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Ote luvusta Uskonnot ja henkiset liikkeet

Valkoisen Veljeskunnan toimesta tapahtunut ja yhä
tapahtuva ihmiskunnan kasvatustyö on uskontojen
avulla suoritettavaa valistustyötä. Veljeskunta lähettää keskuudestaan viisaan ihmisen, joka julistuksellaan aikaansaa uskonnon tai vähäisemmän henkisen
liikkeen. Milloin toinen, milloin toinen kansa joutuu
uskonnon synnyinpaikaksi. Uskonnonjulistajan sanoma on sovellettu ajan ja tarpeen vaatimuksia vastaavaksi. Konfutsen sanoma oli sovellettu toisenluonteiselle kansalle kuin Mohammedin sanoma ja LaoTse antoi ohjeitaan oman aikansa kasvateille. Buddhan sanoma soveltui parhaiten niille ihmisille, joille
hänen oppinsa oli tarkoitettu ja Jeesuksen sanoma sai
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tyyssijan länsimailla. Valkoinen Veljeskunta on kaikkien uskontojen alkulähde ja siksi jokainen uskonto
kehottaa elämään parempaa elämää kuin mitä ihmiset
yleisesti elävät. Uskontojen kasvattava voima perustuu niiden siveellisiin neuvoihin ja kaikille uskonnoille on yhteistä se, että ne kehottavat hillitsemään
alempaa ihmisluontoa ja toteuttamaan sitä hyvää,
mitä kukin uskonto neuvoo. Mutta ihmiskunta on
koostunut monenlaisista roduista, kansoista ja heimoista ja siksi on kaivattu yhä uusia uskontoja. Vasta
nykyaika on muuttanut suuresti kansojenvälisiä yhteyksiä tiedotus- ja liikennevälineitten avulla, joten
on ymmärrettävissä yhä kasvava kansojen sekoittuminen toisiinsa. Jos nykyinen kehitys saa jatkua on
luonnollista, että kaukaisessa tulevaisuudessa riittää
yksi uskonto kaikille ihmisille. — Pekka Ervast opettaa, että uskonnot ja ihmisen eri persoonallisuudet
ovat toisiinsa rinnastettavissa. Samoin kuin ihmisen
eri jälleensyntymissä eläneitä persoonallisuuksia yhdistää korkeampi minä, samoin eri uskontoja yhdistää
Kristuksen Valkoinen Veljeskunta, joka on uskontojen
korkeampi minä. Ja samoin kuin ihmiskehityksen
eräässä kohdassa persoonallisuus ja korkeampi minä
yhtyvät, samoin tapahtuu yhtyminen aikanaan myöskin uskonnoissa. Kerran ilmoitetaan niin syvä ja
kaikki elämänpulmat ratkaiseva uskonto, että se yhdistää kaikki entiset uskonnot ja Valkoisen Veljeskunnan syvin sanoma tulee siinä esitetyksi. Hebrealaiskirjeessä viitataan myös uskontojen korkeamman
minän esiintymiseen kun sanotaan, että Jumala puhui
ennen profeettojen kautta, mutta viimeisinä aikoina
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hän puhuu Poikansa kautta. Jeesus Kristus esitetään
täten korkeimman uskonnon julistajana.
Ihmisten kasvu ihmisyyttä kohti pysähtyy, elleivät
ihmiset itse pyri ja ponnista. Uskonnot näyttävät sen
ihmisyyden ihanteen, jota kohti on pyrittävä ja neuvovat tien, jota pitkin on kuljettava. Ihanne ja tie näytetään uskontojen moraaliohjeissa. Gautama Buddha
antoi jalon kahdeksankertaisen tien ja Jeesus Kristus
antoi Vuorisaarnan viisi käskyä. Entisinä aikoina oli
lisäksi esoteerisia eli salaisia kouluja, joissa annettiin
yksityiskohtaista opetusta vakavimmille pyrkijöille.
Tähän viitataan evankeliumeissakin, kun sanotaan,
että Jeesus opetti kansaa vertauksilla, mutta oppilailleen hän puhui taivasten valtakunnan salaisuuksia.
Historia kertoo muinaisista mysteriokouluista, joissa
vakavimmat ihmisyyden tavoittelijat saivat koulutusta. Itämailla harjoitetaan vieläkin useammanlaista
esoterismia.
