valmis. Meiltä, oppi
lailta, kysytään valmiutta, uhrautuvaisuutta, antautu
mista henkiseen työhön, vähässä uskollisuutta. . . 
Silloin olemme Isän voiman kanavia. Työmme tu
lokset luovutamme Kristuksen Valkoisen Veljeskun
nan huomaan, silloin se tulee käytetyksi ihmiskun
nan onneksi. Kaiken sen henkisen valistuksen, jonka 
olemme saaneet teosofisen ja kristosofisen sanoman 
muodossa, olemme saaneet lahjaksi. Lahjaksi siis 
myös antakaamme.

66

Kysymys: Miten on käsitettävä opetus: Tuskan ai
kaa lyhennetään valittujen tähden?

Vastaus: Jeesus Natsarenus puhuu ns. lopun ajas
ta, kuvaten sitä niin vaikeaksi ettei kukaan pelas
tuisi, ellei sitä aikaa lyhennettäisi valittujen tähden. 
Samassa yhteydessä hän sanoo vaikeuksien olevan 
synnytystuskien alkua. Kysymyksessä oleva loppu ei 
siis tarkoita maapallon häviötä, vaan jonkun aika
kauden loppua: ”Tämän nykyisen ajan loppua ja 
uuden, Vesimieskauden alkua”, kuten Pekka Ervast 
sanoo. Samalla syntyy uusi aikakausi ja sen synny
tystuskat ovat vaikeat. Vesimieskausi on jo alkanut 
ja koko ihmiskunta elää suuressa murroskaudessa, 
aivan kuin itsemurhan kynnyksellä. -  Edellisessä 
vastauksessa jo sanottiin, että uudet henkiset voimat 
purkautuvat henkisten työryhmien kautta ja Jeesus
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nimittää Jumalanetsijöitä valituiksi, maan suolaksi ja 
maailman valoksi. Heidän työskentelynsä vähentää 
maailman tuskia.

67

Kysymys: Pekka Ervast nimittää suuren maailman
uskonnon jumaluusoppia salaiseksi opiksi. Saisiko tä
hän lisävalaistusta?

Vastaus: Jokainen oppi on salainen eli oikeammin 
sanoen salaisuus, kunnes kokemuksen kautta saa
vutettu tieto tekee sen aivan kuin julkiseksi. Esim. 
jälleensyntymisoppi on kyllä julkinen, siitä on pu
huttu ja kirjoitettu, mutta kuitenkin se on salainen 
sille ihmiselle, jolla ei ole kokemusperäistä tietoa jäl
leensyntymisestä. Mutta jos ken tietää olevansa jäl
leensyntyvä ihminen, niin jälleensyntyminen ei ole 
hänelle enää oppi eikä salaisuus, vaan kokemuspe
räinen tieto. Salaisuus on muuttunut h ä n e l l e  jul
kiseksi, vaikka se tietämättömille on edelleen salai
suus. -  Teosofiaa nimitetään sellaiseksi viisaudeksi, 
jota on -  ei Jumalalla vaan -  jumalilla eli Mesta
reilla. Mestareitten Salaisen Veljeskunnan hallussa 
on ihmiskunnan alkuperäinen viisaus-uskonto, johon 
sisältyy mm. teosofiset opit. Ne opit eivät ole jon
kun kirkolliskokouksen sommittelemia, vaan ne ovat 
elämään sisältyviä tosiasioita. H. P. Blavatskyn teoso
finen sanoma teki muutamia oppeja julkisiksi, joten 
saatamme punnita niitä järjellämme ja rinnastaa 
esim. kirkkojen sommittelemiin kristillisiin oppeihin.
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Täten saatamme valaista ymmärrystämme. Mutta 
kuitenkin ne jäävät salaisuuksiksi, kunnes henkisen 
elämän kaita tie ne paljastaa jokaiselle yksilölle erik
seen.

68

Kysymys: Miksi tappamattomuuden, aseettomuu
den, perinpohjainen ymmärtäminen ja sulattaminen 
on välttämätöntä?

Vastaus: Ihmiskunnan viisaimmat, kuten Gautama 
Buddha ja Jeesus Kristus opettivat tappamatto
muutta. Kumpainenkaan heistä ei sanonut, että tap
paminen olisi joissakin tilanteissa tarpeellinen, että 
esim. sodassa tappaminen olisi luvallista. Heidän tap
pamattomuus-opetuksissaan ei ollut tulkinnan varaa. 
Mutta heidän opetuksensa ei ollut joukkopoliittista, 
he puhuivat yksilöille. Me olemme syntyneet tänne 
yksilöinä ja yksilöinä me täältä lähdemme. Yksilöinä 
myös vastaamme elämän edessä teoistamme. Sankari
palvonta ja juhlapuheet haudoilla ovat täysin mer
kityksettömiä, ne ovat tietämättömien ihmisten puu
haa.

Toisille tekemämme paha on suureksi osaksi hy
vitettävissä niin kauan kuin vääryyttäkärsivä elää. 
Mutta riistäessämme toiselta hengen, teemme samal
la hyvityksen mahdottomaksi. Rikoksemme siirtyy 
täten tulevaisuudessa hyvitettäväksi, ja tähän sopii 
Mestarin sanat: Joka tuulta kylvää, hän myrskyä niit
tää. Sota ei ole vain tappamista, se on samalla vihan,
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petoksen, oveluuden. . . ,  kaiken muun pahan kyl
vöä. Karmallinen velka paisuu täten ”tuulesta” 
”myrskyksi”.

69

Kysymys: Pekka Ervast opettaa mm: Fyysillinen 
ruumis on pysyväisyyden idea, toteutuma. Siinä on 
aineellisuus aivan kuin pysähtynyt hetkeksi. Luusto, 
luuranko, on tuo aineen pysähtyminen, se on elämä, 
joka juuri voittaa kuoleman. Tai kuolema, joka juuri 
kamppailee elämän kanssa ja todistaa samalla, että 
elämällä on voimaa ja valtaa kuoleman yli. -  Miten 
on ymmärrettävä, että kuoleman ja elämän kamp
pailu samoin kuin kuoleman voittaminen sisältyy 
fyysilliseen ruumiiseen?

Vastaus: Voisimme tehdä toisen kysymyksen: 
Miksi tämä fyysillinen maailma on olemassa? Itä
mainen filosofia pitää fyysillistä maailmaa ja fyysil
listä ruumista jotenkin tilapäisenä ja vähäarvoisena; 
ruumis käsitetään tilapäiseksi majaksi, jossa ihminen 
tajuntana asuu. Se onkin totta jälleensyntyvän per
soonallisuuden näkökulmasta katsottuna, sillä fyysil
linen ruumis on jokaisessa jälleensyntymässä uusi. 
Pekka Ervast katselee elämää Logoksen työkenttänä 
ja fyysillistä maailmaa Logoksen eli Kristuksen täy
dellisimpänä ilmentymänä. Vain fyysillinen elämä 
tekee mahdolliseksi Kristuksen täydellisimmän ilmen
nyksen. Nimittäkäämme sitä pahanvastustamatto
muudeksi. Pahan mahti ei saata ilmetä näkymättö
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millä tasoilla samassa syvyydessä kuin fyysillisessä 
maailmassa. Väkivallan raain muoto: sota, murhaa
minen, saattaa olla t e k o  vain fyysillisessä ruumiis
sa eläen. Väkivallan raaimman asteen voittaminen 
tapahtuu myös vain fyysillisen ruumiin avulla. Siinä 
voi tapahtua täydellisin voitto pahasta. Voitto mer
kitsee Mestariutta, joka on maapallon elämänkoulun 
tarkoitus. Voitto pahasta merkitsee kuoleman voit
tamista ja siksi Paavalikin aavisti, että vihollisista vii
meisenä voitetaan kuolema.

Isän aatteilua ihmisestä nimitetään Kristukseksi ja 
ihmisen fyysillinen ruumis on sen aatteilun eli Kris
tuksen täydellisin toteutuma. Fyysillistä ruumista sa
notaankin Jumalan temppeliksi. Se on vanhin ihmi
sen prinsiipeistä ja siksi se on viisain ja täydellisim
min organisoitu. Se on elämän antama lahja. Ihmi
nen sieluna on vielä raakalainen, se ei ole vielä Ju
mala, jonka ääni vastaisi temppelin arvoa. Mutta 
elämän tarkoitus on, että ihmisen jumalallinen henki, 
ihmisen jumalkipinä ottaisi asuntonsa fyysilliseen 
ruumiiseen. Kun se tapahtuu, tulee kuolema voite
tuksi. Siihen asti fyysillinen ruumis luustoineen on 
kuin symboli, vertauskuva siitä, että aineeseen las
keutuminen on päättynyt, aineellistuminen on py
sähtynyt. Tästä kohdasta alkaa hengen voitto, elämä 
voittaa kuoleman. Se tapahtuu siten, että ihminen 
sieluna luopuu raakalaisihanteistaan ja tunnustaa toi
set ihmiset veljikseen. Hän alkaa jäykistymän syvim
mästä kohdasta: hän luopuu tappamisesta. Se on 
ensimmäinen askel kuoleman voittamisessa. Tappa
mattomuus syvenee veljeydeksi ja veljeys veljesrak
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kaudeksi. Veljesrakkaus katkaisee pahalta kärjen, 
mutta ei pysähdy siihen. Se syvenee pahanvastus
tamattomuudeksi, se herättää myös toisten ihmisten 
rakkauskyvyn. Samalla hänen sisäinen henkensä val
taa yhä enemmän ruumiin temppeliä asunnokseen, 
ja koska kaidalla tiellä kulkija on auttanut toisten 
ihmisten rakkauskykyä heräämään, niin se rakkaus 
vuorostaan auttaa hänessä kuolemattoman ruumiin 
kasvamista. Pekka Ervast nimittää sitä kirkastusruu
miiksi ja aurinkoruumiiksi. Se ruumis on eetterisfyy
sillinen, mutta se on kasvanut kemiallisfyysillisen 
elämän avulla ja siksi siihen sisältyy kemiallisfyysilli
sen ruumiin voimat. P. E. opettaa, että Jeesus Kris
tuksella oli ensimmäisenä sellainen ruumis, kuolema
ton, kirkastettu ruumis, joka on kaikkien elämänta
sojen valtias. Siinä ruumiissa Kristus ilmentää itseään 
täydellisenä, eli se ruumis on Kristuksen ilmennys.
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Kysymys: Pekka Ervast opettaa: Jos meidän sie
lumme sisäiset käyttövälineet ja tämä näkyvä ruu
mis sekä eetterinen kaksoispuoli eivät ole oikeassa 
suhteessa toisiinsa, niin meidän sieluelämämme ei 
voi olla normaali. Ja jos ne eivät ole puhtaat kukin 
omalla alallaan, niin silloin me emme ole ihmisiä sa
nan täydellisessä merkityksessä. Jos ne eivät ole oi
keassa suhteessa meidän minuuteemme, silloinkin 
me olemme sairaita. -  Miten eri olemuspuoliemme 
tulisi järjestäytyä, että sieluelämämme olisi normaa
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li, että olisimme ihmisiä sanan täydellisessä merki
tyksessä, ja että olisimme terveitä?

Vastaus: Kristinuskon julistaja antoi opetuksen, 
jota kristityt eivät ole ensinkään ymmärtäneet. Hän 
sanoi: O l k a a  t ä y d e l l i s e t ,  n i i n  k u i n  t a i
v a a l l i n e n  I s ä n n e  o n. Miten ”oikea” kristitty, 
jota on opetettu tuijottamaan omaan syntisyyteensä, 
vertaamaan itseään maan matoseen ja rukoilemaan 
pelastusta murhatulta Vapahtajalta, voisi olla täy
dellinen? On ilmeinen ristiriita Jumalan suunnitel
man ja Jeesus Natsarealaisen opetuksen välillä. Oli
han Jumala lähettänyt ainoan Poikansa maailmaan, 
jotta pahat ihmiset saisivat tappaa hänet, ja kun ih
miset uskovat Golgatan sijaissovittajaan, niin he pe
lastuvat ikuisesta kadotuksesta. Olihan Jumala suun
nitellut Golgatan murhenäytelmän, valinnut Jeesuk
sen pettäjät, vääränvalantekijät ja teloittajat; olihan 
Jumala kaikkivaltias ja kaikkitietävä. Hän tiesi etu
käteen, miten ihmiskunnan pelastus tulee tapahtu
maan. Jumalan suunnitelma oli siis täysin asiallinen. 
Mutta Jumalan Poika ei tuntenut ihmistä, sillä jos 
hän olisi tiennyt ihmisen epätäydellisyyden, ei hän 
olisi sanonut: Olkaa täydellisiä. Jumalan Poika oli 
joko tietämätön ja taitamaton, tai hän lausui tahal
laan tuollaisen korulauseen, jotta ihmiset sen valossa 
näkisivät yhä selvemmin, miten mahdottomia he ovat 
saavuttaakseen taivasten valtakunnan. -  Tuohon 
suuntaan kristityn on pakko ajatella, mutta hänen 
ajatuksensa on virheellinen. Hän ei näe olevansa 
kristillis-kirkollisen opetuksen vanki. Hän ei huomaa,
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että vuosisatoja syötetty suggestio on peittänyt hä
neltä totuuden valon. Jeesuksen opetus ei ole vir
heellinen, vaan ristiriita johtuu siitä, että virkalaitok
seksi muodostunut kristillisyys on muokannut käsi
tykset Jumalasta ja Jumalan Pojasta sellaisiksi, että 
ne tukevat kirkollista mahtivaltaa ja tekevät kristi
tyistä uskonnon orjia.

Antakaamme juutalaisten pitää oma vanhatesta
mentillinen jumalankuvansa ja tunnustakaamme 
kristittyinä Jumalaksemme Jeesus Kristuksen kuvai
lema taivaallinen Isä, rakkauden ja anteeksiannon 
henki. Isä ei tuomitse ketään, ei käy sotia, hän on 
hyvyyden henki. Kristus ei ole Isän ”ainokainen” 
Poika, vaan y k s i s y n t y i n e n, yksin Isästä syn
tynyt maailmanjärki, joka asuu jokaisessa ihmisessä. 
Jeesus Natsarenuksessa se maailmanjärki saavutti 
miehuuden täyden mitan ja siksi Jeesus kykeni opet
tamaan, miten toisetkin ihmiset saisivat itsessään he
rätetyksi Kristuksen. Ihminen on persoonallisuutena 
epätäydellinen, mutta hänessä asuu täydellisyyden 
mahdollisuus, Kristus. Persoonallisuuden ”pelastus” 
tapahtuu siten, että Kristus syntyy ihmissielussa, 
Kristus, joka on täydellinen. Kristus ei synny usko
malla pahantekijöihin, juutalaisen papiston, väärän
valantekijöitten, villiintyneen kansan ja roomalaisten 
sotilaitten toimeenpanemaan oikeusmurhaan, vaan 
Kristus syntyy, kun seurataan Jeesus Kristuksen ope
tuksia. Ne ovat Selvimmin esitetyt Matteuksen evan
keliumin Vuorisaarnassa ja Pekka Ervast laati Vuori
saarnan käskyt ja neuvot kansantajuiseen muotoon 
kirjassaan ”Vuorisaarna”. Kun ihminen u s k o o
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h ä n e e n, uskoo Jeesus Kristukseen o p e t t a j a
na, niin hän seuraa Vuorisaarnan neuvoja. Hän 
puhdistaa niitten avulla sielunsa ja silloin Kristus 
syntyy hänessä. Jumalan Pojan täydellisyys syntyy 
ihmissielussa ja silloin ihminen on pelastettu epätäy
dellisyydestä. Kristinusko on käytännöllistä elämää, 
se on elämää rakkaudessa. Vuorisaarnan viidennessä 
käskyssä sanotaan: Te olette kuulleet sanotuksi van
hoille, isille, siis vanhan liiton ihmisille: Rakasta lä
himmäistäsi ja vihaa vihollistasi, mutta minä sanon 
teille, kristityille, uuden liiton ihmisille: Rakastakaa 
vihollisiannekin. Antakaa anteeksi, rukoilkaa viha
miestenne puolesta. Ja lopuksi sanotaan: Olkaa siis 
täydellisiä kuin taivaallinen Isänne. Täydellisyys on 
rakkaudessa ja anteeksiannossa.

Ihmisen prinsiipit ovat toistaiseksi epävireessä toi
siinsa nähden. Niiden virittäminen elämän tahdon 
mukaiseen järjestykseen tapahtuu parhaiten Vuori
saarnan käskyjen seuraamisen avulla. Kristosofinen 
elämänymmärrys opettaa, ettei pyrkimys käskyjen 
noudattamiseen mene hukkaan, sillä jokainen pon
nistus tekee ihmisen kykenevämmäksi niitten noudat
tamisessa.
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Kysymys: Pekka Ervast valaisee ihmissielua ja ih
miselämää mahdollisimman monelta puolelta, sekä 
avaa ”Vuorisaarna”-kirjassaan tien Kristuksen yh
teyteen. Ymmärrän, että rakkaus ja anteeksianto 
ovat henkisen tien saavutuksia, mutta miten nuo ky
vyt saisi itsessään hereille?
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Vastaus: Suuret Opettajat eivät ole antaneet mi
tään ”helppo-heikin” menetelmiä, mutta käytännön 
antamia opetuksia olemme saaneet. J. R. Hannula 
teki vuosikymmeniä teosofista ja kristosofista työtä, 
joten hän tiesi kokemuksesta, miten pulma on rat
kaistavissa. Koska hän oli senkin pulman itse rat
kaissut, niin hän osasi toisiakin opastaa. Kuvaelman 
luontoisessa, panteismia käsittelevässä kirjoitussar
jassaan hän esittää sen luonnollisen näkökannan, että 
kaikki kyvyt ovat olemassa jokaisessa ihmisessä. Näin 
ollen ihmisen puutteellisuus on näennäistä. Kyvyt ja 
voimat ovat jo olemassa, mutta ne ovat salaperäi
sellä tavalla lukitut. J. R. Hannula sanoo: N e  o v a t  
t y ö n  s i n e t i l l ä  s u l j e t u t . Tästä ymmärräm
me, ettei Vuorisaarnan tietä kuljeta vain sen opetuk
sia mietiskelemällä, vaan on ryhdyttävä tekemään 
työtä Vuorisaarnan elämänymmärryksen puolesta. 
Näin tulee myös kiinteä fyysillinen ruumis toimi
neeksi h e n k i s e n  a s i a n  puolesta ja silloin hen
kinen ponnistus ”painautuu vereen”. Toisia autta
malla tulee itsekin autetuksi, henkinen työ purkaa 
ne sinetit, joilla kyvyt ja talentit ovat suljetut.
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Kysymys: Miksi totuudenetsijän on varottava se
kaantumasta politiikkaan?

Vastaus: Ns. politiikka on sekava käsite, jossa -  
melkein poikkeuksetta -  tarkoitus ja keinot ovat ris
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tiriidassa keskenään. Tarkastelkaamme tilannetta 
kristosofian valossa.

