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IHMISELÄMÄN   IKÄKAUDET 
 

 

 

Teosofia opettaa: Elämä on koulua.  Maanpääl-  
l iseen e lämään ruumistunut s ie lu  joutuu ra tkaise-  
maan joukon pulmia,  kukin oman menneisyytensä  
mukais ia .  Mutta  näiden yksilö ll is ten läksyjen 
l isäksi ihmiskunnal la  on yhte is iäkin kokei ta.  
Tässä  yhteydessä  on tarkoi tus  tarkaste l la  koko 
ihmiskuntaa  koskevis ta  i lmiöis tä  n i i tä,  jo tka  
l i i t tyvät  eri   ikäkausi in.  

Ihmiselämä jakautuu useampaan jaksoon:  
lapsuuteen,  nuoruuteen,  miehuuteen ja  vanhuu-  
teen,  jo ista kul lakin on ikään kuin oma vir ityk- 
sensä .  Kaikki tunnemme koko joukon eri  ikäkau-  
sia  luonnehtivia sananparsia ,  kaskuja  tms.  Monin 
er i  muunnelmin tuodaan esi l le se l la ista kokemuk- 
sen vahvis tamaa havaintoa,  et tä ihmisen käsi tyk-  
se t omista t iedois taan ja ta idois taan sekä hänen 
suhtautumisensa muihin  ihmisi in  vaihtelevat  
iän l isääntyessä .  Niinpä kerrotaan,  e t tä es imer-  
kiksi henki lö ,  joka lapsena on pi tänyt omia 
vanhempiaan ehdottomina auktor itee t te ina,  on 
murrosikäisenä s i tä  miel tä,  e t tä hänen vanhem- 
pansa ovat t ie tämättömiä,  ymmärtämättömiä,  
kiusal l isest i  käyt täytyviä,  jopa a ivan mahdotto-  
mia.  Täysi- ikäiseksi tul tuaan sama henkilö  ajat te-  
lee  jä lleen  uudel la   tavalla,   hän  huomaa,  miten 
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viisaasti  hänen vanhempansa usein osasivatkaan 
menetel lä,  miten uhrautuvais ia he ol ivat ,  miten 
paljon he t ies ivät  jne .  

Tämä ja monet muut es imerki t  todistavat  
Suomen kansankin olevan tietoinen s ii tä ,  e t tä  
yleisesti  a jate llen ihmisen maai lmankatsomus 
avartuu kokemusten määrän l isääntyessä hänen 
ikääntyessään.  Eri ikäkausien er i la ise t näkemyk-  
se t,  er i la ise t a ja t te lutavat ja er i la ise t asenteet  
sekä keskinäise t hankaukset e ivät kui tenkaan 
sel ity pelkästään kokemuksien määrästä.  Voimme 
havai ta ,  e t tä ihminen todel lakin e lää  eri lais issa  
vir i tyksissä  eri  ikäkausinaan.  Ja kun kysymme 
syytä  tähän vir i tyksien vaihtuvuuteen,  löydämme 
vastauksen   kris tosofisesta  e lämänymmärryksestä .  

Käyttöväl ineemme saamiseen ja  kasvamiseen 
l i i t tyy monia  mysteer ioi ta.  Eet ter is -fyysi l l inen 
ja kemiall is-fyysi l l inen maai lma kätkevät  sa la i -  
suuksia ,  jo iden olemassaoloa e i o le täysin  aavis- 
te t tukaan.  Eetter is-kemial lis-fyysi l l inen ruumiim- 
me on luonnon lahja,  jonka saamme vanhempiem- 
me kaut ta suurel ta luonnolta ja a lunperin  olem- 
me saaneet enkeliolennoil ta .  Kerrotaan maapal-  
lon edel lisessä luomispäivässä  e l i  kuumanvanta- 
rassa kehi t tyneiden ihmisten antaneen oman 
tshaajansa,  oman inhimil lisen eet ter imuotonsa,  
jo t ta  meidän inhimill ise t  minuutemme saat to ivat  
syntyä.  Pysyvässä ,  kestävässä luustoruumiissa  
meil lä  on ti laisuus oppia  suoriutumaan elämän- 
koulun meille aset tamista tu tkinnoista.  
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L a p s u u s  
 

 

Kemial l is-fyysil l ise llä  ruumii llamme on näky- 
mätön puoli:  nel inäinen eet teri -  e li  voimaruumis.  
Näkymättömässä  eet teri ruumiissa vaikut tavia  
voimia  kutsutaan kemial liseksi,  magneet t iseksi ,  
ais ti -  ja muistiee t ter iksi .  Syntyessämme pieninä  
lapsina maai lmaan ovat eetter ivoimat meissä 
mahdoll isuuksina ,  e ivät  si is  suinkaan het i  täydel- 
lä tehol la vaikut tavina.  Eet ter iruumis päästää  
vähi te l len  omat voimansa vaikuttamaan kemial lis- 
fyysil l isessä ruumiissa.  Kemial linen eet teri  e li  
lämpöeet ter i  a ikaansaa palamisen ruumiissa,  
ruuansula tuksen ja  kasvun.  Se herää  ensimmäise- 
nä to imintaan ja mahdoll istaa s iis  lapsen var t tu-  
misen.  Taval l isest i  sanomme,  et tä  lämpö aiheu- 
tuu kemiall isesta toiminnasta ,  hapen yhtymisestä  
johonkin aineeseen.  Mutta  hapen yhtyminen 
johonkin aineeseen on ulkonainen i lmiö.  Sel la is ta  
prosessia ei  tapahtuis i ,  e l le i  takana olis i  lämpö- 
eetter i ,  joka saa  a ikaan yhtymisen.  Lapsi on 
avuton,  vanhempien hoidosta r i ippuvainen.  Lapsen  
elämäntehtävänä on kasvaa,  si l lä  jokainen ihmi- 
nen tarvi tsee täysikasvuisena kemial l is -fyysi ll isen  
käyt tövälineen pystyäkseen myöhemmin akt i iv i-  
sest i  to imimaan e lämänkoulussa,  omassa kohtalos-  
saan.  Lapsen elämä on pääasiassa le ikkiä.  Leikki  
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on lapsel le täysin todell is ta elämää. Samalla 
lapsi opet te lee ta juamaan fyysi l l is tä maai lmaa,  
hänhän on tu llu t näkymättömästä maai lmasta.  
On huomattava,  et tä vaikka lapsi vähi te l len 
alkaa tajuta i tsensä  minäksi,  n iin lapsen minä 
ei  vaikuta i tse t ie toisest i  pal jonkaan lapsessa  
esi inpyrkivän  ihmisen  kasvuun.  

Kemial l isel la eet ter i l lä on pi tkä historia.  
Voimme maini ta jo i takin pi ir tei tä sen a ikaisem- 
masta to iminnasta .  Aikaisemmat juurirodut  eivät  
suinkaan ol leet  nykyisen kal ta is ia.  Kun otetaan 
tarpeeksi  p itkät  a janjaksot  tarkastelun kohteiksi,  
havai taan kehityksen kulku paremmin. Ensimmäi-  
sen ja  v ie lä  to isenkin juurirodun a ikana ihmiset  
ol ivat  jonkinla isessa  eet ter isessä  t i lassa.  He 
eivät o l leet s il lo in  vielä fyysi l l is iä olentoja .  
Ensimmäisen juurirodun ihmiset ol ivat suuria,  
muodottomia,  l i ikkuvien pallo jen ta i  kal l io iden 
kaltais ia .  Toisen juurirodun a ikana ihmispilven 
ympäri l le muodostui hieno kalvo. Mutta heidän-  
kin  ruumiinsa ol ivat  vielä eetter isiä.  Kolmannes- 
sa  juurirodussa  Lemuria lla  ihmiset  a lkoivat  vähi-  
te l len  muodostua fyysi l l is iksi,  saada vars inaise t  
"nahkavaat teet",  ts .  kemial l is -fyysil l isen ruumiin.  
Nyt on kui tenkin huomattava,  e t te ivät Lemurian 
eivätkä  Atlant iksenkaan ihmiset ol leet nykyis in 
elävien rotujen kal ta isia u lkonäkönsä ja  kokonsa 
puolesta.  

Sanotaan, e t tä  Pääsiäissaar i ,  joka on tu l lu t  
kuuluisaksi merki ll is is tä kuvapatsais taan,  ol isi  
jäännös Lemuriasta.  Lemuriaksi n imite tyn mante- 
reen uppoamisesta on kulunut  sala tie teen mukaan 
noin nel jä mil joonaa vuotta .  Muutamat Pääsiäis -  
saaren jo  vaakasuorassa tasossa olevat ihmisiä 
es i t tävät  patsaat  ovat  p ituudeltaan kahdeksan-  
metris iä   ja    hart iain   leveys   on   kaksi    ja puoli  
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metriä.  Vielä pystyssä se isovat ovat edel l is iä  
kookkaampia.  Patsa i ta tu tkineet henki löt  sano- 
vat,  e tte i  o le mitään syytä uskoa,  et tä ne ol is i  
rakennettu pala palal ta pystyt tämällä tel inei tä  
ni iden  ympäri l le.  

Pääsiä issaaren jä tt imäiset  kuvapatsaat e ivät 
ole kui tenkaan a inoa vi i te a ikaisempien lemuria- 
la is-at lanti lais ten rotujen koosta.  Raamatusta  
löydämme l isää .  Mooses puhuu Baasanin kunin-  
kaasta Oog' is ta  ja maini tsee hänen basal t is ta  
tehdyn ruumisarkkunsa pi tuudeksi yhdeksän kyy- 
närää .  Ja Golja t  o l i  kuusi  kyynärää ja kämmenen 
leveys.  Goljat  o l i  si is  y l i  kolmemetr inen mies  
ja Baasanin kuningas Oog puolestaan varmaan 
yl i  nel jä metr iä ,  koska hänen arkkunsakin ol i  
neljä  ja  puol i   metr iä .  

Isoa  Tietosanakirjaa  tu tki t taessa  löytyy koh-  
dasta "Bamia" maininta: Sola Luote is-Afganis ta-  
nissa,  johtaa Hindukuŝ -vuoriston yl i  Kabulis ta  
Turaniin.  Kall ioseinässä kaksi val tavaa Buddhan 
kuvaa.  -  Todel lisuudessa patsai ta on viis i .  Kolme 
ni is tä se isoo suurissa  syvennyksissä .  Sala t ie teen 
mukaan ne e ivät  o le Buddhan kuvia,  vaan neljän-  
nen rodun vihi t ty jen tekemiä,  kun nämä mante-  
reensa upot tua  e ts ivät suojaa  Keski-Aasian vuo- 
ris to jen linnakkei l ta ja huipui l ta .  Patsaat kuvaa-  
vat havainnollise l la  taval la rotujen koon asteet-  
ta ista kehi tystä.  Suurin on noin 53 metr iä ja 
kuvaa ensimmäisen juurirodun eetter is tä ihmistä.  
Toiseksi suurin on noin 37 metr iä  korkea ja  
kuvaa to isen juurirodun ihmistä.  Kolmas on 
noin 18 metr iä.  Viimeiset patsaat  ovat edel lis iä  
huomattavast i  p ienempiä,  vi imeinen vain  vähäistä 
suurempi kuin taval linen kookas ihminen meidän 
rodussamme. Edel l ise t ovat esimerkkejä  kemi- 
al l isen  eet ter in   a ikaisemmasta toiminnasta.  
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On luonnoll is ta ,  e ttä  lapsen saadessa kodis-  
saan vanhemmiltaan paits i  tarvi tsemaansa aineel - 
l is ta  turvaa myös rakkautta  ja  hel lyyt tä ,  hän 
oppii  katsomaan oman pienoismaai lmansa hoivaa- 
j i in kuin jumalall is iin  olentoihin .  Kun maapallom- 
me ihmiskunta sa i nahkavaat teet,  ts .  kemial l is-  
fyysil l isen muodon vähi te l len kolmannessa ja  
neljännessä  juurirodussa,  n iin maapal lon edel l ises- 
sä ruumistuksessa kehi t tynyt o lentojoukko esi t t i  
vastaavast i  opastavaa ja  aut tavaa teki jää  lapsi - 
ihmiskuntamme elämässä.  Osa näis tä  aut ta j is ta  
ruumistui  ihmiskuntamme joukkoon. Ja  koska  
lapsi-ihmiskuntamme aist i t  o l ivat s il loin vie lä  
kääntyneet s isä isemmille tasoi lle,  n i in  ihmiset  
näkivät kehi t tyneempien olentojen lo is tavat  
aurat,  heidän s ieluverhojensa  kaunii t  vär it .  Lapsi - 
ihmiskuntamme katsoi kunnioi tuksen sekaisel la  
ihai lu l la  hei tä,  matki  heidän tekojaan ja  s i ten  
kehi tty i.  

