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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

Etuoikeuksistamme kaunein on oikeus oppia tunte-
maan itsemme. Ne, jotka eivät tästä etuoikeudesta 
nauti, eivät tiedä voimiensa laajuutta eivätkä sen 
vuoksi voi niitä käyttää, vaikka heillä on siihen oi-
keus. 

Jean-Baptiste Willermoz



Kesäkuu 20226

Kun ensimmäiset eurooppa-
laiset saapuivat Pohjois-

Amerikan itäiselle merenrannikol-
le, he tulivat uskonnollisten mul-
listusten mantereelta, Euroopasta, 
jossa maita hallitsivat kuninkaat, 
prinssit, herttuat ja muut vähem-
män merkittävät kuninkaalliset, 
joista jokainen kuitenkin kärkkyi 

valtaa ja kunniaa. Rikkaitten ja 
köyhien välillä oli valtava kuilu 
ja koulutus koski vain pientä osaa 
väestöstä.

Kirkko, olipa se jossain maas-
sa tai valtiossa missä tahansa 
muodossa, hallitsi ylimpänä ja 
oli vastuussa vain itselleen. Sen 

the Rosicrucian Heritage – Maaliskuu 2018
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hallitsijoilla ei ollut vähintäkään 
epäilystä siitä, etteikö heidän 
versionsa totuudesta olisi ainoa 
oikea ja kaikki muut erehtyivät 
uskossaan. Eurooppa oli melkein 
hajoamassa kauheisiin, maanosaa 
tuhoaviin uskonsotiin. Kristitty 
taisteli kristittyä vastaan ja jokai-
nen oli vakuuttunut siitä, että toista 
puolta hallitsi Paholainen, erään-
lainen harhaoppinen kaksinaisuus, 
jota varhainen kristillinen kirkko 
oli pyrkinyt kovasti tuhoamaan 
olemassaolonsa ensimmäisinä 
vuosisatoina. Paholaisen palvontaa 
ja noitia löydettiin kaikkialta ja 
monia syyttömiä ihmisiä tuomittiin 
kuolemaan, yksinkertaisesti vain 
siksi, että he olivat erilaisia.

Näitä kristittyjä purjehti Es-
panjasta, Englannista, Ranskasta, 
Hollannista ja Ruotsista länteen 
löytääkseen siirtomaita Uudesta 
Maailmasta. He toivat mukanaan 
synnynnäisen, alkuperäisen ajatte-
lujärjestelmänsä ja elämäntapansa, 
joka oli ristiriitainen siihen nähden, 
mitä he löysivät. He toivat mu-
kanaan myös vakavia sairauksia, 
jotka lähes tuhosivat  Pohjois-
Amerikan kehittyneitä kulttuureja, 
joilla ei ollut luonnollista suojaa 
Vanhan Maailman sairauksien 
täyttämissä ja epäterveissä kaupun-
geissa vallitsevia ruttoja vastaan.

Vasta nyt, vuosisatojen jälkeen, 
alamme ymmärtää sitä selvää va-
hinkoa, joka tapahtui sekä Uuden 
Maailman luonnolle että sen alku-
peräisille ihmisille. Nämä muinai-
set Amerikan asukkaat olivat uusia 
eurooppalaisille, mutta he olivat 
suunnattoman vanhoja itselleen 
ja heidän esivanhempansa olivat 
eläneet siellä ainakin 14 000 vuotta 
ennen eurooppalaisten saapumista. 
Heitä  nimitettiin ”intiaaneiksi”, 
koska Columbus luuli saapuneensa  
Intiaan, mutta nykyään uskotaan 
intiaanien muuttaneen Aasiasta 
Pohjois-Amerikkaan nykypäivän 
Venäjän ja Alaskan välillä olevan 
Beringin salmen kautta viimeisen 
jääkauden lopussa.

Toisaalta ihmiset, joita eivät 
kiinnosta tosiasiat ja vakuuttavat 
teoriat, kertovat edelleen tarinoita 
Israelin kadonneista heimoista, 
jotka päätyivät Yhdysvaltoihin, tai 
yhden tai toisen myyttisen man-
tereen jälkeläisistä Atlantilla tai 
Tyynellämerellä, jotka viimehet-
killä ryntäsivät Amerikkaan ennen 
saariensa uppoamista jäljettömiin.

