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Mikä Ruusuristin Veljeskunta
AMORC on?

Ruusuristin Veljeskunta AMORCin perustana on filosofinen ja vih-
kimyksellinen perinne. Jäsenten edistyessä opinnoissaan heidät 
vihitään seuraavalle opintotasolle tai -asteelle. Ruusuristiläiset, niin 
miehet kuin naisetkin kautta maailman, opiskelevat luonnon lakeja 
elääkseen harmoniassa niiden kanssa. Opiskelun aihepiirejä ovat 
mm. sielun luonne, intuition kehittäminen, klassinen kreikkalai-
nen filosofia, kehon energiakeskukset ja itseparantamistekniikat.  
Ruusuristiläinen perimätieto opastaa ja kannustaa opiskelijaa löytä-
mään sisimmässämme jo olevan viisauden, myötätunnon, voiman 
ja rauhan.

HALuAtkO Lisää tietOjA? 
Pyydä esitteemme osoitteella: 

Ruusuristin Veljeskunta AMORC
PL 8, 33341 TAMPERE
soita iltasin tai jätä viesti 

050-561 1128
yhteys sähköpostitse: 
amorc@amorc.fi 
www.amorc.fi
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TOIMITUKSESTA

Kun ihminen saa pyhän siunauksen, hän on Jumalan 
lähettiläs ja hän astuu elämän palvelukseen, kohot-
taakseen, parantaakseen, lohduttaakseen. Hän on 
Jumalan valittu ihmisen palveluksessa, kuten olivat 
apostolit helluntain jälkeen.

Tämän ajatuksen haluaisimme teille välittää, että 
teidän oma kehityksenne ei ole teitä itseänne var-
ten, vaan jotta voisitte palvelle elämää, jotta voisitte 
tehokkaammin antaa.

Me jätämme teidät suuren Suuren Valkoisen Hengen 
rakkauden ja siunauksen haltuun...

White Eagle
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Jos minulta kysyttäisiin, mikä 
on tärkein tai huomattavin 

hyöty, jonka ihminen voi saa-
da Ruusuristin Veljeskunnan 

Jumalan tunteminen
H. spencer Lewis

AMORCin imperaattori 1915 – 1939
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periaatteita opiskelemalla ja 
harjoituksia tekemällä, vastaisin 
epäröimättä, että se on alku 
uuteen ja parempaan elämään 
oppiessamme uudemmalla ja pa-
remmalla tavalla ymmärtämään 
Jumalaa. 

On totta, että Ruusuristin Vel-
jeskunta on aina ollut hyvin käy-
tännöllinen järjestö, jossa ihmiset 
työskentelevät arkisessa elämäs-
sä itseään kehittääkseen. Emme 
kuitenkaan voi olla huomaamatta 
sitä tosiasiaa, että ne peruspe-
riaatteet, jotka mahdollistavat 
Ruusuristin mystikko- opiskeli-
joille onnellisemman ja menes-
tyvämmän maallisen elämän, 
ovat suhteessa niihin henkisiin 
totuuksiin, joiden vaikutuksesta 
ihmiset heräävät ymmärtämään 
elämän henkisiä käsitteitä.  

Jopa ne ihmiset, joiden elämä 
pyörii enimmäkseen olemisen 
aineellisten puolien ympärillä ja 
jotka ajattelevat, että heillä ei 
ole paljoakaan aikaa henkisiin 
pohdintoihin ja meditaatioon, jou-
tuvat toteamaan, että he tarvitse-
vat parempaa ja syvällisempää 
perehtymistä elämän henkisiin 
tekijöihin ja erikoisesti parempaa 
käsitystä korkeimmasta hyvästä, 
”Sydämeni Jumalasta”.  Kenen-
kään on aivan turhaa yrittääkään 

väittää, että tavallinen mies tai 
nainen ei hyötyisi saadessaan 
parempaa ymmärrystä tästä 
jumalakäsitteestä, josta jotkut 
käyttävät nimitystä ”Korkein Äly”. 
Mitä paremmin ihminen virittyy 
tähän sisäiseen Jumalaan sitä 
paremmiksi kaikki elämän osa- 
alueet muuttuvat.

Onneksi ruusuristiopetus ja 
ihmisen kehittyvä edistyminen 
kaikkien asioiden ymmärtämi-
sessä ovat pysyneet samassa 
tahdissa. Jos viisi-, kymmenen- 
tai viisikymmentätuhatta vuotta 
inhimillistä kehitystä ja pyrki-
mystä kohti korkeampia ihanteita 
eivät olisi tuoneet ihmiskuntaa 
lähemmäksi sisäisen Jumalan 
ymmärtämystä, olisi meidän pak-
ko myöntää, että ihmiskunnan 
kehitys on taantumassa ja että 
ihmisrodun pyrkimys täydellis-
tymiseen on mahdoton tehtävä. 
Epäilen kuitenkin, että ei ole 
montakaan rationaalisesti ajatte-
levaa ihmistä, joka näin väittäisi.

Mitä lähemmäksi ihminen 
pääsee omaa jumalakäsitettään 
sitä kehittyneemmäksi ja katta-
vammaksi hänen tietoisuutensa 
tulee. Ne käsitteet ja ihanteet, 
jotka tyydyttivät ihmistä men-
neisyydessä tai ainakin antoivat 
riittävän ymmärryksen Jumalasta 
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useimmille ihmisille vuosisatoja 
sitten, ovat selvästi riittämättö-
miä tämän päivän maailmassa. 
Ymmärtäessämme paremmin 
itseämme olemme kokeneet 
suuren muutoksen käsitykses-
sämme sisäisestä Jumalasta. 
Kokemuksemme monien juma-
lallisten lakien vaikutuksesta 
syvällä minuudessamme ja sen 
kautta jopa päivittäisissä arkisis-
sa askareissamme, on viimeisim-
pinä vuosikymmeninä radikaalisti 
muuttanut käsitystämme tästä 
jumalallisesta sisimmästämme 
siinä määrin, että voimme kaikki 
olla samaa mieltä jumalallisuu-
den peruskäsitteistä.

Rakkauden, armon 
ja oikeuden lakien vai-
kutus kaikessa inhimil-
lisessä toiminnassa 
on samalla lailla muo-
kannut käsitystämme 
siitä, millaisia Jumalan lakien ja 
periaatteiden täytyy olla luonteel-
taan. Myös jatkuva inhimillisen 
rakkauden kehitys tai ihmis-
olentojen rakkaus toinen tois-
taan kohtaan ja vielä erikoisesti 
vanhempien rakkaus lapsiaan 
kohtaan on opettanut peräkkäi-
sille sukupolville, että jokaisen 
ihmisen henkilökohtainen, si-
säinen Jumala on itse asiassa 

heijastusta vielä suuremmasta, 
ylimmästä Jumalasta, joka on 
meidän kaikkien ”isämme” ja 
joka rakastaa meitä enemmän 
kuin voimme koskaan ymmärtää.

Ruusuristin Veljeskunnan 
opetus on pysynyt ajan tasalla 
näiden kehittyvien käsitteiden 
kanssa ja jatkuvasti aavistanut 
ennakolta niitä uusia kysymyk-
siä, ongelmia ja selityksiä, joita 
menneiden aikojen mystikot ovat 
kontemploineet niinä aikoina, 
jolloin he ovat yrittäneet kohot-
tautua elämän materiaalisten 
tekijöiden yläpuolelle pyrkimyk-
senään nostaa tietoisuutensa 
korkeammille tasoille.

