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TOIMITUKSESTA

Rauha löytyy useammin kärsivällisyydestä kuin tuo-
mitsemisesta. Sillä on parempi tulla syytetyksi epäoikeu-
denmukaisesti, kuin syyttää muita, vaikkakin oikeuden-
mukaisesti.

Louis-Claude de Saint-Martin 
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Rakas Jumala, ole hyvä ja 
herätä minut laiskuudesta-

ni ja saamattomuudestani. Sytytä 

jumalallisen rakkauden tuli sisim-
mässäni, salli rakkautesi liekin 
kohota tähtiä korkeammaksi ja 

Pyhä Columbanus
idea euroopasta alkaa muodostua



KesäKuu 20187

palakoon sisimmässäni lakkaa-
matta halu vastata loppumatto-
maan hyvyyteesi.
Pyhä Columbanus, 6. vuosisata

AMORCin opetuksessa me 
käytämme lähdeviitteitä kaikista 
uskonnoista, koska ne ovat olen-
nainen osa maailmamme histori-
aa. Tämä historia itsessään liittyy 
erottamattomasti siihen, mitä 
kaikenkattavalla termillä kutsu-
taan Perinteeksi, ja joka sisältää 
ruusuristiläisyyden.

Olemme usein perehtyneet 
kristinuskon ja sen pyhimysten 
historiaan, jopa silloinkin kun 
emme ole tämän nimenomaisen 
uskonnollisen polun seuraajia. 
Vuosisatojen aikana tämä histo-
ria on muuttunut kaikilta osiltaan 
osaksi yhtä hyvin kulttuuriamme 
kuin henkisiä asioitakin. Mo-
net jokapäiväisessä puheessa 
käyttämämme sananlaskut ja 
sanonnat viittaavat siihen ilman, 
että edes tiedostamme, mistä 
ne ovat lähtöisin. Raamattu ja 
muut pyhät tekstit ovat alituisesti 
käden ulottuvilla, ja kohtaamme 
pyhimyksiksi kutsuttujen ihmisten 
kasvot ja elämän paikannimissä 
ja maamerkeissä minne ikinä 
maailmassa matkustammekaan. 
Niin laajaa joukkoa maita kris-
tinusko on koskettanut. Vaikka 
AMORC on ei- uskonnollinen 

järjestö, kristillinen kulttuuri in-
noittaa sitä samoin kuin muutkin 
uskonnot. Esimerkiksi Perin-
teinen Martinisti -Veljeskunta 
viittaa Pyhään Johannekseen. 
Tällä lyhyellä artikkelilla haluai-
sin tutustuttaa teidät henkilöön, 
joka on vähemmän tunnettu kuin 
useammin mainitut Pyhä Pietari, 
Pyhä Josef ja Pyhä Johannes 
Kastaja. Tämä henkilö on Pyhä 
Columbanus.

Viimeksi kuluneina vuosina 
minulla on ollut tilaisuus Bre-
tagnessa, Luoteis- Ranskassa 
oleskellessani tehdä kävely-
retkiä maalauksellisen, pienen 
Saint-Colomban -nimisen kylän 
ympäristössä. Kylä sijaitsee hy-
vin lähellä Carnac’in pientä kau-
punkia, joka on maailmankuulu 
megaliiteista, esihistoriallisina 
aikoina pystytetyistä kivirivis-
töistä. Luonnollisesti pohdiske-
lin nimeä Columbanus ja sitä 
irlantilaista munkkia, jolle tuo 
nimi kuului. Hän esitti tärkeää 
roolia useiden Länsi- Euroopan 
maiden käännyttämisessä ja oli 
myös kuuluisa ihmisten hätää ja 
kärsimystä lievittävistä teoistaan 
ja siitä unelmasta, joka hänellä oli 
ihmisten välillä vallitsevasta yhte-
ydestä. Olematta teologi ja ilman 
mitään syvällisempää koulutusta 
kristinuskon historiasta en ollut 
koskaan ollut kiinnostunut tästä 
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uskonnollisesta ja historiallisesta 
henkilöstä. Ja kuitenkin, vaikka 
mainitsinkin aikaisemmin, että 
hän on vähemmän tunnettu kuin 
monet muut kristillisen kirkon 
henkilöistä, hän on ajatustensa, 
sanojensa ja tekojensa vuoksi 
yksi kristinuskon kulmakivistä ja 
sen lisäksi yksi eurooppalaisen 
ajattelutavan perustajista.

Elämme aikaa, jolloin mieliku-
va siitä mitä Eurooppa käsitteenä 
merkitsee, on tulossa huomion 
keskipisteeksi enemmän kuin 
koskaan. Jotkut maat haluavat 
jättää tämän valtioiden yhtymän 
ja jotkut haluavat tulla osaksi sitä. 
On vaivan arvoista pysähtyä poh-
timaan tätä aihetta ja lähestyä 
sitä myös tarkastellen sen juuria 
eikä pelkästään strategisesta tai 
taloudellisesta näkökulmasta.

Suuri ja uljas periaate kanso-
jen yhteydestä on valitettavasti 
yksi niistä aatteista, jotka on miel-
letty toteutuvaksi valloituksen ja 
sitä mukaa sodankäynnin kautta. 
Monet ovat tehneet sellaisia 
yrityksiä: Julius Caesar, Kaarle 
Suuri, keisari Kaarle V, Napoleon 
ja monet muut. Tätä yhtenäi-
syyden utopistista käsitettä on 
onneksi kyllä pidetty hengissä 
myös henkisyyden ja mielten yh-
teen saattamisen keinoin. Tässä 
yhteydessä meille ovat tuttuja 

filosofien ajatukset, toiminta ja 
rooli. Tähän joukkoon lukeutuu 
ruusuristiläinen Comenius, joka 
työskenteli saadakseen aikaan 
paremman ja humanistisemman 
maailman ja jonka unelman oli 
tarkoitus toteutua rauhanomaisin 
keinoin.

Yksi näistä ihmisistä on mies, 
joka omalla yksilöllisellä tavallaan 
käynnisti Eurooppa - ajatuksen 
kehittymisen. Hänen nimensä on 
englanniksi Columban, ranskaksi 
Colomban ja latinaksi Colum-
banus tai Columbatlus. Aitona 
Jumalan lähettiläänä hän koko 
elämänsä ajan rohkaisi ihmisiä 
ja kansoja liittymään yhteen. 
Näinä keskiajan alkuaikoina, 
joihin usein viitataan Pimeänä 
keskiaikana, hänen ajatuksensa 
loivat tiiviimpiä yhteyksiä Gallian, 
entistä Rooman siirtokuntaa sii-
hen aikaan asuttaneiden monien 
heimojen ja kansainvaellusten 
yhteydessä syntyneiden ku-
ningaskuntien välille. Ne myös 
saattoivat kosketukseen kris-
tinuskon ja siihen aikaan vielä 
hyvin voimakkaat pakanalliset 
uskonnot. Columbanus, joka 
julistettiin pyhimykseksi noin 30 
vuotta kuolemansa jälkeen, antoi 
täten suunnattoman panoksen 
Euroopan muotoutumisessa.

Me lähes 750 miljoonaa eu-
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rooppalaista olemme levittäyty-
neet noin viideksikymmeneksi 
maaksi mantereella, jonka his-
toria ja erikoisesti sen viimeisin 
lähihistoria on sangen kauhistut-
tava. Sitä luonnehtivat toistuvasti 
hirvittävät konfliktit, jotka ovat 
aiheuttaneet miljoonia uhreja. 
Aluettamme jakavat poliittiset 
rajat, joita on tehty ja purettu so-
dissa, joita kukaan ei halunnut – 
paitsi tietenkin ne, joita ajoi näihin 
tekoihin oma etu eikä suinkaan 
Euroopan kansojen etu.

Ja kaikesta huolimatta vuosi-
satojen saatossa on ponnahdel-
lut esiin monia toivon merkkejä. 
Uudet ideologiat ovat kietoutu-
neet yhteen vanhojen kanssa 
ja vähä vähältä luoneet tämän 
kansakuntien liittymän, jota lei-
maavat nopeat muutokset, mutta 
myös huolestuttavat eroavaisuu-
det. Sanotaan että ”Roomaa ei 
rakennettu yhdessä päivässä”. 
Voidaanko samaa sanoa Euroo-
pasta? Pitkä matka on kuljettu 
ja yhä on pitkä taival jäljellä, 
mutta jos katsomme taaksepäin 
tuoreesta näkökulmasta, voim-
me nähdä ja arvostaa sitä, mitä 
Pyhä Columbanus on antanut 
kulttuurillemme ja tälle projektille, 
joka ei ole ainoastaan kansojen 
Eurooppa vaan myös ajatusten 
ja hengen Eurooppa – tai pikem-
minkin hengenmaailma.