-  -  -   
Pala tkaamme yksi löön! Lapsi on tu l lu t ta ivas-  

maai lmasta.  Hänen muistonsa  ta ivasmaai lmasta  
ovat  tuorei ta.  Sen vuoksi  lapsi  oppii  ymmärtä-  
mään, kun hänelle se l i te tään,  e t tä Jumala on 
kaikkia l la .  Samoin lapsi  tajuaa herkäst i  luonnon 
kauneutta,  kun häntä  opaste taan luonnon tunte-  
muksessa.  Luonnon avul la hänel le se lviää,  et te i  
ole s itä paikkaa,  missä  Jumala  e i  o lis i .  Meissä  
ihmisissäkin on Jumala .  Jumala on hyvyyttä ,  
rakkaut ta ,   rehel l isyyttä,   aut tavaisuut ta.  

Pekka Ervast kertoo Teosofis issa  muiste lmis-  
saan omasta lapsuudestaan.  "Olin  saanut  taval -  
laan vapaan kasvatuksen,  s il lä meidän kodissam- 
me ei harraste t tu oikeastaan mitään uskonnolli -  
suut ta .    Äitini    kuol i    minun   o l lessani 8-vuotias 
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ja muistoni hänestä  ovat vain kuin symboleja  
kaikesta hyvästä ja kauni is ta .  Hän oli  epäi lemät-  
tä uskonnoll isest i  herkkä ihminen ja monessa  
suhteessa  omituinen nainen,  (sanotaan hänen 
ol leen jonkun verran se lvänäköinenkin),  mutta  
ei  hän minkäänlaise lla uskonnoll ise l la muodolli -  
suudel la lapsen miel tä vaivannut.  Päinvastoin  
hän esim. väl tt i  puhua minul le pahasta ja sen  
kr is t i l l is is tä  ver tauskuvis ta ,  helvet is tä ,  Belsebu-  
bista j .n .e ."  Kun he katsel ivat yhdessä vanhaa,  
täynnä kuvia  olevaa raamatunhis tor iaa ,  ä i t i  
se l i t t i  pienen Pekka Ervast in ihmetel lessä  tai te i l i-  
jan kuvaamaa paholais ta :  Se  on ruma olento  
emmekä huoli  s i tä katse l la.  Ja  n iin pieni  Pekka 
Ervast  p it i  huolen,  e t tä kyseisen kuvan lähestyes-  
sä  hän muist i  kääntää  yhdel lä  ker taa  kaksi  
lehteä,   et te i   o l is i   nähnyt   rumaa  kuvaa.  

Mitä voimme oppia lapsuudesta katse llessam- 
me s i tä elämän koulun kannalta? Lapsen luot ta-  
vainen suhtautuminen hoivaaj i insa sopi i  ka ikil le  
es imerkiksi ,  miten ihmisen tul isi  oppia  luot ta-  
maan t iukankin paikan tu l len e lämän henkis i in  
voimiin:  hyvyyteen,  puhtauteen,  to tuuteen,  rak- 
kauteen.  

 

 

 

 

N u o r u u s  
 

 

Aikanaan astuvat magneet t ise t voimat  esi l le.  
Magneet t inen eet ter i  a iheut taa  sukupuolisen 
vetovoiman   ja   y lläpi tää   suvunjatkumista.  Mag- 
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neet tisen eetter in  herääminen tapahtuu noin 
14 vuoden iässä.  Nuori ihminen joutuu voimien  
myllerrykseen. Samanaikaisest i  hänessä  herää  
voimakas ihanteel l isuus tai  ihanteen kaipaus.  
Nuori ihminen on jo  i tset ietoisempi kuin  lapsi.  
Uusien hämmentävien voimien esi l le vyörymisen 
seurauksena nuoriso  usein nousee vanhempiaan  
ja  koko järjes te t tyä  yhte iskuntaa  vastaan.  Van- 
hemmat e ivät t iedä mitään,  e ivät ymmärrä 
mitään.  Heidän a ja tuksensa  ovat  vanhoil l is ia  
ja  käytäntöön kelpaamattomia.  Näin e i  kui tenkaan 
tarvi tse käydä.  Nuorison voimakas halu  kapinoida 
johtuu s i i tä,  e t tä  e lämä inspiroi nuorta :  Sinä  
i tse,  e ivät vanhempasi,  ei  yhte iskunta,  vaan 
sinä i tse ole t  vastuussa tekemisis täs i  ta i  teke-  
mättä jä t tämisis täs i .  Olet vastuunala inen olen-  
to.  Jokainen nuori  tuntee  tämän äänen rinnas-  
saan,  mutta ni in harva ymmärtää oikein elämän 
kuiskeen.  Emme voi  ohja ta nuorisoa pelki l lä  
kiel lo i l la emmekä suoje l la u lkoisel la vart ioinni l la .  
Elämän keväis ten tunnevoimien rynnis täessä  
paras  apu on t ie toisuus omasta  vastuunala isuu- 
desta.  

Voimme todel la puhua tunnevoimista mag-  
neet tisen eetterin yhteydessä,  s il lä voimme 
tehdä se lla isen huomion,  e t tä a ina  kun a jatukset 
luovat miel ikuvaketjua jostakin määrätystä  as ias-  
ta ,  n iin pohjalla p i ilee oma rakas minä ja  suku-  
puol ivoima. Mielikuvaket jua  rakentaessaan ihmi-  
nen kohdis taa fantasiansa i tset iedot tomast i  s i ten ,  
et tä es i in tyis i  i tse mahdoll is imman edul l isessa  
vala is tuksessa .  Hän e tsi i  miel ikuvi tuksensa avul la  
to isen sukupuolen ihailua.  Jopa sotasankarius  
on eräs fant isoinnin aihe.  Sekin pohjautuu suku-  
puol ie lämään, imee voimansa sukupuolisuudesta.  
Monet    miehet   kor is televat    i tsensä miele l lään 
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pienil lä metal l inpalasi l la,  prenikoil la,  koska arve-  
levat s iten  saavansa nais ten kunnioitusta ja  
ihai lua  osakseen.  

Nuoruuden voimakkaimman pi ir teen,  tunne-  
elämän,  negat i iv isena puolena on vie lä  maini t ta-  
va,  e t tä tunne yksin i lman ymmärrystä ,  harki tse-  
vaa järkeä,  saat taa  ol la a i lahte leva ja  vai lla  
todell isuuspohjaa.  Elämänkokemusta  omaava 
vanhempi ihminen näkee nuoren e lämässä  usein  
paljon  epätodel l ista.  

Ihmiskunnan his tor iassa tätä vastuunala isuuden  
korostamisen kaut ta  vastaa ar jala isen rotumme 
alkuperäisen uskonnon julis tamisen aika Int iassa.  
Hindulais ten uskontoon kuuluivat opi t  jä l leensyn-  
tymisestä  ja  karman lais ta,  kehi tyksestä,  Mestar i-  
ihmisistä,  ts .  teosofisen sanoman keskeis immät 
opi t .  

Entä miten voimme ymmärtää nuoruuden  
läksyn? Emmeköhän ole oikeassa,  kun sanomme,  
et tä  nuoruudessa  on kysymys vel jeyden syvene-  
västä oivaltamisesta,  ts .  suhtautumisesta  tois iin  
ihmisi in käytännöll isessä e lämässä .  Nuoruudes-  
saanhan ihminen joutuu astumaan suojatusta  
kodin pi i r is tä ets iäkseen paikkaansa akti iv isest i  
to imivana yksi lönä yhte iskunnassa.  Tällöin  hän 
havai tsee  maai lman mahtiteki jö iksi  sodan ja  
väkival lan.  Nuori ihminen,  jo l le lapsena on puhut-  
tu  rakastavasta  Jumalasta  ja  koko e lämän läpäi -  
sevästä  Jumalan hyvää tahtovasta  voimasta,  
joutuu nyt a ivan ymmälle .  Kaikki ihmiset  eivät  
ajat telekaan samoin.  Vira ll is tuneen kris t inuskon  
opetukset kaikkivoivasta ja -val t iaasta Jumalasta  
ovat vuosikymmenien ja -sa tojen a ikana iskostu-  
neet  ihmisten ta juntoihin.  Ja vaikkei ihmisiä  
enää pelotel lakaan vanhatestamentil l isen ki ivaan  
ja   k iukkuisen   Jumalan   v ihal la,    n i in kuoleman- 
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jä lkeisen e lämän ikuisest i  ja tkuvat o lot ila t:  
helvet t i  ja  ta ivas  e ivät suinkaan herätä  meissä 
luot tamusta  Jumalan rakkauteen. Ymmärrämme 
toki ,  e t tä  jos  Jumala on kaikkival t ias ja s i i tä  
huol imatta sa l l i i  tai  suorastaan yl läpitää ikuis ta  
helvet t iä ja  ta ivasta,  ni in  e i  Häntä voi  kuvata  
sanoi l la rakastava Isä ,  vaan pikemminkin ahdas-  
miel inen  ja  ju lma  tyranni.  

Mutta entäpä jos Jumala  on s i t tenkin koko 
ihmiskunnan suureen hyvänvoimaansa sulkeva 
rakastava Isä! Jospa vira l l ise l ta tahol ta Hänestä 
annet tu  kuva onkin täysin  väärä! Si l lo in velvol-  
l isuutemme on vapautua väärästä  käsi tykses täm- 
me, s i l lä onhan perussyy al i tu iseen sotimiseen,  
ta iste luun ja  jakautumiseen kahteen le ir i in peräi-  
sin    mei l le    kerrotusta     Jumalan  menette lystä.  

Kris tosofisessa  sanomassa  annetaan uusi  
käsi tys Jumalasta .  Jumala ei  erot te le  ihmisiä 
hyvi in  ja huonoihin .  Jumala  e i  tuomitse  ketään 
ikuiseen kadotukseen eikä ikuiseen ta ivaaseen.  
Jumala  e i  la inkaan tuomitse.  Jumalall inen rakka-  
ustahto pi tää kaikkea koossa,  läpäisee kaiken.  
On turha pelote l la  ihmisiä  ikuisel la  helveti l lä  
ta i  houkutel la  iankaikkisel la  ta ivaal la.  Sel la is ia  
ei  ole.  On vain kuolemanjälkeise t puhdis tusti lat  
ja taivaat ,  jo iden jä lkeen on jäl leen edessä  
uuteen  ruumistumiseen  valmistautuminen.  

Koska vel jeyden henki on ihmiskunnan yhtei -  
nen s isä inen ta junta ,  n i in  se  on luonnollisesti  
kaikkien eroavaisuuksien yläpuolel la.  Kun ihminen 
haluaa jär jes tää suhtautumisensa  muihin  ihmisi in  
elämän lakien kelpuuttamalle tasol le,  si l lo in  
hän korottaa ihmisyyden ensimmäisel le si jal le.  
Vaikka hänel lä  on erikoispii r te i tä ,  hän on esi -  
merkiksi suomalainen,  hän on mies ta i  nainen,  
perheel l inen   ta i    perheetön,   hyvin   ta i  n iukast i  
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to imeentuleva,  n i in  kaikki tämä on merki tyksel -  
tään vähempiarvois ta  e ikä  määrää tapaa,  miten 
hän kohtelee to is ia ihmisiä .  Hän tois in  sanoen 
tunnustaa  to isetkin kansat  ja rodut samanarvois ik-  
si  ja fyysi l l isel lä tasol la elämään oikeutetuik-  
si ,  perustaa suhtautumisensa to iseen sukupuoleen 
tässä olevaan ihmiseen, e i  kadehdi  ta loudel lisesti  
parempiosais ia  eikä   yri tä  heis tä  hyötyä.  