Ennen kaikkea Jumala ei 
paljastu mystikolle ainoastaan 
rakastavana, armollisena ja 
oikeudenmukaisena hallitsijana 
vaan myös Jumalana, jota tulee 
rakastaa eikä pelätä. Kuinka 
helppoa  monien meistä on 
muistaa nuoruudestaan, kuinka 
yleistä oli sanoa tästä tai tuosta 
henkilöstä, että hän teki väärin, 
koska hänellä ei ollut sydämes-
sään Jumalan pelkoa. Pidettiin 

Itsemme parempi ymmärtäminen 
on muuttanut suuresti käsitystämme 
sisäisestä Jumalasta.
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normaalina käsityksenä, että 
Jumala on kauhua ja pelkoa he-
rättävä olento.

Pieniä lapsien opetettiin teke-
mään määrättyjä hyviä asioita ja 
pidättäytymään tekemästä mää-
rättyjä pahoja asioita,sillä heidän 
piti pelätä Jumalaa ja hänen mys-
tistä voimaansa rangaista heitä 
heidän pahoista teoistaan. Tätä 
pelon käsitettä kehitettiin siinä 
määrin, että he eivät rohjenneet 
ajatella Jumalaa hymyillessään 
tai nauraessaan tai puhua hä-
nestä millään vapautuneella ta-
valla ilman että se herätti heissä 
äärimmäisen pelon tunteen. Ei 
niin ollen ole ihme, että lapset 
(ainakin joissakin uskonnollisissa 
perheissä) saivat sen käsityksen, 
että Jumalaa voi lähestyä arkisin 
ainoastaan nukkumaanmenoai-
kaan tai sunnuntaina kirkossa, 
jolloin polvistuneina ja tyypillisesti 
ylösnostetuin käsin ja pelokkaina 
palvottiin häntä.

Raamatusta virheellisesti ote-
tut lainaukset, jotka antoivat 
ymmärtää, että kosto oli yksin-
omaan Jumalan ja että Jumala 
kohdisti rangaistuksensa, ka-
teutensa, vihansa ja kostonsa 
ihmisiin ja että hän sen lisäksi oli 
mustasukkainen ja epäluuloinen, 
olivat ajatuksia, joita uskonnolli-

set johtajat yleisesti saarnasivat 
ja jotka väittämät he perustelivat 
irrotetuilla ja väärin käännetyillä 
raamatun jakeilla.

Eipä ole ihme, että kautta 
aikojen miehet ja naiset ovat 
pohtineet Jumalan rakastavaa 
ja armahtavaa luonnetta ja ky-
selleet, miksi hän salli niin mo-
nien synnintekijöiden menestyä 
elämässä samalla kun ne, jotka 
yrittivät olla hurskaita ja rehellisiä 
epäonnistuivat. Tuollaisille vää-
rille olettamuksille perustuva jär-
keily johti siihen, että miljoonien 
ihmisten mielissä nousi asteittain  
epäilys, joka kohdistui tuollaisen 
Jumalan rakkauteen, korkeim-
paan viisauteen ja armoon. 
Voimme huoletta sanoa, että 
nykypäivän ateistien vahvimmat 
argumentit heidän väittäessään, 
että Jumalaa ei ole, perustuvat 
siihen tosiasiaan, että miljoo-
nille ihmisille on annettu väärä 
kuva Jumalasta tai että hänet 
on esitetty sellaisena olentona, 
jonka luonne saa meidät taatusti 
epäilemään onko hän todella ra-
kastava ja armahtava Isä.

Uusi lähestymistapa elä-
mään 

Ruusuristin jäsenten käsitykset 
Jumalasta ovat niin täysin erilai-
set kaikesta tästä ja kuitenkin niin 
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yhteneväiset sen kanssa mitä 
Jeesus opetti. Joukossamme 
menneisyydessä vaikuttaneet 
suuret opetuslapset ja valaistu-
neet ovat paljastaneet, että me 
huomaamme ruusuristiläisten 
astuvan uuteen elämään kun he 
oppivat paremmin ymmärtämään 
Jumalaa ja Jumalan tapoja toi-
mia. Sellainen ymmärrys tuo rau-
haa ja tyytyväisyyttä uupuneelle 
minälle, väsyneelle, kolhitulle 
ja kipeästi koetellulle fyysiselle 
ruumiille ja hämmentyneelle mie-
lelle. Se tuo mukanaan toivoa ja 
uudistunutta elämää ja energiaa 
ja lujan vakaumuksen siitä, että 
oikeus tulee vallitsemaan ja että 
totuus tullaan näyttämään toteen.

Sellainen ymmärtämys avaa 
uuden vaiheen elämässä ja 
laajemman horisontin tällä maal-
lisella tasolla. Se tuo Jumalan lä-
hemmäksi meitä, henkilökohtai-
semmaksi ja ystävällisemmäksi 
sanan jokaisessa inhimillisessä 
merkityksessä. Se saa Jumalan 
lait näyttäytymään lämpimäm-
mässä valossa. Ei ainoastaan 
muuttumattomina eikä pelkäs-
tään oikeudenmukaisina vaan 
myös rationaalisina, järkevinä ja 
läpikotaisin ymmärrettävinä. Se 
poistaa kaikki näennäiset ristirii-
taisuudet ja epäoikeudenmukai-

suudet ja pyyhkii kokonaan pois 
sen kuvan, että Jumala on mieli-
valtainen ja kateellinen hallitsija. 
Eikö totta, vain pikkusieluisilla, 
alhaisella psyykkisellä ja moraa-
lisella tasolla olevilla henkilöillä 
voi olla sellaisia tunteita? Aivan 
varmasti meitä kaikkia suurempi 
Jumala ei voi langeta sellaiseen, 
jonka jopa me tiedämme vää-
räksi?

Suurempi ymmärrys auttaa 
meitä havaitsemaan, että ei suin-
kaan armoton Jumala vaan me 
itse omilla ajatuksillamme, sa-
noillamme ja teoillamme tuomme 
tähän elämään erehdystemme 
epäonnekkaat tulokset. Sen si-
jaan että Jumala saisi iloa ja tyy-
dytystä niistä onnettomuuksista, 
jotka olemme itse itsellemme ai-
heuttaneet, hän tuntee myötätun-
toa meitä kohtaan ja on halukas 
antamaan meille anteeksi kun 
vain sitä pyydämme ja toimimme 
anteeksiannon ansaitaksemme.

Aivan varmasti laajempi ja 
syvempi ja kypsempi käsitys Ju-
malasta on suurin mahdollinen 
muutos, joka voi tulla yhdenkään 
ihmisen elämään. Tämä jumala-
käsityksen kehittyminen monien 
aineellisessa maailmassa eletty-
jen elämien kautta on perustavaa 
laatua oleva tosiasia, joka vaikut-
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taa kaikkeen ajatteluumme ja 
tekemisiimme olemassaolomme 
jokaisella tasolla. Mutta emme 
voi täydellisesti tajuta tätä tosi-
asiaa tai testata sen todenpitä-
vyyttä ennen kuin käsityksemme 
Jumalasta on muuttunut riittä-
västi ymmärtääksemme, että 
se on itse asiassa jotakin, joka 
kehittyy samalla lailla kuin kaikki 
muukin ympärillämme kehittyy.

Siksi ruusuristiläiset opetuk-
set ovat äärim-
mäisen tärkei-
tä yhtä paljon 
puhtaasti hen-
kisestä näkö-
kulmasta kuin 
siitä syystä, että tämä yksi suuri 
muutos Jumalaan liittyvissä 
käsityksissämme saa aikaan 
uudistumisen ja uudelleensyn-
tymän, jonka jokainen uskonto 
vakuuttaa olevan lopputulos 
sen omien oppien ja harjoitusten 
toteuttamisesta.