Ihminen on fyysillisessä ruumiissa asuessaan siten 
”kokonainen”, että myös korkeampi minä on läsnä. 
Vaikkei ihminen päivätajuisesti tiedä jumalallisesta 
puolestaan, korkeammasta minästään, niin korkeampi 
minä aivan kuin ”säteilee” uusia aatteita, ihanteita. 
Jokainen ihminen on altis kiinnostumaan joko omas
ta jumalallisesta puolestaan tulleisiin ihanteisiin tai 
toisten esittämiin. Ihanne kehottaa pyrkimään hy
vään, parantamaan olevia oloja, keksimään uusia kei
noja, jotta elämä tulisi onnellisemmaksi. Kulttuuri on 
muodostunut korkeamman minän ansiosta. Kun ih
minen kuolee, niin korkeampi minä erkanee, joten 
vainaja ei kykene luomaan mitään uutta; uuden luo
minen tapahtuu fyysillisessä ruumiissa eläessä. -  Po
litiikka sanan yleisessä merkityksessä tähtää siis ole
vien olojen parantamiseen. Ja koska ihmiskunnan si
vistys on luonut monikirjavaisen toimintakentän ja 
ihmisten keskinäiset suhteet ovat sekavia, niin poliit
tinen pyrkimyskin suuntautuu elämän kaikille aloille. 
Talouspolitiikka tähtää taloudellisten arvojen tasa
puoliseen ja oikeudenmukaiseen käyttöön, maata
louspolitiikka maatalouden parhaaseen tuottavuu
teen, kansallispolitiikka kansojen itsemääräämis
oikeuteen ja ihmisten vapauteen jne. T a r k o i t u s 
on siis hyvä. Mutta sitten nousee eteen kysymys: 
miten tarkoitus toteutetaan? Miten toteutetaan esim. 
nuo korkeat ihanteet: veljeys, yhdenvertaisuus, va
paus? Korkeamman minänsä ansiosta ihminen tajuaa,
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että maailmassa pitäisi vallita ihmisten keskinäinen 
veljeys, että ihmisen pitäisi olla vapaa olento, joka 
oma-aloitteellisesti saisi esittää käsityksiään ja toimia 
niitten mukaisesti, että ihmiset ovat yhdenvertaisia 
Jumalan edessä. Mutta miten nuo aatteet ovat toteu
tettavissa? Silloin ihanteet laskeutuvat ymmärryksen 
puntaroitaviksi ja koska jokaisessa ihmisessä on mää
räävänä tekijänä -  toistaiseksi -  himo, niin himo al
kaa määrätä, miten ihanteet toteutetaan. Himoja on 
leegio, mutta kunnianhimo, rahanhimo, sukupuoli
himo ja vallanhimo ovat määräävimpiä. Näemme, et
tä nykyajan poliittisessa elämässä on vallanhimo 
määräävä ja muut himon muodot vaikuttavat sivu
tekijöinä. ”Jos olisi valtaa, niin järjestäisimme olot 
onnellisiksi”, ajattelevat ehkä useimmat ihmiset. Tä
ten syntyy puolueita, joilla on erilaiset t o i m i n t a
periaatteet. Ja koska h i m o  saa määrätä ja ihmi
set ovat tottuneet tappamaan toisiaan, niin himo 
sanelee: tapa toisinajattelevat. Veljeys, yhdenvertai
suus ja vapaus toteutuu suorinta tietä siten, että ta
petaan pois vastustajat. Ja niin ryhmittyvät joukot 
puolueiksi, paikalliset ryhmät suuremmiksi ryhmiksi, 
kansat liittoutumiksi. Kaikilla näyttää olevan yksi 
hyväksytty k e i n o : sota. Tarkoitus on hyvä, mut
ta keinot tarkoituksen toteuttamiseksi pahat. Usko
taan, että pahaa tekemällä luodaan hyvää. Kun kat
selemme nykyajan poliittista elämää pohjaan asti, 
niin kaikkialla hyväksytään viimeisenä keinona vä
k i v a l t a. Vaikka terve järki sanoo, että värilliset 
rodut ovat Jumalan edessä yhdenvertaisia valkoisen 
rodun kanssa, niin vallan- ja kunnianhimon sanelema
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kansallispolitiikka määrää: tapa värilliset, he eivät ole 
meidän kanssamme saman arvoisia.

Pekka Ervast kertoo, että kreivitär Wachtmeister, 
H. P. Blavatskyn auttaja ja ystävä, toi hänelle sano
man H. P. Blavatskyltä, varoittavan neuvon: Älä se
kaannu politiikkaan. Pekka Ervast eli päivätajuisesti 
korkeammassa minässään, hän oli kokenut kosmilli
sen Jordankastekokemuksen. Hän näki ja tiesi juma
lalliset aatteet ja miten niitä toteutetaan o i k e i l l a 
k e i n o i l l a. Mutta, ajatteli H. P. B., nuoruuden 
ihanteellisessa innossaan P. E. ehkä saattaisi innostua 
politiikkaan. Häntä tahdottiin suojella tällaisesta vaa
rasta. Tämä tapaus on hyvä esimerkki jokai
selle totuudenetsijälle. H y v ä ä  s a a d a a n  a i
k a a n  v a i n  h y v i l l ä  k e i n o i l l a. Ihmisten on 
itse perattava oma sielunsa; kun ihmiset muuttuvat, 
niin maailmakin muuttuu. Vain henkinen elämä, 
Vuorisaarnan käytännöllinen seuraaminen, muuttaa 
ihmiset ja maailman.

73

Kysymys: Miten ihminen voisi olla kiitollinen kär
simyksistäänkin?

Vastaus: Opettelemalla viisaitten neuvoa: Anna 
etukäteen kaikki kaikille anteeksi.

74

Kysymys: Mitä tarkoittaa Graal-symboliikka?
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Vastaus: Graalin tarussa on kuvattu ihmisen ju
malallista luontoa. Lusiferin kruunusta pudonnut ja
lokivi on ihmisen jumalallinen henkiminuus, joka 
lähti toivioretkelleen. Aineellisuuden kautta kulkies
saan tuo henkiminuus saavuttaa itsetietoisuuden, tul
len lopulta maljaksi, johon Kristus voi laskeutua. Kun 
graal-tarussa kerrotaan, että Lusiferin kruunusta pu
donneesta jalokivestä tehtiin malja, johon Joosef 
Arimatialainen kokosi verta Jeesus Natsarealaisen 
haavoista, niin kuvaus on melko karkea vertauskuva. 
Siihen sisältyy kuitenkin se salaisuus, että Jeesus 
Natsarealainen otti Kristuksen vastaan koko olemuk
seensa, toi kosmillisen Kristuksen maapallolle ja ih
misten sieluun, joten Kristus on nyt jokaisen ihmisen 
ulottuvilla. Jeesus Kristus tulee täten Kristus-tapah
tuman keskukseksi, joten hänen ansiostaan jokainen 
ihminen voi synnyttää Kristuksen p ä i v ä t a j u i
s e s t i .

Graal-taru o l i  l i s ä k s i  e n n u s t u s. Tuo taru 
syntyi varhaisella kristillisellä ajalla ja siinä puhutaan 
myös Graal-veljeskunnasta, joka elää korkealla vuo
rella. Tarun tämä kohta kuvaa tulevaisuutta, aikaa, 
jolloin Logos Isänä inkarnoituu ihmiskuntaan ja avaa 
uuden tien totuudenetsijöille. Valittujen sielujen 
joukko voi silloin asennoitua pahanvastustamatto
muuden periaatteelle ja yhteistyössä pyrkiä Isän yh
teyteen. Tällöin ns. vanhan liiton vihkimysten tie, 
ja uuden liiton eli Pojan, sodasta ja verenvuodatuk
sesta kieltäytymisen rakkauden tie, tulevat jälkeen
päin koettaviksi sekä fyysillisinä että sielullisina jär

120



kytyksinä. Se aika on nyt tullut. Unelma Graal- 
Temppelistä voi toteutua näkyväisessä maailmassa.

75

Kysymys: Mikä on ero mystikon ja salatieteilijän 
välillä?

Vastaus: Mystikon ja salatieteilijän eroa voisi tar
kastella useammalta kannalta. Yleisesti ottaen mys
tikko elää antaumuksellisissa tunteissa ja salatieteilijä 
lisäksi järkiperäisissä asioitten ja tilanteitten arvioin
neissa ja selvittelyissä. Fransiskus Assisilainen oli tyy
pillinen mystikko. Hän eli jatkuvassa antautumuk
sessa Kristukselle. Hän piti hartaudesta, kirkollisesta 
mystiikasta, mutta ei arvostellut maallistuneen kirkon 
karkeita hairahduksia. Kaunis tunne määräsi hänen 
toimintojansa. Korkeammanlaatuisen salatieteilijän 
näemme Pekka Ervastissa. Ei hänkään ollut tunteil
taan kylmä, päin vastoin hän oli rakkauden täyttämä. 
Mutta sen lisäksi hän kykeni näkemään ns. okkul
tistien hairahdukset, teosofien epäonnistumiset, kirk
kojen maallistumisen ja kierouden, ja osasi opetuk
sissaan antaa kaikkeen parantavan lääkkeen. Hän 
tutki vainajien elämää, näkymätöntä maailmaa, ihmis
kunnan kehityshistoriaa siten kuin vain tutkii ja sel
vittelee sellainen ”jolla on valta eikä kuten kirjan
oppineet”. Pekka Ervast tutki ja kertoi henkisen vih
kimyksen tiestä tavalla, jollaista emme tapaa muual
la. -  Voisimme sanoa niinkin, että mystikon sisäi

121



nen elämä on mystikolle itselleen kylliksi, mutta to
dellisen salatieteilijän olemusta painaa ihmiskunnan 
alamittaisuus, sen älyn rajoittuneisuus, onnettomuus 
ja pahuuden valta. Sitä kaikkea hän yrittää lievittää. 
Hän tekee työtä päivät ja yöt ihmiskunnan nosta
miseksi eläen samalla sisäisesti Jumalassa. Mestari on 
todellinen salatieteilijä.
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Kysymys: Minulla on monta hyvää ystävää, jotka 
tavallaan kunnioittavat kristosofista elämänymmär
rystä, mutta jotka eivät kuitenkaan tule esitelmiin. 
Olen ilmoittanut heille esitelmistä, mutta en ole kris
tosofiaa tyrkyttänyt. Mitä tehdä?

Vastaus: Sananlasku sanoo, ettei kannettu vesi py
sy kaivossa ja Jeesus Natsarenus moitti käännynnäis
ten tekijöitä. Mitäpä siis muuta voisi tehdä kuin il
moittaa esitelmistä. Jos ko. ystävät kunnioittavat 
kristosofista elämänymmärrystä, niin he ovat tieten
kin siihen tutustuneet. Siemen on siis kylvetty. Jee
sus Kristus opettaa eräässä vertauksessaan, että tai
vasten valtakuntaa on verrattava hiivasieneen ja pie
neen sinapinsiemeneen. Niillä on kasvuvoima itses
sään. Henkinen siemen itää aikanaan, ellei tässä niin 
joissakin tulevissa ruumistuksissa. Kuolemanjälkeinen 
elämä edistää siemenen itämistä. Kun kiirastuli polt
taa vainajasta kaiken, mikä ei kestä korkeamman mi
nän katsetta, niin jäljelle jää tuo kylvetty siemen. Si
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tä  vainaja idättelee, ”kastelee” onnensa kyyneleillä, 
ja kun seuraava ruumistus koittaa, niin taivasten val
takunnan siemen on jo heikolla idulla. Elämän koulu 
on ankara ja kova, mutta Kristuksen säteilyssä kyl
pevä ihmisminä on myös rakkauden suojaama. Meillä 
ihmisillä ei ole kuljettavanamme muuta tietä kuin 
pyrkiä Valkoisen Veljeskunnan jäseniksi, Mestarin 
oppilaiksi.

77

Kysymys: Pekka Ervast opettaa, että ellei Jeesus 
Kristuksen elämäntyö olisi onnistunut niinkään hy
vin kuin se onnistui, olisivat kaikki minuudet voi
neet tuhoutua. Mitä tarkoittaa minuuksien pelastu
minen ja mitä merkitsee niitten tuhoutuminen?

Vastaus: Tässä on jälleen kysymys Kristuksesta. 
Muistakaamme apostolin sanat: ”Hänessä (Kristuk
sessa) me elämme, liikumme ja olemme.” Kristus ei 
ole v a i n  Jeesus Kristus. Kristus on elävä ihanne
kuva Isän tajunnassa, täydellisyyskuva ihmisyydestä. 
Koko ilmenneen maailmankaikkeuden olemassaolon 
tarkoitus on, että Isän tahto toteutuisi, että Isän 
ajatus, kosmillinen Kristus, pukeutuisi aineelliseen 
muotoon. Tähän tähtää kaikkeuden kehitys, sitä tar
koitusta me ihmisetkin olemme kutsutut toteutta
maan. Sitä tarkoitusta toteuttavat jumalat, enkelit 
ja henkivallat. Kristuksen käskystä tuli auttajien 
joukko maapallolle, Valkoinen Veljeskunta, joka otti
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kasvattaakseen lapsi-ihmiskuntaa kosmillisen Kris
tuksen mitan mukaiseksi. Maailman kaikki uskon
not ovat syntyneet Valkoisen Veljeskunnan tahdosta. 
Jokainen uskonto -  eli oikeammin sanoen jokaisen 
uskonnon ensimmäinen julistaja -  on viitoittanut 
tien Kristukseen. Jokaisen uskonnon julistaja on suo
rittanut elämäntyönsä oman aikansa ihmisille, ottaen 
huomioon ihmisten vastaanottokyvyn, kehittymättö
myyden, heidän tarpeensa ja puutteensa. Siksi us
konnot ovat muodoltaan erilaisia, mutta niitten pää
määrä on sama: ”Että Kristus saisi muodon teissä”.

Maapallon elämänkoulu on monenlaisten sielujen 
kehityskenttä. Paitsi meitä ”tavallisia” ihmisiä, täällä 
on jatkanut kehitystään varhaisempien Maan luo
mispäivien ihmiskunnat. Me nykyajan ihmiset syn
nyimme eläinkunnasta ihmisiksi vasta kolmannessa 
luomispäivässä ja tämän neljännen luomispäivän 
alussa. Siksi me olimme vielä aivan lapsisieluja nel
jännessäkin juurirodussa Atlantiksella, vaikka siellä 
varhaisempien luomispäivien ihmiskunnat loivat lois
tavia sivistyksiä. Pahuus nousi huippuunsa Atlan
tiksella ja me lapsisielut olimme vaarassa suistua pe
ruuttamattomaan pahuuteen noitten toisten, älyk
käämpien ihmisten tavalla. Mutta Isän tahto on: ih
missielu ei saa tuhoutua ilman tuon sielun omaa 
tahtoa, ihmisminuutta on suojeltava, kunnes se osaa 
itse tahtoa. Ja ihmisminuuksia suojeltiin. Valkoinen 
Veljeskunta suojeli niitä Kristuksen käskystä, otti 
ihmissielut aivan kuin syliinsä, teki suojelevan muu
rin heidän ympärilleen, kuten Pekka Ervast tilan
netta kuvailee.
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Aikaa myöten me ”tavalliset” ihmisetkin kasvoim
me, oma tahtomme alkoi toimia. Kasvatustyö tapah
tui uskontojen avulla. Eräs ihminen, Jeesus Natsare
nus, onnistui ilmentämään Kristuksen itsessään niin 
täydellisesti, että hän saattoi sanoa: Minä ja Isä olem
me yhtä. Kristus sai Jeesuksessa muodon. Samalla 
Kristus tuli maapallon korkeammaksi minäksi ja lä
helle jokaista ihmissielua. Mutta vastustavat voimat 
tekivät kaikkensa estääkseen Jeesus Kristuksen elä
mäntyön onnistumista. Olihan sellainenkin vaara, 
että hän olisi tullut tapetuksi jo lapsena, silloin toi
meenpannuissa poikalasten murhissa. Mutta hän pe
lastui. Hänen julkinen työnsä kesti kuitenkin vain 
kolme vuotta, sen jälkeen hänet murhattiin. Jeesus 
Kristuksen henkinen pelastustyö, Kristuksen saatta
minen ihmiskunnan sieluihin olisi kenties jäänyt lop
puun suorittamatta, ellei Jeesusta olisi saatu vir
koamaan valekuolleista. Mutta se onnistui ja hän 
sai työnsä päätökseen. Nyt on Kristus jokaisen ihmi
sen sielussa aivan kuin sikiötilassa, jossa se vaikuttaa 
ihmisyysihanteita herättävästi, ihmisyyden aatteita 
lietsovasti. Vaikka kristilliset kirkot saivatkin Jeesus 
Kristuksen opetukset pimitetyiksi, niin mystillistä 
Kristusta, ihmissielun sisäistä ihmisyyden ihanneku
vaa ne eivät kykene tuhoamaan. Mystillisen Kristuk
sen siemen ihmisten sieluissa on ihmisminuuksien pe
lastus, sillä harva ihminen voi nyt olla kokonaan pa
ha. Ihminen voi langeta syvällekin pahuuden kuilui
hin, mutta mystillisen Kristuksen ääni voittaa lopulta 
ja ihminen katuu ja palaa takaisin. -  Jeesus Kristuk
sen saavutuksen lisäksi Isän ihmisyyden ”kuva” on
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nyt Pekka Ervastissa saavuttanut myös tämän teko
jen maailman, joten karman johto on siirtymässä 
Kristukselle ja kansatkin ovat kutsutut tuomiolle. 
Elämä on käynyt entistä vakavammaksi ja se herät
telee ihmisminuuksia järjen, tunteen ja tahdon lin
joilla. Sangen monet alkavat jo selvästi nähdä, mikä 
on ihmiselämän tarkoitus.

78

Kysymys: Mitä on se elävä usko, joka vie ihmisen 
tajuisena kuoleman porttien läpi?

Vastaus: Kun ihminen etsii totuutta esim. sellai
sen ennakkoluulon varassa, että vain tämä näkyväi
nen maailma on olemassa ja että totuus on löydet
tävissä viiden aistimen avulla, niin etsijää ei kan
nusta puhdas rakkaus totuuteen. Puhdas totuuden
rakkaus sivuuttaa kaikki ennakkoluulot. Se sanoo: 
olkoon totuus mieluinen tai epämieluinen, löytyköön 
se tunnettujen tai toistaiseksi tuntemattomien aistien 
avulla, löytyköön se näkyväisestä tai näkymättömästä 
maailmasta, olkoon totuus Jumalassa, minussa tai 
minun ulkopuolellani. . . ,  kunhan sen vain löydän, 
silloin totuudenetsijä rakastaa ainoastaan totuutta. 
Kaikki omaksutut käsitykset saavat väistyä totuuden 
tieltä, kunhan vain totuus ilmoittaa itsensä. Näin eh
dotonta totuudenrakkautta kannustaa elävä usko sii
hen, että totuus on löydettävissä. Kun etsijä jatkaa 
etsimistään, niin usko totuuden löytämisen mahdolli
suuteen kasvaa ja löytää kiinnekohdan Jumalassa, jo
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ka on etsijän oman hengen taivaissa. Etsijälle sel
viää, että elävä usko tuleekin hänen oman henkensä 
ylängöiltä, Jumalasta. Kun etsijä suuntaa etsintänsä 
itsensä ulkopuolelle, niin hänelle selviää, että koko 
maailma on Jumalasta, että toisetkin ihmiset ovat 
Jumalasta, että fyysillisen maailman ensimmäinen 
totuus onkin ihmisten veljeys ja heidän yhteytensä 
Jumalassa. Niin ikään hänelle selviää, että on elänyt 
ihmisiä, jotka nyt ovat Mestareita, jotka ennen häntä 
ovat saavuttaneet näkemyksen Jumalasta. Hänessä 
herää rakkaus Mestariin, etenkin siihen Mestariin, 
jonka opetuksia hän sai etsintänsä yhteydessä tutkia. 
Etsijä ei olekaan yksin etsintänsä kanssa, vaan hä
nellä on ystävä, ehkä se on Jeesus Kristus, Mestari, 
joka tietää totuuden ja osaa häntä neuvoillaan auttaa. 
Hän rakastaa Mestaria ja myös toisia kanssamatkus
tajia, koska kaikki ovat yhtä Jumalassa. Hänen us
konsa johtaa tekoihin, työhön löytämänsä totuuden 
puolesta. Käytäntöön asti johtava usko on se elävä 
usko, joka kantaa sielun kuolemankin porttien läpi.

79

Kysymys: Teosofisessa kirjallisuudessa kerrotaan 
akaashisista aikakirjoista eli luonnon muistista, johon 
”valokuvautuvat” kaikki tapahtumat ja josta ne ovat 
jälkeenpäin ”luettavissa”. Mitä edellytyksiä akaa
shan ”lukemiseen” tarvitaan ja onko sellainen tar
peellista?
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Vastaus: Tiedetään, että ainakin valistumattomat 
ihmiset olivat varhaisempina kausina herkkiä usko
maan ns. ihmeisiin. Kun joku ylifyysillisillä kyvyillä 
varustettu tietäjä teki teon, jonka syitä tavallinen ih
minen ei käsittänyt, niin tekoa pidettiin ”ihmeenä” 
ja tietäjän opetuksiinkin uskottiin sen nojalla, että 
hän osasi tehdä ”ihmeen”. Juutalaisten Vanha Testa
mentti on täynnä kertomuksia profeettojen ylifyysilli
sistä teoista ja samanlaisia tekoja kuvaa Kalevala. 
Mutta aika on muuttunut ja me ihmiset ajan muka
na. Tämän viidennen juurirodun myöhemmät kan
soittajat eivät enää usko yhtä helposti ”ihmeisiin”. 
Vaikka kristilliset kirkot ovat lähes parin vuosituhan
nen ajan ylläpitäneet uskoa juutalaisten profeettojen 
ainutlaatuisiin kykyihin ja puhuneet Jumalan ihme
teoista, niin kuitenkin olemme menettäneet ihme
uskomme. Me vaadimme kaikesta järkiperäisen seli
tyksen. H. P. Blavatsky sanoikin, että kun tahdomme 
opettaa nykyajan ihmistä, niin meidän on vedottava 
hänen järkeensä. Olemme oppineet jo arvostelemaan 
kaikenlaisia asioita, olemme kasvaneet niin itsenäi
siksi, että tunnemme tarvetta käsittää yksinpä Juma
lankin olemusta.