Uuden Maailman kielet
Nykyään tiedämme paremmin. 

Vapautuneena keskiaikaisen ajat-
telun malleista alamme todella 
nähdä, mitkä merkittävät kansat 
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asuttivat tätä mannerta, 
joka oli kaukana muusta 
maailmasta. Sekä Kana-
dasta että USA:sta olemme 
tunnistaneet kuusi suurta 
kielikuntaa, joiden kielet 
olivat kaukana kaikista 
Euroopasta saapuneiden 
ihmisten käyttämistä kie-
listä, mikä ilmaisi, että 
syntyperäiset amerikka-
laiset olivat todella olleet 
hyvin kauan niillä alueilla, 
mistä heitä tavattiin.

Euroopassa oli vain kak-
si kantakieltä, indoeuroop-
palainen ja suomalaisug-
rilainen sekä baski, jonka kieli-
sukulaisia ei ole vielä löydetty. 
Amerikoissa käytetyillä kielillä,  
lukuunottamatta eskimokieliä, 
on vain hyvin vähän kielisuku-
laisuutta nykyisiin aasialaisiin 
kieliin, vaikka selvästi ne olivat 
tulleet jostakin Keski-Aasiasta 
ainakin 14 000 vuotta sitten. Tu-
livatko Amerikan kaikki kansat 
Beringinsalmen kautta? Jotkut 
tutkijat epäilevät tätä teoriaa.

Algonkin on yksi Pohjois-
Amerikan kuudesta suuresta 
kieliryhmästä. Tämän ryhmän eri 
heimot ja kielet olivat etupäässä 
mantereen koillisosissa, Kanadan 
Ontariossa, Quebecissa ja Kana-

dan rannikkoprovinsseissa sekä 
Suurten Järvien alueella aina 
etelään USA:n Etelä- ja Pohjois-
Carolinaan saakka.

Euroopasta muuttaneiden jäl-
keläiset asuttivat tämän ”uuden” 
maan. Eurooppalaiset kohtelivat  
sen asukkaita halveksuen ja ni-
mittelivät heitä villeiksi ja paho-
laisen palvojiksi eivätkä voineet 
ymmärtää näiden ihmisten tapo-
ja, sillä heidän uskomus-ja ajat-
telutapansa erosivat täydellisesti 
heidän omastaan, tuskin 1600 
vuotta vanhasta kristinuskosta.

Ruusuristiläisinä tiedämme 
henkisten totuuksien olevan 

Algonqilainen pariskunta
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todellisia huolimatta siitä, mis-
tä ne tulevat. Tiedämme myös 
totuuden olevan universaalinen. 
Aivan kuten Kosminen ilmentää 
itsensä kaikkialla ja kaikkina 
aikoina, niin sen synnynnäi-
set totuudet myös valaisevat 
tarkkanäköistä mieltä. On yk-
sinkertainen totuus, että jotkut 
ihmiset ovat muita henkisempiä 
ja siksi kykeneviä etsimään näitä 
totuuksia. Mitä siitä seuraa, on 
Algonkin-kansojen  kansanusko-
musten tunnus. Arvioi itse, ketkä 
olivat villejä, sivistymättömiä ja 
ketkä sivistyneitä.

Syntyperäiset amerikkalaiset 
kielet ovat monin merkillisin 
tavoin erilaisia kuin indoeu-
rooppalaiset kielet. Ne ovat 
rikkaita pikemminkin vertauk-
siltaan, viitteiltään, tarkoitus-
vivahteiltaan kuin suoranaisilta 
sanoiltaan. Ne voivat käyttää 
yhtä sanaa käsitteestä siinä kun 
joku erooppalainen kieli käyttää 
kokonaista lausetta selitykseen.