Kautta maapallon lukuisat 
pienet ja suuret paikkakunnat 
kantavat Columbanuksen nimeä. 
Hänelle näin kohdistetut kunnian-
osoitukset ovat huomattavat ei-
vätkä rajoitu pelkästään Euroop-
paan. Columbanukselle nimettyjä 
paikkakuntia löytyy sellaisista 
maista kuin USA, Kanada, Aust-
ralia, Peru, Chile, Japani, Kiina ja 
monet muut. Tämä johtuu siitä, 
että hänen työnsä tulokset levi-
sivät vuosisatojen aikana lähe-
tyssaarnaajien mukana. Tänäkin 
päivänä hänen sanomansa levi-
ää yhä lukuisien organisaatioiden 
ja lähetystyön kautta ja hänestä 
on kirjoitettu lukuisia teoksia. En 
ole henkilökohtaisesti lukenut 
niitä, mutta tiedän, että ne ovat 
olemassa. Jos aihe kiinnostaa 
sinua ja haluat tietää enemmän 
tästä tarinasta, sinun on mahdol-
lista löytää kirjallisuutta siitä millä 
tahansa haluamallasi kielellä. 
Haluaisin korostaa yhtä asiaa. 
Koska en ole saanut koulutusta 
uskonnon perinteestä, en ole Co-
lumbanus- spesialisti. Enkä sen 
puoleen kenenkään muunkaan 
pyhimyksen kohdalla. Ja kuten 
aikaisemmin mainitsin, en ole 
myöskään lukenut ainoatakaan 
hänen teoksistaan, enkä tiedä 
kaikkea hänen elämästään ja 
tekemistään matkoista. Lähtö-
kohtaisesti minua yksinkertaises-
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ti kiehtoi hänen nimensä ja sen 
jälkeen tärkein hänestä säteilevä 
ajatus – kansojen yhdentyminen 
kulttuurin jakamisen ja rauhan 
kautta.

Ja niin tapahtui 1 400 vuotta 
sitten, että erään Irlannista ko-
toisin olevan munkin toiminnan 
ja työn ansiosta yksi kaukonä-
köinen ajatus täytti ihmisten 
mielet ja pelasti kriisissä olevan 
Euroopan. Columbanus matkasi 
kahdentoista oppilaansa seuraa-
mana ristiin rastiin kautta heimo-
ristiriitojen raastaman maanosan. 
Pirstoutuneen Euroopan kaaok-
sessa hän oli valon säde. Hän 
ehdotti käsitettä, joka oli nyky-
aikainen, toimiva ja vapahtava; 
yhdentyminen ja humanismi. 
Hän oli vakuuttunut siitä, että 
inhimilliset olennot voivat tulla toi-
meen keskenään ja eroavaisuuk-
sistaan huolimatta elää rauhas-
sa. Aivan varmasti hän käännytti 
ihmisiä mutta ilman aseita tai 
kidutusta, eikä hänellä koko elä-
mänsä aikana ollut pienintäkään 
tunnontuskaa vastustaa kohtaa-
miaan kuninkaita, piispoja tai 
jopa paavia ja luennoida heille.

Columbanus syntyi vuonna 
543 varakkaaseen perheeseen 
Luoteis- Irlannin Aileach’n maa-
kunnassa. Hän syntyi maahan, 
joka ei ollut enää syrjäinen, tuu-

len pieksämä seutu, vaan joka 
päinvastoin oli tunnettu rikkaasta 
kulttuuristaan. Irlanti oli yksi niis-
tä harvoista läntisistä maista, 
joita Rooma ei ollut valloittanut. 
Kaukana kaikesta sijaitsevas-
sa 500-luvun Irlannissa olivat 
vielä laajalti vallalla ikivanhat, 
usein ankarat ja väkivaltaiset 
tavat. Druidit jotka olivat olleet 
yksinomaisessa vallassa noihin 
aikoihin asti, olivat asteittain 
joutuneet antamaan tilaa kris-
tinuskolle. Columbanus kasvoi 
tässä perusteellisen muutoksen 
ympäristössä, keskellä paka-
nallisia käsityksiä sekä uuden, 
levittäytyvän uskonnon vetovoi-
man piirissä. Vuosisata jolla Co-
lumbanus syntyi, näki radikaalin 
vallankumouksen aikaisemmin 
niin alkukantaisessa ja takapa-
juisessa maassa. Luonnollisesti 
myös Irlannissa tunnettiin sekä 
Rooman että muiden sivilisaa-
tioiden vaikutus. Viimeisimmät 
tutkimustulokset ovat paljasta-
neet, ettei yhteyksiä solmittu ai-
noastaan Gallian alueen kanssa, 
vaan myös Afrikan mantereelle.

Columbanusta pidettiin ko-
meana nuorena miehenä. Jo 
varhaisessa iässä hän käänsi 
ajatuksensa kohti mystiikkaa ja 
luostarielämää ja koska hän oli 
erinomaisen lahjakas useilla eri 
aloilla, hänen loistava osaami-
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sensa tieteiden, kirjallisuuden ja 
geometrian alalla teki hänestä 
hienon oppineen. Samalla hän 
kehitti henkistä puoltaan ja oli 
kuuluisa hurskaudestaan. Co-
lumbanus tunsi syvää ja aitoa 
kutsumusta ja hänestä tuli munk-
ki noin kahdenkymmenen vuo-
den iässä. Hänen sisäinen kutsu-
muksensa ohjasi hänet liittymään 
lähellä Belfastia sijaitsevan Ban-
gorin luostarin munkkikuntaan 
ja siellä hän vietti hyvin ankaraa 
ja harrasta elämää. Columba-
nus oli mieleltään lahjakas ja 
visionäärinen ja hän oli kuuluisa 
terävästä älystään. Häntä miel-
lyttivät suuresti luostarielämän 
ankaran sotilaalliset säännöt. 
Tässä nimenomaisessa luosta-
rissa painotettiin kuuliaisuutta 
ja asketismia eikä säännöstön 
ankaruus pelottanut häntä, päin-
vastoin. Mutta itse asiassa tämä 
luostari vetosi häneen ennen 
kaikkea siksi, että hänellä oli 
mahdollisuus opiskella ja oppia 
luostarin kirjastossa eli scripto-
rumissa säilytetyistä käsikirjoi-
tuksista.

Hänet pantiin merkille, kaikki 
pitivät hänestä ja niinpä luosta-
rin johto tunsi syvää haikeutta 
myöntyessään Columbanuksen 
pyyntöön saada lähteä matkalle 
ja viedä Kristuksen uskoa oman 
maansa ulkopuolelle. Menetti-

väthän he näin ollen Columba-
nuksen läsnäolon ja vaikutuksen 
koko yhteisöön. Muiden vaelta-
vien munkkien perinteen tapaan 
Columbanuksella oli lähetysteh-
tävä eikä hän pelännyt jättää 
luostariaan, munkkiveljiään ja 
kotimaataan Irlantia.

Tässä keskiajan vaiheessa, 
jolloin Rooman valtakunnan 
vaikutus loppui monissa maissa 
ja jolloin monet kansat harjoit-
tivat vielä vanhoja uskontojaan 
tai alkukantaisia ja pakanallisia 
perimätapojaan, syntyi Colum-
banuksen sydämessä näky toi-
senlaisesta maailmasta, uskosta 
ja kansakunnan käsitteestä. Hän 
tiesi syvällä sisimmässään, että 
kaikki ihmiset ovat yhtä ja että 
näiden kansojen oli mahdollista 
löytää toisensa.

Vahvasti ajatuksestaan va-
kuuttuneena hän aloitti matkan 
oppilaidensa seuraamana vuon-
na 580. Hän ylitti Irlanninmeren 
ja matkusti halki Englannin, jossa 
hän saarnasi oppiaan. Päätetty-
ään työnsä siellä hän vuoden 585 
tienoilla nousi maihin Ranskan 
rannikolla, Bretagnessa, jossa 
hän käännytti muinaista Galliaa 
uraauurtavilla ja luovilla ajatuksil-
laan ja henkensä epätavallisella 
voimalla.

Maanpakolaisuudessaan, jos-
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ta hän ei koskaan palannut 
kotimaahansa, Columbanus 
matkasi Euroopan läntisten osien 
halki. Hän ja hänen vaeltavien 
munkkiensa muodostama pie-
ni joukko kävi muun muassa 
sellaisissa kaupungeissa kuin 
Reims, Rouen, Soissons ja mo-
nissa muissa tärkeissä paikois-
sa. Frankkien kuningas Klotar 
II toivotti hänet tervetulleeksi ja 
ystävystyi hänen kanssaan. Co-
lumbanuksen maine oli niin suuri, 
että Orleans’in  ja Burgundin ku-
ningas ja useat piispat pyysivät 
häntä perustamaan luostareita. 
Minne hän ikinä menikään, sama 
tapahtui kaikkialla. Columbanus 
vaati kuninkailta ja kirkonmiehiltä 
enemmän itsehillintää ja pidät-
tyväisyyttä ja vastusti avoimesti 
merovingipiispoja. Välillä hän 
vaaransi henkensä kritisoimalla 
valtaapitäviä, joiden kyvyttömyys 
ja välinpitämättömyys noudattaa 
sääntöjä johtivat usein väkivaltai-
seen elämään ja irstailuun.