Koska kr istosofiankin keskeis impiin  opetuksi in  
kuuluu se lvi tys  parhai l laan menei l lään olevasta  
tuomiokaudesta,  l ienee paikal laan koskete lla  
aihetta  muutamalla  sanal la.  Vaikkei  Jumala 
tuomitse e ikä paheksu ketään,  e i  l i ioin es tä  
ketään pahaa tekemästä,  n i in Jumala ei  myös-  
kään pysty  poistamaan pahoista  teoistamme 
aiheutuvia  seurauksia ,  karmaa.  Jumala  ei  o le  
kaikkivoipa.  Jumala ei  kumoa e lämässä  val l i tse-  
vaa syyn ja seurauksen e li  karman lakia.  Toisaal -  
ta jumalal l ise l la johdolla on ihmiskuntaan nähden  
er inäis iä tavoi ttei ta.  Ihmiskunnan on luotava  
maan pääl le parat i is i ,  opi t tava e lämään vel je l l i -  
sest i ,  sot imatta.  Tuomiokausi l i i t tyy eräänä 
etappina maapal lon parati isiksi  muodostumiseen.  
Elämän harmonisoi tumisen saavuttamiselle on 
asetet tu  määräaika:  Kuudennessa  juurirodussa  
ei  enää sodi ta .  Elämme jo  kuudennen juurirodun 
kynnyksel lä,  vi idennen juurirodun viidennessä 
alarodussa.  Ja yhä pahan ja  väkival lan voimat 
jy l läävät.  Niinpä suuret sa la t ie te i l i jä t  Pekka 
Ervast ja J . R. Hannula ovat  i lmoit taneet ,  e t tä  
ihmiskunta on joutunut  tuomiokauteen:  Sota 
ja  väkival ta  on tuomit tu  pois tumaan maapal lo l-  
ta ,  jo t ta rauhan rakentaj ien työ pääsis i  o ikeuk-  
si insa .  Sota  ja  väkivalta  i lmenevät  ihmisten 
kaut ta.  Sodan ja  väkivallan s iemeniä  kylvävät,  
tuhon   puolesta   työskentelevät   saavat    syyn ja  
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seurauksen la in mukaan ni i t tää  omien kylvöjensä  
seuraukset.  He saavat  sotia ja ta is tel la -  mutta  
ei  maapal lol la ,  vaan heidät s ii r re tään toise l le  
ta ivaankappaleelle.  -  Sodi ttuaan kyl l in he  väsy- 
vät   ja   v i isastuvat   ja   a lkavat   kaivata   rauhaa.  

Samaa a ihet ta,  tuomiokausi,  Väinö Lehtonen 
on käsi te l ly t myös mm. vihkosessaan Jä l leensyn-  
tyminen ja karma.  Hän toteaa: Suunnite lman 
takana on e lämän vi isaus,  e i  tuomion e ikä  koston 
henki ,  si l lä  s i i rret tävä osa  e i  ole vie lä  kypsä  
ta ivasten val takunnan e lämään. Si l lä  on edessään 
ankarampi koulu a lkeel lisemmissa  olosuhteissa,  
tavallaan si is  k i i rastulen tapainen e lämä.  Mutta  
si i rre tty jen sie lujen ki iras tul i  e i  o le  ikuinen.  
Kun maapal lon parat i isiksi muodostumisen esteenä 
oleva sota isin osa s ieluis ta on s i ir re t ty muualle  
kouluaan ja tkamaan, voi  e lämä maapal lol la  muut-  
tua,  parat i is i  toteutua.  Ja kun parati is i  on toteu- 
tunut,  l i i tetään s i ir re t ty ihmiskunnan osa jä l leen 
Tel lusplaneetan ihmiskuntaan mutta sävyisänä 
ja lempeänä. Näin to teutuu ehdoton oikeus kum- 
mankin ihmisryhmän kohdalla.  Elämänkoulu on  
suurenmoinen.  

 

 

 

 

M i e h u u s  
 

 

Tulemme si t ten miehuuteen.  Miehuudessa 
on valo- el i  ais timuseetter in vaikutus voimak- 
kain.    Vasta    s i l loin,    kun   a is t imuseet ter i  pääsee  
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ihmisessä to imimaan,  hän tu lee täysi- ikäiseksi.  
Vasta s i l loin hän osaa tehdä oikei ta havaintoja  
ja  punnita as ioi ta.  Nuoret  ihmiset  ovat  miel ikuvi-  
tuksensa val lassa ,  s iksi he e ivät osaa  harkita 
as ioi ta tasapuolisest i .  Täysi- ikäisenä ihminen 
vakavoituu ja  tekee havainnoistaan järkeviä  
johtopäätöksiä.  Hän on er ikoisessa t i la isuudessa 
tar ttumaan itse t ie toisest i  henkiseen kasvuunsa.  
Kuulo,  tunto ,  näkö,  maku ja  haju  tekevät  u lkoi- 
sen e lämän tajuamisen ja  ymmärtämisen meil le  
mahdoll iseksi .  Aist imuseet ter in  ansa  on s i inä,  
et tä uppoudumme ulkoisen e lämän arvoihin ja  
ni iden tavoi t te luun,  n i in e tte i  henkisel le  e lämälle 
jää si jaa.  Nuoruudessa mahdollisest i  nähty  ihmi- 
syyden ihanne koetaan mil loin nuoruuteen kuulu- 
vana haihat teluna,  mil lo in muuna "todel liseen" 
elämään sovel tumattomana.  Totta onkin,  et tei  
nykyaikainen ki lpai luyhteiskunta  arvosta henkis iä  
ihante i ta :  hyvyyttä ,  puhtaut ta,  to tuut ta ,  sisä istä  
rauhaa ja rakkauskykyä.  Mutta samalla voimme 
todeta  nykyisen ki lpai luyhteiskunnan lyhytnäköi-  
syyden.  Useimpien ihmisten täysi- ikäisyys kuluu 
aineel l is ten  e tujen  hankkimisessa.  

Ajate lkaamme ihmistä ,  joka on a ina tahtonut  
päästä  selvään havaintoon ja  joka on luot tanut  
vain a iste ihinsa ja  aist imuksi insa .  Henkisel tä  
kannalta  katsoen näyt tää s il tä kuin  hän koettais i  
rakentaa suojamuurin a lemman ja  ylemmän 
minänsä ympäril le .  Hän yri t tää es tää  kaikki 
vaikutukset  omantunnon ja  s isä isen inspiraat ion 
maai lmasta.  Hän kehi t tyy mater ial ist iksi .  Voisim- 
me sanoa,  e t tä  taipumus mater ia l is t isuuteen 
on miehuusiässä voimakkaimmin vaikut tavan 
ais timuseetter in  harha.  

Taval laan mater ia l is t isen ihmisen vastakohta 
on uskonnoll isest i  innostunut ihminen,  joka vähät  
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väli t tää pohtia järje llään asio i ta ja joka tavoit -  
te lee yksinomaan jumalal l ista har taut ta,  hal tioi tu-  
mista ,  ekstaasia .  Tällaisessa havai tsemme voima-  
kasta magneet tisen eetter in vaikutusta.  Molem- 
missa tapauksissa ihminen erehtyy pois totuuden 
t ie l tä.  Molemmat tarvi tsevat  o ikaisua.  Voimme 
ymmärtää,  e t tä e läessämme tässä näkyväisessä  
maai lmassa kaikkien käyt töväl inei t temme tulee  
ol la  sopusoinnussa keskenään ja  l isäksi  o ikeassa  
suhteessa minuuteemme. Näin ol len ulkonais i in  
ais tihavaintoihin perustuva a ja tuselämä ei saa 
syrjäyt tää  tunnepuolta.  Vastaavasti  e i  o le  ter - 
vettä  e lää   yksinomaan  tunte issa.  

Jos ihminen e lää ajatuksissaan antaen tun-  
te i t tensa kuihtua ja  surkastua,  on luonnoll ista,  
et tä syntyessään seuraavan kerran hänen älynsä  
on voimakas.  Jos  hän edel leen kehi t tää  ä lyään  
ja  k ie l tää  es iinpyrkivät  tunteensa,  painaa ne  
alas ,  ni in  hän kasvaa tunteettomuudessa.  Lopulta 
hän e i  enää osaa  lainkaan tuntea.  Mikään e i  
l i ikuta ,  e i  hel ly tä,  e i  järkytä häntä.  Mutta  sa-  
malla hänestä tu lee  yksinäinen.  Hän e lää vain 
ajatuksissaan.  Nyt on huomattava,  e tte i  hän 
suinkaan ole voi t tanut tunte i taan.  Hän ei ole  
oppinut  hal l i tsemaan tunte itaan.  Hän on vain  
väkival taisesti  työntänyt  ne syr jään.  Mutta  kun 
tunnepuoli  e i  saa luonnoll ise lla taval la i lmentyä  
ja  kehi t tyä,  ni in se lopul ta murtautuu esi l le  
väkival taisesti ,  luonnottomast i .  Ihminen a lkaa  
kuul la  ääniä.  Hänellä on kuulohal lusinaat io i ta .  
Hänen s ie lunsa on sairas.  Hän on aikaisemmin 
kasvat tanut  s ie luansa  l i ian  yksipuolisest i .  

Entä tunnelmissa vi ih tyvät ihmiset,  miten  
heidän käy? Heidän tunne-elämänsä paisuu ajatus-  
elämän kustannuksel la .  Heidän heikkoutensa 
on s i inä ,  et tä vaikka heidän a lkuperäinen moti i -  
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vinsa on ylevä: jumalal l isen har tauden tavoi tte lu,  
si ihen i lmaantuu sangen pian r innal le vähemmän 
kaunis l isäpi ir re .  He alkavat  p i tää i tseään hetkel- 
l is ten tunnelmien noja l la pyhinä ja muuttuvat  
to is ia kohtaan suvai tsemattomiksi .  He näkevät  
synt iä  kaikkia l la :  vaat te issa,  ruuassa,  ta i teessa  
jne.  Tois in sanoen kaikki muu maai lmassa on  
synt iä ,  p i tää vain hal t io i tua .  Tunnelmissa  e lävä 
ihminen on tavallaan kuin  pi lvessä,  sumussa.  
Joskus hän ei  huolehdi  edes fyysi l l isestä  käyt tö- 
välineestään.  

Mutta me emme saa halveksia to isiamme 
emmekä omaa fyysil l istä ruumistammekaan.  
Meidän tulee oppia olemaan tasapuolis ia.  Tunteet  
asuvat rinnassa.  Jos  tunteemme ovat saira i ta :  
halveksivia,  omanarvon ylenmäärin tuntevia ,  
sa iras tuu r in tamme. Jossain seuraavassa  ruumis-  
tuksessa saamme keuhkosairauden.  Sanotaan,  
et tä   ahdas  maai lmankatsomus  luo  ahtaat  keuhkot.  

Mikä olis i  si t ten oikea tapa olla ja  elää  
täysi-ikäisenä,  kun toisaal ta  e lämä odottaa  mah-  
dol l isimman pal jon mahdoll is imman hyvää työtä  
ja  to isaalta s isäinen ihmisemme muistut taa  
omasta   o lemassaolostaan?  

Maapal lo  on kunnian koulu,  joten kunniakysy- 
mys kytkeytyy mitä moninais impiin  asioihin.  
Täysi- ikäise t ihmiset  joutuvat er ikoisest i  tekemi-  
si in  kunniakysymyksen kanssa suori t taessaan 
elämäntyötään yhte iskuntamme tar joamissa er i-  
la isissa  tehtävissä.  Kunniaa tavoi te l lessaan ihmi-  
se t e ivät aina väl itä n i inkään a ineel lisuudesta,  
he  tavoi t te levat  vain  s i tä  sie lu l lis ta  hyvänolon 
tunnet ta ,  mikä seuraa to is ten ihmisten taholta  
tu levaa tunnustusta,  korostusta ja  ihai lua.  Esimer- 
kiksi e lin tasoki lpai lussa  kunnian pyyde esi in tyy 
er i t tä in  se lväst i   kannustavana  teki jänä.   Hankin- 
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to ja  tehdessä  e i  käytännön tarve ni inkään pääse  
aina sanelemaan päätöstä,  s i l lä onhan kyse jalos- 
ta   k i lvasta .  