Pitäkäämme tämä mieles-
sämme ja kertokaamme siitä 
niille, jotka ehkä kyselevät meiltä 
ruusuristiläisistä opetuksista 
ja näiden opetusten suhteesta 
henkisiin asioihin. Ei ole välttä-
mätöntä kuulua johonkin uskon-
tokuntaan tai omata uskonnolli-
sia, opillisia käsityksiä jotta tulisi 

henkisemmäksi ihmiseksi ja saisi 
paremman käsityksen kaiken 
olevaisen Jumalasta. Jokainen 
mies, nainen ja lapsi uudistuu 
hengellisesti kun hän ymmärtää 
ja omaksuu sisäisestä Jumalas-
taan syvällisemmät ja kattavam-
mat käsitykset, jotka itse asiassa 
eivät ole enempää tai vähempää 
kuin kauniit joskin epätäydelliset 
prototyypit kaiken luomakunnan 
yhdestä ja ainoasta Jumalasta. 

Ymmärrys saa meidät tunnistamaan, että me 
itse, eikä suinkaan armoton Jumala, saamme ai-
kaan onnettomia seurauksia omien virheittemme 
aiheuttamina.

the Rosicrucian Beacon syyskuu 2015
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Suuren lamakauden pahim-
pana aikana Jon, 12- vuo-

tias, Hopi- heimoon kuuluva inti-
aanipoika makasi kuolevana kau-
punginsairaalassa Flagstaffissa, 
Arizonassa. Hän oli sairastanut 
jo vuosia ja koska hänen äitinsä 
ja isänsä olivat kuolleet, hänen 
ainoat omaisensa olivat nyt jo yli 

kahdeksankymmentävuotiaat, 
äidinpuoleiset isovanhemmat. 
Paikallisen hyväntekeväisyystoi-
minnan avusta huolimatta hän oli 
saanut hyvin vähän nykyaikaista 
koulutusta ja hänen oli vaikeata 
sopeutua kaupunkilaiselämän 
suoraviivaiseen tyyliin ja kiivaa-
seen tahtiin. Kuukauden ajan 

SHAMAANI, Paranna Kansasi
Frank isles, FRC

Kachina- kultin peruskäsitteisiin 
kuuluu se, että maailmassa kaikil-
la asioilla on kaksi olomuotoa, 
näkyvä kohde ja sen näkymätön 
vastine. Dualismi joka pitää tasa-
painossa aineen ja energian.

Kachinat ovat aineellisen maail-
man kaikkien asioiden henkinen 
olemus. Niiden olemassaolon voi 
havaita vaikkapa ruoasta nouse-
vasta höyrystä, lähteestä kylmänä 
aamuna nousevasta usvasta tai 
vuoren huipun yläpuolelle muo-
dostuvasta pilvestä.

Lainaus Barton Wrightin kirjasta 
”Hopi Kachinas” (1977) 
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hän oli maannut lähes yksin 
osastolla. Hoitavat lääkärit ja 
hoitajat olivat ystävällisiä mutta 
heiltä puuttui lämpö ja tunne; Jon 
tajusi kipeästi, että he eivät olleet 
hänen perhettään, sukuaan tai 
heimoaan ja hän näki myös, että 
he tiesivät pojan lopun olevan 
lähellä.

Myöhään eräänä yönä hän 
makasi pimeässä huoneessaan 
kuunnellen satunnaisia ambu-
lanssin sireeniääniä auton ajaes-
sa ensiapuun. Siinä maatessaan 
Jon alkoi tuntea olevansa oudosti 
irtaantunut ja välinpitämätön 
elämän aineellisista asioista, 
erikoisesti sairaalan stressaa-
vasta ja kiireisestä ilmapiiristä 
ja niistä monista äänekkäistä 
kaupunkilaisista, joita tuli ja meni 
joka päivä. Vuoteellaan maates-
saan Jon alkoi tuntea kuoleman 
läsnäolon kylmän ja lamauttavat 
läsnäolon hiipivän ylös hänen 
jalkojaan pitkin ja hän tiesi, että 
hänen lähtönsä aika oli lähellä. 
Tyynesti hän hyväksyi kohta-
lonsa, sulki silmänsä ja ajelehti 
tiedottomuuteen.

Äkkiä hän tuli tietoiseksi jon-
kun olennon läsnäolosta ja huo-
limatta pikimustasta pimeydestä 
hän havaitsi sänkynsä vieres-
sä seisovan, selvästi näkyvän 

Kachinan, joka oli pukeutunut  
seremonialliseen tanssihamee-
seen ja vyöhön ja joka kantoi 
sinistä sulkaa vasemmassa 
kädessään. Vuosien ajan Jon oli 
yrittänyt ymmärtää ja omaksua 
valkoisten ihmisten tavat, joiden 
mukaan he näyttivät omistavan 
kaiken ja omaavan vallan kaik-
kien asioiden yli. Jonin iäkkäät 
isovanhemmat olivat opettaneet 
monia asioita omasta mennei-
syydestään, mutta kaikki se oli 
ollut syvässä ristiriidassa muita 
koululaisia kiinnostavien asioiden 
kanssa. Kukaan luokkatovereista 
ei ollut osoittanut hänelle todellis-
ta ystävyyttä tai ollut kiinnostunut 
hänen kansansa tavoista.

Jonia ei oltu vihitty oman kan-
sansa perinnäistapoihin heikon 
terveyden vuoksi, vaikka hänen 
isovanhempansa olivat sitä kiih-
keästi toivoneet. Isovanhemmat 
olivat välittäneet kaiken sen tie-
don, jonka he olivat itse oppineet, 
mutta hekin olivat kadottaneet 
paljon siitä tiedosta, joka aikoi-
naan oli ollut heidän kansansa 
ominta omaisuutta. Sen vähäisen 
tiedon, joka Jonilla oli kachinois-
ta, hän oli saanut isoäidin laula-
mista tarinoista ja niinpä hän oli 
peloissaan, kun Kachina puhui.
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 ”Olen sinun suojelushenkesi. 
Olen varjellut sinua aina, mutta 
sinä olet ollut välinpitämätön. 
Minä odotan täällä, vartioin ruu-
mistasi ja suojelen sinua mat-
kallasi.”

Valtavalla voimalla tuulen-
puuska nosti Jonin vuoteelta kuin 
höyhenen ja kuljetti hänet ulos 
sairaalasta ja kaupungista ylös 
kaukaisille vuorille. Hän näki al-
laan kiitävän laajat, tasahuippui-
set mesat – pöytävuoret –, syvät 
jokirotkot, pyhät, vanhat vesiläh-
teet ja lopulta vanhan pueblon – 
kotikylänsä. Kävellessään kotiin 
hän näki kuinka hänen isoäitinsä 
hellästi kampasi isoisän tukkaa. 
Isovanhemmat eivät nähneet 
häntä, mutta Jon tunsi suurta 

rakkautta ja kunnioitusta heitä 
kohtaan. Ja sitten hänet pyyh-
käistiin uudestaan höyhenen 
lailla pois. Allaan kiitävinä hän 
näki kansansa pyhät, tarujen ja 
voiman tapahtumapaikat sekä 

kachinat kävelemässä ohi kai-
ken sen kauneuden keskellä. 
Jokainen kachinoista kohdisti 
katseensa häneen ja näytti 
lyhyesti jotakin merkitsevää 
esinettä. Silloin Jon sai syvän 
oivalluksen. Hän ymmärsi, 
että hänellä oli päätöksiä teh-
tävinään ja vuosien koettele-
mukset kestettävinään ennen 
kuin hän voisi nähdä nämä 
näkymät jälleen. Hetkessä 
kokemus oli ohi ja Jon vajosi 
mitään tiedostamattomaan 

välitilaan; vihkimys oli ohi.