Visio alkaa
Perimätiedon mukaan Kit-

chi-Manitou, Suuri Henki loi 
maailman ja kaikki sen luonto-
kappaleet näyn täyttymyksenä. 
Suuri Kilpikonna tarjosi selkänsä 
Äiti-jumalattarelle paikaksi levä-
tä vesien päällä. Maa perustettiin 

kilpikonnan kilven päälle, ja  
sitten Äiti-jumalatar tuli alas ja 
hengitti elämää, kasvua, yltäkyl-
läisyyttä ja kasvua siihen. Tällä 
tavoin hän loi elämän ominaisuu-
det ruokkien, suojellen ja ohjaten 
niitä ja innoittaen sydäntä, mieltä 
ja henkeä. Tämän jälkeen hän 
synnytti kaksosia, joiden jälke-
läisistä tuli Pohjois-Amerikan 
kansoja. Saari jatkoi kasvamis-
taan ja lopulta siitä tuli manner 
nimeltään ”Suuren Kilpikonnan 
maa”. Ihmiset uskoivat, että  
Kitchi-Manitou ja Taivaallinen 
Nainen olivat antaneet maan 
hoidon heille, yhdessä Manitoun, 
lintujen, eläinten, hyönteisten 
ja vielä syntyvien jälkeläisten 
kanssa. Tämä oli vastakohta eu-
rooppalaisille, heidän jumalansa 
heille antamalleen Maan herruu-
delle, jonka he tulkitsivat lupana 
tehdä mitä halusivat.

 Manitout tulivat ihmisten 
luokse ja opettivat heille elämää, 
vastuuta, parantamista ja opetta-
mista.  Kun ihmiset kiertelivät 
seuduilla, he oppivat selviyty-
mään pidempään usein vihamie-
lisessä maailmassa. He oppivat 
sopeutumaan ja hallitsemaan 
elämälle tarpeellisia taitoja. 
Kuitenkin oli hyvin paljon opit-
tavaa, joka meni ihmistiedon ja 
ymmärryksen yli. Kun he olivat 
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oppineet huolehtimaan aineelli-
sista tarpeistaan, he huomasivat 
tietoisuudessaan, että oli muita-
kin asioita elämässä kehollisen 
ja aineellisen lisäksi. Elämässä 
oli paljon muuta fyysisen olemas-
saolon lisäksi, henki ja mysteeri 
olivat kaikki osia siitä. Kun kesä 
oli metsästyksen, kalastuksen ja 
viljelyn aikaa eli toisin sanoen, 
elämän aineellisten tarpeiden 
valmistamisen aikaa, talvi oli 

yhteisön kokoontumisten, hen-
kisen elämän olennaisuuksien 
oppimisen aikaa ja ihmisille että 
heidän lapsilleen tulen piirissä 
olemisen aikaa. 

Yhteisen hengen ja elämisen 
tavan lisäksi, he opettelivat myös 
yksilöllisyyden tärkeyttä. Ihmisiä 
kasvatettiin olemaan neuvokkai-
ta ja itsenäisiä, oman elämänsä 
mestareita ja tällä tavoin huoleh-
timaan yhteisöstään. Miehet ja 

Pomeiocin Algonqilainen kylä tuhatkuusisataa luvulla.
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naiset oli juurrutettu tuntemaan 
velvollisuutta yhteisöä kohtaan 
ja maksamaan takaisin jotain 
saamistaan etuuksista. Jokaista 
rohkaistiin siirtämään jotain 
yhteisölleen ja alkuperälleen ja 
siten lisäämään sen arvoa, var-
maankin käsittein jotka voimme 
tunnistaa nykyäänkin. Ohjaajat 
valittiin, ei siksi, että he tulivat 
tietyistä perheistä, mutta koska he 
menestyivät elämässään ja olivat 
hyödyksi yhteisölle. Ihmisten 
yläpuolella ei ollut ketään valittua 
tai taivaallista valtiasta, kuitenkin 
oli olemassa järjestys, säännön-
mukaisuus, vanhojen auktori-
teetti, jonka yhteisön hyvä tahto 
pyhitti. He suorittivat ritaaleja 
ja seremonioita, jotka saattoivat 
heidät läheiseen yhteyteen itsensä 
Suuren Mysteerin kanssa. He, joi-
ta pidettiin erityisen lahjakkaina, 
saivat erityistä ohjausta elämän 
mysteereissä, kaikkien elävien 
olentojen yhteisöllisyydessä, 
kasvien ja parantavien lääkkei-
den käytössä. Eurooppalaiset 
nimittivät heitä jonkin verran 
pilkallisesti poppamieheksi tai 
shamaaniksi.