Columbanuksen taivutteluky-
vyn voima avasi rajoja ja palat-
sien portteja hänen edessään 
ja se mitä hän sanoi, kosketti 
kuulijoiden sydämiä. Sen jäl-
keen, kun kuningatar Brunehil-
de oli keskinäisistä, eriävistä 
mielipiteistä johtuen määrännyt 
Columbanuksen poistumaan 
maastaan, Columbanus sai luvan 

Austrasian, frankkien kuningas-
kunnan itäisen osan kuninkaalta 
Kildebert II:lta asettua joksikin 
aikaa kuninkaan valtakuntaan, 
ja niin Columbanus matkasi aina 
Vogeeseille saakka. Tehtyään 
alueella monia hyviä töitä, mu-
kaan lukien metsänraivausta, 
rakennustöitä, paikallisen väes-
tön opettamista, sairaiden hoitoa 
ja paljon muuta, Columbanus 
vuonna 587 perusti luostarin 
Annegray’n pyhällä paikalla si-
jainneen linnan alueelle. Linnan, 
joka oli rakennettu vanhan roo-
malaisen temppelin jäännösten 
päälle Saint-Martin -vuoren juu-
relle. Vuonna 590 hän perusti 
uuden luostarien Luxeuil’iin, 400- 
luvulla pystytetyn kristityn kirkon 
paikalle. Silloin ja yhä tänä päi-
vänä sen lähellä sijaitsevat pa-
rantavia voimia omaavat luonnon 
lämminvesilähteet. Hän jatkoi 
edelleen rakentamista ja pystytti 
kolmannen ja vielä lukuisia muita 
luostareita halki koko Euroopan 
alueen antaen näin kristinuskolle 
lujemman pohjan. Hän matkusti 
useiden maiden kautta edistä-
en jatkuvasti kansojen välisen 
rauhan ajatusta ja kansakuntien 
välistä yhteisyyttä. 

Vaeltavien munkkiveljiensä 
ja  Columbanuksen omalla esi-
merkillään kutsumukseen inspi-
roimiensa ihmisten ympäröimänä 
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Columbanus vietti mietiskelevää 
elämää, kuitenkin samanai-
kaisesti aktiivisesti palvellen 
muita ihmisiä ja uskoaan. Koko 
elämänsä ajan hän suurella 
vakaumuksella jatkoi käänny-
tystyötään. Sellaisella voimalla 
hänen vilpittömyytensä tunkeutui 
ihmisten sydämiin, että samoin 
kuin nuoruudenaikojen Irlannissa 
Columbanukseen kohdistui hän-
tä ympäröivien, kuuntelevien ja 
uskovien ihmisten ihailu. Hänen 
hyveensä olivat tarttuvia ja hä-
nen ja hänen kumppaneidensa 
käytös inspiroi hurskauteen, sillä 
kaikki halusivat seurata heidän 
esimerkkiään. Syvällisellä ihmis-
sielun tuntemuksella varustettu 
Columbanus oli poliittisesti hyvin 
neuvokas ja tiesi kuinka vaikut-
taa positiivisesti niihin, joiden 
kanssa oli tekemisissä.  Tämän 
vuoksi kuninkaat ja valtaapitä-
vät kuuntelivat häntä ja ottivat 
vastaan hänen neuvojaan. Hän 
jatkoi työtään erikoisesti nykyis-
ten Saksan, Itävallan, Sveitsin 
ja Italian alueilla aina 72 vuoden 
iässä tapahtuneeseen kuole-
maansa saakka. Kerrotaan sen 
tapahtuneen Bobbio’ssa 21. 
päivänä marraskuuta vuonna 
615. Lombardian kuningas oli 
antanut hänelle siellä maata 
luostarin perustamista varten ja 
Bobbio jäi hänen viimeisimmäksi 

työkseen ja viimeiseksi paikaksi, 
jossa hän eli.

Columbanus jätti meille usei-
den kirjoitustensa lisäksi - joita 
täytyy luonnollisesti lähestyä 
kirjoittamisaikakausi huomioiden 
– myös uskonnollisen kutsumus-
tehtävänsä. Mitatkaamme tämän 
omaan aikaansa syvän jäljen 
jättäneen miehen työtä ja henkeä 
hänen ”universaalisuuden” nä-
kemyksensä ja rauhanomaisen 
– omana aikanaan niin harvinai-
sen – mielenlaatunsa kautta. Mi-
nulla ei ole rohkeutta eikä halua 
elää kuten Pyhä Columbanus, 
mutta ihailen tämän matkaajan 
ja lannistumattoman rakentajan 
epäitsekkyyttä, lujuutta ja sielun 
voimaa.

Vuonna 1929 Rose Croix -leh-
dessä ilmestyi Francois Jollivet- 
Castellot’n kirjoittama artikkeli 
nimeltä ”Euroopan Yhdysvallat”. 
Seuraavassa lyhyt katkelma siitä: 
” Nykypäivän Euroopan kansat 
eivät ole niin erilaisia, että niiden 
pitää eristäytyä toinen toisistaan 
ja taistella keskenään. Tilanne on 
aivan päinvastoin, niiden käsit-
teet ja perintö ovat ydinosiltaan 
yhteiset johtuen tavasta, jolla 
asiat ovat kehittyneet etnisessä, 
taloudellisessa ja myös maan-
tieteellisessä mielessä. Sen 
vuoksi kaikkien intressissä on 
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ja tulisi olla sellaisen Euroopan 
luominen, joka on yhdistynyt ja 
parempi, vauras ja rauhallinen, 
ja jonka sisällä maat ja kansat 
tasaveroisesti löytäisivät tur-
vallisuutta vakaissa oloissa ja 
jopa suhteellista onnellisuutta 
työskennellessään aidosti demo-
kraattisten hallintojen alaisena”.

Tämä juuri päättyneen ensim-
mäisen maailmansodan (1914 
– 1918) suuren tragedian in-
spiroima tulevaisuuden unelma 
eli jo vuosisatoja sitten monien 
tunnettujen ja tuntemattomiksi 
jääneiden miesten ja naisten 
mielissä. He toivoivat ja rukoilivat 
ja tunsivat luonnollista ja vaisto-
maista vetoa siihen, mikä edus-
taa Hyvää. Pyhä Columbanus oli 
yksi näistä hyväntahtoisista ih-
misistä, jonka sydämen täyttivät 
lempeät ja epäitsekkäät tunteet. 

Pyhän Columbanuksen lailla 
me, 21. vuosisadan miehet ja nai-
set, voimme löytää itsestämme 
innoituksen, voiman ja päättä-
väisyyden luoda maailmaa, joka 
on onnellisempi, oikeudenmukai-
sempi ja jalompi.

Niin tapahtukoon!

Tammikuu 2018

Christian BERNARD 
Imperaattori

Uskalla elää
Harold Venske FRC

the Rosicrucian Heritage 2004, 2

Meidän ei tule elää pilvilin-
noissa. Tämä ei tarkoita 

sitä ettemmekö saisi tavoitella, 
pyrkiä, olettaa ja uneksia, mut-
ta mieluummin meidän ei tulisi 
tuudittautua passiiviseen tilaan 



KesäKuu 201815

ja toivoa unelmien ja ilon tule-
mista. Kaiken kaikkiaan aiheet 
iloon tulee ansaita ja sanaan 
ansaita liittyy toimintaa. Meidän 
tulee unelmoida, sillä arvokkaat 
asiat syntyvät unelmissamme ja 
visoissamme; kuitenkin  unelmat 
tulee toteuttaa. Idea uudesta 
kirkosta on arkkitehdin ajatuk-
sissa, mutta siitä ei tule todelli-
suutta ilman rakentajaa. Joten, 
halutessamme elää edistävää ja 
kehityksellistä elämää, meidän 
on otettava molemmat roolit; 
arkkitehdin ja rakentajan.