Mikä asiassa  on s i t ten murheel l is ta? Se,  
et tä  ponnistelut ihmisten ja tkuvan arvostuksen 
ja  k i innostuksen saamiseksi ja  sä ilyt tämiseksi  
vaat ivat  n i in  suurta  huomiota,  e t te i  s isä isen 
jumalan val takunnan e ts innäl le  ri i täkään enää  
sie lull is ia voimavaroja .  Ihmiskuntakokonaisuut ta  
ajate llen voimme todeta elävämme parhai l laan  
täysi-ikäisyyden kautta.  Kunniakysymys näyt te lee  
määräävää osaa  ni in  yksityis ten ihmisten kuin 
ryhmien ja er i  kansojen väl is issä pulmakysymyk-  
sissä.  

Täysi- ikäisyyden yhteiskunnal l ista läksyä  
miet tiessämme tulee  mieleen Jobin tarina  Van- 
hasta testamentis ta.  Job ol i  ja  on edel leen 
elävä esimerkki kunnioi te tusta ,  moit teet tomasta  
kansala isesta.  Hän ol i  nuhteeton ja  rehel linen, 
pelkäsi Jumalaa ja kart toi pahaa.  Ja onni hymyi-  
l i  hänel le.  Ihmiset kunnioi t t ivat Jobia.  Jobi l la  
ol i  n i in pal jon omaisuut ta ,  e ttä häntä pidett i in  
Idän miehis tä mahtavimpana.  Perhe-elämä ol i  
myös onnel l is ta.  Herra oli  todel la siunannut 
Jobin  e lämän. Mutta  s it ten Saatana sa i  luvan 
koete l la  Jobia.  Job menet tää kaiken: lapsensa,  
palvel i jansa ,  kar jansa  ja  talonsa nel jässä  onnet- 
tomuudessa,  jois ta  kustakin vain yksi palveli ja  
pääsee Jobi l le i lmoit tamaan. Lisäksi Job sa iras- 
tuu spi taal i in.  Mutta lohduttamaan tulleiden,  
kolmen ns .  ystävän,  opet tavat ja moit t ivat pu-  
heet saavat hänet menet tämään mielenmalt tinsa.  
Job nousee kapinaan,  vakuuttaa  olevansa viaton  
ja  syyt tää  Jumalaa  miel ivallas ta.  Tunnemme 
tar inan ja tkon,  miten Job nöyrtyy ja  Herra 
siunaa Jobin .  Hänen ulkonainen elämänsä muotou-  
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tuu jopa a ikaisempaa vielä  suurenmoisemmaksi.  
Hän saa ent is tä  enemmän omaisuut ta ,  uusia  
lapsia   jne.  

Pekka Ervast  pal jas taa meil le  kertomuksen 
sisä isen puolen.  Jobin tar ina s isäl tää s ii r tosanan  
Vanhasta l i i tosta Uuteen l i i t toon.  Noudat taessam- 
me oikeamielisyyttä tö issämme ja  toimissamme,  
täyt täessämme karmall iset  velvol lisuutemme 
olemme vanhurskaita  ja kunnioi tet tuja  kuten 
Job ja e lämme Vanhan li i ton e lämää.  Mikä  
on s i t ten  sa laperäinen si i r tosana pystyäksemme 
nousemaan lakiperäisestä e lämänjär jestyksestä  
rakkaudel l iseen? Painopis te  on omanarvon tun-  
teessa.  Job vaelsi  nuhteettomast i ,  mutta hän 
ol i  myös tie toinen omasta moit teet tomuudestaan.  
Hän oli  päivät ie toisessa  minuudessaan jotenkin 
jäykis tynyt persoonal lisen e lämän ympyröihin.  
Mutta  näkymättömän hengen maai lman kannalta 
hän ol i  täynnä mahdoll isuuksia .  Siksi  Salaisen  
Veljeskunnan Mestar i t  k i inni t t ivät häneen kat-  
seensa.  Sala isuus on s i inä ,  e t tä  Job lopulta  
ymmärsi ,  e tte ivät  häntä kohdanneet  onnet tomuu- 
det ja menetykset ol leet pahansuopaa rangais-  
tusta,  ne ol ivat  sysäys sisä iseen syventymiseen,  
jo t ta hän osais i  s i ir tyä uuteen henkisempään 
elämään ja työhön Mestar in kanssa .  Ulkois ten  
arvojen romahdettua  on syytä suorit taa arvojen 
uudel leen arvioiminen,  miet tiä  asioita  ikuisuuden 
kannalta.  

Voimme ymmärtää Jobin poja t ja ty t täre t  
symboleinakin.  Ovathan Vanhan tes tamentin  
ker tomukset täynnä ver tauskuvia.  Ja  onhan 
jokaisen ihmisen e lämä arvokas,  jo ten emme 
voi  a ja te l la ,  e t tä e lämä ol is i  le iki te l ly t  Jobin 
poikien ja tyt tär ien kuolemalla ,  jo tta perheenpää 
ol is i  saanut  impulssin  syvempään  hengen  e lämään.  
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V a n h u u s  
 

 

 

Nel jännen jakson voimme aja te l la  a lkavan 
si l lo in ,  kun ulkoisen elämän ote hel l i t tää .  Vapau-  
dut tuaan yhte iskunnal l is ista  velvol lisuuksis taan 
ihmisel le a lkaa e lämässään jä l leen uusi  kausi,  
elämänkokemuksien sula tte lun kausi .  Monet  
kir jo it tavat si l lo in  es imerkiksi muistelmansa.  
Vanhan tes tamentin  luomiskertomuksessa tä tä  
kaut ta nimite tään Hedelmälliseksi .  Raamatussa-  
han kuvataan,  miten Herra Jumala istu tt i  para ti i -  
sin Eedeni in,  i tään,  ja  aset ti  s inne ihmisen,  
jonka hän ol i  tehnyt.  Ja Eedenistä läht i  nel ihaa-  
ra inen joki,  joka kaste l i  para t iis ia.  Nykyajan 
Eeden on ihmiskunnan taval l inen elämä kaikkine 
sivis tysmuotoineen.  Parat i is in  nel ihaarainen vir ta  
kuvaa ihmisen nel inäis tä  eetter i ruumista.  Se  
to imii  yhdyssi teensä tavall isen e lämän ja  para-  
t i is in väl i l lä.  Joen nel jäs haara,  Hedelmällinen,  
vastaa  ihmisen nel jännessä ikäkaudessa  voimak-  
kaimmin    vaikuttavaa    ee tter ivoimaa,   muist ia .  

Muist ieet ter issä pi i levät henkiset mahdolli -  
suudet  ovat  meil le  vielä melkoisen tuntematto-  
mat.  Samoin ovat  ihmisen nel jännen ikäkauden 
henkisel tä  kannal ta katsoen parhaimmat puolet  
melkoisen kar toi t tamattomat .  Elämmehän suuren 
ihmiskunnan kannal ta  katsoen vasta miehuusvuo-  
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siamme. Mutta  suurten edei läkulki jo iden t iedot  
ja ta idot antavat meille aavis tuksen ni is tä nel-  
jännen ikäkauden suuris ta  mahdollisuuksis ta ,  
mitkä  avautuvat,  kun opimme suhtautumaan 
oikeal la taval la  muist ieet teri in.  Muistaminen  
vasta tekee kaiken kokemisen ja  oppimisen  
hedelmäll iseksi.  On opi t tava muistamaan,  mitkä  
ajatukset,  tunteet ja  teot  a iheutt ivat huonoja  
seurauksia,  mitkä taas hyviä ,  s isä isen rauhan  
ja   omantunnon  vapauden.  

Lisäksi on opit tava muistelemaan luovast i ,  
kuin  suuren e lämän kannal ta  katsel len,  oman 
persoonal l isuuden ulkopuolel le astuen ja kaiken 
omaan persoonaan kohdis tuneen vääryyden anteek-  
siantaen.  Näin menetel len muist ieetter in vaikutus  
on  s iunausta  tuot tava,   hedelmäll inen.  

Kris tosofiassa puhutaan sa laperäises tä aur i-  
sesta munasta,  ihmisen olemassaolon mysteer is - 
tä .  Pekka Ervast  sanoo,  et tä aur inen muna 
on rakennettu eet teri ruumiin  korkeimmasta  
aineolemuksesta,  muist iee tter istä.  Muist ieetter in 
ominaisuuksi in kuuluu vie lä  se llainen pi i rre,  
et tä  muistaminen ei  ole s idot tu  ki in teään ruumii-  
seen.  Vainaja es imerkiksi muistaa,  vaikkei  hänel-  
lä o lekaan ki in teää ruumista.  Vainaja l la on muis-  
t iee t ter i  edel leen hall innassaan.  Hän kertaa  
kuolemanjälkeisessä e lämässään fyysi ll isen tason 
elämäänsä muist ikuvina.  Aineel l inen muist ieet ter i  
to imii  vainajan ta ivast ila ta junnassakin ,  jo ten 
fyysil l inen maai lma e i jä tä häntä  kokonaan 
kuolemanjälkeisessä  e lämässäkään.  

Kuin  käytännöllisenä yhteenvetona vois imme 
Väinö Lehtosen sanoin todeta : Kun yr i tämme 
elää  Vuorisaarnan esi t tämän moraal in mukaan,  
ni in  seuraus on,  et tä  se kuolematon,  mikä käy-  
tännöll isessä    e lämässä   meihin   iskostuu, yhtyy 
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auriseen munaamme,  joka kasvaa todel liseksi  
i tseksemme.  Kun opimme Vuorisaarnan moraalin  
avul la  puhdis tamaan alempaa persoonal l isuut tam- 
me kaikesta turhasta  kamasta ja roskasta,  n i in  
aur isesta  munasta  kasvaa Kris tuksen avul la  
uusi ihminen, k irkaste t tu ruumis,  se,  josta Paava-  
l ik in  puhuu.  

 

 -  -  - 

Ihmiskunnan suuret joukot ovat si is  saapumas- 
sa  i tsenäis tymiskautensa ,  täysi- ikäisyytensä as- 
teel le,  mikä merki tsee i tse tie tois ta o te t ta  henki- 
seen e lämään ja vastuunala isuuden käytäntöön 
sovel tamista.  Luonto ei  enää kanna täysi - ikäis tä  
ihmiskuntaa käsivars il laan e ikä hoivaa ni in kuin  
se hoivasi lapsi- ihmiskuntaa.  Täysi- ikäisen ihmis- 
kunnan on itse  vapaaehtoisest i  ja omasta  a loi t-  
teestaan tartu ttava kehi tyksen kulkuun.  Mutta  
ihmiskunnan e tujoukot,  a inakin ns.  harvat  val i-  
tu t ,  ovat  s i ir tyneet vanhuuskauteensa,  muist iee t-  
ter in vaikutuspi ir i in .  Heidän e tujoukkoasemansa 
merki tsee  käytännössä  mm. s i tä ,  et tä he palaut -  
tavat muist i insa menneisyyden antamat kokemuk-  
se t ja  tuovat ne esi in  opiksi muulle  ihmiskunnal-  
le .  Menneisyyden kokemukset  ovat  parhaimpia 
oppai ta ,  jo t ta osais imme katsel la tu levaisuuteen 
ja  jaksais imme elää aikamme murroskauden 
myllerryksissä.  Juuri  näin ovat menete l leetkin 
kaikkien a ikojen vi isaimmat edel läkulki ja t .  H.P.  
Blavatsky veti  menneisyydestä es i l le yleisen 
ver tauskuvakielen,  mikä todis taa,  e ttä Jumalan 
tuntemusta ja ihmisyyteen pyrkimystä on esi in -  
tynyt kaikkina a ikoina.  Ihmiskuntaa  e i  o le kos- 
kaan jä te t ty  vai l le  korkeampaa johdatusta.  Tä- 
män seikan ymmärtäminen aut taa  meitä  luomaan 
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ka tseemme tulevaisuuteen.  Se auttaa  ymmärrys- 
tämme näkemään, e t tä on meitä viisaampia,  
on Mestare i ta ,  jo tka henkis ten ponnis tustensa  
hedelmänä ovat to isenla isessa  suhteessa  muist i -  
ee tter i in ja sen sä i lyt tämään t ie toon kuin me 
ja jo tka s i i tä syystä kykenevät opastamaan 
t ie tämme edel leenkin.  Voimme luottaa heidän 
opetuksi insa.  Heidän opetustensa  valossa  voimme 
ymmärtää myös a ikamme murroskaut ta ,  jossa  
entise t uskomukset näyttävät luhis tuvan. Näem- 
me ent is tä se lvemmin väkival taan perustuvien 
maai lmankatsomusten valheel lisuuden ja  kestä-  
mättömyyden ja  ymmärrämme suuren Mestar in 
sanoja,  e t tä  lempeät  ja rauhan rakentaja t  tu le- 
vat  lopul ta  per imään  maan.  
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KUOLEMA 
 