Ihmiset tunsivat läheistä yh-
teyttä maailmaan, sukulaisuutta 
luontoa kohtaan, henkivoimiin, 
joita oli puissa, kukissa, ruohos-

sa, kallioissa jne. He uskoivat 
Jumalan olevan kaikkialla ja että 
kaikki oli Jumalaa; panteistinen 
käsite, ruusuristiläisille ymmär-
rettävä, kuitenkin pannanjulis-
tettu varhaisille eurooppalaisille, 
jotka uskoivat jäykkään kristilli-
seen oppiin. Ihmiset rukoilivat 
Kitchi-Manitouta, Suurta Mys-
teriä ja he uskoivat, että ilman 
Kitchi-Manitoun ohjausta elämä 
on turhaa. Jos tarkastelemme lä-
hemmin tämän sanan merkitystä, 
havaitsemme sen sisältävän run-
saasti symboliikkaa.  

Näiden ideoiden yhdiste tuo 
oivalluksen mielestä ja tietoi-
suudesta  myös heille, jotka ovat 
pitäneet heitä villi-ihmisinä; 
heille, joiden taju ihmeestä on 
ollut alistettuna uskonnollisen 
mielen kontrolliin vuosisatojen 
ajan. 21:n vuosisadan etuoikeu-
tetulta näköpaikalta meidän tulee 
ratkaista se, ettei tätä tapahtuisi 
koskaan enää, koska kaikki sie-
lut ovat lopullisesti yhdistyneinä 
samaan todellisuuteen, jota nimi-
tämme Jumalaksi? Vakiintuneen 
uskonnon ulkoisella muodolla ei 
ole merkitystä ja meidän tulee ha-
kea Jumalaamme, tajuamisemme 
Jumalaa omalla ainutlaatuisella ja 
erikoisella tavalla. Ei voi olla mi-
tään tätä korkeampaa tavoitetta.
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Vitalis Rosa Crucis:
Ruusu Elinvoimaisella Ristillä

 
Live söderlund, s.R.C.

skandinavian suurloosin suurmestari
Rosicrucian Digest -- No:2  2015

Soror Live Söderlund on 
palvellut AMORCin Skan-

dinavian Suurloosin ja Perin-
teisen Martinisti-Veljeskunnan 
Suurmestarina vuodesta 1994. 
Hän kuuluu myös AMORCin 
Korkeimman Suurloosin johto-
kuntaan.

Soror Söderlund syntyi Jes-
sheimissä, Norjassa elokuun 
neljäntenä päivänä vuonna 
1963. Hän liityi Ruusuristin Vel-
jeskuntaan vuonna 1981 olles-
saan vielä opiskelijana lukiossa. 
Hän osallistui aktiivisesti Mjösa 
-loosin toimintaan ennen muut-
toaan Onsalaan, Ruotsiin. Soror 
Söderlund aloitti työnsä Suur-
loosissa 1984 ja Suurmestarin 
virkaan hänet vihittiin syyskuun 
17. päivänä 1994.

Suurimman osan ajastaan hän 
tekee töitä Suurloosissa, joh-

taen päivittäistä työtä, viikon-
loppuseminaareja ja ja astevih-
kimyksiä. Soror Söderlundin 
henkilökohtaisia mielenkiinnon 
kohteita ovat ruusuristiläinen ja 
historiallinen kirjallisuus, arke-
ologia, pitkät kävelyt luonnos-
sa, urheilu ja matkustaminen. 
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Ruusuristiläisten opetusten 
yhteydessä me olemme luon-
nollisesti keskittyneet Ruusuun, 
sielupersoonallisuuteemme, 
joka asteittain avautuu täyteen 
kauneuteensa kehoamme sym-
boloivalla Ristillä, kun me kas-
vamme henkisesti elämän meil-
le antamien kokemusten kautta. 
Mutta ruusuristiläinen filosofia 
antaa meille myös innostavasti 
tietoa fyysisestä kehostamme 
ja siitä, kuinka tärkeää on pitää 
huolta tästä sielumme temppe-
listä, joka meidän hoitoomme 
on annettu. Opimme aineen, 
elämänvoiman ja hengen salai-
suuksista ja parantamismene-
telmistä. Mutta missä määrin 
me hyödynnämme tätä tietoa 
jokapäiväisessä elämässämme 
ja missä määrin me todella huo-
lehdimme sielumme temppelis-
tä? Elinvoimainen, kukoistava 
Ruusu on riippuvainen elinvoi-
maisesta Rististä. Siitä tämä esi-
tys kertoo.