Tietenkin voimme vain alkaa 
siitä missä olemme; joten tärkeää 
on tästä lähtien elää elämää niin 
täydesti kun voimme. Eilinen on 
mennyttä. Tärkeämpää kuin sur-
ra eilistä on pohtia sen antamia 
opetuksia ja ottaa niistä opiksi, 
jolloin voimme elää tätä päivää 
täydemmin ja tehdä todellisuutta 
unelmistamme. Meidän ei tule 
odottaa vain vaikuttavien tai 
kriittisten tapahtumien stimuloi-
van meitä. Jo yön aikana elämä 
voi muuttua kriisin vuoksi joskus 
paremmaksi ja joskus myös 
huonommaksi. Tavallinen, joka-
päiväinen elämä on täynnä mo-
nia pieniä tapahtumia, suruja ja 
pettymyksiä. Jos tämä päivä on 
elettävä rohkeasti, meidän tulee 
varoa muiden mielipiteitä, koska 
he eivät aina ymmärrä meitä.

Modernin mystikon elämän 
filosofia kattaa pään, sydämen ja 
kädet. Se perustuu mietiskelyyn 
ja   sitä voi vahvistaa ja uudistaa 
kontemploiden. Jos filosofia on 
todella merkityksellistä, se saa 
ihmisen toimimaan. Unelmalin-
nat ovat mukavia lepopaikkoja 
heille jotka pakenevat  tarkoituk-
senmukaisen elämän vastuksia. 
Meidän tulee suoda itsellemme 
mielikuvitusta ja unelmia,  mutta 
samaan aikaan meidän tulee 
tehdä unelmistamme motivoivia 
voimia. Ei tarvitse pyytää anteek-
si menneisyyttä tai koulutusta tai 
sen syvyyttä. Meidän tarvitsee 
vain alkaa siitä, missä olemme ja 
kasvaa sekä hyödyntää vakavas-
ti niitä kokemuksia, joita meillä on 
ollut. Siten voimme olla uskollisia 
itsellemme eläessämme suurem-
man sopusoinnun, harmonian 
verkossa.

Yksinkertaisesti sanoen; ol-
koon tarkoituksemme: 

uskalla elää!



KesäKuu 201816

On sanottu, että mystinen 
oppi liittyy ihmissielun 

mahdollisen yhdistymisen mah-
dollisuuteen äärimmäisen todel-
lisuuden kanssa ja että mystinen 
koulu on tulemisen oppimisen 
koulua. Mystisen opin mukaan 
keskivertoihminen on vain puo-
liksi elossa; suuri osa hänen ole-
muksestaan on unessa, koska 
sitä ei ole koskaan opetettu tai 
sen ei ole sallittu toimia tai toteut-

taa kaikkia mahdollisuuksiaan. 
Mystiikka voi toteuttaa ne. Avain-
sanoja ovat Valo, Elämä ja Rak-
kaus ja niiden avulla meidän on 
muutettava elämässämme kaikki 
kielteinen ja paha myönteiseksi 
ja hyväksi. Pyrimme voittamaan 
itsen minän, ei kiduttamalla tai 
alistamalla, vaan valaisemalla ja 
pyrkien pikemminkin kasvamaan 
kuin nujertumaan. Emme voi olla 
koskaan itseemme tyytyväisiä tai 

Näkemyksiä mystiikasta
 

Madeleine Cabuche
Rosicrucian Beacon Online Volume 2 - No. 3 -  2012
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omahyväisiä, koska  edistymi-
nen auttaa ilmaisemaan, kuinka 
paljon pidemmälle meidän on 
mentävä.

Ruusuristiopiskelijoina tiedos-
tamme vähitellen sisäisen ilmen-
tymisen syvällisiä periaatteita. 
Aluksi alamme etsiä totuutta. 
Motiivin tulee olla puhdas sisäi-
nen tekijä tässä etsimisessä, sillä 
jollemme sovella sitä kaikkiin 
asioihin, ajatteluun, tarkoituksiin, 
itseanalyysiin ja ulkoiseen toi-
mintaan muiden kanssa, emme 
myöskään voi havaita totuutta 
todellisuutena. Monia asioita 
opitaan älyllisesti, mutta vasta 
kun koemme ja tajuamme ne 
itsemme kautta, niistä tulee to-
dellisia, jolloin ne voivat vaikuttaa 
myönteisesti elämäämme.

On olemassa heikko jakolinja 
asian ymmärtämisen ja todellisen 
ymmärtämisen välillä; kuitenkin 
siirtyminen näiden kahden tilan 
välillä ja sitä seuraava vaikutus 
on monille ihmisille selvä mah-
dottomuus. Tämä on syy siihen, 
miksi koemme usein traagisia tai 
epämiellyttäviä asioita elämäs-
sämme; ne tuntuvat särkevän 
sen ulkoisen kuoren, joka erottaa 
älyllisen ymmärtämisen täydelli-
sestä, koko olemuksemme läpäi-
sevästä ymmärtämisestä.

Ihminen ilman motiivien puh-
tautta ei ymmärrä itseään; jos ei 
ymmärrä itseään, on mahdotonta 
ymmärtää myös toisia, jolloin 
elämä on täynnä komplekseja 
ja vääristymisiä ja totuus piilos-
sa. Ymmärtäminen luo oman 
”pikakirjoituksensa”. Kuuluisa 
ranskalainen kirjailija Colette oli 
kerran kaatamassa vettä malja-
kossa oleville tulppaaneille. Hä-
nen synnynnäinen hellyyteensä 
ja laupeutensa kattoivat kaikki 
Jumalan luomat aina veden-
puutteessa nuokkuviin kukkasiin 
saakka. Hän huusi miehelleen: 
”Maurice, on olemassa vain yksi 
luotu.” Näin lyhyesti koko asia tuli 
sanotuksi.

Jumalan rakkaus virtaa kaiken 
kautta. Se ilmentyy kaikkialla ja 
joilla on silmät nähdä, tunnistavat 
sen sekä elollisessa että elot-
tomassa maailmassa; maassa, 
vuorilla ja kallioilla, kasveissa 
ja eläimissä yhtä hyvin kuin ih-
misessä. Jumala on rakkaus ja 
ilmenee kaikessa kautta univer-
sumin. Se on mystinen kokemus, 
mikä ilmenee ainoastaan heille, 
joilla on samanlainen tunne. Rak-
kaus on sekä persoonallista että 
epäpersoonallista, se heijastaa 
kaikkea ja johtaa meidät kiitolli-
sina Lähteeseen.
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Graalin myytti, tarina ritarista 
etsimässä mystistä esinettä, 

on osoittautunut yhdeksi kaikkien 
aikojen kestävimmistä myyteistä. 
Se piilee ihmisen alitajunnassa ja 

ilmestyy aika ajoin tietoisuuteen eri 
aikoina historiaa. Taustalla voi olla 
kaksi tekijää; siihen liittyy inhimil-
linen viehätys etsimiseen, matkan 
haaste, kohde itsessään ja kohteen 

Graalin malja
Osa 1

Earle de Motte
Rosicrucian Beacon Online 2 - No. 3 2012
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suhteellinen saavuttamattomuus. 
Ja toiseksi, kuten luonnossa, 
siinä on selvä syklinen tapahtu-
mien luonto, jolloin Graalin myytin 
ainekset ilmentyvät ihmisyhteisöis-
sä, joissa vallitsee vakava kriisi 
(toistuva väkivalta, sorto, vääryydet, 
sodat ja siviiliselkkaukset ja kuten 
nyt uhkaava ympäristökatastrofi), 
mikä heikentää inhimillistä edistystä.

Ikivanha Graalin myytti on vas-
taus, historian pimeän puolen tapah-
tumien vastapaino.

Se tarkoittaa sen pelastamista 
mikä on kadonnut tai minkä usko-
taan kadonneen ihmishengestä, 
uudesta ihmissielun pyrkimyksestä 
kohottaa inhimillinen tietoisuus toi-
selle tasolle ja ihanteitten voittoon 
kovasta todellisuudesta. Myytti tulee 
esiin silloin kun tunnetaan tarvetta 
nostaa ihmiskunnan tietoisuutta ja 
ennakoiden luoda tai palauttaa para-
tiisi maan päälle vastustamaan tietä-
mättömyyden ja virheiden lisäämää 
kärsimyksen väistämättömyyttä.   

Mysteeriesineen, talismaanin 
(taikakalu) tai eliksiirin etsiminen 
tulee tärkeäksi tässä tietoisuuden 

vaiheessa. Se johtuu inhimillisestä 
halukkuudesta ja tietoisuudesta, että 
emme kykene sopeutumaan avutta. 
Kohteesta silloin tulee päämäärä, 
mikä tarkoittaa lähtemistä matkaan 
päämäärän arvon vuoksi. Tähän 
arvoon saattaa liittyä itsekästä vallan 
halua, joka myöhemmin muuttuu 
epäitsekkääksi, jaloksi ja muita ins-
piroivaksi tai joksikin muuksi mikä tu-
lee esiin etsimisen alussa ja lopussa, 
fyysiseksi esineeksi tai symboliksi, 
joka sisältää tarkoituksen muovata 
etsijää tai epäsuorasti ihmiskunnan 
kohtaloa.