 

 

Kierre llessämme nykypäivinä suurissa  kirja-  
kaupoissa  ja  katse l lessamme niiden myyntipöytiä  
voimme löytää  monia kuolemaa käsi t te leviä  
kir jo ja.  Useat  näis tä  k ir jois ta  koostuvat  k l iini-  
sest i  kuol leiksi todet tujen,  mutta myöhemmin 
kuolle is ta heränneiden ta i  v irvoi te t tu jen ker to- 
mista  omista kokemuksis ta.  Useissa kir joissa 
kaikkien esi tet ty jen tapausten keskushenkilö  
on t ie teel l isest i  todet tu  jo kuol leeksi .  Tämän 
alueen kir ja l l isuuden kasvu on ilahduttavaa.  
Pois taahan kuoleman mysteer ion vala isu  omalla  
panoksellaan t ie tämättömyyttä.  Teosofiaan pereh-  
tyneel le  luki ja l le  nämä kir jat  e ivät kuitenkaan  
tar joa uut ta t ie toa.  Ne vain omalla sektor i l laan  
varmistavat suurten sa la t ie te i l i jö iden opetuksien 
paikkansa pi tävyyttä.  Samalla  ne  hälventävät  
kuolemaa  kohtaan  tunnettua  pelkoa.  

Ihmiskunnan suuret  henkiset opet ta jat  ovat  
ker toneet ,  et tä kuolema on persoonal l isen e lämän 
majesteet i l l is in ja juhlal l is in hetki .  Miksi s i is  
pelkäisimme kuolemaa ja väl ttä is imme sen tu tki-  
mista! -  Kuolemaa on kuvat tu kalpeaksi,  kylmäk-  
si ,  tunteet tomaksi  v i ikatemieheksi.  Todel lisuudessa  
kuolema on uskol l inen ystävämme, vi isas,  todell i -  
nen,  lämmin ja hyvä.  Miksi emme tutustuis i  
ystäväämme  jo  e l inpäivinämme! 
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K u o l e m a n   t u t k i m u s  
 

 

Esimerkkinä kuolemaa tie teel l isest i  tutkineis-  
ta henki löis tä maini t takoon professori  Douglas 
Dean (USA),  joka to tesi  luennossaan "Kuolinvuo- 
detutkimuksia ja jä l leensyntyminen":  "Halusimme 
t ie tää,  mikä on kuolevan ihmisen päätunnet ila.  
Otaksuimme t ie tävämme sen e tukäteen,  sehän 
on pelko,  kaikki pelkäävät kuolemaa.  Halusimme 
kui tenkin kuulla sen myös lääkärei l tä,  sehän 
kuuluu tu tkimuksen luonteeseen.  Mutta  as ianla ita  
ei  o l lu tkaan näin .  Lääkäri t  ker toivat  meille,  
et tä  1-2 tunt ia ennen kuolemaa pot i laan miel i-  
ala kohoaa aina ylimpään i loon saakka.  Tämä 
tapahtuu val taosal la pot i la is ta,  suurin  osa  heis tä  
kuolee suuren i lon val lassa.  Se  on vie läkin  enem- 
män kuin  i lo ,  se on hurmio.  Lääkäri t  kertoivat,  
et tä  pot i las saat taa kyl lä o l la vaikka pani ikissa 
par i  tuntia ennen kuolemaa ja yhtäkkiä tunnet i la  
vaihtuu ja pot ilas kuolee rauhan ja i lon val- 
lassa."  

Jotkut pot ila is ta  ovat kuolleet äki ll iseen 
sydänpysähdykseen.  Lääkäri voi saada äki l l isen 
sydänpysähdyksen jä lkeenkin sydämen taas to imi-  
maan,  s i l lä  a ivoissamme on n.  3 ,5 minuuttia  
kestävä happivarasto.  Sydämen pysähdys merki t-  
see   kui tenkin  tekni l l isesti   katsoen  kuolemaa.  
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Kun tä lla inen pot i las  palaa takaisin ta ju ihinsa ,  
saat taa hän sanoa lääkäri l leen:  Miksi minun 
täytyi  palata takais in tähän e lämään,  ol isin 
halunnut jäädä s inne,  s ie l lä ol i  ni in kaunis ta .  
Oikeastaan nämä sydänpydähdyksen kokeneen 
ja tajuntaansa palanneen pot i laan edel lä maini tu t  
ensimmäiset sanat kuvaavat  hyvin kuoleman 
kokeneiden lausuntojen yhteis tä sävyä.  Sanat 
vois i  y le is tää ,  n i in samansuuntais ia er i  henki löi- 
den  lausunnot  ovat.  

Voimme ets iä  kristosofisesta t ie toudesta  
l isää vala istusta edel lä es i te t ty ihin t ie teel l isen  
tu tkimuksen tu loksi in .  Mistä  johtuu,  et tä vaike- 
as t i  sairaan,  tuskaisen,  jopa s ielull isestikin sai-  
raan mielenti la  muuttuu kuolinprosessin yhteydes-  
sä i lo isen onnel liseksi  ja autuaaksi? Miksi kuole-  
manjälkeisessä e lämässä käväisseet  e ivät  haluais i  
pala ta takaisin fyysi l l iseen ruumiiseensa ta i  
l ievemmin i lmais ten,  miksi paluu on heis tä ras- 
kas? Kris tosofisen kirja ll isuuden mukaan kuolin-  
prosessi in l i i t tyvä mielenti lan kohoaminen johtuu  
kuolevassa tapahtuvasta persoonall isen päivätie-  
to isen ta junnan ja  korkeamman minän yhtymi- 
sestä.  Kuolemaa onkin sanot tu  ihmis-e lämän 
kaikkein juhla l lis immaksi  tapahtumaksi.  On myös  
ymmärret tävää,  e t tä  paluu sairaaseen, väsynee- 
seen ta i  y leensä vain fyysi l l iseen ruumiiseen 
on vaikea fyysi l l isen a ineet tomuuden kokemisen 
ensi- ilosta .  Mutta älkäämme jääkö tutkimaan 
vain kuoleman osai lmiöitä,  kun meil lä  on t i la i -  
suus   saada   laajempi   katsaus  kuolinprosessis ta.  

Kuolemassa voimme erot taa useampia  tapah-  
tumia.  Oleell is in l ienee eet ter i ruumiin ir tautumi-  
nen kemiall is-fyysi l l isestä.  Eet ter i ruumiin  vetäy-  
tyessä jalois ta  y löspäin tunnottomuus val taa  
ensin  ja lat ,  s i t ten  a laruumiin  ja  muun ruumiin.  
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Ruumis on voinut käydä jo  kylmäksi,  mutta  
ta junta vi ipyy aivojen eet ter ipuolessa.  Pekka 
Ervast kir jo i t taa  tästä vaiheesta :  "Päässä  tapah-  
tuu er ikoinen prosessi.  Fyysi ll isten a ivojen hie- 
nompi e l i  ee t ter inen puoli  ir roi t tuu vähän fyysi l-  
l is istä aivoista,  vetäytyy sisään ja  konsentroi tuu,  
ni in  e t te i  se  ole  ki inni  i tse  fyysi ll is issä  a ivoissa  
samalla taval la kuin  päiväta junnassa .  Niinkuin 
tapahtuu nukkuessa,  s i ir tyy ta junta  pois  sekä 
isois ta  e ttä pienis tä  fyysi l l is is tä  a ivois ta ja  
hi ip i i  ee t teria ivoihin.  Kuollessaan ihminen ei  
si i rry yhtä äkkiä kuin nukkuessaan astraal i ta jun-  
taan,  vaan viipyy e l i  pysähtyy eet ter ia ivoihin,  
ja  koska tajunta  on a inoastaan eet teriaineen 
ympäröimä, se vi lkastuu er ikoisesti .  Muist imme 
pi i lee  al i ta junnassa ,  ja  tämä merki tsee,  e t tä 
aivosolujemme muist ikuvat kaikesta ,  mitä  tapah-  
tuu fyysil l isen e lämän aikana,  vaipuvat a l i ta jun-  
nan pi i r i in,  jossa meitä  häir itsemättä lepäävät,  
kunnes kutsumme ne esi l le .  Kun kuolemassa  
ta junta s ii r tyy eetter ia ivoihin,  ovat si tä vastoin  
kaikki  muist ikuvat  e lävinä edessä.  Ja ni in  ihmi-  
nen läpikäy uudestaan koko menneen elämänsä  
sen yksity ispi i rte issä ,  vaikka tämä tapahtuu 
verra t toman  nopeast i ."  

Vaikka kuoleva näkee koko menneen e lämänsä 
monivivahteisena tapahtumasarjana ta i  suurena 
näyte lmänä osaten arvoste l la  jokaisen a ja tuksen- 
sa,  tunteensa ja tekonsa puolueettomast i ,  n i in  
hän on kui tenkin kuin  ulkopuolinen.  Häntä e i  
mikään l i ikuta,  s i l lä  hän e lää kuin suuressa  
valossa .  Kuoleva lukee e lämän kir jaa ja tuomitsee  
i tsensä korkeamman minänsä valossa .  Pätevimmät  
okkult is t i t  sanovat ihmisen jumalal l isen minän  
toimivan sydämen kautta.  Kuolinhetkel lä  sydä-  
men   eet ter inen   vastaavaisuus   s i i r tyy a ivoihin.  
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Tämän tapahtuman vuoksi kuoleva joutuu korke-  
amman i tsensä valoon ja  osaa  suori t taa menneen 
elämänsä tuomitsemisen.  

Tuomion päätyt tyä eet ter iruumis i r toaa fyy-  
si l l isestä ruumiista.  Kiinteätä ruumista ja  eet ter i -  
ruumista s i too tois i insa hopeanvalkoinen e lämän- 
lanka.  Kun se on katkais tu ,  on ihmisen kuolle ista  
herättäminen mahdotonta.  Hopeanvalkoisesta  
elämänlangasta käyte tään muitakin nimityksiä .  
Väinö Lehtonen puhuu oodisesta  säteestä  sanoen:  
"Ihmisen pr insi ipi t  ovat s idotut  to isi insa elämän  
aikana oodisel la sä teel lä,  jo ta on nimite tty  
hopealangaksi.  Se on ki inni ihmisen fyysi l l isen  
ruumiin sydämessä ja  to inen haara eet ter iruumiin  
vastaavassa  kohdassa .  Se muodostaa  kuin  s i lmu- 
kan ja  e lämän aikana se  yhdistää  kemial lis - 
fyysil l isen ruumiin  eetter i ruumiiseen.  Kuoleman 
tul len hopealanka katkeaa kohtalon tahdosta ."  
Joku   karman   to imeenpanijois ta   katkaisee   sen.  

 

 

 

 

 

K u o l l e i s t a  h e r ä ä m i n e n  
 

 

 

Aja te lkaamme tapauksia ,  jo issa henkilö,  joka 
on jo eht inyt  kuolla,  herää  ta i  onnistutaan vir-  
voi t tamaan henkiin .  Havai tsemme,  e t tä  vaikka 
tä l la ise t tapahtumat  ovat verraten harvinais ia ,  
on ni i tä  kui tenkin esi te t ty runsaast i  ju lkisuudes-  
sa.  Lisäksi useat  ovat pätevästi  tosiksi  todettuja.  
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Näin ol len voimme todeta  vanhan ja  usein to is-  
te tun lauseen,  e t te i  kukaan ole palannut  kuole-  
man ra jan takaa ker tomaan, mil la is ta  s ie l lä  
on,   tukeutuvan  t ie tämättömyyteen.  