Fyysisestä, näkyvästä ja kä-
sin kosketeltavasta olemukses-
tamme puhuminen voi olla ar-
kaluontoinen aihe, joten haluan 
sanoa teille, että jokainen sanani 

on lausuttu suurella kunnioituk-
sella jokaista teitä kohtaan. Elä-
män antaa meille jokaiselle ai-
nutlaatuiset olosuhteet, haasteet 
ja mahdollisuudet. Psyykkisellä 
ja henkisellä tasolla me olemme 
aina täydellisiä. Fyysisellä ta-
solla olet ja tulet aina olemaan 
täydellinen, juuri sellaisena kuin 
olet.

Aloittakaamme siitä mis-
tä kaikki alkoi ja matkataan 
ajatuksissamme ajan ja maail-
mankaikkeuden alkuun. Tiede 
kertoo meille, että kaikki alkoi 
niin kutsutusta alkuräjähdykses-
tä. Uskotaan, että alussa kaikki 
ainetta muodostava energia ti-
hentyi pienen pieneksi pisteek-
si, joka sitten yhtäkkiä räjähti ja 
laajeni ja näin koko maailman-
kaikkeuden kehittyminen alkoi. 
15 miljardia vuotta myöhemmin 
tämä kehitys on tuonut meidät 
siihen mitä me olemme tässä ja 
nyt... Tässä oli koko luomisker-
tomus selitettynä 10 sekunnissa, 
mutta kuvitelkaapa sitä kaik-
kea...

Mystikoina me kuitenkin li-
säämme toisen ulottuvuuden 
tähän tieteelliseen luomisker-
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tomukseen. Kysymme mieles-
sämme: Mitä oli ennen alkurä-
jähdystä – mikä aloitti kaiken? 
Sinulla voi olla oma vastaukse-
si, mutta kuvitelkaamme, että 
kaiken takana on täytynyt olla 
jumalallisen älyn tai alkusyyn 
luoma alkuajatus, idea, 
joka sai aikaan valon, 
elämän ja rakkauden il-
mentämän fyysisen maa-
ilmankaikkeuden.

L i s ä k s i 
olen vakuut-
tunut siitä, 
että tällä 
alkuajatuksella on täy-
tynyt olla tarkoituksena 
ja päämääränä jatkuva 
luomisen tila. Haluaisin 
kiinnittää näillä sanoilla 
huomiotanne siihen, että 
fyysisen kehityksen käyt-
tövoimana on henkinen 
kehitys – henkinen todel-
lisuus joka loi aineellisen 
maailman välineeksi korkeam-
man tarkoituksen saavuttamisel-
le. Meidän tarkoituksemme – ei 
kenenkään muun. Sinä olet sie-
lu, jolla on keho...

Fyysinen kehomme – sielum-
me temppeli – on sen vuoksi 
välttämätön. Ruusuristiläinen 
filosofia korostaa, että henkinen 
etsintämme alkaa tutustumisella 
aineeseen. Ymmärtääksemme 
metafyysistä maailmaa meidän 

tulee olla perillä fyysi-
sestä maailmasta.

Kaikesta tästä seuraa, 
että kukoistava sielu-

persoonalli-
suus on riip-
p u v a i n e n 
siitä, kuinka 
hyvin me 

tunnemme kehomme ja 
kuinka hyvin pidämme 
siitä huolta liikunnan, 
levon, ravinnon, veden, 
raikkaan ilman ja hy-
gienian avulla.

Jokaisella meillä on 
omat olosuhteemme 
ja mahdollisuutemme 
elämässä – niitä ei voi 

verrata kenenkään muun vas-
taaviin. Uskon, että me teemme 
parhaamme koko ajan. Kuiten-
kin meillä kaikilla on potenti-
aalia pyrkiä vielä parempaan 
versioon omasta itsestä – niin 
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fyysisesti, psyykkisesti kuin 
henkisesti. Voimme aina päästä 
hieman lähemmäksi unelmiem-
me ihanneversiota omasta itses-
tä.