Graalin kehitys
Huolimatta Graalin myytin ai-

emmista aineksista (olivatpa ne 
kelttiläisiä, kotoisin Lähi-idästä, Aa-
siasta tai keskiajan kristinuskosta) 
se muotoutui, kuten hyvin tiedämme 
1200- ja varhaisella 1300-luvulla 
alkaen Parsifalin tarusta tai Conte 
del Graalista (Graalin legenda), joka 
on Chrétien de Troyesin noin 1180 
vaiheilla kirjoittama. Sitä seurasi 
useita muita tarinoita Graalin mal-

Ranskalainen valaistumisen 
kuvaus 14:sta vuosisadalta Chré-
tien de troyes’ Percevalin mu-
kaan.
tyttö kuljettaa Graalia kannatel-
len sitä korkealla ja häntä seu-
raa poika, jolla on salaperäinen 
keihäs, joka vuotaa maagisesti 
kärjestään.
[Lähde: http://www.bbc.co.uk/history/
british/hg_gallery_01.shtml]



KesäKuu 201820

jasta. Chrétienin tarinassa Graal oli 
malja tai tarjoiluastia, joka kannettiin 
kuninkaan linnaan juhlallisessa kul-
kueessa Persefalin vierailun aikana. 
Tässä Graalin kuvattiin olevan kirk-
kaampi kaikkia salin kynttilöitä ja se 
koostui puhtaasta, hienosta kullasta 
ja siinä oli kalliita jalokiviä.

Joissakin Graalia koskevissa 
kertomuksissa sen kerrotaan ole-
van malja tai kivi ja se saattoi 
väliaikaisesti tehdä sokeaksi tai 
puhumattomaksi sitä pitelevän ja se 
voi muuttaa muotoaan tai antaa us-
komattoman aterian kaikille salissa 
olijoille. Se ylläpiti tai pidensi ihmisen 
elämää, paransi haavoja ja palautti 
kuivan maan hedelmällisyyden. Pian 
Chrétienin runon jälkeen, jossa ei 
ollut todistetta, että Graal olisi al-
kuperältään kristillinen, siitä tehtiin 
kristillinen (ilman virallisen kirkon 
vaikutusvaltaa) kahden muun Graa-
lin kirjoittajan, Robert de Boron ja 
Heinrich von dem Thürlinin toimesta.

Robert de Boron runossaan 
Joosef Arimatialainen liitti Graalin 
maljan viimeiseen ateriaan ja maljaa 
kerrotaan käytetyn myös ristillä ole-
van Kristuksen veren kokoamiseksi. 
Thürlin (The Crown) kuvasi Graalin 
leipää sisältäväksi koriksi, jossa oli 
verinen vaate. Mielikuva oli selvä ja 
viittasi ehtoolliseen. Monien mukaan 
Graal ja sen sisältö viittaavat sym-

bolisesti ehtoolliseen. Siksi kerran 
viikossa ehtoollisen nauttiminen 
tarkoittaa yhteyttä Graalin etsijän 
(ehtoollispapin) ja Graalin ja sen 
sisällön kesken ( aktiivinen osallistu-
minen Vapahtajan ruumiiseen ja ve-
reen). Tämä on yleinen näkökulma.

Graalin kristillistämistä kannatti 
myös toinen käsitys, 
mikä yhdistää Graalin 
Kristukseen, mutta ei 
”Siunattuun sakrament-
tiin”. Suuren Pyhä Graal 
-kertomuksen ajateltiin 

olevan Kristuksen itsensä kirjoittama 
ylösnousemuksen jälkeen. Lisäksi 
siihen viitataan Lancelotin Graalin 
johdannossa, jossa  kahdeksannen 
vuosisadan erakon näyn mukaan 
Kristus ilmestyi hänelle sanoen 
”Tästä alkaa Pyhä Graalin kirja, 
tästä alkaa terrori, tästä ihmeet.” 
Tämä vaikuttaa siltä, että Graal oli 
tai on vihkimysviisauden taltio, jota 
edustivat pappiskuningasperinteen 
suuret opettajat, kuten Melchisedek, 
Hermes Trismegistus ja Merlin ja 
kirja oli joko kirjoitettu tai kerrottu 
suusta suuhun.

Vihkimyksellisiä liittymisiä
Hyvin epätavallinen Graalin ku-

vaus ilmeni nimettömän kirjoittajan 
”Perlesvaus”-kirjassa.  Tässä Graal 
oli muodonmuuttaja, mikä yhdessä 
temppeliherrain myötä korostaa 
suhteita ja tuo esiin muinaisten 
mysteerikoulujen vahvan vihkimys-
perinteen. Sen sijaan että Graalia 
pidetään erityisenä esineenä, se 
voi tuottaa sarjan erilaisia kuvia 
tai muotoja ällistyneelle katsojalle; 

”Graalin teema kristillistettiin pian
Chrétienin runon kirjoittamisen jälkeen”
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kruunatun tai ristiinnaulitun ku-
ninkaan, lapsen, miehen, jolla on 
piikkejä ja haavoja kehossaan ja lo-

pulta kuvaamattoman ilmentymisen, 
maljan. Tämän mielikuvituksellisen 
näytelmän muutoksiin liittyy miellyt-
täviä tuoksuja ja valtavaa kirkkautta. 
Perlesvausin kirjoittaja kuvaa tässä 
vihkimystä johonkin mysteerikulttiin, 
kristilliseen tai muuhun viisauskou-
luun. Kertomuksen kuvat ja muut 
viitteet näyttävät sisältävän mys-
tisluontoisia salaisia viestejä niihin 
liittyvine tarkoituksineen, joita vain 
tietyt lukijat tai kuulijat ymmärsivät 
katsoessaan yksinkertaisen kerto-
muksen taakse.   

Kuitenkin Graal ymmärrettynä 
pyhänä maljana ja sen pyhänä sisäl-
tönä, kertomukset sen alkuperästä, 
sen laajat matkat, suojelijoiden 
suunnaton vaivannäkö suojella sitä 
vihollisilta ja sen luova, uudistava 
voima heihin, jotka näkevät tai kos-
kettavat sitä, on antanut maljalle sen 
voimakkaan mielikuvia herättävän 
myyttisen sisällön aina tähän päi-
vään saakka.

Glastonburyn malja
Vuosisatojen kuluessa näyttää 

nousseen kansallinen tai alueellinen 
halu sijoittaa Graal (joko maljana 
tai muuna kohteena) tiettyihin paik-
koihin Euroopassa. Glastonburyn 
tarina liittyy Joosef Arimatialaiseen 
ja samankaltaisia tarinoita on Rans-
kassa ja Espanjassa. Englannissa 
maljasta kertoi 1800-luvulla runoilija 
Alfred Lord Tennyson ja Saksassa 
säveltäjä Richard Wagner. Tosiasi-
assa vähän sen jälkeen kun Tenny-
son oli kirjoittanut runonsa ”Idylls of 
the King”, tuli selville, että Walesin 
Nanteosissa, lähellä Aberystwythiä 

Graal, joka tunnetaan py-
hänä maljana ja sen pyhänä 
sisältönä, tarinat sen alkuperäs-
tä, sen laajoista matkoista, sen 
suojelijoiden valtavista vaikeuk-
sista salata se sen vihollisilta ja 
sen muutoksia aikaan saavasta 
voimasta niille jotka näkevät sen 
tai koskettavat sitä, tämä kaikki 
on antanut nykypäivän myytille 
maljasta voimakkaan kiehtovan 
sisällön.
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oli Powellin perheen omistuksessa 
oliivipuinen malja, josta suku oli huo-
lehtinut vuosisatoja. Perhe oli saanut 
sen vähän sen jälkeen kun Henry 
VIII katkaisi yhteydet Roomaan, 
hajotti luostarit ja tuhosi Glastonbu-
ry Abbeyn. Glastonburyn uskottiin 
olleen pyhän maljan sijoituspaikka.  

On monia kertomuksia siitä, mitä 
tapahtui Glastonburyn maljalle. 
Erään tarinan mukaan kun luosta-
reita hajotettiin, malja oli mukana 
niissä varusteissa, jotka paenneet 
seitsemän munkkia toi sisarluos-
tariinsa Strata Florida Abbeyyn, 
Pontrhydfendigaidin ulkopuolelle, 
lähelle Tregaronin Ceredigionin pii-
rikuntaa. Myöhemmin kun luostari 
hajotettiin, seitsemän munkkia (ja 
kallisarvoinen malja) saivat suojaa 
Nanteosin aatelisperheen luona; 
paikka oli lähellä Abbeytä.