Kuolleis ta herääminen on s idoksissa hopea- 
lankaan.  Jos  hopealanka e i o le katkennut,  on 
olemassa  mahdoll isuus,  e t tä  ihminen voi  herätä 
kuol leel ta  näyttävästä  t i lasta.  Mutta  jos  hopea-  
lanka on katkennut ,  e i  kuol le is ta  herääminen 
ole  mahdoll is ta.  

Si inä tapauksessa,  e t tä ihmisen hopealanka 
on katkais tu ja hän todel la kuolee,  voimme 
kysyä,  mitä  s i t ten  seuraa? Edel lä  mainitun pro- 
fessor i  Douglas  Dean' in luennossahan todett i in  
kuol le is ta heränneiden pot i la iden saat tavan sanoa 
lääkäri l leen ensimmäisiksi sanoikseen:  Miksi  
minun täytyi pala ta  takais in  tähän e lämään,  
ol is in halunnut jäädä sinne,  s ie l lä ol i  ni in kaunis-  
ta .  Kuuluvatko näin ollen kaikki vaikeudet,  
vastukset,  tuskan hetket ja kärs imykset  fyysi l l i -  
se l le  tasolle?  Vapautuuko ihminen kaikesta häntä  
raskaut taneesta pois tuessaan maisesta  käyt töväli -  
neestään? Eihän toki .  On luonnoll isest i  r iemullis- 
ta vapautua fyysi l l isestä käyt töväl ineestä ja  
kokea henkiolennon keveyttä,  mutta täl la inen 
olot i la  on vain  väl ia ikainen.  Mennyt  mainen 
elämä on puret tava,  se lvi te t tävä.  Kuolinmiet iske-  
lyssä väär iksi,  a lhais iksi ja i tsekkäiksi luoki te l lu t  
ajatukset ja tunteet sekä väärien tekojen muil le  
aiheut tamat  kärsimykset kerääntyvät vainajan  
ympäri l le s i ten ,  e t tä  kaikkein karkeimmat aja- 
tukset   ja  tunteet  aset tuvat  pääl l immäisiksi.  

Kuolemanjälkeisessä elämässä tapahtuu myös  
monia heräämisiä .  Tosin ni i tä e i  voi n imit tää 
kuol le is ta heräämisiksi ,  si l lä  n i iden yhteydessä  
on kysymys oman i tsekkyyden havaitsemisesta,  
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si is i tsekkyydestä heräämisestä.  Lisäksi  on huo-  
mattava,  e t tä  koska kuolemanjälkeinen e lämä 
on maisen e lämän purkamista ja sula t te lua,  
ni in  sula te l tavaa r i i t tää karkeimmista  r ikoksista  
hienoimpiin i tsekkyyden i lmenemismuotoihin .  
Jokainen ihminen vie  oman synt isäkkinsä  muka-  
naan, samoin myös kauneimmat tekonsa,  ja loim- 
mat pyrkimyksensä ja to iveensa .  "Elämä Tuone- 
lassa vir taa to is in päin kuin maan päällä.  Maa-  
elämä vir taa  lapsuudesta  vanhuuteen,  mutta  
Tuonelassa vir ta kulkee vanhuudesta lapsuuteen.  
Maaelämän aikana himot,  tunteet ,  ajatukset  
ovat  ihmisen näkymättömässä  s ie lussa,  mutta  
Tuonelassa ne ovat ihmisen ulkopuolel la  muodos-  
taen hänen ympäris tönsä.  Maaelämässä  ihmisen 
ulkopuolel la  ovat  työ,  syöminen,  nukkuminen,  
perhe-elämä.. . ,  mutta  Tuonelassa ne ovat  ihmi-  
sen s isä llä :  hän miet t i i  n ii tä,  e lää ni issä ajatuk- 
sissaan ja tunte issaan;. . ."  (Väinö Lehtonen,  Vael-  
ta jan  v iest i   I I I ,   s .  194)  

Tyypill isen mater ia l is t in koko maisen e lämän 
johtoteeman voisimme pukea muotoon:  Fyysi l l i -  
nen elämä on ainoa todel linen e lämä. Täl la isen  
mater ia l is t in  kohdal la ensimmäinen herääminen 
kuolemanjälkeisessä elämässä on s i inä,  et tä  
hän oival taa  olevansa olemassa  s i i tä  huol imatta,  
et tä on kuollut.  Jos  ihminen on e läessään ol lu t  
täydel l inen mater ia l is t i ,  hän oman elämänkäsi tyk-  
sensä  mukaan sammuu,  vaipuu uneen kuoleman 
jä lkeen.  Suuret  okkult is t i t  sanovat ,  e ttä aut ta ja-  
olennot  joutuvat usein  kovin poht imaan,  miten 
sa is ivat  täl la ise t  torkkujat  here i lle.  

Si lmäys Manalaan pal jas taa,  e t tä  se lla is ten 
ihmisten e lämä, jo tka e ivät o le kaivanneet to-  
tuut ta ,  on Manalassa yhtä  yksito ikkois ta kuin  
maankin pääl lä.  Manalan suuren port in  takaa 
katsel i ja l le  avautui  kolkontuntuis ia  näköaloja.  
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"Oli vuoria ja ruskeata moreenia.  Kasvull isuutta  
ei  näkynyt.  Kalpea kuutamo näyt t i  vala isevan 
maisemaa ja  s iel lä  tääl lä is tui  ihmisiä  syviin  
ajatuksi insa vaipuneina.  Heidän sie lunl i ikkeensä 
t ihkui  heis tä u los ja  muodost i  -  kuten näytt i  -  
Manalan ulkonaiset  maisemat.  Samankaltaise t  
ihmiset  vetäytyivät lähelle to is iaan,  mutta he  
eivät t ienneet  to is tensa läsnäolosta.  Joku kiers i  
suurta ympyrää tu l len a ina takaisin samalle  
paikal le ,  josta  oli  lähtenytkin .  Joku onki  kaloja  
virrasta,  jossa vesi  ei  v irrannut e ikä  kaloja  
tu l lu t.  Kuitenkin hän onki  ja tkuvast i .  Eräs lo jui  
rahakirs tunsa pääl lä  pelä ten ryöstä jää. . ."  Vaina-  
ja t  puuhai livat omissa ympyröissään eivätkä  
ol leet   t ie to isia  tois tensa  läsnäolosta .  

Jos haluamme luonnehtia lyhyest i  Manalan 
ja Tuonelan kärsimyksien yhte istä sisä l töä,  voim- 
me sanoa:  Manalan ja  Tuonelan vaikeutena on 
yksinäisyys.  Vaikka edellä maini tussa kuvaukses-  
sakin  mainit t i in samankal ta is ten ihmisten vetäy-  
tyvän lähel le  tois iaan,  n i in samalla todett i in ,  
et tä  he  e ivät  t ienneet  to is tensa  läsnäolosta .  
Itsekkyyden uni es t i  hei tä näkemästä,  e t tä hei-  
dän ympäri l lään oli  samanlaatuis ten veikeuksien 
kanssa kamppailevia ihmisvel j iä.  Aikanaan kui ten- 
kin kukin vainaja alkaa kuul la omantuntonsa  
äänen kuiskei ta,  katuu,  väsyy,  nukahtaa ja he- 
rää   y lemmällä  as teella.  

Luonnehdimme Manalan ja Tuonelan vaikeuk-  
sia sanalla yksinäisyys.  Taivasti loi l le  on luonteen-  
omaista onni .  Katsahtakaamme nyt  sekä Tuone-  
lan ylemmil le  tasoil le  e t tä  ta ivasmaai lmoihin.  En-  
sin kuvaus Tuonelan ylemmil tä tasoi lta.  "Tuo-  
nelan joki v irtas i  s ie l lä päinvastoin kuin Mana-  
las ta lähteneenä.  Se vir tas i  lo ivast i  alhaal ta  
ylöspäin.    Joen   vesi    o l i    kirkasta   ja  Auringon 
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kilo l ip la t te l i  sen seeste isi l lä aal lo i lla.  Vainaja t  
kylpivät  k i lvan joessa,  puhdistuivat  ja  o l ivat  
onnel l is ia.  Useat uskoivat o levansa ta ivaassa,  
si l lä maaelämän vaikeudet ol ivat jät täneet hei- 
dät.  He tapasivat  toisinaan oman uskontonsa 
jumaloidun a lkuperusta jan ja  lankesivat  hänen 
eteensä .  Muutamat vainaja t tapasivat Moosek-  
sen,  to ise t Zarathustran,  Buddhan,  Laotsen,  
Muhammedin,  Jeesuksen.. .  Mutta suuri Opettaja 
veti  vainajan s ie lusta  es i in  sen heikkouden,  
joka ol i  es tänyt vainajaa hänen maaelämänsä 
aikana toteut tamasta Opet tajan neuvoja.  Heikkou-  
den ta juaminen oli  nöyryyt tävää,  se  tuot t i  hä-  
peää ja katumusta.  Mutta katumusta  seurasi  
yhä täydell isempi puhdis tuminen."  -  Käännämme 
nyt  katseemme ta ivasmaailmaan. "Kaikkia lla 
ol i  vain  valoa.  Sie l lä  pysähtyi  Tuonelan joki 
muuttuen valoasädeht iväksi,  kul lankimalteiseksi  
elämänvirraksi,  joka leveänä ja  vuolaana suuntau-  
tu i  koht i  fyysi l l is tä  maai lmaa.  Vainaja t,  jo tka  
ta ivasmaailman autuudessa kylpeneinä a ivan 
kuin hukkuivat p i tkän pi tkään onneensa,  astuivat  
omasta  tahdostaan e lämän vir taan kulkien virran  
kannattamina maista e lämää kohti ."  (Väinö Lehto-  
nen,   Vaelta jan  v iest i   II I ,   s .  199)  

 

 

 

 

J ä l l e e n s y n t y m i n e n  
 

 

Kuolleis ta  herääminen voi  tarkoi t taa  myös 
jä l leensyntymistä.   Apostol i   Paaval i   puhui  pal jon 
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kuolle i t ten ylösnousemisesta.  Hebreala iskir jees- 
sään hän esimerkiksi se lv i ttäessään uskon olemus-  
ta  ja  voimaa sanoo:  "On ol lu t  vaimoja,  jo tka  
ovat y lösnousemuksen kaut ta saaneet  kuol leensa  
takais in ."  Paaval i  sanoo a ivan selvästi  "ovat  
saaneet",  hän puhuu si is tapahtuneis ta tosiasiois -  
ta  e ikä vasta  tu levaisuudessa odot te t tavis ta.  
Voimme ymmärtää  lauseen to teamukseksi :  ä i t i  
on saanut rakastamansa s ie lun,  i lmeisest i  oman 
lapsensa  takais in.  Sama lapsi  on jä l leensyntynyt  
uudel leen  samaan  perheeseen.  

Paavalin vanhemmat ol ivat  fariseuksia.  Paava-  
l i  i tsekin oli  saanut far iseuksel le kuuluvan kasva- 
tuksen,  hän ol i  o l lu t mm. e tevän farisealaisen 
rabbi Gamalie lin oppi laana ja  valmistunut  la inop-  
pineeksi.  Far iseukset  uskoivat kuol le i t ten  ylös-  
nousemukseen ja enkele ihin .  Mutta far iseusten  
ylösnousemusopissa ol i  kaksi puol ta :  julkinen 
ja  sala inen.  Julkisest i  puhutt i in  jäl leensyntymi-  
sestä verhotust i ,  mutta  rabbi inien omassa kes-  
kuudessa  sanot t i in suoraan,  e t tä ruumiin  ylösnou-  
seminen  tarkoit t i   jä lleensyntymistä .  