Tämän lyhyen esityksen 
nöyrä tarkoitus on kyetä inspi-
roimaan teitä entistä enemmän 
pitämään huolta sielunne temp-
pelistä.

Liittykää tätä tarkoitusta var-
ten mukaani matkalle tutustu-
maan omaan kehoonne, omaan 
temppeliinne. Matka alkaa Ruu-
susta, sydämestänne. Tiedättekö 
tarkalleen missä sydämenne si-
jaitsee? Loosia muodostaessam-
me meitä pyydetään asettamaan 
vasen käsi sydämemme päälle 
ja oikea käsi vasemman päälle. 
Etsittekö näin tehdessänne to-
della sydäntänne vai asetatteko 
vain kätenne satumanvaraisesti 
rinnallanne? Voitte kuulla sy-
dämenne kutsuvan: “Hei, täällä 
minä olen, en siellä!”

Liikkeet ja eleet, joita meitä 
pyydetään tekemään kehollam-
me ruusuristiläisissä yhteyksis-
sä, eivät ole pelkästään sym-
bolisia. Tai sanokaamme, että 

symbolisen eleen täyden vaiku-
tuksen aikaansaaminen riippuu 
siitä, miten tarkasti teemme fyy-
sisen ja tietoisen liikkeen.

Muodostakaamme siis nyt to-
dellinen loosi asettamalla vasen 
kätemme sydämen päälle ja oi-
kea käsi vasemman päälle ja yh-
tykää mielessänne seuraavaan 
invokaatioon:

Sydämeni Jumala, tietoi-
suuteni Jumala, olen lähdössä 
matkalle sieluni temppeliin. 
Yhdistäköön tämä matka mi-
nut fyysiseen kehooni entistä 
syvemmillä tasoilla ja inspi-
roikoon se minut pitämään en-
tistäkin parempaa huolta tästä 
kodista, joka minulle on elämää 
varten annettu. Niin nyt on!

Asetu nyt perinteiseen ruu-
suristiläiseen meditaatioasen-
toon, jossa kehosi on suorassa 
kulmassa, jalat lattialla hieman 
erillään toisistaan ja kämmenet 
alaspäin reisien päällä. Muista 
että tämänkaltaisella fyysisellä 
asennolla on syvempi mystinen 
syy ja tarkoitusperä. Niille teis-
tä, jotka olette opiskelleet toista 
atriumastetta ja muistatte tämän 
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asteen symbolin, tämä saattaa 
tuoda mieleen kulmalinjan, jon-
ka sanotaan yhdistävän aineel-
linen maailma henkiseen maa-
ilmaan. Luulenpa ettei minun 
tarvitse sanoa tästä enempää.

Kun olet tässä asennossa, 
sulje silmäsi, hengitä syvään 
rauhallisesti ja tunne itsesi täy-
sin rentoutuneeksi. Matka, jol-
le olemme lähdössä, perustuu 
toisen atriumasteen seitsemän-
teen opintokirjeeseen. Tämän 
harjoituksen myötä läpikäyt ke-
hosi jokaisen osan. Sen lisäksi, 
että se stimuloi olemuksemme 
psyykkistä tietoisuutta, se edis-
tää myös tietoista läsnäoloa. Tu-
let tietoiseksi sielusi temppelin 
jokaisesta osasta. Ota matkalle 
mukaan koko tarkkaavaisuutesi, 
myötätuntosi ja mielikuvitukse-
si.

Aseta kaikki huomiosi jalkoi-
hisi. Milloin viimeksi tervehdit 
näitä uskollisia palvelijoitasi? 
Milloin päästit ne ulos kengis-
tään, jotta ne voisivat tuntea Äiti 
Maan kosketuksen? Sanotaan, 
että jokainen kävelee elämänsä 
aikana keskimäärin neljä kertaa 
maapallon ympäri näillä jaloilla. 

Keskitä nyt kaikki huomiosi ja 
rakkautesi jalkoihin, kumpaan-
kin erikseen. Tunne ne. Ole ne.