Teosofia kertoo maailmoiden kehityksestä, suun
nattoman pitkistä luomispäivistä eli manvantaroista, 
ihmiskunnan pitkästä kehityshistoriasta. . .  väittäen, 
että maailmankaikkeus on kansoitettu älyolennoilla 
ja jumalilla, joilla on suunnaton tieto kaikesta olevai
sesta. Missä se tieto piilee? Ellei sitä tietoa olisi jossa
kin olemassa, niin kaikki tesofiset opetukset olisivat 
satua. Mutta teosofia opettaa: kulje sitä tietä jonka

128



sinulle viittaan, niin tulet itse tietämään, että asiat 
ovat kuten teosofia opettaa. Tämä on tieteellinen 
neuvo ja järkemme voi sen käsittää. Kun teosofia 
väittää luonnon muistavan, niin siinä on ymmärret
tävä selitys menneitten tapahtumien säilymiselle. 
Järkemme voi hyväksyä sellaisen selityksen, vaikka 
emme itse vielä osaisikaan tutkia luonnon muistia. 
Kysyvä järkemme rauhoittuu ja ymmärrämme, ettei 
tällainen kysymys ole ”autuuden asia”. Se selviää 
joskus kokemusperäiseksi tiedoksi, jos sellainen tieto 
on tarpeellinen ihmiskunnan onnen takia. Siihen 
asti voimme jatkaa työskentelyä itsemme kasvatta
miseksi oikeaksi ihmiseksi oikaisemalla omaa luon
toamme Vuorisaarnan siveellisillä neuvoilla.
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Kysymys: Pekka Ervast puhui useaan otteeseen, 
että egyptiläinen kulttuuri pyrkii jälleensyntymään 
Suomessa. Hän mainitsee tässä yhteydessä Egyptin 
pyramiidit, joten kysymyksessä on pyramiidikulttuu
ri. Mitä P. E:n opetus merkitsee käytännöllisesti to
teutuneena?

Vastaus: Nykyajan tutkijat arvelevat Egyptin van
hempien pyramiidien olevan vain muutaman vuosi
tuhannen ikäisiä, mutta samoinhan oletettiin maailma 
luoduksi noin kuusituhatta vuotta sitten. Arvelut 
ovat arveluja ja käsitykset muuttuvat sikäli kun ih
misten maailmankuva laajenee. Varminta näin ollen
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on pitäytyä H. P. Blavatskyn tiedonantoihin, sillä 
nykyaikana on tehty löytöjä, jotka todistavat ihmis
kunnan iän miljooniksi vuosiksi. Tieteelliset tutkijat 
ovat pakotetut löytöjensä ja tutkimustensa tuloksena 
tunnustamaan ”pala palalta” H. P. Blavatskyn tie
donannot. H. P. B. ilmoittaa Egyptin suuren pyra
miidin iäksi noin 30.000 vuotta. Silloin siis oli Egyp
tissä kukoistava kulttuuri. Niin ikään saamme tie
tää, ettei pyramiideja tehty hautaholveiksi, joskin 
niihin on pyramiideja suljettaessa asetettu vainajia. 
Pyramiidit olivat mysteriokouluja, silloisen ajan hen
kisen elämän ahjoja, joissa kasvatettiin tietäjiä, adep
teja, Mestareita. Kristus oli noihin aikoihin kaukana 
ihmisten päivätajunnasta, joten henkiset vihkimykset 
oli otettava näkymättömässä maailmassa, ja se vaati 
fyysillisesti eristettyä olotilaa. Kun Kristus tuli lä
hemmäksi ihmisten päivätajuntaa, niin vihkimysten 
luonne muuttui.

Kun Pekka Ervast puhuu egyptiläisen pyramiidi
kulttuurin jälleensyntymästä, niin hän tarkoittaa 
luonnollisesti tuota varhaisegyptiläistä kulttuuria, jos
sa kasvatettiin tietäjiä. Mm. kirjassaan ”Uudestisyn
tyvä Suomi” hän kuvailee Suomen tulevaisuutta, 
tänne syntyvää mysterio-opistoa, jonne -  kuten en
nen Egyptin pyramiideihin -  ympäri maailmaa tulee 
henkisen tiedon etsijöitä. Rinnastus on täten oikea. 
Ja koska kansat ja sivistyksetkin ovat jälleensyntyviä, 
niin on täysin johdonmukaista, että se sivistys, joka 
Suomessa nyt pyrkii jälleensyntymään, on egyptiläi
nen sivistys. Vajonneen Atlantiksen -  neljännen juu
rirodun kehdon -  henkinen sivistys uudestisyntyi
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Egyptin pyramiidikulttuurina, ja koska nyt elämme 
viidennen ja kuudennen juurirodun taitekohdassa, 
niin olemme myös ikivanhan tietäjäkulttuurin syn
tyvaiheessa. Mutta samoin kuin ihminenkin on jo
kaisessa jälleensyntymässään uusi persoonallisuus, sa
moin on sivistysten laita. Jokainen jälleensyntymä 
tapahtuu edellistä korkeammassa asteessa. Egyptiläi
sen sivistyksen jälleensyntymä ottaa huomioon Kris
tuksen lähestymisen, uuden suhteen sotaan ja väki
valtaan, ihmisten älyllisen ja siveellisen tason nousun, 
sekä ihmisten psyykkisen muuttumisen.
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Kysymys: Suomen kansa voisi tulla kansana kuo
lemattomaksi, opettaa Pekka Ervast. Mitä merkitsee 
kansan kuolemattomuus?

Vastaus: Se merkitsee, että kansa saavuttaa ikui
sen elämän. Ikuinen elämä ei ole sidottu aikaan. Kan
san kuolemattomuus ei merkitse, että kansa tulee 
pitkäikäiseksi jatkaen olemassaoloaan ikuisesti. Ikui
nen elämä on Jumalan tajunta. Jumala ei ole kos
kaan syntynyt eikä koskaan kuole. Ihmisen henki on 
Jumalassa ja elää siis ikuista elämää, mutta persoo
nallisuus on kuolevainen. Jokaisessa jälleensynty
mässä luodaan uusi persoonallisuus. Mutta persoo
nallisuuden tarkoitus on yhtyä kuolemattomaan 
henkeensä ja kun se tapahtuu, niin ihminen elää 
päivätajuisesti ikuista elämää. Ikuinen elämä on elä
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mää Jumalassa. Sama sääntö pätee, joskin hieman 
toisessa merkityksessä, myös kansaan nähden. Suo
men kansa on, kuten kaikki kansat eräänlainen per
soonallisuus. Sen korkeampi minä on kansallishaltia. 
Kansa on persoonallisuus, se on kuoleman ja uuden 
jälleensyntymän alainen. Mutta Suomen kansa voisi, 
kuten Pekka Ervast opettaa, suorittaa sellaisen teon, 
jota mikään kansa ei vielä ole osannut toteuttaa: 
se voisi tulla kansana kuolemattomaksi. Se olisi ai
nutlaatuinen tapahtuma ihmiskunnan historiassa. 
Suomen kansa voisi yhtyä Jumalaan, elää Jumalassa. 
Suomen kansa on siten armoitettu, että sillä on kan
sallishaltiana Kristuksen palvelija, Väinämöinen, jo
ka on kansamme korkeampi minä. Väinämöinen elää 
Kristuksessa, ja jos Suomen kansa saisi tietoisen yh
teyden Väinämöiseen, niin silloin kansa eläisi Kris
tuksessa, Jumalassa. Mutta tietoinen yhteys edellyt
tää Mysterio-Opiston syntymistä näkyväiseen maa
ilmaan, Valkoisen Veljeskunnan Kristus-Looshin 
käytännöllistä toteutumista. Auringon Kuninkaalli
sen Neuvoston maapallolla oleva Keskus-Looshi on 
kyllä avattu suomalaisella kummulla, mutta se on 
toistaiseksi eetterimaailmassa, fyysillisen tason näky
mättömällä puolella, kunnes se voi toteutua näky
väisessä maailmassa. Keskus-Looshin fyysillinen il
mennys on Mysterio-Opisto ja siinä on Suomen kan
san kuolemattomuuden avain. -  Eetterimaailmasta 
puheen ollen voimme muistuttaa mieliimme Pekka 
Ervastin sanoja hänen kirjassaan ”Kristuksen tutki
maton rikkaus” : ”Eetterimaailma on salaperäisin nä
kymättömistä aineellisista maailmoista. Se on sala
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peräisin ja vaikein tutkia. Sitä eivät voi tutkia ne
kään, jotka lukevat akaashasta eli luonnon muisti
kirjasta. Ainoastaan ne selvänäkijät ja psyykkisesti 
kehittyneet ihmiset, jotka ovat päässeet yhteyteen 
kosmillisen Kristuksen kanssa eetterimaailmassa kul
kemalla Jeesuksen uutta tietä, voivat nähdä sen suu
ren kosmillisen draaman ja ristiinnaulitsemisen, joka 
tapahtui Jeesus Kristuksen kautta. . .”. -  Pekka Er
vast viittaa useasti muissakin yhteyksissä siihen teoso
fisessakin maailmassa tuntemattomaan seikkaan, että 
eetteris-fyysillinen ja kemiallis-fyysillinen maailma 
kätkee salaisuuksia, joiden olemassaoloa ei vielä ole 
aavistettukaan.
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Kysymys: Miten oppisin parhaiten ymmärtämään 
karmani antamaa opetusta?

Vastaus: Viisaus opettaa: älä tee toisille sellaista, 
jota et sallisi itsellesikään tehtävän. Jos joku käyttäy
tyy sinua kohtaan ilkeästi, petollisesti, väkivaltaises
t i. . . ,  sanalla sanoen on paha sinua kohtaan, niin 
ota siitä se oppi, ettet menettele samoin toisia koh
taan. Kun otat elämäsi kokemuksista tällaisen opin ja 
toteutat sen käytännössä, niin ikävät kokemukset 
loppuvat aikanaan. Toisten ihmisten taholta tulleet 
ikävyydet ovat sinun itsesi aiheuttamat, sillä karma 
mittaa sinullekin tekojesi mukaisesti. Siksi on viisasta 
suhtautua anteeksiannolla toisiin ihmisiin. Kun ikä
vät ihmissuhteet tulevat oikaistuiksi anteeksiannolla,
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niin on helpompaa vastaanottaa muita kohtalon ko
lauksia, ja olla kompastumatta menestyksen, per
soonallisen onnen ja maallisen kunnian aiheuttamiin 
salakuoppiin; sillä nekin ovat karmaa.
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Kysymys: Mikä poistaisi kansamme eripuraisuu
den?

Vastaus: Eripuraisuuden syy on ihmisluonnossa ja 
siksi se ei ole poistettavissa lakipykälillä. Kun ihmi
nen alkaa käsittää oikean ja väärän eron, niin se on 
merkki hänen itsenäistymisestään. Kun hän uskoo: 
minä olen oikeassa ja samalla lisää: sinä olet väärässä, 
niin hänen ”uskonsa” kannustin on himo. Useat ih
miset uskovat olevansa oikeassa mm. omistusasioissa, 
sillä heitä kannustaa omistamisen halu. Oikeustaju 
on korkeudesta kotoisin -  huom. p y h ä  oikeus -  
mutta langetessaan ”oikeushimoksi” se paljastaa ih
misen itsenäistymisen keskeneräiseksi. Eripuraisuu
den syy on keskeneräisessä itsenäistymisessä ja siksi 
se on -  toistaiseksi -  luonnollinen ilmiö. Itsenäisty
minen on välttämätöntä, mutta pelastuakseen ”oi
keushimosta” pitää ihmisen syventyä jumalalliseen 
oikeuteen. Ainoa pätevä oikeudenjakaja on karma, 
ja Vuorisaarnan käskyt opettavat: teet oikein kun 
olet suuttumatta, hillitset epäpuhtaat ajatuksesi, olet 
vannomatta eläen totuudessa, olet vastustamatta pa
haa ja rakastat kaikkia ihmisiä. Näin tehden toteutat
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jumalallista oikeustahtoa. -  Kun kansan keskellä elää 
riittävästi niitä ihmisiä, jotka jumalallista oikeustah
toa toteuttaen lopettavat riitelemisen, niin vähitel
len kansakin rauhoittuu. Kansakin osaa silloin kuun
nella korkeamman minänsä, kansallishaltiansa, in
noittaman sydämensä ääntä ja alkaa itsenäistyä kor
keammalla tavalla. -  Suomenkin kansa on jakautu
nut puolueihin, ja jokainen puolue himoitsee jotakin, 
uskoen samalla olevansa oikeassa ja toisten puolueit
ten väärässä. P. E. sanookin, että puolueet ovat kan
san himoja.

84

Kysymys: Miten keskinäisen avuannon lakia voisi 
parhaiten sovelluttaa käytäntöön?

Vastaus: Jokainen ihminen myöntää sydämessään, 
että nälkäinen tarvitsee ruokaa, janoinen vettä, puut
teenalainen viluinen vaatetta. Avuntarpeessa olevan 
auttaminen on kaunis ja oikea teko. Mutta Jeesuk
sen opetuksissa on piirre: anna kädestä käteen. Anna 
sille joka sinulta anoo, äläkä käännä oveltasi takai
sin sitä joka sinulta lainaa pyytää. H. P. Blavatsky 
opetti, ettei ole asiallista antaa apuaan toisen käden 
kautta, sillä suurin osa antamastasi avusta menee 
”hyväntekijöitten” omaan taskuun. Ns. hyvänteke
väisyys on useimmiten sitä, että eräät ihmistyypit ha
luavat saada tunnustusta harjoittamalla ”hyvänteke
väisyyttä” t o i s t e n  r a h o i l l a.
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Henkisen elämän tarkoitus on elämän oman tah
don toteuttaminen ja todellinen apu on ihmisten joh
taminen Kristuksen yhteyteen. Mutta henkinen elä
mä on aina ollut lapsipuolen asemassa, sillä mammo
na ei tahdo alistua sitä palvelemaan. Siksi Jeesus 
Kristus opetti: ”Aina teillä on köyhät luonanne, mut
ta minua teillä ei ole aina”. Parhain tapa toteuttaa 
avuannon lakia on: alista mammona henkisen elämän 
palvelukseen.
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Kysymys: Mitä on korkein okkultismi?

Vastaus: Korkeinta okkultismia on käytännöllinen 
veljesrakkaus. Kun tahdomme toteuttaa todellista ok
kultismia, salatiedettä, esoteerista uskontoa, niin sii
nä pitää paikkansa laki: puuhun on noustava tyvestä. 
Kristusvihkimykseen johtava puhdistuksen tie alkaa 
ns. Merkurius-vihkimyksestä, veljeyden käytännölli
sestä toteuttamisesta. Veljeys ei ole keinumista tun
teitten aallokossa, siinä on järki korotettu oikeuksiin
sa. On opittava näkemään kirkkaan järkevästi, että 
fyysillisen maailman ensimmäinen totuus on ihmis
ten veljeys ja heidän ykseytensä Jumalassa. Tämän 
näkemyksen käytännöllinen toteuttaminen on joka
päiväistä elämää ja elämän käytäntö antaa uusia ko
kemuksia ja voitettavia ansoja. Eräs ansa on suku
puolivoima, lempi. Veljeys, veljesrakkaus, tuntuu 
viehättävän siksi, että toinen sukupuoli lumoaa. Ta
juntaan nousee viehättäviä kuvia ihanteellisesta yh
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teiselämästä jopa ihanneyhteiskunnistakin, jossa val
litsee veljeys ja hyvä tahto. Mutta usein noitten aja
tuskuvien taustana on -  lemmenjano. Se perusto
tuus, että ihmisten veljeys perustuu heidän jumal
ykseyteensä, unohtuu. Siksi todellinen okkultismi on 
jatkuvaa työtä ja ansojen voittamista ja siksi Vuori
saarnan viisi käskyä ovat oppaita, joitten mukaan 
tielle pyrkijän tulee oikaista itseään.
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Kysymys: Koska kuolemanjälkeinen elämä on 
maaelämään nähden verrattain pitkä, niin onko sen 
pituudella jokin tarkoitus?

Vastaus: Fyysillinen elämä on useimmiten anka
raa työtä, tuskaa ja vaivaa ja sen vastakohtana, ”palk
kana”, kuolemanjälkeinen elämä on suurta onnea ja 
autuutta. Näin säilyy tasapaino. Kuolemanjälkeinen 
elämä ei ole vain lepoa, jotta ihmissielu saisi takaisin 
uskonsa Jumalan rakkauteen, vaan se on samalla 
uuden jälleensyntymän valmistelua. -  Sekä ihmismi
nuudet että maapallo näkyväisine ja näkymättömine 
tasoineen ovat kehityksen alaisia. ”Alussa”, maapal
lon varhaiskaudessa sekä näkyväinen että näkymätön 
maailma olivat luonnontilassa, koska ihmisetkin oli
vat vasta alkeiskehityksen asteella. Myöhemmin, kun 
ihmiset kasvoivat sekä fyysillisesti että sielullisesti 
lähemmäksi kosmillisen Kristuksen ihmisyys-ihan
netta -  joka tapahtui toisista planeetoista tulleitten
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auttajien avulla -  ihmiset kykenivät muokkaamaan 
näkyväistä maailmaa. Muodostui alkeellinen kulttuu
rielämä, joka monien vaiheitten kautta on saavutta
nut nykyisen asteensa. Näkymätön maailma sen si
jaan jäi toistaiseksi luonnontilaan, sillä sitä eivät ky
kene muokkaamaan ja rakentamaan muut kuin hen
kisen tien kulkijat, ne, jotka ovat elämänsä aikana 
saavuttaneet kyllin kestävän yhteyden korkeampaan 
minäänsä. Siksi Valkoinen Veljeskunta, toisista pla
neetoista tullut lähetystö, on aina yrittänyt löytää 
ihmiskunnan suuresta joukosta ns. valittuja sieluja, 
henkisesti hieman heränneitä ihmisiä, joita he ovat 
kasvattaneet ja johdattaneet vihkimysten tielle. Nuo 
valitut sielut, joista Jeesus Natsarenuskin puhuu, 
ovatkin aikaansaaneet kuolemanjälkeisessä maailmas
sa kulttuurielämää. Se auttaa toisiakin vainajia kas
vamaan ihmisyydessä ja lyhentää samalla vainajien 
kuolemanjälkeistä elämää.

87

Kysymys: Onko polttohautaus vainajan kannalta 
suotavampi kuin maassa lahoaminen?

Vastaus: Polttohautaus on puhtain hautaustapa 
mm. pohjavesien saastumisen estämiseksi. Polttohau
taus tulee vähitellen yleiseksi olosuhteitten pakosta
kin, sillä kaupunkien laajetessa ja vanhaa hautausta
paa käytettäessä joutuvat yhä suuremmat maa
alat hautausmaiksi. -  Vainajia ajatellen polttohau
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taus on suotavin, sillä ruumiinpolton yhteydessä ha
joaa myös eetterinen haamuruumis, joka eräissä ta
pauksissa saattaa magneetin tavalla vetää vainajaa 
maan piiriin. Polttohautauksen yleistymistä on estä
nyt kirkollinen, väärinymmärretty ruumiin ylösnou
semisoppi, jota nuorempi pappispolvikin jo alkaa pi
tää satuna.

88

Kysymys: Pekka Ervast opettaa, että pahan voit
tamisen tiellä joudutaan tekemisiin lusiferien, ahri
manien ja saatanoitten inspiration kanssa, ja että 
saatanan voittaminen tapahtuu uhrin salaisuutta rat
kaistaessa, ts. auttaessamme niitä ihmisveljiämme, 
joilla on samanlaisia heikkouksia kuin itsellämmekin 
on. Onko uhrin salaisuuden ratkaiseminen tekemisis
sä kuolemattoman ruumiin, kirkastusruumiin raken
tamisen kanssa, koska kirkastusruumis rakentuu tois
ten ihmisten rakastavista ja siunaavista ajatuksista?