Richard Wagner, 27 vuotta en-
nen säveltämäänsä Parsifalia, kävi 
Nanteos Housessa (1855) Powellin 
suvun luona ja kertoi nähneensä 
oliivimaljan. Perhe muutti Englantiin 
ja malja oli siirretty jonnekin muualle 

varmaan turvaan.  

On monia muita tarinoita siitä, 
mitä tapahtui Glastonburyn maljal-
le. Erään tarinan mukaan silloin, 
kun luostareita hajotettiin, malja oli 
kahden munkkiryhmän varusteissa 
heidän paetessaan Walesiin. Toinen 
ryhmän päätyi edellä mainittuun 
Strata Floridaan. Toinen ryhmä 
seurasi Walesin etelärannikkoa ja 
sai suojan Caldy Islandin luostaris-
ta. Heillä oli mukanaan malja ja se 
on edelleen siellä, tietenkin piilossa 
ikuisesti! Kolmannen Glastonburyn 
version mukaisen maljatarinan on 
kertonut Hank Harrison kirjassaan 
”The Cauldron and the Grail”. Sen 
mukaan Graalin suojelijat asettivat 
Chalice Well -kartanossa alkupe-
räisen Graalin ullakolle ja järjestivät 
pöydän ympärille tilaa Jeesuksen 
kahtatoista opetuslasta varten. 
(Tilan vuoksi emme voi enempää 
kertoa Brittien saarten Graalin pai-
koista.)

Ranska ja Espanja
Mannermaalla Joosef Arimatialai-

sen ja Glastonburyn tarina muuttui 

Nanteos-maljan jäännökset, 
joka aikanaan liitettiin Graa-
liin. kun maljaa tutkittiin, sen 
todettiin olevan keskiaikainen 
juomakuppi, joka on valmistet-
tu Rowan-puusta, jota kasvaa 
Walesissa.
[Lähde: http: //www.nanteos.
com / nanteos-ohi-and-present.
php]
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Maria Magdaleenan vierailuksi 
Ranskaan Marseilleen ja Espanjas-
sa on Graalilegenda, joka liittyy St. 
Lawrenceen ja Huescan seutuun.  
Niinkin varhain kuin neljännellä vuo-
sisadalla legendat kertovat Magda-
leenan paenneen Pyhästä Maasta 
ja ottaneen mukaansa jotakin, joka 
oli nimeltään Graal. Tarinan mukaan 
Graal kätkettiin luolaan Etelä-Rans-
kaan ja siitä huolehtivat kataarit, 
Pyreneiden ympäristössä olleet us-
konnollisen lahkon jäsenet. Kolman-
nentoista vuosisadan alkupuolella 
kataarit julistettiin kerettiläisiksi ja 
heitä vastaan tehtiin ns. albigenssi- 

ristiretki. Juuri ennen viimeistä ka-
taarien tuhoa, Montsegurin hallitsija 
hyökkäsi ristiretkeläisiä vastaan ja 
poltti eloonjääneet kataarit roviolla. 
Noin neljä tai viisi kataaria pakeni 
ottaen mukaansa jonkin tuntematto-
man esineen, jonka arveltiin olevan 
maljan ja he piilottivat sen jonnekin 
Ranskan Pyreneiden luolaan. Sieltä 
se ehkä oli viety lähellä Barcelonaa 
sijaitsevaan Montserratin luostariin.  
Espanjalainen tarina liittää maljan 
St. Lawrenceen, paavin lähettilää-
seen, joka vei maljan Roomasta 
koillis-Espanjaan Huescan alueella 
sijaitsevalle pienelle paikkakunnalle. 

Valencia Graal

Tätä reliikkiä, joka on vähintään 
14:luvulta, mutta todennäköises-
ti 800 luvun käsityötä, kutsutaan 
usein Graaliksi. Se sijaitsee 
Valencian tuomiokirkossa, ja 
se tunnetaan virallisesti nimellä 
”Pyhä kalkki”.

Se on 17 cm korkea. Malja on 
veistetty yhdestä agaatti kappa-
leesta, Siinä on 28 helmeä kiin-
nitettynä jalustaan. Ainoastaan 
keskiaikaisissa   romansseissa 
Graal tunnettiin viimeisen eh-
toollisen maljana. Kirkko ei kos-
kaan ole virallisesti tunnustanut 
Graalia, joten Valencian maljan 
ei todellisuudessa väitetä olevan 
Graal ja Kirkon viranomaiset 
varovat julkisesti lausumasta 
mitään tällaista.

[Lähde: http://www.bbc.co.uk/
history/british/hg]
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Graal piilotettiin luolaan alueelle, 
jonne San Juan de la Pena -luostari 
rakennettiin. Pelosta arabialaisia 
valloittajia kohtaan maljan vartijat 
siirsivät sen Ranskan Pyreneille 
Montseguriin tai Montréal-de-Sosiin 
tai vuorotellen molempiin ja sitten 
he toivat sen San Juan de la Penan 
luostariin. Lopulta se siirrettiin Va-
lencian katedraaliin. On luultavasti 
niin, että molemmat tarinat viittaavat 
samaan Magdaleenaan liitettyyn 
Graaliin.

Pohdintaa
Edelleen keskustellaan siitä, onko 

Graal aineellinen esine, maallinen 
talismaani, maaginen ja sellaisena 
arvostettu tai jonkin inhimillisen 
hengen symboli, joka saa aikaan 
parantavia muutoksia yksilöissä 
ja yhteisöissä.  Pyhiinvaeltaja on 
sydämessään ymmärtänyt sen 
symbolisen merkityksen kun se on 
ilmentynyt konkreetissa muodossa, 
viisauskirjana, maagisena maljana, 
kallisarvoisena kivenä tai suureen 
uskonnolliseen opettajaan liittynee-
nä pyhäinjäännöksenä. On muita, 
jotka pohtivat Graalin todellisen ole-
massaolon luontoa ja pitävät Graalin 
mysteeriä ei niinkään esineellisenä, 
mutta henkisesti todellisena ja mer-
kittävänä. Heille John Matthews 
sanoo ”Graalin myytti”-teoksessa: 
”(Graalia) ei ole lainkaan olemassa, 
mutta se on ideana loistava, joka 
muotoilee itsensä yksilön tarpeiden 
mukaan… (ja muille) se on osa 
jatkuvaa muutosten tapahtumaa, 
sielun alkemistista unta ihmisen evo-
luutiomatkalla tai ihmisen yhteyteen 
Jumalan kanssa.”

Ajatus näyttää tulleen tietoisuu-
teen eri puolilta maailmaa samaan 
aikaan tai ihmisevoluution eri aika-
kausina ja ilmentäneen yksilöllisten 
yhteisöjen erilaisia myyttejä. Geof-
frey Ashe lisää Graalin ulottuvuutta 
mahtavana ideana ja näkee sen 
erityisenä suhteena Absoluutin ja 
ihmisen välillä. Hän ilmaisee sen 
hyvin lämpimästi kirjassaan, nimeltä 
”King Arthur’s Avalon”: ”Se (Graali) 
oli näkyvä lupaus...Jumalan ystäväl-
lisyydestä ihmiskuntaa kohtaan… 
(mutta) ystävyys voi olla traagisesti 
vaativaa ja häiritsevää… Ritari joka 
pääsee tavoitteeseen, voi tuhota elä-
mänsä sitä tehdessään. Kuitenkin 
Graal palkitsee hänet kallisarvoisella 
vakuutuksella. Jumala on siellä. Ju-
malan käsi ojentuu läpi maailman jul-
muuden ja välinpitämättömyyden...
mitä ikinä uhraus onkaan ja uhraus 
on sen arvoista.”

Viite:
Osa 1; Chapter One of The Grail Quest: 
Search for Transcendence by Earle de Motte, 
AMORC, 2003.
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On eräs kysymys, joka hallitsee 
ajatteluamme. Kysymys liittyy 

omaan kuolevaisuutemme, joka 
vaikuttaa aina olevan mielemme 
taustalla valmiina tulemaan esiin. 
Kuitenkin fyysisen olemuksemme 
minätietoisuus on niin vahva, että 
voimme olla suurimman osan ai-
kaa ajattelematta poismenoamme, 
josta meitä kuitenkin muistutetaan 
sairauksilla, läheisten kuolemilla tai 
television tai kirjojen välityksellä.  
Emme yksinkertaisesti voi välttyä 
pohtimasta elämän mysteeriä ja kuo-
lemaa ja monesti usein mietimme 
sitä tai luemme siitä.