Kachina Puhuu
”Veljeni poika, olet oppinut 

läksysi,” kachina sanoi,” mutta 
sinulla on pitkä elämä edessäsi 
ja vielä monia läksyjä opittavina. 
Mene takaisin, mene takaisin 
sairaalaan ja vuoteeseesi. tulet 
näkemään siellä kuolevan pojan, 
mutta älä ole peloissasi, minä 
tulen olemaan kanssasi aina, 
jopa silloinkin kun et voi nähdä 
minua. kiedo käsivartesi hänen 
kaulaansa ja lämmitä näin itseäsi 
ja niin tulet pian palaamaan elä-

Hiljainen kachina soturi
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mään. Mutta kiirehdä ennen kuin 
ihmiset hautaavat sinut.”

Jon totteli ja hänen kehonsa 
lämpeni ja havahtui takaisin 
elämään. Hänen vieressään oli 
kaksi sairaanhoitajaa ja toinen, 
joka piteli hänen kättään sanoi 
kiihtyneenä, ”hänen pulssinsa 
tuntuu jälleen ja hänen sydämen-
sä lyö; tämä on uskomatonta sillä 

ne ovat olleet pois tuntien ajan!” 
Kun Jon avasi silmänsä, toinen 

hoitajista katsoi häneen ystä-
vällisesti ja ällistyneenä ja sa-
noi, ”jon, sinä kuolit viime yönä 
ja me olimme kovin surullisia. 
Mutta koska ruumiisi ei jääh-
tynyt kuten kaikkien muiden 
aikaisemmin, me jätimme sinut 
tänne tähän hetkeen saakka. 
Olimme juuri antamaisillamme 
sinut oman kansasi haudat-
tavaksi.” Seuraavana päivä-
nä Jonin edelleen maatessa 
vuoteessa, hänen Kachinansa 
ilmestyi jälleen.

”Poikani, jonakin päivänä 
sinä tulet olemaan tärkeä mies 
seremonioissamme. tulet op-
pimaan enemmän kuin van-
hempasi ja isovanhempasi 
koskaan tiesivät ja sinä tulet 
säilyttämään kansallesi mennei-
syyden toimintatavat ja tiedon. 
Mutta jos et tottele sydämesi 
kutsumusta ja jos et tottele 
jokaista käskyäni, sinä tulet 
saamaan rangaistuksen, mutta 

ainoastaan neljä kertaa. sinulle 
annetaan tässä elämässä aino-
astaan neljä koettelemusta ja 
silloin kun kohtaat viidennen, 
sinun elämäsi on lopussa. sen 
vuoksi elä hyvin, elä kansamme 
tapojen mukaisesti ja minä tulen 
kannattelemaan sinua hellästi 

Heimon pyhänämiehenä shamaani 
oli kutsuttu huolehtimaan mystee-
reistä. elämän mysteerit ulottuvat  
kuitenkin yli lääkinnällisten asioi-
den. Hän oli heimon pappi, filosofi, 
laulaja, ritualisti, taiteilija, psyykik-
ko, profeetta ja näkijä.
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kuin kahdella sormella. Mutta 
jos et tottele minua, tulen pudot-
tamaan sinut etkä tule koskaan 
palaamaan. Hyvästi, tulen ikui-
sesti olemaan kanssasi.”

Sitten, astuen askelen taakse-
päin, Kachina nosti vasemman 
kätensä tervehdykseen ja haihtui 
näkyvistä kuten pehmeä kotkan-
höyhen nousee lattialta ja 
ajelehtii ilmavirran mukana 
ulos ovesta.

Jon eli aktiivisen ja anka-
ran elämän eikä koskaan 
unohtanut suojelushenken-
sä varoitusta. Monina vaaran 
ja ahdistuksen hetkinä hän 
tunsi vierellään läsnäolon, 
Kachinansa, joka varjeli ja 
suojeli häntä niin, että hän 
kykeni kohtaamaan ja voit-
tamaan ne koettelemukset, 
jotka hänellä oli kohtalonaan. 
Lopun elämäänsä hän viet-
ti pueblossa vaikkakin hän 
lopulta oppi ymmärtämään 
myös nykyaikaa ja kaupunki-
en ihmisten kieltä. Mutta hän 
eli niukkaa elämää palvellen 
omaa kansaansa. Hänet vihit-
tiin esi- isien salaisuuksiin ja 
hän oppi tuntemaan muinaiset 
rituaalit ja niin hänestä tuli nyky-
ajan shamaani. 

Pyhä Mies: Shamaani
Tämä kertomus on yksi esi-

merkki siitä, kuinka Amerikan 
alkuperäisasukkaasta tuli nyky-
aikainen shamaani. Aina se ei ta-
pahtunut tällä tavoin. Toistuvasti 
tähän kuitenkin liittyi näky tai 
psyykkinen kokemus noin 12 tai 
13 vuoden iässä ja silloin poika 

ymmärsi kohtalonsa. Shamaanin 
suhde heimolaisiin oli tiivis ja 

Pyhitetty lääkekäärö oli pyhin esine 
Amerikan alkuperäiskansoilla. jo-
kainen käärö sisälsi henkisen mer-
kityksen omaavia esineitä, eläinten 
nahoista ja nukeista seremoniapiip-
puihin. Nämä kääröt oli tavallisesti 
uskottu jonkun heimon jäsenen hal-
tuun vaikka käärön voiman uskottiin 
hyödyttävän koko heimoa. käärö 
avattiin tietyissä tilanteissa tarkan 
rituaalin mukaisesti. 
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jatkuva. Hänet tiedettiin ja häntä 
seurattiin lapsuudesta saakka. 
Hänen neuvojensa, näkyjensä ja 
enneuniensa piti olla useimmiten 
paikalleen osuvia tai hän menetti 
heimon kunnioituksen. Sen vuok-
si hänen piti olla hyvä siinä, mitä 
hän teki.

Saatat muistaa, kuinka Uuden 
Testamentin mukaan Jeesusta 
pilkattiin hänen omassa kotikau-
pungissaan. Hänen naapurinsa 
haastoivat häntä esittelemään 
voimiaan eikä sellainen ollut pa-
ras mahdollinen ympäristö hyville 
ja ylväille teoille. On olemassa 
lukuisia esimerkkejä siitä, kuinka 
ystävät, sukulaiset, kotikaupungit 
tai kotimaat hyljeksivät neroa. 
Kuitenkin shamaanin, kaikkein 

vaikeimmissa olosuhteissa pal-
velevan miehen esimerkissä me 
huomaamme heimon hyväksy-
vän hänet.

Voidaan kysyä, keitä nämä 
Amerikan alkuperäiskansojen 
shamaanit olivat ja miten he 

palvelivat kansaansa? 
Englanninkielinen nimi 
– Medicine Man-  on 
sikäli harhaanjohtava, 
että se antaa ymmärtää, 
että sana ”medicine” eli 
lääke liittyi mihin tahan-
sa voimalliseen tekoon. 
Koska heimon pyhä mies 
oli se ainoa ja oikea, 
joka kutsuttiin paikalle 
selvittämään mystisiä 
ja selittämättömiä asioi-
ta, hän oli monin tavoin 
se henkilö, joka pystyi 
antamaan todellista pa-

rannusta heimolleen. Näin ollen 
hän oli oikea ”Medicine Man” eli 
parantaja.