Vastaus: Pekka Ervast sanoo kirjassaan ”Tähtikou
lut” ss. 75-76 Jeesus Kristuksesta: ”Jeesus oli Ju
malan Poika syntyessään, mutta Jordanin kasteessa 
hän otti kosmillisen Kristuksen itseensä, ja Isä, maa
ilmoiden avaruuksien Jumala, suuri Elämä, tunnusti 
hänet pojakseen: ’Sinä olet minun rakas Poikani, 
jonka tänään olen synnyttänyt’. Siitä alkaa Jeesuksen 
kulku viimeisessä vihkimyssarjassa. Oltuaan vanha 
Saturnus-vihitty, joka oli kaiken viisauden saavutta
nut, hän tuli Uranus-vihkimyksessään nuoreksi
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uudestaan, ikuiseksi, kuolemattomaksi olennoksi. 
Hänen tiensä kulki kolmannen vihkimyssarjan uutta 
latua, ja hän muutti askel askeleelta fyysillistä ruu
mistaan maagilliseksi, magneettiseksi, sähköisek
 si . . .”.

Edellä mainittu viimeinen vihkimyssarja merkitsee 
Isän vihkimyssarjaa, kuten edellä mainitussa kirjassa 
selitetään. Isän vihkimyssarja alkaa Uranus-vihki
myksestä ja Jeesuksen Jordankaste-kokemus oli Ura
nus-vihkimys. S i i t ä  a l k a a  Jeesuksen kulku vii
meisessä vihkimyssarjassa, toteaa P. E. Jeesus Kris
tus oli erikoinen sielu ja esikoinen tässä ihmiskun
nassa. Hän avasi ihmiskunnalle Pojan vihkimyssar
jan, mutta itse hän kulki Isän vihkimyssarjassa. Hä
nen kauttaan ihmiskunta saattaa nyt astua Pojan tiel
le ja entinen Pyhän Hengen tie muuttui puhdistuk
sen tieksi. Pojan tie alkaa sotimattomuudesta. Ken 
astuu Pojan tielle, hän kokee vanhan Pyhän Hengen 
vihkimyssarjan psykologisina järkytyksinä.

Pekka Ervast avasi Isän tien ihmisten kuljettavaksi 
ja Isän tie alkaa pahanvastustamattomuudesta. Ken 
ottaa pahanvastustamattomuuden henkisen elämän
sä lähtökohdaksi, hän pyrkii toteuttamaan Uranus- 
vihkimyksen läksyä. Silloin taaksejääneet Pyhän 
Hengen ja Pojan vihkimyssarjat tulevat koettaviksi 
psykologisina järkytyksinä, joiden voittoisa kestämi
nen merkitsee uuteen elämään vihkiytymistä, uudes
tisyntymistä.

Jeesus Kristus ja Pekka Ervast toivat kosmoksesta 
eli Logoksesta uudet voimavuodatukset maapallolle 
ja virittivät tämän planeetan sellaiseen uuteen viri
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tykseen, että ihmiskunta voi nyt astua nousevalle ke
hityskaarelle. Ken heidän jälkeensä kokee l a a d u l
t a a n  samanlaiset henkiset kokemukset, jotka Jee
sus Kristus ja Pekka Ervast kokivat, hän j a k a a 
maailmaan ja ihmiskuntaan sitä henkistä voimaa, jo
ta nuo edelläkävijät toivat. Paavali koki Damaskon 
tiellä henkisen kokemuksen, joka oli l a a d u l t a a n 
sama kuin Jeesuksen Jordan-kaste, mutta s y v y y
d e l t ä ä n  toisenlainen. J. R. Hannula koki l a a
d u l t a a n  samanlaisen henkisen kokemuksen jon
ka Pekka Ervast koki, mutta s y v y y d e l t ä ä n 
se kokemus oli erilainen, kuten J. R. Hannula itse 
toteaa. Niinpä sekä Paavali että J. R. Hannula jakoi
vatkin henkisessä valistustyössään Jeesus Kristuksen 
ja Pekka Ervastin elämänymmärrystä ja henkistä va
listusta.

Edelläsanotusta selvinnee, että me tavalliset ihmi
set olemme tässä elämänkoulussa monenlaisissa ase
missa. Suuri ihmiskunta ei kulje vielä millään tiellä. 
Melkoisen suuret joukot haparoivat maallistuneitten 
uskontojen vanavedessä, ja kun kohtalon eli vanhan 
karman kolaukset sattuvat riittävän kipeästi, silloin 
heistä ainakin joku kurkoittaa käsiään siihen pimey
teen, jota maallistuneet uskonnot nimittävät Juma
laksi. Nuo kohtalonsa kurittamat aivan kuin säikäh
tävät oman sielunsa epäinhimillistä tilaa ja vaistoavat 
sisäisen puhdistautumisen tarpeellisuuden. Itse tie
tämättään he kurkoittavat kättään Pyhän Hengen 
puhdistavalle tielle. -  Vielä harvemmat ihmisjoukot 
näkevät sodan järjettömyyden niin syvästi, että he, 
kieltäytyen ihmistaposta, ojentavat kätensä ja suun
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taavat sielunsa kaipuun kohti Kristuksen tuomaa rak
kauden henkeä. Ja vielä harvemmat joukot edes ta
juavat, että pahan vastustaminen on pahan tekemis
tä, ja että pahanvastustamattomuus on nyt tullut hen
kisen elämän kulmakiveksi. -  Ja kuitenkin Isän tie 
on nyt avattu ja meitä ihmisiä kutsutaan astumaan 
sille tielle, vaikka se onkin toistaiseksi aniharvojen 
tie. Olemme kutsutut tulemaan nuoriksi uudestaan, 
uuden sivistyksen, uuden uskonnon, alkajiksi, uuden 
inhimillisemmän maailman luojiksi. Tällöin on ase
tuttava pahaan nähden sille uudelle kannalle, ettei 
sitä vastusteta. Elämän oma jumalallinen oikeus, kar
ma, pitää huolen pahan hävittämisestä ja meidän 
tehtävämme on rauhan rakentaminen. Mutta kos
ka Pyhän Hengen ja Pojan tiet tulevat kuljettaviksi 
psykologisina kokemuksina, niin koko elämä saa uh
rin luonteen. Piilotajuiset sielunvoimat nousevat pin
nalle voitettaviksi: tietämättömyys ja epäily raasta
vat, Jumala ja perkele näyttävät samalta olennolta, 
ilkeys, häijyys, julmuus, nostavat päätään. Ja maail
ma pilkkaa, ystävät loittonevat. . .  Ja kaikkea täl
laista ”pahaa” vastaan ei pidä taistella, vaan siihen 
tulee suhtautua anteeksiannolla. Tuntuu kuin pitäisi 
uhrata koko sielunsa, itsekäs persoonallisuutensa, -  
niin, kenelle? Jumala ei liene kiinnostunut meidän 
vioistamme ja ”perkele” halveksii kaikkea sitä sot
kua, jota ihmissielu kätkee sisäänsä. Ei jää muuta 
mahdollisuutta kuin katsoa itseään silmästä silmään, 
tunnustaa itselleen ja omistaa omakseen kaikki min
kä on tullut itseensä koonneeksi ja kasvattaneeksi, 
-  ja antaa itselleenkin anteeksi. Pekka Ervastilta
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saamme viisaan neuvon: auta toisia niissä vioissa, joi
ta itsessäsi on. Siinä on parantava lääke. Auttaessasi 
toisia sinussa herää rakkaus, pyyteetön veljesrakkaus 
toisia ihmisiä kohtaan. Oma rakkautesi herättää rak
kautta toisissakin ja se rakkaus kasvattaa sinussa 
kuolemattomuutta. Samalla opit uhrautumisen suur
ta läksyä: opit uhrautumaan toisten ihmisten puo
lesta. Opit tekemään työtä Jumalan viinimäessä, pois
tamaan ihmisten tietämättömyyttä, auttamaan heitä 
luopumaan itsekkyydestään ja johdattamaan heidän 
askeleitaan ikuiseen elämään.

89

Kysymys: Kristosofisilla opiskeluilloilla on tradi
tionsa. Joskus tuntuu siltä, että keskustelu olisi he
delmällisempää, jos se olisi rohkeampaa, vapaampaa, 
jos veljeyteen luottaen puututtaisiin erilaisiin näkö
kantoihin. Mikä on opiskeltil lan tradition pohja? 
Mikä on oikea puheenvuorojen käyttämistapa?

Vastaus: Poliittisissa ryhmittymissä on tapana -  
ja sitä tapaa pidetään oikeana ja kansanvaltaisena — 
hyökätä toisinajattelevien käsityksiä vastaan ja nu
jertaa ne. Sellaisessa menetelmässä on jotakin raken
tavaa, jos tosiaan pysyttäisiin k ä s i t y k s i s s ä, 
aatteissa, uskomuksissa, kuvitelmissa. . .  Mutta ko
kemuksesta tiedetään, että hyökkäily ja nujertami
nen kohdistuu useimmiten siihen h e n k i l ö ö n, jo
ka esittää käsityksiään, uskomuksiaan ja kuvitel
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miaan, joita hän on ammentanut esim. puolueleh
distä. Persooniin kohdistuva hyökkäily synnyttää 
puolueita, se herättää puoluehimon. Puolue on eräs 
himon muoto, sillä ihminen kiintyy sellaiseen puo
lueeseen, jonka hän uskoo parhaiten vastaavan hä
nen salaisia pyyteitään.

Entä löytyykö totuus toisinajattelevia nujertamal
la? Kun kaksi totuudesta tietämätöntä ihmistä hyök
kää toistensa kimppuun joko kiperillä ja katkerilla 
sanoilla tai Jukolan veljesten tavoin makkarahalot kä
sissään, niin toinen kamppailevista voi nujertua, mut
ta totuus pysyy edelleen salassa. Miten totuus voisi 
siten paljastua, koska kumpainenkaan ei sitä tunne.

Kristosofiset opiskeluillat on suunniteltu aivan toi
sen luontoisiksi. Me etsimme elämän syvintä totuutta, 
Jumalaa. Vaikka Jumala, elämän syvin salaisuus on 
meissä jokaisessa, niin harva ihminen tajuaa sitä päi
vätietoisesti. Mutta niitäkin on, jotka tajuavat, joilla 
on kokemusperäistä tietoa Jumalasta. Sellaisia ihmi
siä ovat suuret ja pienet profeetat, kaikkien uskonto
jen alkuperustajat, Viisauden Mestarit. He ovat ko
kemusperäisessä suhteessa Jumalaan ja siksi he ovat 
ainoat todelliset auktoriteetit Jumalan tuntemukses
sa. Emme tietäisi Jumalasta mitään, emme omasta 
henkisestä luonnostamme ja maailmamme todelli
sesta rakenteesta, ellemme olisi niistä kuulleet noilta 
Mestareilta. Siksi, kun tahdomme etsiä totuutta, on 
meidän käännyttävä noitten Mestarien puoleen ja 
tutkittava heidän opetuksiaan. Tällöin on kaikki 
väittely turhaa. Kun Mooses ja Buddha opettivat, et
temme löydä Jumalaa, jos tapamme toisia ihmisiä, ja
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jos joku väittää noitten profeettojen puhuneen pötyä, 
niin ei hän väitteillään tule lähemmäksi Jumalaa. Ei 
hänellä ole muuta keinoa käytettävänään kuin alistua 
profeettojen opetuksiin ja yrittää niitä noudattaa, jos 
hän tahtoo lähestyä Jumalaa. -  Kristosofiset opiske
luillat on omistettu tällaiselle etsimiselle. Niitten 
luonne on Pekka Ervastin suunnittelema, siinä on 
opiskeluillan tradition pohja. Opiskelu on joogan 
harjoittamista, todellista Jumalan palvelua. Jokainen 
mukanaoleva pyrkii mietiskelemällä syventymään 
esillä olevaan aiheeseen, ja löydettyään siitä helmen, 
kertoo löydöstään toisille läsnäoleville.

90

Kysymys: On opetettu, että etsijälle voidaan suo
da Damaskus-kokemus henkisen työn tähden. Voisi
ko tähän saada lisäselvyyttä?

Vastaus: Persoonalliselle minällemme on luonteen
omaista, että se saalistaisi itselleen ansiotonta kun
niaa. Siksi monen yliaistillisiin asioihin kiinnostu
neen etsijän mieleen nousee toive: kunpa minäkin 
saisin henkisen kokemuksen. Tuollainen toive johtaa 
helposti psyykkisiin harrasteluihin, sillä toive on it
sekäs: tahtoisin olla toisia ihmisiä siten ylempänä, 
että voisin kertoa heille esim. vainajien elämästä ja 
esiintyä heille suurena tietäjänä. Useat ovat toiveen
sa kannustamana luisuneet psykismin tielle, mutta 
heistä ei ole tullut ihmiskunnan auttajia.
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Mestarit aloittivat teosofisen työn sitä varten, että 
teosofian valo valaisisi ihmisten mieliä ja että nuo 
valaistuneet ihmiset toteuttaisivat käytännössä vel
jeyttä. Teosofisten aatteitten tuli pukeutua henkisen 
liikkeen muotoon, ja silloin on kysymyksessä työ 
teosofian puolesta. Jokainen joka harrastaa teosofisia 
aatteita ja opetuksia, voi tehdä jotakin, jotta aatteet 
leviäisivät toisten ihmisten ulottuville. Sellaisessa 
työssä ei kaivata yliaistillisia kokemuksia. Nykyään 
on runsas alan kirjallisuus, josta kuka tahansa voi 
ammentaa. Tutkimalla saa tietoja ja työ antaa ko
kemuksia. Näin on jokaisella ihmisellä tilaisuus sie
lunsa virittämiseen, oikaisemiseen ja kasvattamiseen. 
Jatkuva ponnistus Mestareitten julistaman elämän
ymmärryksen puolesta virittää sielun sellaiseen vi
reeseen, että henkinen elämä tulee ensimmäiselle si
jalle, numero yhdeksi. Ellei se onnistu nykyisessä 
ruumistuksessa, niin se onnistuu tulevissa jälleensyn
tymissä. Kerran tulee hetki, jolloin kokemusperäi
nen tieto tulee välttämättömäksi, jotta tiellä kulkija 
voisi edetä, jotta hänestä tulisi entistä kykenevämpi 
työntekijä Mestarin viinimäessä. Pyrkijä kokee 
uudestisyntymän ja ehkä tulikasteenkin samassa 
yhteydessä, riippuen hänen entisistä saavutuksistaan. 
Kysyessämme mikä seuraa Damaskus-kokemusta, 
löydämme vastauksen Jeesus Kristuksen, Pekka Er
vastin, apostoli Paavalin ja J. R. Hannulan elämän
vaiheista. Heistä jokainen teki henkistä valistustyötä 
suurella ponnella kuolemaansa asti. Mitä muuta he 
olisivatkaan voineet tehdä kuin toteuttaa Jumalan 
tahtoa, koska he olivat kokemusperäisessä suhtees
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sa Jumalaan. -  Jeesus Kristus avasi uuden, K r i s
t u k s e n  y h t e y d e s s ä  tapahtuvan vihkimysten 
tien, ja sillä tiellä käytetään vihkimys-nimitysten ase
masta mieluimmin sanontaa h e n k i s e t  k o k e
m u k s e t . Näin siitä syystä, koska Kristuksen yh
teydessä koetaan sielun sisäisiä muutoksia, eikä vält
tämättä tarvita teknillisiä vihkimyksiä.

Kaikkien edellä mainittujen ihmisten henkiset ko
kemukset osoittavat, että Damaskus-kokemukseen si
sältyy henkinen kaste, joka tekee ihmisestä itsetie
toisen eli oikeammin sanoen jumaltietoisen henkisen 
työntekijän. Jeesus Kristuksen Jordan-kaste oli hä
nen Damaskus-kokemuksensa, kuten Pekka Ervast 
huomauttaa kirjassaan ”Suuri seikkailu”. Niin ikään 
Pekka Ervast toteaa itsestään: Sama mikä tapahtui 
Jeesukselle kun Johannes hänet kastoi, sama tapah
tui minulle, minä tulin kastetuksi.

91

Kysymys: Miksi eläimiä tulee vain sääliä, miksei 
niitä pidä rakastaa? Eikö meidän tulisi rakastaa kaik
kia luonnonvaltakuntia?

Vastaus: Käsite rakkaus on -  osaksi aikamme ro
maanikirjallisuuden aiheuttamana -  pilattu, madallu
tettu. Niinpä rakkaus ja lempi käsitetään merkitse
vän samaa. Isänmaanrakkauden nimessä voidaan 
tappaa jopa omia kansalaisia jne. Oikeampi määri
telmä on veljesrakkaus, ja rakkaus totuuteen. Nuo
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rakkausmääritelmät opettavat, ettei rakkaus ole vain 
tunnekuohua, hellämielisyyttä, päänsilittelyä, vaan 
se on vakavaa uhrautumista veljeyden ja totuuden 
tähden. Parhaimmin määrittelee rakkautta Jeesus 
Natsarenus opettaessaan: Rakastakaa toisianne sillä 
rakkaudella, jolla minä olen teitä rakastanut. Hänen 
Vuorisaarnastaan selviää, miten Jeesus meitä rakas
taa: Hän rakastaa siten, miten Vuorisaarna neuvoo 
meitä rakastamaan toisiamme. Ja Vuorisaarna neu
voo suuttumattomuuteen, ajatusten puhtauteen, to
tuudellisuuteen, pahanvastustamattomuuteen ja soti
mattomuuteen. Sellaista on oikea rakkaus käytännös
sä. Ja Vuorisaarnan käskyt neuvovat rakastamaan 
t o i s i a  i h m i s i ä : ”Te olette kuulleet sanotuksi 
isille: ’Älä tapa’, mutta minä sanon teille: Joka vihas
tuu v e l j e e n s ä. . .” jne. Ja: ”Jos j o k u  lyö 
sinua poskelle, niin käännä hänelle toinenkin. . .” 
jne. On siis kysymys siitä, miten meidän on rakkau
della suhtauduttava toisiin ihmisiin. Eläimiä ei mai
nita. Samoin teosofit tekivät ainakin ennen veljeys
lupauksen toisille ihmisille, eikä eläimille. Näin on 
luonnollista, sillä kun ihminen, seuratessaan Jeesus 
Kristuksen tai jonkun toisen uskonnonperustajan si
veellisiä neuvoja, kasvaa hyväksi ihmiseksi, ei hän 
silloin tee pahaa eläimillekään. Kun me ihmiset saam
me keskinäiset välimme järjestykseen, niin koko muu 
luonto tulee sillä autetuksi.

Eläinkunta kuuluu toiseen kehitysjärjestelmään 
kuin ihmiskunta. Luonnon tarkoitus on, että eläin
kunta on ihmiskuntana vasta tulevassa luomispäiväs
sä. Kohdistaessamme eläimiin sellaista rakkautta, jo
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ta meidän tulee kohdistaa ihmisiin, vedämme eläin
kuntaa pois sen luonnollisesta kehitysjärjestelmästä.

92

Kysymys: Kuinka Pekka Ervast selitti Kristuksen 
toisen tulemisen?

Vastaus: Nykyinen kristikunta ymmärtää Kristuk
sen olennoksi ja liittää Kristus-nimen Jeesukseen. 
Käsitetään, ettei ole muuta Kristusta kuin Jeesus 
Kristus. Pekka Ervast opettaa, viitaten varhaisem
piin selityksiin ja kokeneitten tietoon, että Jeesus oli 
ihminen ja Kristus on Isän Jumalan tajunta, joka 
sai muodon Jeesuksessa. Jeesus Kristuksen jäl
keen tuli jokaiselle ihmiselle mahdolliseksi saada päi
vätajuinen yhteys Kristukseen. Sitä tapahtumaa ni
mitetään Kristuksen toiseksi tulemiseksi ja se jatkuu 
yksitellen jokaisessa ihmisessä. -  Kristuksen toinen 
tuleminen ei siis merkitse Jeesus Kristuksen uutta 
jälleensyntymistä. P. E. sanoo nimenomaan, ettei 
Buddha synny uudelleen, ei liioin Kristus. He olivat 
jo täysiä hedelmiä.