Ensimmäinen ihmistä koskeva 
kirjallinen kertomus kuolemasta on 

Gilgamesh- eepoksessa, Babyloni-
an (n. 2500 eaa.) varhaisimmassa 
tunnetussa kirjallisessa teoksessa, 
jossa kuoleman yleiset teemat olivat 
samat kuin nytkin kertoen siitä, että 
meidän on jotenkin jatkettava ole-
massaoloamme kuoleman jälkeen. 
Olemme niin vahvasti kiintyneet 
elämään, että elämän jatkuminen 
kuoleman jälkeen tuntuu myönteisel-
tä ja sitä se on ollut jo tuhansien vuo-
sien ajan. Menneisyyden ihmisten 
oli vaikeaa elää päivästä toiseen ja 
pelätä kärsimysten jatkumista myös 
kuoleman jälkeen, jolloin muinaisten 
antiikin filosofien pohdinnat äärim-
mäisen autuaasta kuolemattomuu-
desta tuntuivat varmaan lohdullisilta.

Kuolemattomuus   ja 
ku

olem
an

 jälkein
en

 eläm
äPaul Goodall
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Gilgamesh, maailman vanhin 
eepos on kertomus myyttisen ku-
ninkaan matkasta. Hän etsi ikuista 
elämää. Teksti on filosofista ja pohtii 
elämän tarkoitusta ja sen rajoja. Ee-
pos on myös avain assyrialaisten us-
konnolliseen ajatteluun, sillä teoksen 
keskeinen viisauden etsintä vastaa 
mystikon tietä kohti täydellisyyttä. 
Eepokseen sisältyy kuuluisa meso-
potamialainen vedenpaisumuskerto-
mus sekä tarinat villin Enkidun elä-
mästä eläinten parissa, Seetrimet-
sää vartioivan hirviön, Humbaban, 
surmaamisesta sekä rakkauden 
jumalatar Ishtarin dramaattisesta 
rakkaudesta Gilgameshiin ja sen 
seuraamuksista. Lopussa Enkidun 
haamu kuvailee elämää manalassa 
kuoleman jälkeen.

Kuoleman pelko
Pessimistinen näkemys elämäs-

tä voidaan nähdä yhtenä keinona 
vähentää kuoleman pelkoa, vaikka 
roomalainen filosofi ja valtiomies 
Seneca (n. 4-65 jaa. ) opetti, että 
ihmisen on tärkeää kohdata oma 
kuolevaisuutensa, olipa sen mää-
rännyt luonto tai Jumala. Senecan 
oma kuolema ei ollut erityisen miel-
lyttävä, koska Nero oli määrännyt 
Senecan ottamaan hengen itseltään 
sen jälkeen kun häntä oli syytetty 
suunnitelmista murhata keisari Nero. 
Näin kerrotaan Tacituksen keisarilli-
sen Rooman historiassa.

Ralph M Lewis, Ruusuristiveljes-
kunnan imperaattori vv. 1939-87 
kuvaa kuolemaa seuraavasti: ”Ma-
teriaalisen ruumiin kuolema ja tuhou-
tuminen oli selvää jo varhaisten 
kulttuurien jäsenille. siksi elossa 

selviytyminen liitettiin olemuksemme 
koskemattomiin todellisuuksiin. se 
minkä ajateltiin pitävän yllä elämää, 
oli henki tai energia, joka pitää yllä 
kehoa.”... ”Oli järkevää uskoa, että 
se mikä näytti astuvan kehoon ja 
lähtevän siitä, ei luultavasti ollut tu-
houtunut sen myötä. siten henki 
näytti olevan tuhoutumaton kuten 
ilma, jota elävä hengitti. siten oletet-
tiin elämän jatkuvan  kuoleman jäl-
keen. se mikä ei voinut tuhoutua il-
mentyi ja sen oletettiin jatkavan 
olemassaoloa.”1) 

Ranskalainen renessanssikirjailija 
Michel de Montaigne sanoo esseis-
sään (1580): ”jos tiedämme, miten 
elää asianmukaisesti ja tyynesti, 
silloin tiedämme, miten kuolla samal-
la tavalla.” Tämä heijastaa heidän 
asennettaan, joilla oli mahdollisuus 
arvostaa renessanssin henkeä 
ja maailmaa, josta he olivat osa. 
Ajatus, että elämästä voi nauttia, 
oli kaukainen asia kristillisessä elä-
mäntavassa ja kuoleman pelossa.
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Ylösnousemus
Koska läntinen oppisuuntaus 

(skolastiikka) perustui Aristoteleen 
periaatteisiin, yleisesti hyväksytyt 
Platonin ajatukset kuolemattomuu-
desta jätettiin huomiotta ja vasta 
renessanssin ja hermeettisten kir-
joitusten aikaan ajatus kuolematto-
masta sielusta tuli jälleen esiin. 

Ranskalainen filosofi René Des-
cartes (1596-1650) kirjoittaa teok-
sessa Metodin esitys, osa V (1637): 
”seuraavaksi heidän virheisiinsä 
jotka kieltävät jumalan… ei ole 
mitään, mikä olisi tehokkaampaa 
johtamaan ponnettomia sieluja pois 
hyveen suoralta polulta kuin sen ku-
vittelu, että … tämän elämän jälkeen 
meillä ei ole mitään pelkäämistä tai 
toivomista yhtään enempää kuin 
perhosilla tai muurahaisilla.”

Sielu ja kuolemattomuus
Tehokas puolustuskeino kuo-

leman pelkoa vastaan oli ajatus 
jonkinlaisesta kuolemattomuudesta 
sen jälkeen kun elämä oli ohi. Kun 
uskoo, että liitymme aiemmin kuol-
leiden rakkaittemme pariin, lisää 
persoonallista ulottuvuutta kuole-
man jälkeiseen elämään ja se tuntuu 
myös miellyttävältä. Tämän vuoksi 
on tärkeää löytää todisteita, jotka 
tukevat kuolemattomuuden mieli-
kuvaa, mikä on ollut yksi filosofian 
keskeisimmistä kohteista.  Tällöin on 
luonnollisesti keskitytty sielun luon-
teeseen ja toimintaan, koska fyysi-
nen keho ei voi elää sen jälkeen, kun 
vitaali voima on lähtenyt siitä.  

Platon (n. 428-348 eaa.) esitti 
useita todisteita kuolemattoman 
sielun mahdollisuudesta:
• Meillä on intuitiivista tietoa alkupe-

räisistä totuuksista; mikä tarkoittaa 
sitä, että sielu on ennen kehoa.

• Sielu on elämän prinsiippi kantaen 
itsessään elämän olemusta ja on 
sellaisenaan ikuinen.

• Sielu liikkuu itsestään ja aina 
liikkeessä ollen se on liikkeen ja 
elämän lähde ja sillä ei ole alkua ja 
loppua ja siksi se on kuolematon.

• Koska sielu on ruumiiton aines, 
sen on oltava lahjomaton ja kyke-
nemätön hajoamaan. 2)
Toisaalta Aristoteles esitti, että 

’aktiivi’ äly eli mieli, jota hän piti 
jumalallista alkuperää olevana, oli 
ihmisluonnon ikuinen osa ja kiisti, 
että koko sielu olisi tuhoutumaton, 
sillä tietyt osat siitä ovat erottamat-
tomia kehosta. 3)

Platon osoittaa sormellaan ylöspäin 
ja Aristoteles kämmenellään alas-
päin. Tämä kuvaa näiden kahden 
ajatusten eroavaisuutta.
Filosofit: Ateenan koulu, Raphael, 1509.



KesäKuu 201828

Descartes vakuutti edelleen, että 
sielumme on luonnollisesti riippu-
maton kehostamme ja siksi se ei ole 
velvollinen kuolemaan sen myötä. 
Se tosiasia, että ihminen voi ajatella, 
erottaa hänet koneista ja muusta 
eläinkunnasta. Hän päättelee omas-
ta perustelustaan ”cogito, ergo sum” 
(Ajattelen, olen olemassa…), että 
juuri sielu ajattelee luonnostaan, ja 
tämä olemuksemme puoli ei tarvitse 
fyysistä kehoa olemistaan varten, 
koska sielu on kehoton ja koko-
naan erillään kehosta. Perustelut ja 
uskonnolliset opit tulvivat käsitteitä, 
jotka määrittelevät tai sulkevat 
pois kuolemattomuuden. Kristinus-
ko määrittelee ylösnousemuksen 
olevan mahdollista. Sen mukaan 
aikojen lopussa tapahtuu univer-
saalinen kuolleiden ilmestyminen 
(sekä uskovien että uskottomien) 
fyysisessä muodossa. Tämä ei 
seuraa Platonin näkemystä sielun 
kuolemattomuudesta, mikä, kuten 
olemme keskustelleet, näyttää jät-
täneen fyysisen kehon taakseen.