Elämän arvoitukset ulottuivat 
kuitenkin laajemmalle kuin pa-
rannustaitoon. Meidän täytyy sen 
vuoksi tutkia nimeä sen laajim-
massa mahdollisessa merkityk-
sessä. Shamaani oli heimonsa 
pappi, filosofi, laulaja, ritualisti, 
taiteilija, lääkäri, profeetta, nä-
kijä, psykologi, historioitsija ja 

shamaani oli erityisen hyvä psyykkisessä, 
fysiologisessa ja psykiatrisessa työssään. 
Hän kykeni parantamaan miehen tai nai-
sen kokonaisvaltaisesti.
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paljon muuta. Ensisijaisesti hän 
oli kuitenkin pyhä mies, joka piti 
enemmän huolta kansastaan 
ja heidän menneisyydestään ja 
traditioistaan kuin kukaan muu 
elossa oleva henkilö. 

Fyysisen parantamisen alalla 
shamaani antoi laajoja ja mer-
kittäviä panoksia. 
He käyttivät olete-
tusti höyrykylvetyk-
siä, aurinkokylpyjä, 
selkärangan kirop-
raktista hoitoa, vyö-
hyketerapiaa ja refleksologiaa 
parannustyössään. He myös 
asettivat paikoilleen luunmur-
tumia, iskivät suonta, poistivat 
hampaita ja sitoivat haavoja. He 
antoivat ohjeita ruokavaliosta ja 

määräsivät paastoja. Nykyajan 
lääkeopin ja ravitsemuksen asi-
antuntijat hyötyvät yhä edelleen 
heidän yrtti-, eläin- ja mineraali-
pohjaisten lääkeaineiden tunte-
muksestaan. Heidän löytöihinsä 

kuuluvat esimerkiksi ri-
siiniöljy, rohtopaatsaman 
laksatiiviset vaikutukset, 
useat virtsaneritystä lisää-
vät aineet, oksetusaineet, 
joilla poistetaan elimistös-
tä myrkkyjä, puudutus-
aineita kivuntorjuntaan 
samoin kuin rauhoittavia 
ja hypnoottisia yrttejä. He 
huomasivat kiniinin kuo-
ren toimivaksi lääkkeeksi 
malariaa vastaan ja käyt-
tivät aspiriinin kaltaisia 
aineita sisältävää pajun 
kuorta reumatismin ja 

nivelreuman hoitoon. 

Eräiden Amerikan alkuperäis-
asukkaiden perimätiedon mu-
kaan sairauden parantava kasvi 
tai yrtti oli löydettävissä samalta 
alueelta, jolla tautia ilmeni. Aiko-
jen kuluessa heille kertyi syvällis-

Pyhänä miehenä shamaani piti huolta 
ja ohjasi heimon kosmogoniaa ja opasti 
elämän mysteereissä. tässä tanssitaan 
”kivassa” eli temppelissä.

Pyhänä miehenä shamaani piti huolta 
ja ohjasi heimon kosmogoniaa ja opasti 
heimon jäseniä elämän mysteereissä.
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tä tietoa monien yrttilääkkeiden 
käytöstä. Tietoa, joka ei suurim-
maksi osaksi ole säilynyt 2000- 
luvulle. Esimerkiksi Perun inkat 
saattoivat lähettää juoksijoita 
meren rannikolle noutamaan tuo-
retta kalaa hoitaakseen vuoris-
tossa esiintyvää, jodin puutteesta 
aiheutuvaa struumaa. 2000 vuot-
ta ennen Kolumbusta Jukatanilla 
ja muilla Keski- Amerikan alueilla 
paikalliset parantajat paikkasivat 
rikkinäisiä hampaita, sovittivat te-
kohampaita ja valmistivat tekojä-
seniä. Heidän kirurgin taitonsa ja 
välineensä olivat riittävän hienot 
vaikeaan kallonporausoperaati-
oon, jolla laskettiin aivopainetta. 
Uskotaan että he jopa hallitsivat 
keisarinleikkauksen taidon kauan 
ennen Julius Caesarin syntymää.

Kirjassaan La Filosofia Nahuatl 
kuuluisa meksikolainen kirjailija 
Miguel Leon Portilla toteaa, että 
asteekkien viisaat miehet tekivät 
eron tosi lääkärin ”el verdadero 
medicon” ja noitatohtorin välillä. 
Jälkimmäinen turvautui yleensä 
yliluonnollisiin menetelmiin. Yksi 
kriteereistä, joilla eroavuus todet-
tiin, oli se, että tosi lääkäri hallitsi 
luiden asettamisen taidon.

Shamaani oli loistava psyyk-
kisessä, psykologisessa ja psy-
kiatrisessa parantamistyössä. 

Hän ymmärsi jotakin paremmin 
kuin monet nykyajan lääkärit. 
Potilas on enemmän kuin vain 
murtunut luu, korkea kuume tai 
paikoiltaan luiskahtanut välilevy. 
Pyhä mies parantaa henkilön ko-
konaisuudessaan. Hän tiesi, että 
ruumiilliset sairaudet voivat jättää 
psyykkisiä arpia ja myös toisin 
päin. Siksi hän näki tarpeelliseksi 
yhdistää hoitoihinsa musiikkia, 
taidetta, uskontoa, psykologiaa ja 
filosofiaa. Täydellinen ja loistava 
parantuminen oli hänen tavalli-
nen palkintonsa työstään. Monet 
hänen käyttämistään menetel-
mistä ovat nykyisin meille arvoi-
tuksellisia, mutta ei ole epäilystä 
siitä, että ne olivat tehokkaita ja 
saivat aikaan aitoja tuloksia.

Astraalimatkat
Jonin kokeman psyykkisen 

projektion, astraalimatkan, ko-
kemukset eivät olleet epätaval-
lisia. Shamaani usein yritti ja 
epäilemättä usein onnistui ma-
nipuloimaan parantamisproses-
siin sisältyviä psyykkisiä voimia 
kärsimyksen lieventämiseksi. On 
helppo kuvitella sellaisen psyko-
terapian syvyyttä, joka saatiin 
aikaan viikon kestävällä hoidolla, 
johon sisältyi rumpujen kuminaa, 
loitsuja, rituaaleja, hiekkakuvioita 
ja rakkaiden henkilöiden vierai-
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luja. Joidenkin menneisyyden 
suurten shamaanien ansioksi 
lasketut parannusteot vastaavat 
Uuden Testamentin ihmetekoja 
ja ne ovat hyvinkin voineet olla 
samaa suuruusluokkaa ja voimal-
lisuusastetta.