Uusi Testamentti kertoo Jeesuksen puhuneen 
myös toisenlaisesta tulemisesta: Ihmisen pojan tule
misesta, tuomiolle tulemisesta, Isän valtakunnan tu
lemisesta maan päälle. Silloin esiintyy maanjäristyk
siä, sotia ja kaikenlaista vaikeutta. Tällaiset kuvauk
set viittaavat ulkonaisiin asioihin. Samoin kuin 
Kristus ensimmäisessä tulemisessaan mullisti ihmis
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ten jumalsuhteen, kirjoitti lakinsa ihmisten sydämiin, 
niin jotakin samantapaista, kaikkia ihmisiä koskevaa 
tapahtuu Kristuksen toisessa tulemisessa. Erikoista 
näyttää olevan se, että Kristus toisella tulemisellaan 
mullistaa aivan fyysillisiä olosuhteita, sillä ovathan 
mm. maanjäristykset fyysillisiä tapahtumia. Pekka 
Ervast opettaa, ettei ole kysymys sellaisesta maail
manlopusta, että tämä maapallo häviäisi, vaan ky
symys on aikojen lopusta, vanhan aikakauden lo
pusta ja uuden, V e s i m i e s k a u d e n, alkami
sesta. Kirjassaan ”Ihmisyyden uskonto” hän sanoo 
Vesimieskauden alkaneen viime vuosisadan lopulla, 
joten elämme parhaillaan Uuden Testamentin ku
vailemassa ”maailmanlopun” ajassa, aikojen käänne
kohdassa.

Pekka Ervast selittää Kristuksen ensimmäistä tu
lemista mahdollisimman monelta puolelta, miten 
Kristuksen Jeesuksessa saavuttama uusi aste vaikutti 
ihmisiin ja planeettaamme. Tällainen ”pelinavaus” 
avaa ymmärrystämme ymmärtääksemme Kristuksen, 
Logoksen, Isän. . . , millä nimillä sitä tahdomme il
maistakin, uutta tulemista. P. E:n monet hämärät 
viittaukset tulevat ymmärrettäviksi. P. E:n oli puhut
tava itsestään verhotusti, mutta kuitenkin riittävän 
selvästi. Niinpä hän rinnastaa omaa, v. 1896, loka
kuun 13. päivänä kokemaansa uudestisyntymistä 
Jeesuksen Jordankasteeseen. Tällainen rinnastus 
merkitsee s a m a n s y v y i s t ä  henkisen voiman 
purkautumista, jonka Jeesus Kristus koki. Siis Kris
tuksen toista tulemista sanan p l a n e t a a r i s e s s a 
ja  ko s m i l l i s e s s a  merkityksessä. Tästä saamme
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avaimen ymmärtääksemme P. E:n toisia viittauksia. 
Mm. hän kertoo henkisistä kokemuksistaan, 
joiden nojalla hän piti esitelmäsarjan, joka pai
nettiin kirjaksi ”Uudenajan aamunkoitteessa”. 
Hän sanoo ”Jumalan taasen esiintyvän maan
päällä”. J. R. Hannulan perinpohjaisten selitysten 
avulla käsitämme nyt, että se kosmillis-henkinen voi
mien purkautuma, jota voidaan nimittää myös Kris
tuksen toiseksi tulemiseksi, tapahtui Pekka Ervas
tissa.

93

Kysymys: Pekka Ervast nimitti erään kirjansa ni
meksi ”Jeesuksen salakoulu”. Mikä on Jeesuksen sa
lakoulu?

Vastaus: Jeesus Kristuksen moraaliohjeet ovat jul
kisia ohjeita, ne esiintyvät selvimpinä Matteuksen 
evankeliumin Vuorisaarnassa. Mutta kun joku ryh
tyy niitä toteuttamaan, niin ne muuttuvat salaisiksi. 
Kun joku yrittää olla suuttumatta, puhdistaa ajatuk
siaan, on aina totuudellinen, ei vastusta pahaa ja yrit
tää rakastaa kaikkia ihmisiä, niin sellainen pyrkimys 
on salaista, se tapahtuu pyrkijän sielussa, toiset ihmi
set eivät siitä tiedä. Kun etsijän sisäinen pyrkimys ja 
ponnistus vie aikanaan sellaisiin henkisiin kokemuk
siin, joista ko. kirjakin kertoo, niin ne kokemukset
kin ovat toisilta ihmisiltä salattuja.
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94

Kysymys: Onko uudistuvalla kaunokirjallisuudella 
mahdollisuus täydentää kristosofista sanomaa?

Vastaus: Todennäköisesti on. Pekka Ervast näytti 
esimerkkiä kirjoittamalla ”Haaveilija”- ja ”Suuri 
seikkailu”-kirjansa. Teosofinen maailmankatsomus 
on myös jo soluttautunut monen ”suuren maailman” 
kirjailijoitten teoksiin, harvemmin kuitenkin täysin 
puhtaana, vääristymättömänä.

95

Kysymys: Pekka Ervast sanoo kirjassaan ”Kaleva
lan avain” s. 114 mm: ”Ruumiilliselle ihmiselle luon
nollinen itsekkyyden vaisto viekin usein voiton kor
keamman järjen heikommista voimista” . Miten tulisi 
tukea korkeamman järjen heikompia voimia?

Vastaus: Olemalla avoinna Isän tahdolle. Entä mis
tä tiedämme, mikä on Isän tahto? Kristikunta kirk
koineen uskoo olevansa Isän tahdon toteuttaja. Jeesus 
Kristus opettaa: Jokainen puu tunnetaan hedelmis
tään. Siis kristikunta kirkkoineen tunnetaan myös 
hedelmistään, tunnetaan, kuka on se ”isä”, jonka 
tahtoa se toteuttaa. Karkeimmassa muodossaan sen 
”isän” tahto toteutuu, kun kristilliset valtiot rukoi
levat samalta ”isältä” voittoa omille armeijoilleen ja 
vihollisille häviötä. Tämä seikka osoittaa ehkä sel
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vimmin, ettei taivaallisen Isän tahtoa ole helppo ta
juta, kun sivuutetaan Jeesus Kristus o p e t t a j a
na. Hän, Jeesus Kristus, puhui taivaallisen Isän tah
dosta ja antoi Vuorisaarnassa ymmärrettävän opas
tuksen siitä, mitä Isän tahto on. Syventymällä Vuori
saarnan opetuksiin, etenkin siinä oleviin viiteen käs
kyyn käy ymmärrettäväksi, että Isä tahtoo, ettem
me suutu, ettemme ole ajatuksissammekaan epäpuh
taita, emme vanno, vaan puhumme aina totta, ettem
me vastusta pahaa, emme sodi, vaan rakastamme kaik
kia olentoja. Oikaisemalla itseämme elämämme joka
päiväisten tapahtumien keskellä Vuorisaarnan hen
keen, olemme avoinna Isän tahdolle ja siten vahvis
tamme korkeamman järkemme voimia.

96

Kysymys: Miten Jeesus Natsarealaisen asettama 
ehtoollinen on vertauskuva anteeksiannon mysterios
ta?

Vastaus: Jeesus Kristus puhui oman lihansa syö
misestä ja verensä juomisesta. Tällaiset puheet ovat 
vertauskuvia, sillä jos ne ymmärretään kirjaimelli
sesti, merkitsisivät ne kehotusta kannibalismiin. 
On muistettava k o s k a  Jeesus noin puhui ja k e
n e l l e  hän puhui. Hän puhui j u u t a l a i s i l l e 
oppilailleen noin p a r i  v u o s i t u h a t t a  sitten. 
Juutalaisten uskontoon sisältyi eläinten uhriteurastus 
ja usko, että Jumala haluaa sellaista uhria. Niistä
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asioista voimme lukea Vanhasta Testamentista. Jee
suksen oppilaat olivat juutalaisia, juutalaisen uskon
non kasvatteja, täysi-ikäisiä ihmisiä. Uskonnollisen 
kasvatuksensa vuoksi he saattoivat parhaiten ymmär
tää Mestariaan, kun hän käytti juutalaisille tuttuja 
termejä. Jos Jeesus puhuisi meidän aikamme kasva
teille, hän luultavasti käyttäisi meille tuttuja termejä. 
Kenties hän nyt puhuisi, kuten Pekka Ervast puhui, 
että Kristus on Logoksen elämä ja kaikki olevainen, 
myös fyysillinen ruoka, on Kristuksen ruumista ja 
verta, Logoksen elämää, elämänvoimaa. Kyllä Jeesus 
selitti oppilailleen vertauskuviensa sisällön; ellei hän 
olisi selittänyt, ei Johanneksen evankeliumin kirjoit
taja olisi osannut kirjoittaa: ”Alussa oli Sana, ( =  Lo
gos, Luku, Järki) ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sa
na oli Jumala. . .  Kaikki on saanut syntynsä hänen 
kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mi
kä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ih
misten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pi
meys ei sitä käsittänyt”. Siis Sanan, Logoksen, Kris
tuksen elämä on kaikkialla.

Kun siis Jeesus Kristuksen oppilaat aterioitsivat 
yhdessä niin he muistuttivat mieliinsä, että he nautti
vat Kristuksen elämää, ja että Kristus, Logoksen elä
vä tajunta sai heidän Mestarissaan siihenasti täydelli
simmän ilmauksensa. Kun he -  Mestarinsa kehotuk
sen mukaisesti -  nauttivat ateriaansa Jeesus Kristuk
sen muistoksi, niin he palauttivat mieleensä Mesta
rinsa elämän, hänen opetuksensa. Mestari oli kehot
tanut keskinäiseen rakkauteen ja anteeksiantoon, jo
ten yhteisateria oli aivan käsinkosketeltava v e 1
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j e y s t e k o. Yhteisaterialla Mestariaan muistellen 
oppilaat tajusivat selvimmin, että heidän tulee Mes
tarinsa opetusten mukaisesti antaa toisilleen anteeksi 
kaikki heidän rikkomuksensa. Näin tehden vertaus
kuvallinen yhteisateria muuttui todellisuudeksi, kes
kinäisen anteeksiannon lavaksi.

97

Kysymys: Miten on ymmärrettävissä, että Jeesus 
Kristus voi olla samanaikaisesti useammassa tilaisuu
dessa?

Vastaus: Teosofinen maailmankatsomus opettaa, 
että kun tavallinen Mestari haluaa olla yhteydessä 
oppilaansa kanssa, olkoon oppilas vaikka toisella puo
len maapalloa, niin hän lähettää itsestään ns. harha
ruumiin, maajaviruupan, jossa hän on itse mukana. 
Hän voi lähettää kuinka monta harharuumista tahan
sa samanaikaisesti ja olla niissä kaikissa itse läsnä. 
Tässä on kysymys ns. vanhan liiton Mestareista. -  
Jeesus Kristus tuli, kuten Pekka Ervast opettaa, maa
pallon korkeammaksi minäksi ja hänen auransa kä
sittää koko maapallon. Hän valmisti itselleen kirkas
tusruumiin, jossa aineen salaisuudet ovat tulleet rat
kaistuiksi. Ainehan on pohjimmaltaan voimaa, kuten 
tiedemiehetkin jo alkavat uskoa, kun ovat päässeet 
hieman perille aineen olemuksesta. Täten käy aina
kin aavistuksenomaisesti ymmärrettäväksi, että Jee
sus Kristus on kaikilla elämäntasoilla samanaikaisesti
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ja itsetietoisesti, siis kaikkialla läsnä; että hän voi 
olla läsnä käsinkosketeltavan fyysillisestikin koska ja 
missä tahansa, jos vain me ihmiset olemme kasvaneet 
sen arvoisiksi. ”Missä kaksi tai kolme kokoontuu mi
nun nimessäni (hengessäni), siellä minä olen hei
dän keskellään”, hän opetti.

98

Kysymys: Mitä on okkultinen voima ja ketkä sitä 
luovat?

Vastaus: Kysymyksestä ei käy selville, mitä kysyjä 
tarkoittaa okkultisella voimalla. Mutta totuudenetsi
jöitten joukko, jota Pekka Ervast nimittää valiojou
koksi, on kansassa se okkultinen voima, josta kansan 
elämä riippuu. Pekka Ervast kertoessaan Suomen 
suurlakon aikaisista tapahtumista v. 1905 sanoo, että 
silloin oli henkistä voimaa käytettävissä ja suurlakon 
tarkoitus saavutettiin. Teosofinen kylvötyö oli saa
nut aikaan okkultista voimaa Mestarin käytettäväksi. 
Alkavassa teosofisessa liikkeessä ei ollut säröjä, jo
ten kaikki koottu voima oli käytettävissä. Kun kol
metoista vuotta myöhemmin jälleen kysyttiin: onko 
henkistä voimaa nyt? niin sitä ei ollut riittämiin. Suo
men teosofinen liike oli hajonnut puolueihin, joten 
henkinen voima hupeni keskinäisiin kiistoihin. Kaksi 
vastakkaista voimaa kumosivat toisensa, ja kun se en
sin tapahtui henkisessä liikkeessä, niin se toistui kan
sassa. Henkisen liikkeen voima on sen eheässä, ak
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tiivisessa ponnistuksessa. J. R. Hannula painotti hen
kisen työn eheyttä sanomalla: Työtä tehdään Vuori
saarnan Mestarin johdolla.

99

Kysymys: Mikä on Euroopan tehtävä?

Vastaus: Vanhan Euroopan kansat k y k e n i s i
v ä t  suorittamaan suuren tehtävän maailman kanso
jen johdossa, jos Euroopan kansat sopisivat keski
näiset riitansa ja liittyisivät yhteen. Uusi aika on 
ovella ja sen tunnus on ihmisten veljeys. Henkisen 
elämän elpymisestä riippuu, jaksavatko kansat luopua 
sotaisista tottumuksistaan. Pekka Ervast sanoi, että 
Euroopan ylle on kirjoitettu: Euroopan Yhdysvallat. 
Jos se on Kohtalon tahto niin se toteutuu, mutta kan
soista itsestään riippuu, toteutuuko se helvettien läpi 
kulkemalla, vaiko kansojen veljellisessä yhteisymmär
ryksessä.

100

Kysymys: Mitä tekevät ”Siniset Looshit”?

Vastaus: Kysyjä tarkoittaa nähtävästi Valkoisen 
Veljeskunnan Loosheja. -  Teosofinen elämänymmär
rys opettaa, että jo sangen varhain, ihmiskunnan lap
suusaikana, tuli lähetystö aurinkokuntamme toisista 
planeetoista, Merkuriuksesta, Venuksesta ja Aurin
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gosta ja perusti maapallolle Salaisen eli Valkoisen 
Veljeskunnan. Sen keskus on eetteritasolla, Sham
ballassa, Goobi-erämaassa. Veljeskunnan jäsenet oli
vat alussa noita muualta tulleita olentoja, kunnes hei
dän perustamansa koulu kasvatti siihen jäseniä maa
pallon ihmiskunnasta.

Parhaimpien kaavailujen mukaan Valkoinen Vel
jeskunta käsittää yhdeksän astetta. Yhdeksänteen, 
korkeimpaan asteeseen kuuluu seitsemän Kumaaraa, 
joista Sanat Kumaara, sama, jota hebrealaiskirje ni
mittää Melkisedekiksi, on korkein. Hebrealaiskirjees
sä sanotaan, ettei Melkisedekillä ole isää eikä äitiä, 
ei elämänsä alkua eikä päiviensä loppua. Kumaaroit
ten alapuolella ovat Buddhat, Mahatshoohanit ja 
Tshoohanit. (Kahdeksas, seitsemäs ja kuudes aste). 
Näitä neljää ylempää astetta nimitetään yhteisnimi
tyksellä Valkoiseksi Looshiksi eli Kristus-Looshiksi. 
Valkoisen Looshin alapuolella on viisi astetta, joista 
kolmea ylintä nimitetään Sinisiksi Loosheiksi. Niitä 
on luvultaan kuusi, joista yksi on Himaalajalla, toiset 
muualla maapallolla. Himaalajan Looshin toimesta 
aloitettiin teosofinen liike. Sinisten Looshien alapuo
lella on vielä kaksi astetta ja niitten alapuolella val
mistava tie. Koko Valkoisen Veljeskunnan takana eli 
yläpuolella on Kristus, jota H. P. Blavatsky nimit
tää ”Salaisessa Opissa” Suureksi Uhriksi ja Hiljai
seksi Vartijaksi. -  Tämä on ns. Vanha Tie. Sitä tietä 
ovat kulkeneet entisajan profeetat ja uskontojen pe
rustajat ja se tie on yhä avoinna. Maapallon ihmis
kunnasta on kasvanut Mestareita, jotka ovat viiden
nessä vihkimyksessä eli viidennessä asteessa, ja yksi
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ihminen, Gautama Buddha, nousi kahdeksanteen as
teeseen.

Tässä kysytään Sinisten Looshien työstä. Ajatel
kaamme, että ihmiskunta eli aikojen aamuna luonnon 
armoilla, koska se ei osannut rakentaa maailmaa. Ny
kyinen maailma on rakennettu. Se on täynnä kau
punkeja, tehtaita, liikenne- ja tiedoitusvälineitä. Sii
nä harjoitetaan maanviljelystä, puutarhanhoitoa ym. 
elinkeinoja. On kouluja ja yliopistoja. Ihmiset ovat 
sen kaiken rakentaneet. Omin avuinko? Ei. Maa
ilman rakennustyö on tapahtunut siten, että etenkin 
Valkoisen Veljeskunnan Siniset Looshit ovat kasvat
taneet muutamia ihmisiä, jotta he kulkisivat muun 
ihmiskunnan edellä antamalla uusia aatteita, joita 
muut ihmiset yrittävät toteuttaa. Aatteissa, ihanteis
sa, on kaiken kulttuurielämän alku. Siksi uskonnot 
ovatkin aina olleet sivistyksen keskuksina, joten si
vistyksiä nimitetään uskontojen nimillä.

101

Kysymys: Mitä merkitsevät käsitteet eksoteerinen 
ja esoteerinen?

Vastaus: Eksoteerinen tarkoittaa ulkonaista, jul
kista ja esoteerinen sisäistä, salattua. Uskonnoissa 
on aina ollut ulkoinen ja sisäinen puoli. Niinpä Jee
suskin puhui kansalle, joka ei ollut perehtynyt hä
nen sanomaansa, vertauksin, mutta oppilailleen hän 
puhui taivasten valtakunnan salaisuuksia. Vertaukset
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ovat ulkonaisesta elämästä otettuja kuvia, joiden 
avulla hahmoitellaan henkisen elämän aakkosia. Ne 
ovat eksoteerista uskontoa. Salaisuudet kuuluvat 
henkisen tien kulkijoille. Useimmat pyhät kirjat ovat 
laaditut siten, että tavallinen lukija saattaa lukea nii
tä mm. historiallisina kertomuksina, taruina jne. 
Mutta niihin on liitetty samalla salainen puoli, jon
ka ymmärtämiseen tarvitaan avaimia, jotka ovat vain 
harvojen tiedossa. Siksi sanotaan, että totuuden Py
hä Henki avaa ymmärryksen kirjoituksien ymmärtä
miseen.

102

Kysymys: Muistelen J. R. Hannulan sanoneen, että 
henkistä elämää koskevien esitelmien onnistumiseen 
vaikuttaa kolme seikkaa: alkuperäinen inspiratio, esi
telmän valmistukseen uhrattu työ, sekä henkistä työ
tä tekevä ryhmä. Mutta mistä tiedämme, milloin esi
telmä on onnistunut, milloin epäonnistunut? Ratkai
seeko asian esitelmöitsijän sisäinen tunne, yleisön 
osoittama kiinnostus, vaiko ryhmän mielipide?

Vastaus: Yleisön mielipide on epävarma puntari. 
Jeesus Kristuksen esitelmät olivat varmaan onnistu
neita, sillä hän puhui nojaten tietoonsa ja kokemuk
seensa. Mutta kansa raivostui hänen puheistaan ja 
ripusti hänet ristinpuulle. Samoin Paavalin puheet 
raivostuttivat kansaa. Mutta kansan joukossa oli 
myös niitä, jotka heitä ymmärsivät.
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Ryhmätyö on kaiken muun työmme runko, sillä 
tutkimalla asiat selviävät. Ryhmätyössä saa inspira
tion esitelmää varten, mutta inspiratio ei ole vielä esi
telmä. Esitelmän valmistaminen vaatii työtä ja pon
nistusta. Kristosofinen elämänymmärrys käsittää ko
ko elämän, sekä näkyväisen että näkymättömän elä
män. Siinä olevien asioitten järjestäminen ymmärret
tävään muotoon kysyy työtä. Esitelmää pitäessään 
esitelmöitsijä tuntee sisässään, onko esitelmä Mesta
rin tahdon mukainen. Kristosofinen esitelmöitsijä ei 
tee ”omaa” työtään, ei siksi että hän saisi työstään 
kiitosta. Hän esitelmöi siksi, että Mestareitten suuri 
sanoma tulisi tunnetuksi.