Ajatus ylösnousemuksesta ei 

sisälly pelkästään kristinuskoon. 
Se liittyy myös zoroasterilaiseen 
filosofiaan ja sekä muslimit että juu-
talaiset uskovat samoin. Juutalainen 
usko ruumiin ylösnousemukseen 
ilmaistaan uskon kolmentoista prin-
siipin viimeisessä periaatteessa, 
jonka Maimonides (1135-1204), 
juutalainen rabbi, lääkäri ja filosofi 
ilmaisi: ”uskon täydellisesti, että on 
olemassa kuolleiden ylösnousemus 
silloin, kun Luoja sen tahtoo...” Uu-
delleensyntymisajattelussa on eroa 
ortodoksisten ja konservatiivisten 
juutalaisten kesken.

Reinkarnaatio
Reinkarnaation hyväksyminen, 

erityisesti vastakohtana ylösnou-
semukselle, on modernissa yh-
teiskunnassa saanut jalansijaa 
viimeisten sadan vuoden ajan. Tämä 
on johtunut pääasiassa aiempaa 
läheisemmästä kontaktista muiden 
kulttuurien kanssa, jolloin näköpiiri 
on laajentunut. Toisaalta ehkä tämän 
päivän maailmassa asia on ollut 
myös enemmän esillä television 
ja internetin kautta. Vetoaminen 
reinkarnaation (ainakin teoriassa) 
modernissa, hedonistisessa ja laa-
jasti ateististisessa yhteiskunnassa 
voi mahdollisesti liittyä siihen tosi-
asiaan, että maallinen olemassaolo 
liitetään siihen mieluummin kuin ikui-
suus ja lopullisen ylösnousemuksen 
odottaminen. Kreikkalaiset saivat 
ajatuksen reinkarnaatiosta egypti-
läisiltä kreikkalaisen historioitsijan 
Herodotuksen (n. 484-425 eaa.) 
mukaan.

Näyttää siltä, että Pythagoras 
(n. 570-490 eaa.) oli ensimmäinen, 
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joka opetti reinkarnaatiota lännessä, 
vaikka hänen ajatuksiaan hioivat 
myöhemmät kreikkalaiset filosofit. 

Samanaikaisen filosofin ja runoilijan 
Xenopnanesin (n. 570-475 eaa.) sa-
nat valaisevat sitä, mitä Pythagoras 
ajatteli tapahtuvan sielulle kuoleman 
jälkeen: ”kerran kun hän (Pythago-
ras) oli läsnä, kun koiraa piestiin, 
hän sääli sitä ja sanoi: ’seis! älkää 
lyökö sitä, sillä sen sielu on miehen, 
joka on minulle rakas; tunnistin 
hänet kun kuulin sen ulvonnan!’” 
Jos yksi seikka oli johdonmukaista 
hänen ajattelussaan, se oli idea 
sielun kuolemattomuudesta.  Rein-
karnaatioon liittyvät kansanomaiset 
läntiset ajatukset johtuvat ensisi-
jaisesti hindulaisuudesta, koska 
reinkarnaatio usein liitetään tähän 
uskontoon. Hindut uskovat, että 

jokaisen ihmisen sydämessä on 
jumalallinen sielu, jota he nimittävät 
atmaniksi ja joka myös kokee monia 
inkarnaatioita.  Intialainen filosofi S. 
Radhakrishnan mainitsee tätä aja-
tusta tukien: ”Koska sielut on ikuisia 
ja koska niiden normaali tila on olla 
liittyneenä tuhoutuvaan kehoon, on 
syytä olettaa että sielun, ollakseen 
normaalissa tilassa, tulee asuttaa 
loputonta määrää kehoja.” 4)

Kuolemattomuus: mystinen 
näkökulma

Ruusuristin Veljeskunnalla pit-
käaikaisena mystisenä järjestönä 
ja menneisyyden tiedonperijänä 
on omat kuolemattomuutta ja sie-
lua koskevat käsitykset. Julkinen 
kiinnostus ja media ovat lisänneet 
kiinnostusta tämänkaltaisiin aihei-
siin, jolloin innokkaimman etsijän 
voi olla vaikeaa saavuttaa riittävää 
filosofista elämänkatsomusta ilman 
lisäyksiä tavalla tai toisella. Elämä 
on ruusuristiläiselle energian il-
mentymistä. Vaikka emme voikaan 
määritellä objektiivisin termein tä-
män energian alkuperää tai sen 
mahdollista huipennusta, saamme 
vihjeitä muilta alueilta, että tämä 
energia on loputonta. Myös fysiikan 
kentällä, massan ja energian hävi-
ämättömyyden laki on kauan ollut 
hyväksytty peruste. Tämän mukaan 
energiaa ei voi luoda eikä tuhota. 
Kemiallisessa prosessissa aine voi 
muuttua ulkoisesti, kuitenkin koko-
naisenergia ja massan kokonais-
määrä ja tilavuus pysyvät samana. 
Universumissa kokonaismassan ja 
energian määrän täytyy pysyä siksi 
samana. Massa voidaan muuttaa 

Pytagoras: Ateenan koulu, Raphael, 1509.
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energiaksi ja energia massaksi, mut-
ta toisen menetys tasoittuu tarkkaan 
toisen luomisessa.

Toisin sanoen, aine, huolimatta 
miten sitä on muutettu tai muotoiltu 
kuumuudella, paineella tai jollain 
muulla siihen käytetyllä voimalla, on 
edelleen olemassa kaasumaisessa 
tai muussa muodossa. Voi olla jär-
kevää hyväksyä, että tämä aineen 
ja energian pysyvyys toimii myös 
ei-fyysisessä maailmassa erilaisi-
ne ei-fyysisine ominaisuuksineen. 
5) Näin ollen, kuolemattomuus on 
voiman ilmentymisen jatkuvuuden 
käsite, voiman josta nyt olemme 
tietoisia. Tämä voima värähtelee 
meissä elämän voiman muotona ja 
ilmentää itseään fyysisenä olomuo-
tona, mentaalisena toimintana ja 
sopeutumisen asteena ympäristöön 
nähden. Näiden voimien jatkumista 
on vaikeaa epäillä. Tämän kannus-
tamisen ja ehkä kuvauksen vuoksi 
seuraava pysyvyyden vastaavuus: 
Tiedämme että elämää voi sisältyä 
hyvin pieneen alueeseen.

Kuvittele, että pieni siemen odot-
taa oikeita olosuhteita kasvuaan 
varten. Tiedetään, että siemenet 
saattavat joutua usein olosuhteisiin, 
jotka ovat epäedullisia vuosikausien 
ja jopa vuosisatojen ajan kestävälle 
kasvulle. Jouduttuaan suotuisaan 
maaperään ja kosteuteen ne alka-
vat itää ja elämä kasvin muodossa 
alkaa taas. Voimme olettaa, että jos 
siemen oltuaan hyvin kauan unitilas-
sa voi säilyttää elämän olemuksen, 
silloin ihmiskehossa oleva elämä 
tai sielu voi elää ja ilmentyä jossain 
muodossa, kun fyysiset kehomme 

eivät voi enää palvella elämän tar-
koitusta.

Kuolemattomuus ei ole sen enem-
pää kuin kokonaisolemassaolontila. 
Olemme kuolemattomia siinä, että 
elämme. Kuolemattomuus ei ole 
edessä; se on täällä ja nyt. Elämä 
on energiaa, joka pyyhkäisee kaut-
ta kaiken ajan ja tilan. Kun aine ja 
energia on muokattu niiden käyt-
töön, niin elämää voidaan muokata 
kosmisessa käytössä. Mutta että 
se jatkaa kestämistä, on selvä to-
siasia sen olemassaolosta. Näin 
ajatellen on sopivaa lopettaa Ralph 
M. Lewisin sanoihin: ”Ruusuristi-
läisten käyttämä sana ’transitio’ ei 
viittaa kuolemaan inhimillisen itsen 
lakkaamisena vaan pikemminkin 
muuttumisena toiseen, tuonpuolei-
seen olemassaoloon.” 6)

Ralph M. Lewis, Ruusuristivekljeskun-
nan Imperaattori 1939 ... 1987.



4. Quote from Jacques Choron, 
‘Death and Immortality’ in The 
Dictionary of the History of Ideas: 
Studies of Selected Pivotal Ideas, 
edited by Philip P. Wiener, Charles 
Scribner’s Sons,
New York, 1973-74, Vol.1, p.646. 
(Online edition)
5. William Hand, ‘Scientific Mysti-
cism’; Rosicrucian Beacon.
6. Lewis, Ralph M, Mental Alchemy, 
AMORC, 1979, p. 258.

Lähteet
1. Lewis, Ralph M, The Conscious 
Interlude, AMORC, 1982, ss. 228-
229.
2. Plato, Phaedrus, c. 370 BCE. 
This work was set as a dialogue 
between the characters of Socrates 
and Phaedrus through which Plato 
presents his philosophy.
3. Aristotle, On the Soul, I 1, II 1. 
A treatise outlining Aristotle’s phi-
losophical views on the nature of 
living things.



Ruusuristin  Veljeskunnan Jäsenlehti