Seuraavasta epätavallisesta 
tapauksesta käy ilmi joitakin 
näkökulmia shamaanin lähesty-
mistapaan. Useat lääkärit olivat 
tuloksetta hoitaneet erästä kym-
menvuotiasta, rakkovikaa sairas-
tavaa poikaa. Cherokee- heimon 
shamaani kutsuttiin paikalle 
ja sillä aikaa kun hän lämmitti 
käsiään kuumien hiilien yllä, 
hän pyysi poikaa riisuutumaan 
vyötäisiään myöten. Hän asetti 
lämpimät kätensä pojan alaseläl-
le, munuaisten kohdalle. Samalla 
kun hän hieroi pehmeästi aluetta, 
hän loitsusi vanhoja parannus-
sanoja. Länsimaalaiset olisivat 
ehkä kutsuneet sitä rukoukseksi. 
Sitten hän vihelsi yhden sävelen, 
toisti sen useampaan kertaan ja 
lopuksi ilmoitti, että hoito on val-
mis. Sen jälkeen hän poistui ja 
poika oli parantunut. Kahdeksan-
kymmentä vuotta myöhemmin 
silloinen potilas vakuutti, että sen 
päivän jälkeen hänen vaivansa ei 
ole uusiutunut. Äänien, loitsujen 
ja käsien päällepanon käyttö 

terapeuttisiin tarkoituksiin ei ole 
uutta Amerikan alkuperäiskan-
soille. Runsas todisteaineisto 
antaa olettaa, että menneinä 
vuosisatoina oli olemassa to-
della huomattavia pyhiä miehiä, 
joilla ei ollut ainoastaan suuria 
psyykkisiä voimia vaan myös 
normaalin suuresti ylittävää hen-
kistä kypsyyttä. 

Niin vaikealta kuin tuntuukin 
uskoa, niin shamaanit tiettävästi 
paransivat jopa sappikivitaudis-
ta. Työskenneltyään käsillään 
hetken potilaan vatsan päällä, 
shamaani avasi äkkiä nyrkkinsä 
paljastaen kiven, jonka tarkoi-
tuksena oli ilmentää oikeata 
sappikiveä. Totta kai se on voinut 
olla aluksi vain taikurin temppu, 
mutta se on myös voinut kuvas-
taa mahtavaa kykyä manipuloi-
da todellisuutta ja niin toimien 
aikaansaada ihmeparantumisen 
manifestoituminen. Potilaan 
usko siihen, että vaiva oli jotakin 
konkreettista, muutti havaitun to-
dellisuuden täydellisesti ja poisti 
kivun. Shamaanin epätavalliset 
voimat palvelivat myös sellaisia 
käytännön tarpeita kuin heimon 
ohjaaminen hyville metsästysalu-
eille tai varoittaminen lähestyväs-
tä vihollisesta. Kenraali Custerin 
viimeinen taistelu on ehkä en-
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siluokkaisin esimerkki jäl-
kimmäisestä, ilmiömäisestä 
toiminnasta. Tarina kertoo, 
että kuuluisa Istuva Härkä, 
joka oli myös shamaani, sai 
ennen historiallista taiste-
lua näyssä tiedon kenraali 
Custerin ja hänen joukkonsa 
lähestymisestä.

Heimon ensisijaisena py-
hänä miehenä shamaani 
vaali ja ohjasi heimon kos-
mologisia käsityksiä ja suh-
tautumistapaa elämän mys-
teereihin. Pueblot, navajot ja 
muut heimot pitivät aurinkoa 
suurimpana kaikista luovista 
voimista, elämän alkuperäisenä 
lähteenä. Taos’issa, Uudessa 
Meksikossa, joka kevät jokai-
sen kivan eli temppelin jäsenet 
’työskentelivät auringolle’. Heidät 
suljettiin kuuden viikon ajaksi 
kiva- temppeliin, eristyksiin ul-
komaailmasta lähes täydelliseen 
hiljaisuuteen, sillä puhumista 
vältettiin tänä aikana. Posket 
kalpeina ja katse sisäänpäin 
kääntyneenä vihittävät kivan 
pimeydessä suuntasivat mie-
lensä  Auringon, kaiken elämän 
antajan rajattomasti laajentuvaan 
säteilyyn. Tämän suunnattoman 
kestävyysriitin lopussa he olivat 
täysin hurmoksessa ja vihityt 

aurinkoon.

Länsimaisessa kirjallisuu-
dessa samanlaisia ekstaattisia 
tiloja ovat kuvailleet Honoré de 
Balzac kirjassaan Louis Lam-
bert ja tohtori Richard Maurice 
Bucke klassisessa kirjassaan 
Cosmic Consciousness. Tällaisia 
tiloja ymmärtämätön yhteiskunta 
on liiankin usein luokitellut ne 
henkisen järkkymisen kausiksi. 
Kuitenkin sellaisilla kohtauksilla, 
silloin kun ne on tehty aidossa, 
vihkimyksellisessä hengessä, on 
väistämättä ollut osallistujilleen 
seurauksena syvä uudistuminen 
ja pitkiä luovan tuotteliaisuuden 
kausia.  

James Hobbs valottaa kir-

Aurinkoa pidettiin näkyvänä välittäjä-
nä, minkä kautta suuri Henki paljasti 
itsensä. Pikkukuvassa Cree intiaanit 
suorittavat aurinkotanssia.
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laadultaan vaihtelevia. Minkä 
tahansa heimon yksi suurimmis-
ta valteista oli korkean luokan 
shamaani. Viimeksi kuluneen 
vuosisadan aikana länsimaiset 
ajattelijat ovat hitaasti alkaneet 
ymmärtää shamaanin keskeistä 
roolia Amerikan alkuperäiskult-
tuureissa. On kehittynyt kasva-
va arvonanto ja jopa kunnioitus 
näiden henkilöiden toiminnan 
keskeistä roolia kohtaan. Yksi 
syvällisimmistä, mystisimmistä 
ja liikuttavimmista kuvauksista 
koskien shamaanin elintärkeää 
roolia menneiden aikojen alku-
peräisyhteisöissä (sekä Poh-
jois- että Etelä-Amerikassa) tuli 
julkisuuteen antropologi Carlos 
Castanedan kuusikymmenluvun 
lopun ja kahdeksankymmen-
täluvun välillä  kirjoittamassa 
kirjasarjassa. 

Muinainen Amerikan alkupe-
räiskansojen näkemys maan-
päällisestä elämästä ja niistä 
yhdyssiteistä, jotka liittävät 
kaikki elolliset olennot toisiinsa 
ovat jotakin sellaista, joita jokai-
sen länsimaisesti sivistyneen 
ihmisen olisi hyödyllistä tutkia, 
ymmärtää ja elää niiden mukai-
sesti. Siellä on sitä kauneutta 
ja luonnon kunnioittamista, jota 
niin kipeästi kaivataan nykyajan 

jassaan Life in the Far West 
mielenkiintoisesti 1800-luvun 
comanche- intiaanien uskomuk-
sia. Ei ole epäilystäkään, että 
heillä oli luja usko ja sitoutuminen 
tulevaan, maanpäällisen elämän 
jälkeiseen olemassaoloon. Tuon-
puoleinen elämä alkoi auringon-
laskun toisella puolella lännessä. 
He uskoivat Suureen Henkeen, 
josta he tulivat ja he pitivät au-
rinkoa näkyväisenä keinona, 
jonka kautta Suuri Henki ilmensi 
itsensä.

Itse asiassa comanchien oli 
vaikeata erottaa näitä kahta, ja 
aurinkoa palvomalla he kunnioit-
tivat nöyrästi Suurta Henkeä. Au-
ringolla oli hallitseva osa heidän 
uskomuksissaan ja he kunnioitti-
vat sitä kaikkien elävien olentojen 
alkulähteenä. Aurinko oli kaiken 
elämän alkuperiaate, kaikkien 
asioiden lähde. Maata palvottiin 
”Äitinä”, koska se tuotti kaiken 
elämää ravitsevan. Kuollessaan 
comanchit palasivat ”Isän” luo, 
osallistuivat todellisten, onnel-
listen metsästysmaiden iloihin 
ja jonkun ajan kuluttua he pala-
sivat Äiti maahan syntyäkseen 
uudelleen tarkoituksena ylläpitää 
heimon väkimäärää ja voimaa.