103

Kysymys: Ihmisyyden uskonto, kristosofia, on elä
mänmyönteinen, elämäniloinen elämänymmärrys. 
Ihmiselämä ymmärretään kouluksi, henkisen kehityk
sen ahjoksi. Ihminen on jumalsyntyinen, Jumalan 
poika. Ihmisen tulevaisuus on valoisa. Hän voi naut
tia luonnon raikkaista antimista kuten auringon nou
susta ja laskusta, luonnon kauneudesta, koska koko 
luonto on jumalallista. Toisaalta puhutaan tuomio
kaudesta: elämä on käynyt perin vakavaksi. Kan
soiltakin kysytään, tahdotteko elää vai kuolla. Miten 
nämä seikat sopivat yhteen?

Vastaus: Elämä ei ole paikallaan polkemista, se 
etenee asteittain. Elämä aaltoilee. Kansat syntyvät,
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elävät aikanaan loistokauttaan ja lopulta sammuvat. 
On päivän ja yön, kesän ja talven vaihtelut. Nämä 
kaikki ovat tavallaan pinta-aaltoilua, joiden kuluessa 
ihmiskunta vähitellen lähestyy Jumalaa. Tiedotto
masta tilastaan se on kasvanut päivätietoiseksi ja on 
nyt lähestymässä jumaltietoisuutta.

Pinta-aaltoilun takana tapahtuu suurempaa aaltoi
lua, joka ei ole yhtä helposti havaittavissa: rotujen, 
juurirotujen, ja yhä laajenevasta luomispäivien sar
jat. Seitsemän luomispäivän sarja muodostuu suu
reksi aalloksi. Sen aallon pohja on tämä nykyinen nel
jäs luomispäivä. Mutta nykyinen luomispäivä jakaan
tuu -  ihmiskehityksen kyseessäollen -  seitsemään 
juurirotuun, joista neljäs, atlantilainen juurirotu oli 
syvimmällä aineessa. Nyt elämme viidennessä juuri
rodussa, sen viidennessä alarodussa eli sivistyskau
dessa. Näin ollen elämme nyt koko luomispäiväkaa
ren nousevan portaan ensimmäisellä askeleella. Maa
pallo ja sen ihmiskunta on siirtymässä henkeenpalau
tumisen tielle. Näin kuvailee teosofis-kristosofinen 
elämänymmärrys kehityksemme tietä ja sen metafy
siikan valossa tulee käsitettäväksi, että elämme par
haillaan ihmiskehityksen käänteentekevimmässä ajan
kohdassa. Koko vanha, vuosimiljoonia kestänyt elä
mänmeno on käynyt kestämättömäksi, se luhistuu 
omaan mahdottomuuteensa. Se on perustunut väke
vämmän oikeuteen, sotaan, ryöväykseen, teloituk
seen. . .  Vanhan elämänkäsityksen tukipylväs on 
salaperäinen u s k o, usko väkevämmän oikeuteen; 
sellainen u s k o, että fyysillisesti tai älyllisesti vah
vemmalla, ovelimmalla, sotaisimmalla. . .  ihmisellä
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tai kansalla on o i k e u s  nujertaa heikompi, vähem
män älykäs tai vähemmän väkivaltainen naapurinsa. 
Tällainen u s k o  on aikansa elänyt, se on aivan kuin 
tullut tuomituksi. ”Tuomio”, jos sellaista sanontaa 
käytämme, johtuu siitä, että jumalalliselta taholta on 
ojennettu auttava käsi. On annettu uusi u s k o, 
usko ihmisyyteen, usko ihmisen jumalanpoikuuteen, 
usko veljeyteen, rakkauteen. Jeesus Kristus julisti 
uuden uskon ja meidän aikanamme Pekka Ervast 
teki elämäntyöllään sen uskon käsitettäväksi. Uusi 
usko on tullut vanhan uskon tuomariksi. Ja koska 
tuo uusi usko ei ole vain julistettu sanoma, vaan se 
vaikuttaa myös salaperäisenä uudistavana v o i m a
n a  ihmisten sieluissa, niin maailman kansat ovat jou
tuneet ennenkuulumattomaan käymistilaan. Koko 
maailma kuohuu vanhan ja uuden uskon ristiaallo
kossa. Ihmisten, ihmisryhmien ja kansojen on nyt 
ratkaistava asenteensa näitten voimien välisessä 
kamppailussa. Ja teosofinen metafysiikka paljastaa 
sen tosiasian, että Elämän tahto voittaa lopulta. Ellei 
ihminen, joka on oman henkensä nojalla Isän poika, 
ryhdy yhteistyöhön Isän tahdon kanssa, niin hän sor
tuu. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Ihmiset voivat luoda 
elämänsä helvetiksi, mutta se helvetti on ajassa syn
tynyt ja häviää ajan mukana. Isän tahto voittaa lo
pulta.

Edellä kuvattu ratkaisu kahden uskon välillä ta
pahtuu ihmisyksilön sielussa. Yksitellen ihmiset he
räävät, vaihtavat uskoaan ja siirtyvät ihmiskehityksen 
nousevalle kaarelle. Jeesus Kristus kuvaili sitä tapah
tumaa siirtymisenä Isän valtaistuimen oikealle puo
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lelle. Nuo ihmiset, jotka asettavat elämänsä painopis
teen veljeyteen, ihmisyyteen, rakkauteen, jotka pyr
kivät käytännössä toteuttamaan uutta uskoa, näke
vät elämän valoisana. He saattavat nauttia raikkaista 
elämän antimista, koska he uskovat olevansa Juma
lan poikia ja näkevät koko elämän jumalalliseksi.

104

Kysymys: Mies edustaa korkeinta tietoa ja viisaut
ta, nainen korkeinta taitoa ja hallituskykyä, sanoo 
Pekka Ervast. Miten nämä eri tekijät ilmenevät ra
kentavasti yhteiskuntaelämässä?

Vastaus: Ehkä P. E. tarkoittaa miehistä ja naisel
lista prinsiippiä yleensä, eikä miehiä ja naisia taval
lisina ihmisinä. Ainakin länsimailla ovat miehet ol
leet johdossa, mutta heidän ”viisautensa” on johta
nut yleismaailmalliseen yhteistuhon uhkaan. Entä 
kykenisikö nykyajan nainen hallitsemaan paremmin? 
Mutta jokainen ihminen, olkoon hän mies tai nai
nen, omaa itsessään sekä miehisen että naisellisen 
prinsiipin. Miehinen prinsiippi on älykkyys ja naisel
linen prinsiippi on äidillisyys. Mikäli nämä prinsiipit 
kasvavat ihmisessä tasasuhtaisiksi niin, että järki ja 
tunne auttavat toisiaan, ovat sopusoinnussa keske
nään, sikäli ihminen lähestyy hetkeä, jolloin tahto 
hänessä herää. Tahdon toisintonimenä on silloin us
ko, ja usko on henkinen voima ”joka siirtää vuoria”.
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Kysymys: Kuinka totuuden ehdottomuus-vaatimus 
voisi välttyä ajautumasta oikeaoppisuuden ahdasmie
lisyyteen?

Vastaus: Oppi on mielikuva jostakin asiasta. Esim. 
jälleensyntymisoppi sisältää selityksen, että ihminen 
joutuu kuoltuaan kuolemanjälkeiseen elämään ja 
hän syntyy aikanaan takaisin maan päälle. Sellaista 
oppia voidaan miettiä, arvostella ja siitä voidaan olla 
eri mieltä. Samoin helvettiopista voidaan kiistellä. 
Siitä tehtiin jossakin kirkolliskokouksessa niin ”oikea” 
oppi, että jos ken uskalsi sitä epäillä, niin hänet pol
tettiin hiljaisella tulella. Ja ”oikea”-oppiset tunsivat 
suurta nautintoa katsellessaan ”väärä”-oppisen tus
kia. Kysymys on kuitenkin vain ihmisten tunkkaisissa 
aivoissa olevista mielikuvista, koska nuo ”oikea”- 
oppiset eivät tiedä omakohtaisen kokemuksensa pe
rusteella, onko helvetti olemassa.

Entä jos joku t i e t ä ä  jälleensyntymisen todelli
suudeksi? Jospa joku olisi ratkaissut kuoleman arvoi
tuksen, tutkinut näkymätöntä maailmaa ja ihmisen 
salattua puolta. Silloin hän tietäisi jälleensyntymisen 
tosiasiaksi. Hän ehkä puhuisi siitä toisillekin, sillä 
se olisi hänelle tietoon perustuva totuus, ja se totuus 
olisi suvaitsematon. Se olisi totuus tuolle tietäjälle, 
vaikkei kukaan häntä uskoisi. Hän näkisi ihmisten 
kypsymättömyyden ja tietäisi, ettei noita tietämättö
miä auteta tietoon siten, että hänen tiedostaan teh
dään toisille oppi. Siksi hän ei tyrkytä tietoaan, mut
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ta jos joku todella haluaa kuulla häneltä enemmän 
jälleensyntymisestä, niin hän neuvoo tien: kulje tuo
ta tietä, niin löydät saman totuuden kuin minäkin 
olen löytänyt. Elä sellaista siveellistä elämää, joka 
avaa sinussa itsessäsi olevat uinuvat kyvyt. Gautama 
Buddha ja Jeesus Kristus eivät taluttaneet ketään 
elävältä poltettavaksi. He vain opettivat niitä, jotka 
heitä kuuntelivat.

106

Kysymys: Eroittamiskyky on ensimmäinen ominai
suus puhdistuksen tiellä. Miten olisi eroitettava ihmi
nen hänen esittämästään asiasta?

Vastaus: Miettimällä sekin asia selviää. Eräät ihmi
set esittivät aateskelujensa ja havaintojensa nojalla, 
että Maa kiertää Aurinkoa eikä Aurinko Maata, ku
ten oletettiin. Niitä kohtaan, jotka käsittivät Maan 
kiertävän Aurinkoa, kohdistui toisinajattelevien vai
no. Mutta totuus on suvaitsematon. Maa kiersi Au
rinkoa siitä huolimatta, vaikka sen opin kannattajia 
leimattiin kerettiläisiksi. Tämä on yksi esimerkki 
siitä, ettei osattu eroittaa toisistaan ihmistä ja hänen 
esittämäänsä asiaa. Eiväthän Maan kiertämistä kan
nattavat ihmiset aiheuttaneet Maan kiertoliikettä, he 
vain ilmaisivat oman käsityksensä, joka ehkä oli ha
vaintojen vahvistama.

Nykyajan kerettiläisvainot ovat saaneet toisen 
luonteen. Suuret ihmismassat uskovat, että jokin aate 
eli ”ismi” on ainoa oikea ja se pitää toteuttaa käytän
nössä. ”Ismin” kannattajat puhuvat suuriäänisesti,
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kuinka onnellisiksi ihmiset tulevat, kun heidän op
pinsa toteutetaan. Mutta koska ko. opin kannattajat 
itse ovat ihanteittansa alapuolella, niin he eivät ky
kene toteuttamaan omaksumaansa oppia. Silloin heis
sä herää väkivallan himo ja sen seuraus: toisinajatte
levien ahdistaminen, tuomitseminen, teloittaminen ja 
lopuksi ”uskonsota”. Kaunis aate ihmisten onnellis
tuttamisesta kääntyy päälaelleen, koituen ihmisten 
onnettomuudeksi. -  Kun on kysymys puhdistuksen 
tiestä ja eroittamiskyvystä, niin tielläkulkijan tulee 
aina muistaa, ettei aate ole sama kuin ihminen. Tiel
läkulkija etsii totuutta. Jos hänen mielestään jossakin 
aatteessa piilee totuus, niin sen aatteen ensimmäisen 
julistajan on täytynyt tietää totuus. Niinpä Jeesus 
Kristuksen opit rakkaudesta ja pahanvastustamatto
muudesta olisivat pohjaa vailla, ellei niitten oppien 
julistajalla olisi ollut niistä omakohtaista tietoa. Vain 
totuuden t i e t ä j ä  -  tässä tapauksessa Jeesus Kris
tus -  ruumistuttaa aatteen, mutta tietäjän seuraajille 
aate on vain oppi, mielikuva niin kauan, kunnes he 
kykenevät itse elämään omaksumansa aatteen mu
kaisesti.

107

Kysymys: Miksi itsesääli on harhoista suurin?

Vastaus: Noin sanoi H. P. Blavatsky. -  Säälivä ih
minen pyrkii lieventämään, estämään ja poistamaan 
toisten olentojen kärsimyksiä. Gautama Buddhaa ni
mitetään Säälin Herraksi, sillä hän pyrki poistamaan 
ihmiskunnan kärsimyksiä. Itsesääli tarkoittaa omien

167



kärsimystensä pakenemista. Mutta kärsimykset ovat 
omien tekojen karmallisia seurauksia, niitä ei voi 
paeta. Siksi itsesääli on harhaa, vieläpä suurin har
hoista. Kuitenkin itsesääli rehottaa useassa ihmisessä, 
vieläpä useammalla tavalla. Eräs itsesäälin muoto on 
loukkaantuminen ja siitä johtuva poisvetäytyminen. 
”Minua on siinä ja siinä piirissä loukattu, solvattu ja 
parjattu, minä vetäydyn pois.” Tällöin ihminen säälii 
itseään. Hän odottaa toisilta tunnustusta ja kun sitä 
ei tule, niin itsesääli voittaa.

Entä säälivätkö itseään ne profeetat ja Mestarit, 
joille maailma ei antanut tunnustusta, vaan antoi 
raippoja, upotti kaivoihin tai ripusti hirsi- ja ristin
puille? Eivät. He kestivät maailman pilkan. Entä itse
säälistäkö teosofisen liikkeen takana olevat Mestarit 
vetäytyivät pois, kun teosofinen liike epäonnistui? 
Eivät. He esittivät sanomansa H. P. Blavatskyn suul
la ja kynällä, heidän esiintymisensä oli puolijulkista. 
He tarjosivat apuaan säälistä ihmiskuntaa kohtaan 
ja heidän apunsa määrä oli rajoitettu, sitä rajoitti ih
misten kestokyky. Ihmiset eivät kestäneet enempää, 
sillä heidän itsekkyytensä ja omahyväisyytensä nousi 
vastustamaan ja kaatamaan annettua opetusta. Mes
tareilla ei ollut enempää tehtävää. He vetäytyivät pois 
ja ihmiset saivat kokeilla oman viisautensa pätevyyttä 
-  ja niittää sadon kylvöistään.

108

Kysymys: Mitä Jeesus tarkoitti sanoillaan: Kuol
leet haudatkoon kuolleensa?
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Vastaus: Hän tarkoitti henkisesti kuolleita, sillä ei
väthän fyysillisesti kuolleet voi haudata toisiaan. Jee
sus lisäsi: Seuraa sinä minua. Hän puhui näin ihmi
selle, joka oli henkisesti hereillä, joka oli valmis seu
raamaan Jeesuksen esittämää uutta elämänymmärrys
tä. Niitä ihmisiä, jotka eivät piitanneet hänen sano
mastaan, hän nimitti kuolleiksi.

109

Kysymys: Mitä näköaloja avaa Pekka Ervastin lau
se: ”. . . aristokratinen henki, joka korkeimman tie
don alkuasteilla on totuudelle ominainen, tahtoisi ko
hottaa ja valistaa ihmiskuntaa; demokratinen henki, 
joka veljeyden alkuasteilla on rakkaudelle ominai
nen, tahtoisi luoda suurempaa onnea maailmaan. 
Kumpikaan niistä ei yksin vie päämäärään”?

Vastaus: Tässä puhutaan aristokratian eli ylimys
vallan ja demokratian eli kansanvallan h e n g e s t ä, 
siis aatteesta, maailmankatsomuksesta, eikä yhteis
kunnasta, jossa noita aatteita toteutetaan. Lisäksi pu
hutaan korkeimman tiedon ja veljeyden a l k u a s
t e i s t a.

Me tavalliset ihmiset saatamme ihannoida joko 
ylimysvallan tai kansanvallan a a t e t t a  aivan hen
kilökohtaisten intressiemme kannustamana. Jos toi
nen tai toinen aate tuntuu lupaavan meille henkilö
kohtaista etua: parempaa palkkaa, paremman yhteis
kunnallisen aseman tms., niin annamme sille aatteelle
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”kannatuksemme”. Tämä on mitä yleisin ilmiö ja se 
todistaa, että tällöin eletään ko. aatteitten alkuasteel
la. Kun näin alkukantaisesti ymmärrettyä ylimysval
lan tai kansanvallan aatetta ryhdytään toteuttamaan 
yhteiskuntaelämän puitteissa, niin tulokset ovat sen 
mukaisia. Kansojen historioista löydämme kosolta 
esimerkkejä sekä ylimysvaltaisista että kansanvaltai
sista yhteiskuntamuodoista ja näemme, että kumpi
kin aate a l k u a s t e i s e n a  toteutuessaan johtaa 
-  sotaan. Soditaan totuuden tai veljeyden puolesta 
tai näitten aatteitten johdannaisten puolesta, sillä 
kaikkien aatteitten puolesta on sodittu.

Todellinen ylimysvalta merkitsee totuuden t i e
t ä m i s t ä  ja todellinen kansanvalta veljeyden to
t e u t t a m i s t a. Molemmat yhdessä takaavat ihmis
kunnan onnen, rauhan ja hyvinvoinnin. Mutta totuu
den tietäjiä ovat vain Valkoisen Veljeskunnan Mes
tarit ja he myös ovat veljeyden käytännöllisiä toteut
tajia. Ylimysvalta ja kansanvalta toteutuvat yhteis
kunnissa vasta sitten, kun Viisauden Mestarit hallit
sevat maailmaa.

110

Kysymys: Johanneksen evankeliumin 17:9 sano
taan: ”Minä rukoilen heidän edestänsä; en minä maa
ilman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä 
olet minulle antanut, koska he ovat sinun -.” Eikö 
Jeesus rukoillutkaan kaikkien ihmisten edestä?

Vastaus: Kysymyksessä oleva lause jatkuu: ”. . . ja 
kaikki minun omani ovat sinun, ja sinun omasi ovat
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minun -  ja minä olen k i r k a s t e t t u  h e i s s ä”. 
17:6 sanotaan mm.: ”He olivat sinun, ja sinä annoit 
heidät minulle, ja h e  o v a t  o t t a n e e t  s i n u n 
s a n a s t a s i  v a a r i n ”. -  Tässä puhutaan niistä 
ihmisistä, jotka ovat hyväksyneet Jeesuksen opetta
man elämänymmärryksen ja joissa se on kantanut 
hedelmää ja jotka Kristus on kirkastanut.

Johanneksen evankeliumi on kirjoitettu siten, että 
siinä puhuu usein -  ei ihminen Jeesus, vaan -  kos
millinen Kristus. Näin on tässäkin yhteydessä, ”pu
huja” on Kristus. 17:5 sanotaan: ”Ja nyt, Isä, kir
kasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka mi
nulla oli sinun tykönäsi, e n n e n k u i n  m a a i l
m a  o l i k a a n ” .- Jeesus Natsarealainen oli kuol
lessaan keski-ikäinen mies, ei hän ollut vanhempi 
kuin maailma. Mutta kosmillinen Kristus, Isän ajatus 
siitä mihin ilmennyt olemassaolo pyrkii kehityksen 
tietä, oli ”ennenkuin maailma olikaan”. Jeesus Kris
tus oli kosmillisen Kristuksen täydellisin ilmentäjä 
ja edellä esitetty on kuin Kristuksen ”puhetta”. Kris
tus sanoo rukoilevansa niitten edestä, joissa Kristuk
sen elämä jo vaikuttaa. He ovat avun tarpeessa, jotta 
Kristus heissä kasvaisi. Ei maailma kaipaa Kristuk
sen apua, ei kaivannut Jeesuksen eläessäkään. Maa
ilma veti Kristuksen ilmentäjän ristinpuulle.

Tässä on kysymys ihmiskunnan suuresta joukosta 
kootuista ”valituista sieluista”, niistä ihmisistä, jotka 
jälleensyntymiensä kuluessa ovat enemmän ahkeroi
neet, olleet profeettojen oppilaina, saaneet jonkun 
verran henkistä koulutusta mysterioissa, tai muulla 
tavalla lähestyneet sellaista kohtaa kehityksessään,
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että ovat vastaanottavia Kristuksen rakkaushengelle. 
Sellaisia sieluja olivat mm. Jeesus Kristuksen oppi
laat. Ihmiskunnan henkinen kasvu on riippuvainen 
noista ”valituista sieluista”, sillä he ovat edelläkulki
joita. He vetävät ihmiskunnan raskasta kivirekeä. 
Kristus ”rukoilee”, ponnistelee noissa valiosieluissa, 
jotta he jaksaisivat työskennellä muun ihmiskunnan 
takia.