Jos uskonnot pysyisivät ajan vieriessä alkuperäisessä syvyydessään, niin uusi uskonnollinen julistus
olisi tarpeeton. Henkisen sanoman syventäjiä tietenkin tarvitaan, koska ihmiset muuttuvat ajan mukana,
mutta jumalallisen sanansaattajan uusi ilmoitus sulautuisi entiseen uskontoon eikä muodostuisi erillistä
uskontoa. Historia todistaa kuitenkin uskontojen rappeutumisesta. Uskonnot menettävät vähitellen alkuperäisen syvyytensä ja tehonsa. Joukko ihmisiä tekee
uskonnosta valtapyyteittensä astinlaudan, muodostuu
pappisvalta, joka muokkaa uskontoa ”käytännöllisemmäksi”, jotta se paremmin soveltuisi tukemaan heidän pyyteitään. Näin on kristikunta menetellyt Jeesus
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Kristuksen opetusten suhteen ja siksi kristillinen
kirkko sai suuren vallan. Kristinusko laajeni, mutta
samalla se madaltui. Kirkoista on tullut eräänlaisia
kulttuurilaitoksia, mutta ne eivät kykene olemaan
Jeesus Kristuksen sanoman julistajina.
Uskontojen madaltuminen on suurimpana syynä ihmiskunnan hitaaseen henkiseen kasvamiseen. Kun
uskonnon sanoma pimenee, niin ani harvat jaksavat
etsiä uskonnoissa piilevää totuuden ydintä. Suuret
joukot tyytyvät madaltuneen uskonnollisen elämän
tarjoamaan hartauteen, joka aikaansaadaan erilaisin
juhlamenoin. Hartauskin tosin vaikuttaa mieliä nostavasti varsinkin silloin, kun uskonnon tarjoama jumalkäsitys on ylevä. Mutta kun Jumala kuvataan ihmisen kaltaiseksi olennoksi, jolla on alhaisempia ominaisuuksia kuin säälivällä ja rakastavalla ihmisellä,
niin hartaustunne muuttuu helposti ahdasmielisyydeksi ja pyhäksi vihaksi toisinajattelevia kohtaan.
Uskonto tulee madaltuneena kannustaneeksi suvaitsemattomuuteen, jonka seurauksina ovat uskonnolliset
vainot ja uskonsodat. Elämme karmanalaisessa maailmassa, joten uskonnon madalluttajat ja pyhän vihan
innoittamat ihmiset sitovat itsensä uskontoon väärällä
tavalla joutuen aikanaan itse niittämään omista kylvöistään, käyttääksemme Jeesus Kristuksen sanontaa.
Uskonnon kasvattava vaikutus toteutuu kyllä täten
kiertoteitä, henkilökohtaisten ja kansallisten tuskien ja
onnettomuuksien kautta, mutta paljon on turhaa tuskaa. Elämän tahto on, että kasvaisimme oikeiksi ihmisiksi. Itse saamme valita, yhdymmekö yhteistyöhön
elämän kanssa vai vastustammeko sitä. Näistä syistä
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ihmisten henkinen kasvu on hidas ja siksi kaikissa
uskonnoissa on ollut esoteeriset eli salaiset koulunsa,
joissa on annettu opetusta vakavimmille Jumalan
etsijöille. Eräs kristinuskoa edustava salainen koulu
oli apostoli Paavalin ja hänen oppilaansa Dionysios
Areopagitan perustama koulu Ateenassa.
Ihmisen vapaa tahto ja valinnan vapaus merkitsevät sitä, että vaikka ihmiskunnan kokonaiskehitys on
hidas, niin ihmisen ei tarvitse kulkea yleisen virran
mukana, vaan hän voi astua suoralle tielle. Jeesuskin
puhui kaidasta tiestä ja ahtaasta portista, jotka johtavat suoraan päämäärään. Niistä, jotka astuvat suoralle tielle, tulee toisten ihmisten valistajia, he toteuttavat yleistä avunannon lakia. Näin on aina ollut ja
tulee edelleenkin olemaan. Entisinä aikoina mysteriolaitokset, profeettakoulut ja monet muut samankaltaiset koulut kasvattivat työntekijöitä Valkoisen Veljeskunnan työkentälle. Valkoinen Veljeskunta avasi ihmisille tien ihmisyyteen. Tarkoitus on, että ihmiset
astuisivat avatulle tielle ja sitä kulkemalla tulisivat
Valkoisen Veljeskunnan jäseniksi. Nämä ihmiset tekevät totta uskonnon opetuksista. Uskonto ei ole heille
korutavaraa vaan käytännössä elettävää opetusta.
Kaitaa tietä kulkemalla he lähenevät Kristusta ja lopulta löytävät Kristuksen. Kaita tie on muuttunut historian kuluessa siitä syystä, että ihmiskunnan suhde
Kristukseen on muuttunut, joten on asiallista puhua
vanhasta ja uudesta kaidasta tiestä. Uusi kaita tie on
helpompi ymmärtää, kun ensin saadaan käsitys siitä
vanhasta tiestä, jolle mysterioissa opastettiin astumaan.
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