Oli selvää, että heimojen sha-
maanien kyvyt ja opetukset olivat 
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maailmassa. Kun nyt useiden 
ilmastonmuutosta koskevien 
sopimusten epäonnistuminen 
uhkaa elämän pitkän tähtäimen 
olemassaoloa maapallolla, olisi 
jokaiselle ihmiselle tarpeellista 
perehtyä amerikkalaisilta esi-
isiltä perityn niin sanotun ”Suuren 
Elämänkierron” käsitteen kor-
keampiin aspekteihin. Siinä on 
kyse olemassaolon piiristä, jonka 
sisällä kaikki elolliset ja elottomat 

asiat ja olennot ovat ja toimivat 
keskenään vuorovaikutuksessa 
oikeudenmukaisilla tavoilla luon-
non lakeja noudattaen. Sama 
näkemys, mitä jossakin muualla 
päin maailmaa kutsutaan karman 
laiksi. Suurta Kiertoa hallitseviin 
lakeihin ja sen sisältöön pitäy-
tyminen oli ja pysyy jokaisen 
entisen ja nykyisen shamaanin 
tärkeimpänä tehtävänä. 

the Rosicrucian Beacon syyskuu 2012
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Voiko yksikään ihminen tietoi-
sesti kieltää Tuonpuoleisen eli 
ihmistä itseään rajattomasti suu-
remman todellisuuden olemassa-

Onko olemassa ihmistä, 
jolla ei ole sisimmässään 

vastaavuutta ruusuristiläiselle 
ilmaisulle ”Sydämeni Jumala”? 

Sydämeni Jumala
Ralph M. Lewis

AMORCin imperaattori 1939 – 1987
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olon?  Eivätkö he kuitenkin joudu 
myöntämään, että Olemassaolo, 
olevaisuus kokonaisuudessaan 
on rajaton suhteessa inhimilli-
seen tietoisuuteen?  Solipsistit 
vakuuttavat, että inhimillisen 
tietoisuuden ulkopuolella ei ole 
mitään. Mitään muuta ei ole kuin 
oma olemassaolo.  Kuitenkin he 
pelkästään henkilökohtaisella 
olemassaolollaan kumoavat 
oman uskonsa tässä suhteessa, 
sillä heidän vankka luottamuk-
sensa oman olemassaolonsa 
erillisyyteen on todiste erosta 
omasta itsestä. Yksikään asia 
ei ole kokonaisuus; kaikki asi-
at ovat osa kokonaisuudesta. 
Onko kuitenkaan olemassa vain 
yksi ”Sydämeni Jumala”?  Toisin 
sanoen onko olemassa yhteistä 
ymmärrystä tästä Tuonpuoleises-
ta, Absoluutista, josta kaikkien 
asioiden sanotaan koostuvan?

Ihmiskunnan keskuudessa 
ei ole olemassa Sydämen Ju-
malan universaalia käsitettä tai 
määritelmää. Ei ole olemassa 
yleistä ja yhtäläistä uskoa dynaa-
miseen Ylimpään Voimaan. Me 
tunnistamme vaistonvaraisesti, 
intuitiivisesti ja järjellämme kuu-
luvamme Kaiken Olevaisuuden 
suurempaan kokonaisuuteen. 
Olemme kuitenkin aina nähneet 

vaivaa tämän asian määritte-
lemiseksi.  Mitä me käsitämme 
sen ominaisuuksien olevan? 
Luovuutta, voimaa, kaikkitietä-
vyyttä?  Rajatonta ja ikuista kos-
mista järjestystä? Kaikkeuden 
Ylin Tuomari? Tai ehkäpä kaikki 
nämä ja paljon muuta? Mistä me 
johdamme nämä käsitteet, joilla 
me määrittelemme tätä Tuon-
puoleista, rajatonta todellisuutta 
johon me kuulumme?  Eivätkö 
ne tulekin omasta itsestämme? 
Emmekö olekin aikojen saatossa 
löytäneet itsestämme ne ominai-
suudet, jotka liitämme Sydämem-
me Jumalan käsitteeseen? Onko 
mahdollista löytää muita sanoja 
tai ajatuksia määritelläksemme 
tämän Rajattoman Kaikkeuden? 
Sanoja ja ajatuksia jotka eivät 
nouse kuolevaiseen olemassa-
oloomme liittyvistä inhimillisistä 
käsiterakenteista tai muodoista? 
Tästä seuraa, että Sydämem-
me Jumalan ja kaikkien toisten 
ihmisten samasta Jumalasta 
omistaman käsityksen on pakko 
olla mielemme rakentama. Se 
ei tietenkään ole Jumalan varsi-
nainen olemus, vaan mielemme 
luoma kuva siitä sellaisena kuin 
sen koemme.

Näin ollen kaikilla ihmisillä on 
Sydämen Jumala, vaikkakaan 
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vata sitä mystistä 
kokemusta, joka 
heillä on ollut ja 
joka sen vuoksi on 
heille Jumala.

Erilaisia jumala-
käsityksiä

Kui tenk in  on 
olemassa suuri 
joukko muita ih-
misyksilöitä, jotka 
ovat myös koke-
neet tämän Ylim-
män Olemuksen, 
mutta ovat mieles-
sään käsittäneet 
sen eri tavalla. He 

hyväksyvät Jumalan yhtä suurel-
la kunnioituksella ja palvonnalla, 
vaikka heidän henkilökohtainen 
käsityksensä ja mentaalinen 
kuvansa tästä Jumalasta saat-
taa olla erilainen kuin toisten. 
Joidenkin näkemysten mukaan 
inhimillisten ominaisuuksien 

liittäminen heidän Sydämensä 
Jumalaan merkitsee Jumalan 
ylhäisen luonteen halventamista. 
Ja on olemassa muita, henkisesti 

tälle käsitteelle ei ole olemassa 
yleistä universaalisesti hyväk-
syttyä määritelmää. Eri ajattelijat 
päätyvät tahoillaan samanlai-
seen määritelmään kokemastaan 
Rajattomasta Tuonpuoleisesta.  
Kuva on heille läheinen ja hei-
dän henkilökohtaiset ominai-
suutensa luovat sen 
vuoksi vastaavanlai-
sen henkisen kuvan. 
Tämä käsite vetoaa 
sekä emotionaali-
sesti että fyysisesti 
heihin niin voimak-
kaasti, että he pitävät sitä ehdot-
tomana totuutena. Tästä seuraa 
että he eivät usko minkään muun 
mielikuvan voivat paremmin ku-

kautta historian on ollut, ja on yhä edelleen 
useita erilaisia nimiä sisäiselle Mestarille, hen-
kilökohtaiselle jumalalle tai käsityskyvyn ylittä-
välle havinnoinnille.