111

Kysymys: Mestari K. H. opettaa ”Viisauden-Mes
tarien kirjeissä”, että jokainen juurirotu tulee lei
kattavaksi kahtia. Miten käynee tämän viidennen juu
rirodun?

Vastaus: Mestari K. H. sanoo samassa kirjeessään 
että ”. . . kiertokulun laki on sama ja muuttuma
ton”, että sama laki koskee jokaista juurirotua. ”Jo
kaisen uuden ’pimennyksen’ sanansaattajina ovat 
luonnonmullistukset, jotka tapahtuvat joko tulen tai 
veden kautta, mutta siitäkin riippumatta tulee jokai
nen ’kehä’ eli juurirotu leikattavaksi kahtia, niin sa
noakseni, jommankumman avulla. . .  Kun teidän 
rotunne, viides rotu, on saavuttanut fyysillisen älyn
kehityksensä huipun ja kohonnut korkeimpaan sivis
tykseen (muistettakoon se erotus, jonka teimme 
a i n e e l l i s t e n  ja henkisten sivistysten välillä); 
kun se ei enää kykene kohoamaan sen korkeammalle 
omassa kehässään, niin sen edistyminen ehdotonta
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pahaa kohti pysähdytetään. . .  jonkin luonnonmul
listuksen avulla”. (I osa s. 282).

Mestari K. H. puhuu f y y s i l l i s e n  ä l y n k e h i
t y k s e n  h u i p u s t a, mikä merkitsee a i n e e l
l i s t a  sivistystä. Sillä voimme ymmärtää materialis
tista sivistystä ja teknillistä edistystä, jotka eivät ota 
huomioon ihmistä henkisenä jumalolentona. Länsi
mainen sivistys, joka on vallannut alaa toisissakin 
maanosissa on kieltämättä aineellista sivistystä. Se 
johtaa -  Mestari K. H :n sanojen mukaan -  ehdotonta 
pahaa kohti. Ellemme ole aivan sokaistuneita katsel
lessamme länsimaisen sivistyksen pintakiiltoa näem
me, että ihmiskunta on keksinyt joukkotuhoaseet, 
joilla -  kuten asiantuntijat toteavat -  voidaan tehdä 
ihmiskunnan itsemurha. Elämme nyt tämän kouriin
tuntuvan tosiasian edessä, joten on syytä kysyä: On
ko ehdoton paha se, jos ihmiskunnan elämä sammuu? 
Voiko ihmiskunta tehdä sen suurempaa pahaa kuin 
tuhota itsensä? -  Nuo Mestarit tarjosivat auttavan kä
tensä. He opettivat h e n k i s t ä  sivistystä, mutta 
sitä ei otettu vastaan kyllin tehokkaasti. Apua ta r
jottiin kriitillisessä ajankohdassa, jolloin viidennen 
juurirodun viides alarotu, joka edustaa koko viiden
nen juurirodun tyyppiä, nostaa a i n e e l l i s e n 
ä l y n k e h i t y k s e n  huippuunsa.

112

Kysymys: Mitä merkitsee lähimmäisen auttami
nen?
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Vastaus: Se merkitsee luonnollisesti apuakaipaa
van auttamista. Mutta siinäkin piilee ansa: autetta
vasta voidaan tehdä auttajiensa uhri. On menetelty 
niinkin, että sodissa silvottuja invaliideja kuljetettiin 
avoautoissa pitkin katuja, jotta ihmisten sääli heräisi. 
Tässäkin tapauksessa autettavat joutuivat auttajiensa 
uhreiksi.

113

Kysymys: Kun Johannes kastoi Jeesuksen, niin 
Johannes näki hengessään Pyhän Hengen eli Isän 
voiman laskeutuvan Jeesukseen. Oliko tämä tapahtu
ma Johannekselle kirkastus? Näin voisi olettaa, kun 
Uuden Testamentin niukkojen tiedonantojen valos
sa tarkastelee Johanneksen elämää ja toimintaa.

Vastaus: Kysymys vaatii hieman esiselitystä. -  
Melkisedekin koulussa tunnettiin neljä suurta vihki
mystä, jotka koskettivat ihmisen olemuksen eri puo
lia. Ensimmäinen vihkimys kosketti ymmärrystä, jär
keä, totuuden näkemystä. Pekka Ervast, suositelles
saan vanhan tien vihkimyksille selventäviä nimityksiä, 
nimitti ensimmäistä vihkimystä ”totuuden helmeksi” . 
Ken oli suorittanut ensimmäisen vihkimyksen van
halla tiellä, hän tajusi kirkkaan totuuden. Se vihki
mys merkitsi Merkurius-planeetan voimien voitta
mista, -  Merkuriusta nimitetäänkin kosmillisen to
tuuden peiliksi.

Toinen suuri vihkimys olisi nimeltään ”rakkauden 
silmä”. Tuollainen nimi viittaa voittoon tunneluon
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non yli ja se vihkimys on tekemisissä Venus-planee
tan voimien kanssa. Venus-planeettaa on pidetty rak
kauden jumalattarena. Toisen vihkimyksen saavutuk
sena on myös eroittamisen kyky, selvä näkemys mm. 
lemmen ja rakkauden keskinäisistä suhteista.

Kolmatta vihkimystä P. E. ehdotti nimitettäväksi 
”kanteleen soitoksi”, sillä se koskettelee ihmisen tah
toa: pahan ja hyvän keskinäistä suhdetta. Kolmas 
suuri vihkimys on tekemisissä maapallon hengen ins
piration kanssa, ja Maan planeettahenki on Saatana. 
Maa on kunnian koulu. Kolmannessa eli Maa-vihki
myksessä nostetaan valkoinen tietäjä-viisaus kun
niaan. Kalevalan suuri tietäjä on Väinämöinen, joka 
kanteleellaan taltuttaa luonnon ja luo rauhan ja on
nen maailmaan. Väinämöisenkaltaisella valkoisella 
tietäjällä on jo oppilaita, jotka saavat aikanaan nähdä 
opettajansa henkisen suuruuden ja kirkkauden.

Neljäs suuri vihkimys olisi nimeltään ”ristin miek
ka”. Tuollainen nimi kuvaa taistelussa uhrautumista, 
persoonallisuuden uhrikuolemaa. Se vihkimys on 
tekemisissä Mars-planeetan voimien voittamisen 
kanssa, taistelusta, sodasta luopumista.

Nämä neljä suurta vihkimystä tunnettiin Melkise
dekin koulussa eli vanhan liiton tiellä, aikana, jol
loin Jeesus Kristus ei vielä ollut suorittanut elämän
työtään. Nuo vihkimykset kulkivat totuuden Pyhän 
Hengen merkeissä ja ne koettiin unimaailmassa, sillä 
kosmillinen Kristus ei ollut vielä koettavissa fyysilli
sessä päivätajunnassa.

Jeesus Kristus avasi uuden tien, jota nimitetään 
Pojan eli Kristuksen tieksi. Kristus laskeutui Jeesuk
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sessa päivätietoisuuteen asti, joten vihkimykset tuli
vat koettaviksi päivätajunnassa. Jeesus Kristus koki 
vihkimyksiä päivätajuisesti, joten hänen fyysillinen 
elämänsä eli historiansa muodostui vihkimysdraa
maksi. Siinä esiintyi neljä keskeistä kohtaa: synty
mä Betlehemissä, kaste Jordanilla, kirkastus vuorella 
ja kuolema Golgatalla. Vanhan tien neljä vihkimystä 
kertautuivat siis m u o d o l l i s e s t i, mutta ne sy
venivät sisäisesti ja veivät siis vanhan tien neljännes
tä eli Mars-vihkimyksestä e t e e n p ä i n. Ken siis 
astuu Jeesus Kristuksen avaamalle Pojan tielle, hän 
astuu Mars-vihkimykseen, luopuu sodasta, verenvuo
datuksesta. Tämän tehtyään hän voi seurata Vuori
saarnan uutta tietä.

Johannes Kastaja kulki vanhaa tietä, hän kävi Mel
kisedekin koulua. Hänen menneisyydestään ei ole 
tietoa. Mutta hänellä oli oppilaita, joista osa siirtyi 
Jeesuksen oppilaiksi. Se seikka, että hänellä oli op
pilaita, jotka luonnollisesti olivat mukana kun Jo
hannes kastoi Jordanilla, osoittaa, että Johannes oli 
henkisellä tiellään ratkaisemassa, kenelle kuuluu kun
nia. Johannes koki maapallovihkimystä. Kun hän kas
toi Jeesuksen, niin hän sai henkisen kokemuksen: 
hän näki, että Jeesus oli häntä edellä, ylempänä, ja 
siksi kunnia kuuluu Jeesukselle. Tästä Johannes myös 
puhui oppilailleen sanoen, että hänen jälkeensä tu
lee se, joka kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella. Jee
suksen kaste merkitsi näin ollen Johannekselle sa
mantapaista kokemusta, joka Jeesukselle tapahtui 
kirkastuksen vuorella, vaikka Johanneksen kirkas
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tuskokemus tapahtui Pyhän Hengen tiellä, siis alem
pana kuin Jeesuksen vastaava kokemus.

Johannes Kastajan myöhemmät elämänvaiheet 
osoittavat, että hän koki tämän kirkastuskokemuksen
sa jälkeen Golgatan, kun hänen päänsä katkaistiin. 
Johanneksen Golgata oli hänen Mars-vihkimyksensä 
ja se tapahtui Pyhän Hengen tiellä. Pekka Ervast pu
huu tästäkin seikasta.

Johannes Kastajan kyseessäollen huomaamme, 
että kun Kristus saavutti Jeesuksen päivätajunnan 
Jordanin kasteessa, niin se oli niin valtava tapahtu
ma, että Johanneskin, vaikka hän koki Pyhän Hengen 
tien vihkimyksiä, tajusi p ä i v ä t a j u i s e s t i  jota
kin siitä, mitä Jeesukselle tapahtui. Tosin hän vielä 
sen jälkeen epäili ja lähetti erään oppilaansa kysy
mään Jeesukselta: oletko sinä se odotettu? Kui
tenkin hän päivätietoisesti tajusi olevansa aivan kuin 
vanhan tien päätepiste.

114

Kysymys: Kesäkursseilla keskusteltiin Valkoisen 
Veljeskunnan tarjoamasta avusta länsimaille. Apu oli 
teosofinen sanoma. Keskustelun yhteydessä todettiin, 
ettei tarjottu apu sisältänyt ainoastaan valoisampaa 
elämänkatsomusta eikä eräitä oppeja karmasta, jäl
leensyntymisestä, Mestareista, jne., vaan teosofisen 
sanoman ydin oli toisaalla. Etsittiin ihmisiä, jotka 
tekisivät totta uskontojen moraaliopetuksista, kulki
sivat radsha joogan tietä, jotta heistä tulisi Mesta
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reitten aloittaman työn jatkajia. Vain siten saattoi 
henkinen sanoma tuottaa satoa.

Kun katselen itseäni näen, miten kaukana toisis
taan ovat uuden elämänymmärryksen hyväksyminen 
ja sen sulattaminen itseeni. Olen kristosofisen sano
man hyväksyjä, en vielä sen toteuttaja. Onko tässä 
vaara jähmettyä taivasten valtakunnan portille? Kal
taisiiniko ihmisiin soveltuvat Jeesus Kristuksen sa
nat: Voi teitä, kun ette mene itse sisälle ettekä salli 
toistenkaan menevän?

Vastaus: Kysymykseen saamme kaksi vastausta: 
Joka on meidän puolellamme, ei ole meitä vastaan, 
ja: Joka ei meidän kanssamme rakenna, hän on mei
tä vastaan. Kun ihminen tutustuu henkiseen elämän
ymmärrykseen ja näkee siinä totuuden, hyväksyy 
sen, tutkii sitä saaden valoisamman käsityksen elä
mästä, niin häneen sopii sanat: Joka on meidän puo
lellamme, ei ole meitä vastaan. Mutta tämä asenne 
ei ajanollen riitä. Odotetaan, että etsijä ryhtyy työs
kentelemään elämänymmärryksensä puolesta niillä 
kyvyillä, joita hänellä on. Häneen sopii sanat: Joka 
ei meidän kanssamme rakenna, hän on meitä vas
taan. Elämä ei ole paikallaan polkemista, se joko ete
nee tai taantuu. Katsokaamme kristillisiä kirkkoja 
dogmeineen, rituaaleineen, pappisvirkoineen. . . 
Kirkot eivät rakenna Jeesus Kristuksen kanssa ja 
siksi ne ovat taantuneet. Ne ovat estee
nä taivasten valtakunnan portilla, sillä ne tuomitse
vat -  jopa kirkonkirouksin -  ne ihmiset, jotka ajatte
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levät uskonnosta toisin kuin kirkot opettavat. Jos 
kirkot rakentaisivat M e s t a r i n s a  k a n s s a ,  
niin ne julistaisivat kristinuskona Mestarinsa siveel
lisiä opetuksia, Vuorisaarnaa.

H. P. Blavatsky tuo kirjoituksissaan esiin sen aja
tuksen, että teosofisen sanoman edistymisen ehtona 
on ”kourallinen” vakavia teosofeja, jotka tekevät tot
ta teosofisesta elämänymmärryksestä. Samaan tähtää 
Pekka Ervast opetuksissaan. Kun on vakava -  vaik
kapa harvalukuinenkin -  joukko, joka seuraa kiin
teästi Mestareitten opetuksia, niin he etenevät itse ja 
työskentelevät Mestareitten sanoman puolesta. Vaik
ka henkinen liike laajetessaan rönsyileekin, vaikka 
sen sivuvirtaukset madaltuvatkin, niin keskusytimes
tä virtaa uutta elämää, koska se on yhteydessä Val
koisen Veljeskunnan kanssa.

115

Kysymys: Miten olisi selitettävä Jeesuksen ylös
nouseminen kirkollisen näkemyksen omaavalle?

Vastaus: Sokea usko on melkein läpitunkematon 
este totuuden valolle. Jos ken on omaksunut esim. 
Jeesuksen ylösnousemuksesta sellaisen ”uskon”, että 
se tapahtuma oli Jumalan ihme, jota syntisen ihmi
sen ei pidä tutkia, niin työlästä on hänelle esittää 
muuta näkökantaa. Mutta jos asianomainen haluaa 
kuunnella, niin voihan yrittää puhua.
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Eräät Uuden Testamentin kohdat viittaavat sii
hen, että Jeesus toimi fyysillisessä ruumiissaan vielä 
ristiinnaulitsemisensa jälkeen. Tulihan hän mm. op
pilaittensa nuotiolle ja pyysi ruokaa ja söi. Pistis Sop
hia kertoo Jeesuksen opettaneen oppilaitaan yksi
toista vuotta ristiinnaulitsemisen jälkeen. Nämä sei
kat viittaavat siihen, että Jeesus virkosi valekuolleis
ta. Mutta tämä oli, kuten Pekka Ervast opettaa, vain 
ylösnousemismysterion karkein ja näkyvä puoli. Si
säinen puoli oli siinä, että Jeesus kävi tajunnassaan 
läpi koko kuoleman prosessin ja voitti kuoleman. Jee
sus kävi läpi niitä suuria henkisiä kokemuksia, jotka 
sisältyivät kuolemattoman ruumiin, aurinkoruumiin 
rakentamiseen, ja jos hän olisi kuollut ristillä siten, 
että hopealanka olisi katkennut, olisi hänen aurinko
ruumiinsa rakentaminen jäänyt keskeneräiseksi. Mut
ta hän virkosi eloon ja sai elämäntyönsä päätökseen. 
Se oli, koko ihmiskuntaa ajatellen, suunnaton voitto. 
Kun tutkimme Pekka Ervastin opetuksia kaikesta sii
tä työstä, jota oli tehty jo vuosimiljoonia sitä mys
teriota varten, joka Jeesus Kristuksessa sai täytty
myksensä, niin alamme aavistaa ylösnousemusmys
terion kantavuutta.

116

Kysymys: Kun vanhan liiton vihkimyskokelaat ko
kivat Kristuksen läsnäoloa näkymättömässä maail
massa, niin olivatko kokelaat tavallisessa transsissa? 
Mikä siinä oli hierofantin osuus? Entä Johannes Kas
taja, oliko hän hierofantti?
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Vastaus: On ero transsilla ja transsilla. Spiritisti- 
meedion transsi on passiivinen, meedio antautuu tun
temattomien voimien haltuun. Mysterio-oppilas oli 
aktiivisessa transsissa. Hän oli käynyt läpi pitkän ja 
vaikean treenauksen ja sisäisen puhdistuksen, voitta
nut eläinluontonsa ja kirkastanut astromenttaalisen 
sieluverhonsa järkeväksi. Hän etsi tietoisesti kuole
mattomuutta ja etsiminen tapahtui hierofantin val
vonnassa. Vasta sitten hän oli valmis kohtaamaan 
oman sielunsa näkymättömässä maailmassa ja koke
musperäisesti todistamaan itselleen mysteriokoulu
tuksessa saavuttamansa voiton. Ollessaan tietoisena 
fyysillisen ruumiinsa ulkopuolella hän tiesi voitta
neensa kuoleman ainakin alustavasti. Hän voi näky
mättömässä maailmassa etsiä Kristusta. Hierofantti 
auttoi häntä suorittamalla vihkimyksen, tai ehkä oi
keammin sanoen oli Melkisedekin edustajana, kun 
Melkisedek antoi tähtensä loistaa.

Johannes Kastaja oli vanhan liiton tietäjä, ei hän 
muutoin olisi osannut tietoisesti valmistaa tietä Jee
sus Kristuksen elämäntyölle. Jeesus antoi tunnustuk
sen Johannes Kastajalle nimittäen hänet suurimmaksi 
vaimoista syntyneistä. Vieläpä sanoi Johanneksen 
olevan jälleensyntyneen profeetta Elian ja siten pai
notti Johanneksen henkistä suuruutta. Mutta Johan
nes Kastaja ei ainakaan myöhemmässä vaiheessa toi
minut suljetussa mysteriolaitoksessa, sillä hän lähti 
opettamaan ihmisiä toimien julkisesti. Hän ”saarnasi 
parannuksen kastetta” kehottaen ihmisiä luopumaan 
paheistaan ja valmistautumaan uuden liiton elämän
ymmärrykseen.
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117

Kysymys: Ovatko ne ihmiset, jotka ottavat vas
taan Pekka Ervastin uuden elämänymmärryksen, tu
levien rotujen henkisiä opettajia?

Vastaus: Tulevia rotuja, mm. valmisteilla olevaa 
viidennen juurirodun kuudetta alarotua kuvataan 
sellaiseksi, että mm. sodat tulevat poistumaan ja ma
terialistinen maailmankuva sortuu, sekä nykyiselle 
älyn valtaistuimelle nousee Jeesus Kristuksen julis
tama ihmisrakkaus. Kaiken tämän näemme Pekka 
Ervastin opetuksissa, joten tulevan rodun uskonto on 
jo julistettu. Sen uskonnon opettajina kykenevät ole
maan vain ne ihmiset, jotka omaksuvat uuden uskon
non elämänymmärryksen. -  Sivistyskausi edellyttää 
uskontoa, joka kykenee selvittämään ihmisille elämän 
tarkoituksen ja näyttämään tietä ihmisyyteen. Siihen 
ei kykene kukaan muu kuin jumaltietoinen uskon
non luoja; ihmisviisaus on avuton. Kun sivistys hyl
kää jumalviisauden vääristelemällä uskonnon, niin 
sen tilalle nousee ihmisviisaus uskonnon auktoriteet
tiudella. Seurauksena on, kuten näemme nyky-yhteis
kunnista, väkivalta, sota, keskitysleirit ja kaasukam
miot, siis hirmuvalta. Siksi on kasvatettava uuden us
konnon opettajia.

118

Kysymys: Pekka Ervast sanoo muistaakseni jossa
kin kirjoituksessaan, että Rosenkreutz on se suuri
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Mestari, joka on lähellä Jeesus Kristusta ja on jokai
sen okkultisen ja mystillisen seuran takana Euroo
passa. Onko ajateltavissa, että Rosenkreutz osallis
tuu henkiseen työhön myös nykyaikana, syntymällä 
maailmaan uudelleen?