Taivasmaailman näkymiä kuvaavassa  lainauk-  
sessa todet ti in:  Vainaja t,  jo tka  ta ivasmaailman 
autuudessa kylpeneinä a ivan kuin hukkuivat  
pi tkän pi tkään onneensa,  as tuivat  omasta  tahdos-  
taan e lämän virtaan kulkien virran kannat tamina 
maista e lämää kohti .  Kuolleis ta heräämiseen 
el i  jäl leensyntymiseen e i kui tenkaan r i i tä pelkkä 
jä l leensyntymään pyrkivän s ielun oma tahto .  
Elämässä  on se l la inen jär jestys ,  e ttä syntyminen 
kemiall is-fyysi l l ise l le  tasolle  edel lyt tää isää  
ja ä it iä.  Sama sääntö  ta i  edel lytys  koskee kaik-  
kia jä lleensyntymään pyrkiviä sie luja .  Sie lu pää-  
see  ruumistumaan vain si ten,  e t tä hänel lä on  
isä  ja  ä i t i .   Tämä  tosise ikka jo yksin osoit taa,  



36 

et tä  elämänkoulun opetussuunnite lmassa on keski -  
näisen avunannon käytännöll inen opet telu keskei-  
se l lä  s i ja l la.  

"Pukeutumisemme" uut ta jäl leensyntymää  
var ten tapahtuu päinvastaisessa jär jestyksessä 
kuin ri isuutuminen maisen e lämän päät tyessä.  
Kuollessa  järjes tys  ol i  sel lainen,  e t tä  jät imme 
ensin  kemial l is -fyysi ll isen ruumiin ,  si t ten eetter i -  
verhomme ja  lopuksi  kaamaruupa paloi Tuone-  
lassa.  Taivasti lo jen autuudessa luomamme tunne-  
ajatusmuodot ol ivat ylempien elementaalikunt ien  
käyt töömme la inaamaa "ainetta".  Palatessamme 
takais in  maan päälle  muodostuvat  a ja tus-,  tunne- 
ja  eetter i ruumis jo  ennen syntymää. Maisessa  
elämässä  tarvi tsemallamme näkyväl lä  fyysi l l isel -  
lä ruumii l lamme samoin kuin näkymättömil lä 
pr insi ipei llämme on oma perusatominsa.  Fyysil l i -  
nen perusatomi e l i  karmall inen a tomi on muist i -  
ee tter iä,  tunne- ja älyperusatomit  ovat  vastaa-  
vast i  noiden pr insiippien perusatomeja.  Buddhinen 
jänne yhdis tää  ne  to is i insa  kokonaisuudeksi,  
jo ta  meidän aikamme suuret sa la t ie tei l i jät  ja  
okkult is t i t  n imit tävät  avaruusmaailmaksi  ta i  
i lmennyksen pi i r iksi  ta i  kaarana shar i iraksi  e l i  
syyruumiiksi ta i  auramunaksi tai  karmall iseksi  
atomiksi.  
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Lähtiessämme selvi t tämään kuolle ista herää-  
mistä  henkisessä  merki tyksessä voimme val ita  
opastavaksi lähtökohdaksemme Pekka Ervast in  
määri te lmän:  "Buddhi  ihmisessä heränneenä 
tekee hänestä  e l ä v ä n  ihmisen" .  Buddhi 
on sanskri t inkie ltä.  Buddhin olemusta kuvataan 
mm. näin:  "Buddhi on i n t u i t s i o n i  e l i  
henkinen ymmärrys,  joka näkee to tuuden ja  
kauneuden ja rakastaa  kaikkia".  Buddhi on juma- 
la l l inen rakkaus.  Buddhi on to tuuden väl i töntä 
näkemistä,  v iisautta.  Vielä tarkemmin määri te l -  
tynä se on rakkaut ta ,  ihmis- ja vel jesrakkaut ta,  
si l lä to tuuden ensimmäinen näkemys on si tä ,  
et tä  näemme,  kuinka kaikki  on yhtä.  Buddhi  
on  kr is tusprinsi ippi .  

Kris tosofisen t ie touden mukaan ylempi kolmi-  
naisuutemme aatmaa-buddhi-manas pyrkii  i lmen-  
tämään i tseään a lemman kolminaisuuden kaut ta.  
Tämä tapahtuu asteet ta in.  Ensin  manas järke-  
vöi t tää  tunneprinsi ippiämme, s it ten  buddhi  a lkaa  
muuntaa  eet teri ruumista  ja  kolmannessa  vaihees- 
sa aatmaa ki in teätä  ruumista.  Eet ter iruumiimme 
on s i is  tarkoi te t tu jumalal l isen ihmis- ja  veljes-  
rakkauden  käyt töväl ineeksi.  

Ets iessämme   se lvyyt tä   sa laperäiseen ihmis-  
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rakkauden väli t tä jään i tsessämme,  voimme palaut- 
taa miel i imme näkymättömässä  eetter i ruumiis-  
samme vaikut tavat nel jä eet terivoimaa,  n imit täin:  
kemiall inen e l i  kasvueetter i ,  magneet tinen eet te-  
ri ,  ais timus- el i  valoeet ter i  ja  muist i-  e l i  ref-  
leksieet ter i .  Emme yleensä  hal l i tse näi tä  voimia ,  
vaan ne  hal l i tsevat  meitä.  Kemial l inen eet ter i  
aiheut taa ns.  palamisi lmiön,  ruuansulatuksen  
ja lämmön. Magneet t inen eet ter i  herättää  ihan-  
teel l isuuden ja johtaa tavoi t te lemaan toisen 
sukupuolen suosioi ta .  Aist imuseet ter in avul la  
on mahdoll is ta tehdä a is t ihavaintoja : kuul la,  
tuntea,  nähdä,  mais taa ja hais taa.  Aistimuseet-  
ter i  to imii  väl i t tä jänä ais tiemme ja  s isä isen 
ta juntamme kesken.  Muist i -  e li  ref leksieet ter in  
ansiosta  suori tamme suuren määrän päivi t tä isis tä  
puuhis tamme koneel l isest i ,  to t tuneest i .  Kun 
olemme oppineet jonkin l i ikkeen ta i  työn ja  
painaneet  sen ta juntaamme,  osaamme suori ttaa  
sen i lman täydel lis tä  päivät ie toisen i tsemme 
mukanaoloa.  

Eet ter ivoimat ovat  määrätyssä suhteessa  
neljään autuudenjul is tuspari in.  Opimme tunte- 
maan, hal li tsemaan ja jalostamaan eet ter ivoimi- 
amme samassa suhteessa kuin  saavutamme autuu-  
denjul is tuksissa  kuvatut  s isä ise t  s ie lunt i la t .  

Autuus e i  o le  suinkaan mikään kuolemanjäl - 
keinen oloti la ,  vaan taivasten val takunnan siveel-  
l is ten lakien mukainen e lämä.  J . R. Hannulan 
sanoin: " . . .autuus on se  sopusointu  mikä val l i tsee  
si l lo in ,  kun ihminen on käytännöllisesti  ja  ja tku- 
vast i  o ikeassa suhteessa  Jumalaan,  elämään,  
to is i in   ihmisi in   ja  omaan  i tseensä."  

Ajal lamme esi in tynyt  suuri  henkinen Opetta ja  
Pekka Ervast  on uudel leen jär jes tänyt  ja  suomen- 
tanut   Matteuksen   evankeliumissa   o levan Vuori- 
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saarnan  a lussa  o levat  autuudenjulis tukset .  
Ensimmäinen autuudenjul is tuspari  kuuluu:  

"autuai ta köyhät hengessään,  s i l lä heidän on 
ta ivasten valtakunta"  ja  "autuai ta ne,  jo i ta  
oikeamiel isyyden takia vainotaan, s il lä heidän 
on ta ivasten valtakunta".  Opimme tuntemaan,  
hall i tsemaan ja jalostamaan kasvueet ter iä ensim- 
mäisen autuudenjul istusparin  opastuksel la .  Kenen 
sydän on suuntautunut to tuuden e ts intään,  hän  
on sisä isesti  vapaa.  Hän on a ina  tyytyväinen 
osaansa.  Käsi  kädessä vapaan ja to tuuteen päin  
suuntautuneen mielen kanssa  kulkee todel linen,  
elämän  lakeja  kunnioi t tava  o ikeamiel isyys.  

Täl la isen asenteen saavuttanut ihminen on 
sisä isest i  vapaa,  hengessään köyhä,  henkis tä  
elämää kaipaava.  Hänen kasvueet terinsä järjes tyy 
uudel la taval la.  Kun fyysil l isen ruumiin  kasvu 
pysähtyi,  jä i  kemial l isen eetter in tehtäväksi  
enää ruuansulatus .  Nyt kemiall inen eet teri  herää  
eloon uudel la taval la .  Kasvueet terin uusi  asen-  
noi tuminen näkyy si inä,  e t tä kun on kyse  to tuu-  
den e ts imisestä ,  pyrki jä  on täynnä in toa ,  tarmoa 
ja  voimaa.  Hän kasvaa lakkaamatta ,  t ietämät-  
tään.  Hänen kasvunsa on sie lul lis ta  ja henkis tä  
laatua.  Hänen fyysi l l inen ruumiinsa luonnollisesti  
vanhenee,  mutta s ie lul l inen ja henkinen vireys  
ja   voima  hei jastuvat   sen  lävi tse.  

Seuraava säepari  kuvaa kaikkien ihmisten 
todell isen hyvän puolesta tehtävän työn laatua.  
"Autuai ta  lempeät ,  si l lä  he tu levat  perimään  
maan" ja "autuai ta rauhan rakenta ja t ,  s i l lä hei tä  
tu l laan kutsumaan Jumalan poj iksi".  Kun edel l i-  
sissä säkeissä havai t t i in ,  e t tä sisä inen autuus  
seuraa het i  pyrkijän täyte t tyä asetetut  ehdot,  
ni in  näissä säkeissä  v ii tataan tu levaisuudessa  
to teutuvi in karmallis iin muutoksi in  "maan per imi-  
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seen" sekä maai lman taholta annet tavaan tunnus-  
tukseen " tul laan kutsumaan Jumalan poj iksi".  
Ihmiskunnan hyväksi  suorite ttava työ onkin niin  
syväl l istä ja  p i tkäl le tähtäävää,  e t te ivät sen 
tu lokset  näy kaiki l ta  osil taan ennen kuin  kaukai-  
sessa tu levaisuudessa.  Autuudenjul is tuksissa  kuvat -  
tuun rauhan rakentamiseen s isä l tyy lempeys.  
Voimme siis todeta ,  et tä rauhan rakentaminen 
on e lämän muuttamista  inhimil l iseksi ,  rauhal l i-  
seksi,  onnel liseksi.  Toisaal ta  käsi tämme, et tä  
elämä muuttuu a inoastaan sikäl i  kun ihmiset  
muuttuvat.  Kaikki todell inen kasvu s iveel liseen 
suuntaan käy s isä isen ymmärtämisen ja  sydämen 
hyväksymisen kaut ta.  Rauhan rakentaminen 
on kui tenkin rakentavaa ja luovaa työtä .  Vaikka 
se on a l i tuis ta  e lämän pulmien ra tkomista e lä-  
män siveel l is ten lakien mukaan,  n i in  pelkkä 
ajatustyö,  as ioiden miet iskely,  e i  v ie lä  täytä  
rauhan rakentamis  -nimitykseen l i i t tyvää ehtoa.  
Ajatusten ja ni ihin  l i i t tyvien tunteiden tu lee  
tu l la   teoissa   es i l le   käytännöll isessä   e lämässä.  

Autuudenjulis tusten toinen säepari  on yhtey-  
dessä  magneet t isen eetter in kanssa.  Magneet t i -  
nen eetter i  voite taan lempeäl lä rauhan rakenta-  
mistyöl lä ja voi ttamisen yhteydessä  pyrki jässä 
herää   luovuus.  