On olemassa suuri joukko muita ih-
misyksilöitä, jotka ovat myös kokeneet 
tämän Ylimmän Olemuksen, mutta ovat 
mielessään käsittäneet sen eri tavalla.
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opetukset, joiden käsitetään saa-
neen alkunsa jonkun Jumalan 
antaman taivaallisen ilmestyk-
sen tuloksena, näyttävät olevan 
moraalisesti ylevämpiä kuin mui-
den. Jälleen kerran päädymme 
kuitenkin siihen, että nämä mo-
ninaiset moraalikäsitykset ovat 
ihmismielen tuotetta. Niitä inspi-
roi mystinen kokemus ja tunne 
ykseydestä kokijansa Jumalan 
kanssa. Näyttäisi siltä, että on 
valtava kuilu esimerkiksi antropo-
morfisen – ihmisenkaltaisen- ju-
malakäsitteen ja Universaalisen 
Tietoisuuden käsitteiden välillä. 
Antropomorfismissa Jumalaan 
liitetään inhimillisiä ominaisuuk-
sia ja Jumalan käsitetään ole-
van isähahmo, jolla on tunteita 
ihmistä kohtaan; rakkautta ja 
vihaa. Hän rankaisee ja nuhtelee 
ihmistä. Yhtä henkinen käsitys 
Rajattomasta on niillä ihmisillä, 
jotka uskovat Jumalan olevan 
Universaali Tietoisuus, jolla ei 
ole mitään tekemistä pienten 
inhimillisten ominaisuuksien ja 
tunteiden kanssa.

Tämän Tietoisuuden oletetaan 
kyllästävän kaiken olevaisen ja 
sen oletetaan luovan liikkeel-
lepanevan voiman kosmisten 
lakien kokonaisuuden taustalla. 
Tämä on Sydämen Jumala niille 

motivoituneiksi tunnistamiamme 
ihmisiä, jotka uskovat, että Tuon-
puoleinen on kaiken inhimillisen 
käsityskyvyn ulkopuolella ja 
mahdotonta määritellä. Toisin 
sanoen yksikään rajallinen mieli 
ei kokonaan kykene ymmärtä-
mään Äärettömän luonnetta niin, 
että sen voitaisiin julistaa olevan 
olemassa tietyssä määritellyssä 
muodossa.

Ihmiset jotka jakavat samat 
tunteet ja ymmärryksen asioista 
ovat tiivistäneet uskonsa pyhiin 
kirjoihin, jotka määrittävät heille 
sen Jumalallisen Totuuden, joka 
kumpuaa heidän omasta valais-
tumisen kokemuksestaan. Mutta 
entä ne ihmiset, joilla on myös 
henkisen ylentymisen tunne, 
mutta joiden käsite ja ymmärrys 
Jumalasta ovat erilaiset? Ovatko 
he väärässä? Kautta historian 
on ollut ja edelleen on monia eri 
nimiä ihmisten kokemalle Juma-
lalle tai Tuonpuoleiselle: Zeus, 
Brahma, Logos, Apollo, Allah, 
Jehovah, Mithra ja joukko mui-
ta. Onko jonkun ihmisen käsitys 
Jumalasta vähemmän tosi tai 
laadultaan alempi kuin jonkun 
toisen?

Jos asiaa tarkastellaan tie-
tyin suhteellisin standardimitoin 
näyttää kieltämättä siltä, että 
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ihmisille, jotka ovat mystisen 
kokemuksen kautta päätyneet 
tähän uskoon ja käsitykseen. 
Voimmeko me tuomita heidän 
olevan väärässä? Voiko kukaan 
astua esiin ja todistaa, että tä-
män nimenomaisen ihmisen 
usko on väärä? Tämän yksilön 
henkilökohtaisella näkemyksellä 
ja käsityksellä Jumalasta voi olla 
häneen sama vaikutus kuin jon-
kun toisen ihmisen käsityksellä 
omasta Jumalastaan.

Ikuisesti kehittyvä Jumala
Kulttuurimme on määritellyt ja 

taas uudelleenmääritellyt kuvaa 
Sydämemme Jumalasta kaut-
ta vuosisatojen. Kuitenkin jos 
kiellämme minkä tahansa kaut-
ta historian jatkuneen hartaan 
käsitteen Tuonpuoleisesta sen 
vuoksi, että se vaikuttaa ilmeisen 
primitiiviseltä, merkitsee se sa-
malla epäonnistumista tunnistaa 
ikuisesti kehittyvä ihmissydämen 
Jumala. Useimmille ihmisille 
sana Jumala merkitsee Abso-
luutin ylhäisiä ominaisuuksia ja 
näin se on helposti ymmärrettä-
vä.  Sitä pitäisi käyttää kaikkien 
niiden, joiden mielestä Jumala 
on kaikkein läheisin ilmaus hei-
dän käsitykselleen jumalallisista 
ominaisuuksista.

Suvaitsemattomuus astuu ku-
vaan, kun joku tietty uskovaisten 
ryhmä on sitä mieltä, että heidän 
määritelmänsä Jumalasta on 
yksinomainen totuus ja kun he 
fanaattisessa innossaan vainoa-
vat niitä, joiden henkinen kuva 
ja kokemus Ylimmästä Todelli-
suudesta ovat erilaisia. Ruusu-
ristin Veljeskunta ei ole uskonto 
vaan pikemminkin kulttuurinen, 
mystinen ja filosofinen järjestö. 
Puheessa ja opetusohjelmissaan 
se on aina käyttänyt ilmausta 
”Sydämemme Jumala”, kun 
keskustelun aiheena ovat olleet 
mystiikka, ontologia - olevaisen 
perimmäisen olevaisuuden tutki-
mus - Olemassaolo tai Absoluutti. 
Ja tuo ilmaus on aina merkinnyt, 
että jokainen yksilö hyväksyy 
Jumalaksi sen käsitteen, joka on 
henkilökohtainen asianomaisen 
yksilön henkiselle kokemukselle. 
Juuri sellainen on Jumala tälle 
ihmiselle, mutta missään nimes-
sä muiden ihmisten ei ole pakko 
hyväksyä sitä omakseen.

the Rosicrucian Beacon  
maaliskuu 2015
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Sisäinen Pyhäkkömme
Ralph M. Lewis

Mystisesti katsottuna ei 
hiljaisuuteen vetäytymi-

nen useinkaan merkitse yhte-
ydessä oloa Kosmisen kanssa 
tai tietoisuuden pakenemista 
jollekin toiselle tasolle. Se voi 
ja usein merkitseekin itsensä 
vapauttamista kaikista muista 
realiteeteista paitsi siitä kaikkein 
tärkeimmästä, johon juuri sillä 
hetkellä keskittyy. Se voi merki-
tä intensiivistä ja puolueetonta 

keskittymistä yhteen tärkeään te-
kijään. Toisin sanoen se voi mer-
kitä henkisen maailman luomista, 
ehkä vain muutamien minuuttien 
ajaksi, jolloin olemassa olet vain 
sinä itse ja käsillä oleva ongelma.

Ihminen voi siirtyä hiljaisuu-
teen, niin että ympäröivä maa-
ilma katoaa ja kuitenkin käyttää 
samalla objektiivista ajatteluky-
kyään ja soveltaa sitä käsillä ole-
vaan asiaan. Todelliset mystikot 
pitävät sopimattomana vedota 
universaaliin mieleen tai siirtyä 
Kosmiseen avun pyytämisek-
si, jos he eivät sitä ennen ole 
yrittäneet käyttää jumalallisena 
lahjana saamaansa järkeä ja 
muita mielen kykyjä, jotka heille 
syntymässä annettiin.

Hiljaisuuden salattu periaate 
on sallia sielun kuulla ilman 
korvia. Se sallii myös sielumme 
puhua tai olla yhteydessä itseem-
me muiden keinojen kuin puheen 
kautta. Se merkitsee täydellistä 
alistumista Kosmisen mielen 
alaisuuteen, kuulla sellaista mitä 
ihmiskorva ei voi kuulla ja puhua 
pikemminkin sielun kuin kuole-
vaisen itsemme kautta.

the Rosicrucian Beacon  
maaliskuu 2015
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