Vastaus: Pekka Ervast sanoi myös viimeisten pu
heittensa yhteydessä hieman oraakkelimaisen lau
seen: Tämä voi merkitä, että H. P. Blavatsky on sa
nonut: Minäpä synnyn Suomeen. -  Näitä asioita on 
turha pohtia, siitä on karvaita kokemuksia teosofisen 
liikkeen historiasta. Eräät teosofiset johtohenkilöt 
tekivät lapsesta, jolla ei vielä ollut elämänkokemusta 
eikä ollut elämäntyöllään näyttänyt kuka hän on, 
suuren maailmanopettajan. Nuorukainen omaksui 
opettajiensa tarjoamat kuvitelmat ja uskoi -  omien 
sanojensa mukaan -  niihin itsekin. Mutta kun hän 
varttui ja ryhtyi itse ajattelemaan, niin hän kumosi 
opettajiensa väitteet. Tämä on varoittava esimerkki 
ja samalla todiste selvänäköisten tutkimusten epäluo
tettavuudesta. Kun suuri henkinen opettaja tulee 
maailmaan, niin hän tulee voimalla varustettuna. Ei 
hän tyydy istumaan piilossa, hän näyttää elämän
työllään henkisen voimansa. Ja puu tunnetaan hedel
mistään. Jos ken väittää olevansa Kristuksen apostoli 
ja jatkavansa hänen työtään, niin Jeesus Kristuksen 
Vuorisaarnaa hän ei kiellä, vaan rakentaa sen poh
jalle. Jos hän on Kristuksen Valkoisen Veljeskunnan 
jäsen, niin hän kunnioittaa toisten uskontojen ope
tuksia, sillä niittenkin julistajat ovat Valkoisen Vel
jeskunnan Mestareita. Jos esim. H. P. Blavatsky syn
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tyy Suomeen, kuten edellä mainittu P. E:n lause viit
taa, niin häntä emme tunne mistään muusta kuin ope
tuksistaan, rinnastamalla niitä Buddhan, Jeesuksen, 
H. P. Blavatskyn, Pekka Ervastin ja J. R. Hannulan 
opetuksiin. Viimeksi mainitut nojaavat Buddhaan ja 
Jeesukseen hyljäten sodan ja väkivallan.

119

Kysymys: Kirjassaan ”Ihmisyyden uskonto” Pekka 
Ervast sanoo mm: ”Kuudennen juurirodun ihmises
sä tulee olemaan kehittyneenä astralinen aisti ja se 
merkitsee, että hän näkee sellaista, mitä ainoastaan 
harvat ihmiset nykyään näkevät . . .  Se (uskonto) tu 
lee opettamaan, millä tavalla ihminen astraalisessa 
maailmassa pääsee yhteyteen suurten ja pyhien olen
tojen kanssa, Jumalien ja Mestarien kanssa, jotka 
saattavat viedä häntä eteenpäin näkymättömän maa
ilman tuntemisessa”.

Jeesus Kristus ja Pekka Ervast neuvovat puhdista
maan sydäntä ja järkeä Vuorisaarnan viitoittamalla 
tavalla. Jos seuraamme näitä ohjeita ei liene väärin 
tutkia astraalimaailmaa, sillä ovathan motiivimme 
puhtaat?

Vastaus: P. E. sanoo että k u u d e n n e n  j u u
r i r o d u n  ihmisessä t u l e e  o l e m a a n  kehitty
neenä astraalinen aisti. Hän puhuu tulevaisuuden ih
misestä. Me olemme nyt viidennen juurirodun ihmi
siä eikä meillä ole astraalinen aisti heränneenä, pait
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si poikkeustapauksissa. Miten voi tutkia astraalimaa
ilmaa, ellei ole siihen tarvittavia aistimia? Nykyiset 
viisi aistiamme ovat kehittyneet ruumiillisen kehityk
sen ohella, ja joskin kuudes aisti onkin enemmän eet
terinen, niin silläkin on vastakohdat kemiallis-fyysil
lisessä ruumiissamme. Ei astraalista aistia voi ”ke
hittää” kuka tahansa, sillä fyysillistä ruumista hal
litsevat karman ohjaamat perintötekijät. Jos kenellä 
ei ole selvänäköisyyden edellytyksiä omassa ruumiis
saan ja yrittää sitä herättää joillakin keinoilla, niin 
hän tuhoaa organisminsa repiessään rikki ali- ja päi
vätajuntansa suojelevan kynnyksen.

Kysyjä nähtävästi ajattelee, että motiivien puh
taus aivankuin oikeuttaa etsimään ja käyttämään joi
takin keinoja, jotta selvänäköisyys heräisi. Entä mistä 
tiedämme ovatko motiivimme puhtaat? Kuka on tu t
kinut sielunsa pohjia myöten? Itsensä tutkiminen ei 
ole vain älyn asia, motiivien puhtaus koetellaan käy
tännöllisessä elämässä, ja niitten epäpuhtaus tulee 
kompastuskiveksi. Jos pyrkii seuraamaan vaikkapa 
Vuorisaarnan neuvoja s e n  v u o k s i  että saisi sel
vänäköisyyskyvyn, niin siinä on itsekäs motiivi: 
m i n ä  tahdon tutkia näkymätöntä maailmaa ja vai
najien elämää, jotta m i n ä  selvänäköisenä olisin 
toisten yläpuolella. Tämä on tuttu psykismin ansa. 
H. P. Blavatsky jo painotti sitä, että teosofia on alt
ruismia, ihmisystävyyttä, että ihmisen tulee kasvaa 
sääliväksi, hyväksi, kaikkia rakastavaksi. Ja Pekka 
Ervast painotti Vuorisaarnan henkeä selvimpänä ja 
täydellisimpänä elämänoppaana. Miksi? Siksi että 
kun kasvamme sisäisesti taivaallisen Isämme täydel
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lisyys-ihannetta kohti oikaisemalla itseämme Vuori
saarnan henkeen jokapäiväisen elämämme hyörinäs
sä, niin kerran kypsymme Mestarin oppilaiksi. Siihen 
asti saamme ponnistella omin voimin ja sielumme so
pukoista nousee uskomattoman paljon kuonaa, jota 
saamme siistiä. Siten opimme tuntemaan itseämme. 
Se työ voi näyttää toivottomalta, sillä se ei ole hetken 
työtä. Se voi kestää ruumistuksesta toiseen, mutta 
mikään ponnistus ei mene hukkaan. -  Elämänkoulu 
täällä maapallolla on sellainen, että meidän on tul
tava Mestarin oppilaiksi ja sitä tietä Valkoisen Vel
jeskunnan jäseniksi. Mestari elää Kristuksessa ja 
myös meissä tulee Kristuksen herätä.

120

Kysymys: Mitä merkitsee Jeesuksen puhe: Ylös
nousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle, vaan 
ylösnousseet ovat kuin enkelit taivaissa?

Vastaus: Rahvaanomainen ylösnousemusoppi juu
talaisilla oli -  Vanhan Testamentin kuvauksista pää
tellen -  sellainen, että maahan haudatut ruumiit nou
sevat haudoistaan. Jeesus puhui aikansa juutalaisille, 
hänen oppilaansakin olivat juutalaisia, aikansa kas
vatteja. Jeesukselle tehty kysymys, miten menettelee 
ylösnousemuksessa mies, joka on ehtinyt elämänsä 
aikana olla useamman naisen aviopuolisona, osoit
taa, että kysymykseen sisältyy edellä mainittu rah
vaanomainen ylösnousemususko. Jeesuksen vastaus
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ei vahvista tuota karkean materialistista käsitystä, sil
lä hän vastaa, ettei ylösnousemuksessa naida. Silloin 
eletään enkeleitten tavalla. Enkeli merkitsee lähettiä, 
tässä tapauksessa taivaan lähettiä. Ruumiillinen ylös
nousemus merkitsee jälleensyntymistä. Kun ihminen 
syntyy lapsena maailmaan, niin se on ruumiillinen 
ylösnousemus, ja pieni lapsi on sukupuoleton olipa 
hän tyttö tai poika. Hän on taivaista tullut olento, 
taivaan lähetti, kunnes hän kasvaa sukupuoliolennok
si. -  Mutta Jeesuksen vastaus sisältää samalla sy
vemmän totuuden. Ruumiillinen ylösnousemus -  jäl
leensyntymä -  on ennustus henkisestä ylösnouse
muksesta, josta mm. Paavali puhuu sanoessaan, että 
kylvetään maallinen ruumis ja herätetään henkinen 
ruumis. Ihmissielu käy elämänkouluaan jälleensyn
tymisen ”pyörässä” sitä varten, että hän syntyisi 
hengestä, että hän rakentaisi itselleen, kuten Jeesus 
rakensi, kuolemattoman, kirkastetun ruumiin. Siinä 
ruumiissa eläen hän on voittanut sukupuolisuuden 
harhat ja hänestä on tullut todellinen taivaan lähetti, 
joka toteuttaa suuren elämän tahtoa.

121

Kysymys: J. R. Hannula painottaa, että on opit
tava seisomaan omilla jaloillaan sekä siveellisesti että 
taloudellisesti. Onko menneillä ruumistuksillamme 
osuutta nykyiseen köyhyyteemme tai rikkauteemme?

Vastaus: Koska elämme karmanalaisessa maail
massa, niin nykyinen ympäristömme ja olosuhteem
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me on luonnollinen seuraus menneisyydestämme. 
Niinikään kykymme, taipumuksemme ja luonteen
ominaisuutemme ovat karmallisia seurauksia men
neisyydestämme. Ahkera ja tarmokas ihminen voit
taa karmallisia seikkoja, joten kohtalo ei yksin mää
rää ihmisen elämänjuoksua.

Taloudellinen itsenäisyys on helposti käsitettävissä. 
Sen sijaan siveellisen itsenäisyyden käsittäminen 
saattaa tuottaa vaikeuksia.

Aikamme ns. kristillinen sivistys on ottanut moraa
liohjeikseen Mooseksen käskyt. Niiden henkeä 
muokkaamalla on luotu yhteiskuntamoraali. Niinpä 
Jahve sanoo olevansa kiivas ja kostava Herra, jota 
tulee kumartaa ja palvella; muita jumalia ei saa ku
martaa. Tämän käskyn nojalla on muokattu laki Ju
malan pilkasta. ”Älä tapa” sanoo Jahve, ja siksi tap
pamista estetään rikoslain avulla. Mutta yhteiskunta
moraali ei hyväksy selvää tappamiskieltoa sellaise
naan, sillä sodassa tappaminen ei ole ainoastaan lu
vallista vaan pakollista. Tällöin tappamasta kieltäyty
minen on rikos. -  Jeesus Kristuksen siveelliset ohjeet 
esiintyvät Vuorisaarnassa, mutta yhteiskuntamoraali 
ei ota niitä lukuun. Kristikuntaa ajatellen on siis kaksi 
moraalia: vallitseva yhteiskuntamoraali ja Jeesus 
Kristuksen ilmoittama moraali. Kahta herraa ei voi 
palvella, joten totuudenetsijä joutuu valitsemaan, 
noudattaako hän yhteiskuntamoraalia vaiko Kris
tuksen moraalia. Siveellinen itsenäisyys merkitsee 
kieltäytymistä tottelemasta tämän maailman auktori
teetteja, vallanpitäjien talutusnuorassa kulkemisesta
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kieltäytymistä. Jumalanetsijä kuuntelee Jeesus Kris
tuksen sanoja: Enemmän tulee kuunnella Jumalaa 
kuin ihmisiä.

122

Kysymys: Mitä tarkoitetaan kosmillisella ja mitä 
mystillisellä Kristuksella?

Vastaus: Kristus sanan kosmillisessa merkityksessä 
tarkoittaa yleismaailmallista Logosta, jumalallista 
aatteilua, maailmansielua eli Aalajaa. Kristus on -  
kristillistä sanontaa käyttäen -  Isän tajunta, Isän 
ihanne -  eli täydellisyyskuva kaikesta siitä, joka to
teutuu kehityksen kautta. Koska Kristus eli jumalal
linen aatteilu on yksin Isästä syntynyt, niin sitä sa
notaan Pojaksi, lyhyesti Jumalan Pojaksi. Aurinko
kunnassamme edustaa yleismaailmallista Isää kollek
tiivitajunta, Isä-hierarkia, jonka yhteistajunnan ko
koojaa nimitetään myös Isäksi. Aurinkokuntamme 
Isän tajunnassa ”elää” yleismaailmallisen Isän täydel
lisyysihanne, joka tässä aurinkokunnassa merkitsee 
täydellistä ihmistä. Se  kosmillinen Kristus, josta me 
ihmiset voimme tulla tietoisiksi, on aurinko-Logos, 
aurinkokuntamme Isän Poika. S i i n ä  kosmillisessa 
Kristuksessa meidän ihmisten monadit eli jumalan
pojat ovat kuin atomeja Kristuksen ruumiissa. Tä
ten käy ymmärrettäväksi, että koska Aurinko-Logos
kin on vuodatus yleismaailmallisesta Logoksesta, niin 
pohjimmaltaan me ihmisetkin olemme veljiä kaik
kein korkeimpienkin olentojen, Logoksienkin kanssa.
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Ihmiskehityksen edistyessä jumalallinen aatteilu 
alkaa toteutua aineessa. Se tapahtuu yksilöittäin .  Sitä 
tapahtumaa on nimitetty mm. Kristuksen lähesty
miseksi. Jeesus Kristus puhui taivasten valtakunnan 
lähestymisestä. Jumalallinen aatteilu täydellisestä ih
misestä on pyrkinyt toteutumaan aikojen aamusta 
lähtien, ja se on toteutunut olevien mahdollisuuksien 
puitteissa, osittain, epätäydellisesti. Sitä tarkoitetaan 
kun sanotaan, että Jumala puhui ennen monella ta
paa profeettojen kautta. Kaikkien aikojen profeetat, 
pienempien ja suurempien uskontojen julistajat, ovat 
ilmentäneet Kristusta eli täydellistä ihmistä niin pal
jon kuin ovat kyenneet. Mutta vasta Jeesus Kristus 
kykeni ilmentämään Kristuksen täydellisesti. Siksi 
Jeesus sanoikin itsestään: Minä ja Isä olemme yhtä. 
Jeesus Kristuksen elämäntyö ja hänen saavutuksen
sa oli mullistava, sillä Kristus tuli samalla jokaista 
ihmistä lähelle mystilliseksi eli sisäiseksi Kristukseksi. 
Kun ihminen pyrkii ihmisyyttä kohti Vuorisaarnan 
opetuksia noudattaen, niin hän löytää sisäisen Kris
tuksen. Hän löytää Kristuksen oman henkensä tai
vaissa. Siinä on ihmisen persoonallisuuden pelastus. 
Olemme persoonallisuuksina kuolevaisia, mutta kun 
mystillinen Kristus meissä syntyy, niin meihin astuu 
kuolemattomuus.
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Kysymys: Onko luettava kristillisten kirkkojen an
sioksi se, että Vuorisaarna on säilynyt nykyajalle?
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Vastaus: Onhan kirkoilla myös ansioita. Se on 
edistänyt mm. lukutaidon yleistymistä ainakin Suo
messa ja ollut eräänlainen kulttuuritekijä, yhteiskun
tamoraalin muokkaaja. Mutta samalla kirkot ovat 
kahlehtineet vapaata ajattelua ja sangen ovelasti peit
täneet Jeesus Kristuksen opetukset. Onhan Vuori
saarna leimattu käytännölliseen elämään soveltumat
tomaksi. Tämä seikka ehkä selvimmin todistaakin, 
ettei Vuorisaarna ole säilynyt Uudessa Testamentis
sa kirkkojen t a h d o s t a  vaan muista syistä. Kirk
kojen historia on perin sekava, oppiriitojen läpitun
kema. Todennäköisin syy Vuorisaarnan säilymiseen 
lienee se, että Vuorisaarna on maailmasta kiinnostu
neelle papistolle liian korkeatasoista moraalia. Sitä 
ei ole ymmärretty ja siksi se on aivan kuin vahin
gossa säilynyt.
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Kysymys: Professori Batory edustaa Pekka Ervas
tin ”Suuri seikkailu”-kirjassa henkisen viisauden kor
keata saavutusta. Kuitenkin Batory elää paljon ajas
taan jäljessä. Miten tällainen asettelu on käsitettä
vissä?

Vastaus: Professori Batory selittää ettei hän näe 
nykyajassa kestävää pohjaa. Tämän seikan voimme
kin jokainen todeta. Suurista edistysaskeleistaan huo
limatta läsnsimainen sivistys näyttää kulkevan kohti 
kaaosta, ja kun kehittyvä kaaos saavuttaa rajakoh
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tansa, niin mitä jää jäljelle. Yleismaailmalliseksi pai
sunut kilpavarustelu johtaa ennemmin tai myöhem
min romahdukseen, jollaista ei maailmanhistoria 
tunne. Tältä kannalta katsoen Kalojen merkin lop
pupää oli vakiintuneempaa kuin alkaneen Vesimies- 
kauden alkupuoli. Saturnus vaikuttaa nyt voimak
kaasti ja Uranuksen vaikutus on vielä heikko, joskin 
sekin jo vaikuttaa. Maailma on perin levoton. Uudet 
keksinnöt valtaavat alueita, mutta kaikki ne aliste
taan sotaponnistelujen tehosteiksi. Ihmisen vallanhi
mo on kyltymätön ja siksi nykyajan pintapuolinen 
edistys on enimmäkseen näennäistä. Siltä puuttuu 
henkinen pohja ja siksi se on tuominnut itsensä hä
viöön.
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Kysymys: Mikä on kristosofisen työn merkitys kan
samme ja ihmiskunnan suhteen?

Vastaus: Kristosofisen työn tarkoitus on lyhyesti 
sanoen: valmistaa Pohjolan valkoista valtakuntaa, jos
sa saisivat fyysillisen muodon uudet mysteriot, jotka 
ovat, Pekka Ervastin sanoja käyttääksemme, n ä k y
v ä i s e n ä  y h d y s s i t e e n ä  a i n e m a a i l m a n 
j a  h e n g e n m a a i l m a n  v ä l i l l ä. Kysymyk
sessä on sen Mysterio-Opiston toteutuminen kemial
lis-fyysillisessä maailmassa, jonka Pekka Ervast avasi 
eetteris-fyysillisessä maailmassa, suomalaisella kum
mulla. Siihen Opistoon voisi tulla oppilaita ympäri 
maailmaa. Siellä kasvaisi uuden suuren maailman
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uskonnon apostoleita, jotka veisivät maailman kan
soille tietoa ja valoa ihmisyyden sanomasta.

Pekka Ervast opetti, että suomalaisella kummulla 
avatussa Temppelissä ovat kaikki Mestarit kuin ko
tonaan. Siis myöskin Jeesus Kristus on siellä koto
naan. Hän on Logoksen Poika-ryhmän johtaja, ku
ten P. E. myös opettaa, hän toi Logos-viisautta maa
ilmaan. Maapallon Valkoinen Veljeskunta, ns. Mel
kisedekin eli Sanat Kumaaran Veljeskunta, tuli au
rinkokuntamme toisista planeetoista. Sen Veljeskun
nan toimesta perustettiin kaikki entiset uskonnot. 
Siksi ns. vanhan liiton uskontoja onkin nimitetty en
keleitten ilmoituksiksi; Uudessa Testamentissa sano
taankin: Te saitte lain enkeleiltä. Jeesus Kristus il
moitti Logoksen viisautta ja rakkautta, joten maapal
lon Valkoinen Veljeskunta sai Jeesus Kristuksen 
avulla ja kautta korkeamman asteen. Kun siis myös 
Logos-viisauden tuoja Jeesus Kristus on kotonaan 
suomalaisessa Temppelissä, merkitsee se, että suoma
lainen Temppeli ei ole vain joku maapallon Valkoi
sen Veljeskunnan sivulooshi, vaan Auringon Kunin
kaallisen Neuvoston keskus maapallolla. Sen Temp
pelin avasi Pekka Ervast, joten hänelläkin on osuutta 
Auringon Kuninkaalliseen Neuvostoon. -  Suomalai
nen Temppeli on ainutlaatuinen saavutus ihmiskun
nan historiassa, se on uuden aikakauden rajapyykki. 
Maapallo ja sen ihmiskunta onkin nyt astunut kir
kastuksen tielle.
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