Kolmas autuudenjul istusten säepari  kuuluu:  
"autuai ta murheel lise t ,  s i l lä  hei tä  tu l laan lohdut-  
tamaan" ja  "autuai ta puhtaat  sydämestä ,  si l lä  
he tu levat näkemään Jumalan".  Kolmas säepari  
l i i t tyy ais timuseet terin jär jes te lyyn.  Ehtona 
Jumalan näkemisel le on sydämen puhtaus.  Tässä  
yhteydessä voimme muistaa,  e t tä ihmisel lä on 
useampia  a iste ja  kuin  kuulo-,  tunto-,  näkö-,  
maku- ja  hajuaist i .  Mainitut  v i isi  a is t ia  ovat 
passiiv is ia  s i inä merki tyksessä,  e t tä  n i iden väl i -
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tyksel lä vastaanotamme vaikut te i ta i tsemme 
ulkopuolel ta.  I tämail la puhutaan passi iv is ten 
ais tien  l isäksi akt iivisis ta  a isteis ta .  Aktiivis ia  
ais te ja ovat kädet ,  jalat  ja kurkku. Akti iv is is ta  
ais te is ta  kurkul la on er it täin suuri vaikutus 
sydämen sisä iseen t i laan.  Jo  Jeesus Nasaret ila i-  
nen muistutt i  täs tä  nuhdellessaan fariseuksia  
ja  k ir janoppinei ta  u lkokulta isuudesta.  Jeesus  
to tesi:  "Ei saastuta  ihmistä se,  mikä menee 
suusta s isään,  vaan mikä suusta käy ulos,  se  
saastut taa ihmisen." (Matt.  15:11, v.  1928) Jee- 
sus täydensi v ie lä  opetustaan sanoen:  Mutta  
mikä käy suusta ulos,  se  tu lee sydämestä,  ja  
se saastut taa ihmisen. Näin suuri  merki tys on 
puheemme  laadulla.  

Aist imuseet ter i  to imii i tsekkääseen suuntaan  
si l lo in ,  kun se  kannustaa ihmistä  e ts imään yhä  
uusia  ja  uusia a is t ielämyksiä.  Aisti t  osoi t tavat  
ihmisel le milloin minkin ihanuuden tavoi te l tavak-  
si .  Mutta  hän ikävöi  ja  kaipaa rakkaut ta  muil ta,  
kun sen s i jaan hänen pi täis i  osata  i tse rakastaa.  
Hän löytääkin rakkauden kaikki vaikeudet  voi t ta-  
van voiman luopuessaan väärästä asenteestaan.  
Ihminen voi avata s ie lunsa ovet avoimiksi maai l -  
maan päin s i ten,  e t tä hän haluaa aut taa ja  
palvel la tois ia .  Täl löin hänen s ie lunsa tuntema 
murheell isuuskin muuttaa  luonnettaan.  Se  muut-  
tuu posi ti iviseksi.  Hän e i enää murehdi i tsekkäi t-  
ten to iveidensa täyttymättömyydestä.  Hänen 
murheell isuutensa  syy on nyt  hänen vajavaisuu-  
dessaan aut taa muita  ihmisiä.  Sikäli  kun hän 
jakaa to isi l le  s ie lunsa aarte ita,  hei tä palvel len 
ja lohduttaen,  s ikäl i  hänen omaankin s ieluunsa  
vir taa   jumalal l is ta  voimaa.  

Nel jäs autuudenjul istuspari  kuuluu: "autuai ta  
ne,  jo tka  isoavat ja  janoavat  o ikeamiel isyyt tä ,  
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si l lä heitä  tu llaan ravi tsemaan" ja  "autuai ta 
armeliaat ,  s i l lä hei tä kohtaan tu l laan osoi t ta -  
maan  laupeut ta" .  

Kun on kysymys muist ista ja muistamisesta,  
meidän on ote t tava huomioon,  e t tä  muistaminen 
on kehi t tyvä ta i to.  Muist imme kehi t tyy s i ihen 
suuntaan,  mihin s i tä  kehi tämme. Tois i l leen täy-  
sin vastakkaisis ta muistamisen äär i l in jois ta nouda-  
te taan val i te t tavast i  yleis immin muist in jatkuvaa  
kohdis tamista  persoonall isi in as ioihin ,  etenkin  
koet tuihin  loukkauksi in  ja vääryyksiin.  Tois ta  
menet te lytapaa noudat tavien muist i  askar te lee  
henkis ten asioiden par issa.  Kehoitus  isoamaan 
ja janoamaan armeliasta oikeamiel isyyt tä  tähtää  
muist imme vapauttamiseen turhasta,  s i tä  i tsek- 
kyyteen s itovasta painolast ista.  Pyrkimys elämän 
näkemiseen a ina korkeamman minämme armeli-  
aan oikeamiel isyyden ta junnasta katsoen johtaa  
asioiden s isäiseen ymmärtämiseen e li  henkisen 
ravinnon  saamiseen.  
 

 

 

 

K u o l e m a t o n   k ä y t t ö v ä l i n e  
 

 

 

Kuolleis ta  herääminen kaikkein  syväl l is immäs-  
sä  ja samalla  yksi lö l l isessä  merki tyksessä tarkoit -  
taa kuolemattoman käyt tövälineen rakentamista.  
Sel lainen oli  ensimmäisenä Jeesus Nasaret i la i -  
se l la.  Vira ll is tuneen kr is t inuskon keskeisin  oppi  
on  Kristuksen  y lösnousemus.  Vira l lis tuneen kr is-  
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t inuskon pi ir issä e i  kui tenkaan selvi te tä,  miten  
ylösnousemus tapahtui .  Lisäksi kuol le ista nousemi- 
seen l i i te tään täysin  moraal i ton synt ien sovi tus-  
oppi.  Eihän suuren henkisen Opetta jan  ju lma 
kohtelu  ja te loi tus voi pyyhkäistä pois  kenenkään 
karmaa.  Sen kautta  e t tä  Jeesus Nasaret ila inen 
to teut t i  käytännössä  kaikissa  koet telemustensa  
vaiheissa rakkauden per iaate tta,  hän sopi i  suurek- 
si  esikuvaksemme. Mutta tapahtunut vääryys 
pysyy vääryytenä a iheut taen laatunsa  mukais ia 
seurauksia.  

Jeesus e i  kuol lut r is t i l lä.  Hänen hopeanvalkoi-  
nen e lämänlankansa ei  katkennut.  Siksi hänet  
saat i in  virvoi te t tua .  Esimerkiksi  Lontoon Bri tt i -  
lä isessä Museossa olevan koptinkie l isen The 
Askew Codex -nimisen käsikirjoi tuksen mukaan 
(kir ja on ju lkais tu  v .  1927 suomenkiele l lä  n imellä  
Pist is  Sophia) Jeesus Nasareti lainen el i  Golgatan  
murhenäytelmän jä lkeen 11 vuotta opetuslastensa  
keskuudessa.  Pist is  Sophian ensimmäisen kir jan  
ensimmäinen luku a lkaakin: "Tapahtuipa,  kun 
Jeesus oli  kuol le is ta  noussut,  e t tä  hän yksito is-  
ta  vuot ta v iet t i  opetuslapsinensa,  puhel len ja  
antaen  ohje i ta   hei l le . . ."  

Meidän aja llamme jul is tetussa  kr is tosofisessa  
sanomassa  vala is taan yksity iskohtaisesti  kuole-  
mattoman käyt töväl ineen rakentamista.  Si inä  
on eri  vaihei ta.  Vieläpä annetaan ymmärtää ,  
et te i  Jeesuksen suuri  saavutus jäänyt a inoaksi.  
Mutta  mikä yllä ttävintä kr istosofia pal jastaa,  
et tä sama okkult inen työ on jokaisel la ihmisel lä  
kerran  edessään.  

Työ on asteet ta ista.  Saamme l isäksi kuul la ,  
et tä  kaikki Vanhankin l i i ton Mestari t  ovat kuole-  
mattomia olentoja ,  kuoleman voi t taneita,  jo tka  
to imivat i tse t ie toisest i  myöskin näkymättömissä  
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maailmoissa.  Kerrotaan heidän rakentaneen 
i tsel leen er ikoisen verhon, ruumiin ,  jossa he  
elävät ja joka on kuolematon.  Täl lais ta  kuole- 
matonta verhoa kutsutaan vanhal la in t ia laise l la  
nimellä  maajaavi-ruupaksi .  Kun Vanhan l i i ton  
t ien kulki ja antoi manaksen valla ta as traal i ruu-  
miinsa,  n i in  jär jen kirkastamasta as traal iverhosta  
kasvoi Pekka Ervast in sähköverhoksi  n imittämä 
kuolematon  ruumis  e l i   maajaavi-ruupa.  

Väinö Lehtonen huomauttaa: "Histor ian kulu-  
essa  on kuolemattomuuskin muuttanut  muotoaan 
ja  syvyyttään.  Sen on a iheut tanut kosmil l isen 
Kris tuksen,  Logoksen,  lähestyminen." Kun maai l -  
mankaikkeuden ihmisyyden ihanne saavutt i  Jeesus  
Nasaret i la isen a ikana eet ter i tason,  sa i  kuoleman 
voi t taminen el i  kuol le ista herääminen a ikaisem- 
paa syvemmän asteen.  Tul i  mahdoll iseksi  vuodat-  
taa buddhis ta voimaa,  rakkaut ta ,  ee t ter ivoimiin.  
Rakkauskyvyn kasvaessa eetter iverhosta muodos-  
tuu kuolemattoman ruumiin luomisessa  to inen 
aste :   magneet t inen  verho.  

Kuolematon ruumis on kui tenkin lopul l isest i  
valmis vasta si t ten,  kun aatmaan voimat  hal l i tse-  
vat täydel l isest i  kemial lis-fyysi l l is tä  ruumista.  
Kuolemattoman käyt töväl ineen kolmannessa  
ja korkeimmassa asteessa on kysymys maagill i -  
sen verhon organisoinnista.  Kuoleman voi t tamisen 
t ien  vi imeinen vaihe  on avautunut meidän päivi-  
nämme tapahtuneessa  Logoksen lähestymisessä .  
Ihmisyyden ihanteen se lkeä toteutus  ja  ju lis tus  
ovat  samalla  aset taneet  koko ihmiskunnal le  
käytännöll isen tavoi t teen:  Fyysi l l inen ruumis  
on pelaste t tava kuolemasta.  Si tä ei  saa tuhota.  
Sota ja  väkival ta tuot tavat tuhoa ja  kuolemaa.  
Kuoleman voimia edustavina sodan ja väkival lan 
tuomio  on  a lkanut.  
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Elämän s il ta ,  56 s. ,  n id .  10,-  

Kir jasessa  kerrotaan to tuudenets imisestä ,  
teosofisen li ikkeen a lkuvaiheis ta  ja  Suomes-  
sa es i te tystä  ihmisyyden ihanteesta.  

Ilmari lassa,  25 s. ,  n id.  10, -  

Kalevala is-a iheinen,  neli jaksoinen vuoro-  
keskuste lu.  

Kalevalan Iso Tammi,  136 s. ,  sid.  45,-  

Kir jan pääaihei ta :  karma, Kalevalan magia,  
Kalevalan Iso  Tammi henkisen t iedon ver-  
tauskuvana, luonnon muist i ,  Sampo ja uusi  
elämänasenne.  

Kansal l istunnon     kaut ta     henkiseen e lämään,  
59 s. ,  n id.  10,-  

Vanhan kalevala isen vi isauden tarkaste lua  
kr is tosofian valossa .  
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Päivän poika,  83 s . ,  n id.  15, -  

Kir jassa  l i i te t ty yhdeksi  kokonaisuudeksi  
er i l l is iä a ihei ta ,  kuten:  minät ie to isuus,  
Kalevalan Tulen synty -runon sankari  Päi-  
vän poika,  ihmisen er i  o lemuspuolet ja  
kuudes juurirotu.  

Temppeliaatteesta kehi tyksen virrassa,  
56 s. ,  n id.  10,-  

Totuudenets ijä   ja   täht ivoimat ,    10   s . ,    n id.  5 ,-  

Kir jasessa kerrotaan aurinkokuntamme 
planeet taperheen er i  p laneet takoulujen 
sie lull is-suggest iiv is is ta vaikutuksis ta.  

Totuudenets ijän t ie l lä ,  14 s.  nid.  10, -  

Viisauden koulussa,  66 s. ,  sid.  15, -  

Kir ja  kulje ttaa  to tuudenetsi jää moninais ten 
voimien pyörteis tä vel jeyden oival tamiseen 
ja  kris tosofiseen työhön.  

 

 

Ti lausosoi te :  
Kris tosofinen Kir ja l l isuusseura ry  
Näsil innankatu 38 
33200 Tampere  
puh.  (931) 120 297 
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