Siirrä sitten huomiosi ja kes-
kittymisesi jalkateriin, nilkkoi-
hin, sitten pohkeisiin, polviin 
ja reisiin. Nämä kaksi kehoasi 
tukevaa pilaria nostavat ja kul-
jettavat sinua läpi koko elämäsi. 
Tunne kuinka kiinnität huomi-
osi jokaiseen soluun luissa, li-
haksissa, jänteissä, kudoksissa, 
verisuonissa ja hermoissa.

Jatka sitten vatsaan ja keski-
ty kaikkiin sen elimiin. Täällä 
käsitellään ravinto, jonka pää-
tät antaa kehollesi – temppelisi 
rakennusmateriaali. Kiitä niitä 
pieniä ihmeitä, joita kaikki nämä 
elimet tekevät sinulle elämäsi 
joka hetki. Rakasta heitä heidän 
palveluksestaan koko sielustasi.

Ohjaa tietoisuutesi rintaasi. 
Sydämesi on kehosi kovimmin 
työtä tekevä elin. Tunnetko, 
kuinka jokainen sen lyönti on 
tehty rakkaudessa sinua koh-
taan? Tunne myös keuhkosi, 
jotka rauhallisella, syvällä ryt-
millä täyttävät jatkuvasti kehosi 
elämän hengityksellä.



Kesäkuu 202217

Keskity nyt selkääsi selkä-
rangan alaosasta niskaan asti. 
Selkäranka on kehosi temppeli-
si pääpilari. Se on yhtä vahva ja 
luja kuin Doorilainen taso, joka 
kantaa pyhää liekkiä ruusuristi-
läisessä temppelissä.

Siirry käsiisi, ranteisiin, kä-
sivarsiin, kyynärpäihin, käsi-
varsiin ja hartioihin. Kiinnitä 
huomiosi näihin uskollisiin, 
erittäin taitaviin ystäviin, jotka 
suorittavat kaikki käskysi ilman 
kysymyksiä. Tunne ne. Ole ne. 
Rakasta niitä.

Jatka matkaa niskaasi, kau-
laasi ja kasvoihisi leuasta otsaan 
saakka. Tämä osa sinua ilmen-
tää niin kauniisti sinun todellis-
ta persoonallisuuttasi. Tunne se 
lisääntynyt elinvoimaisuus, joka 
huomiointisi luo.

Siirrä nyt lopulta tietoisuu-
tesi pääsi vielä huomioimatto-
maan osaan, aivoihisi, mielesi 
toiminnan sijaintipaikkaan ja 
hermojärjestelmäsi keskukseen 
– oveen sekä näkyvään että nä-
kymättömään todellisuuteen.

Tunnetko sen elävämmän tie-
toisuuden ja tietoisen läsnäolon 

tunteen, jonka tämä lyhyt mat-
ka kehosi läpi on luonut? Mys-
tiseltä kannalta ajatellen tämä 
harjoitus on kenties parasta lää-
kettä, jota me koskaan voimme 
antaa kehollemme. Erityisesti 
koska sen sivuvaikutuksina ovat 
tietoisuus ja syvä rauha.

Liikuta nyt hiukan vartaloasi 
ja avaa silmäsi, mutta pysyttele 
vielä samassa asennossa.

Niin uteliaita kuin me ruu-
suristiläiset olemmekin, oletko 
koskaan kysynyt, miksi tämä 
keskittymisharjoitus alkaa ja-
loista ja siirtyy ylös päätä koh-
den? Yksi tapa vastata tähän 
kysymykseen on linkittää har-
joitus kehomme 12 psyykki-
seen keskukseen. Ruusuristi-
läisissä opetuksissa ainoastaan 
seitsemää näistä kahdestatoista 
keskuksesta korostetaan, au-
rinkopunoksesta (solar plexus) 
käpyrauhaseen. Miksi jätämme 
huomioimatta alimmat keskuk-
set ei johdu siitä, että olisimme 
liian ylimielisiä mainitaksem-
me ne tai puhuaksemme niistä. 
Syynä on se, että perimätieto 
keskittyy niihin keskuksiin, joil-
la uskotaan olevan suora yhteys 
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impulssin Kosmiselta – juu-
ri sen impulssin, jota tarvitset 
juuri tällä hetkellä. Asetu sitten 
hetkeksi meditatiiviseen hiljai-
suuteen tämän impulssin vas-
taanottamiseksi.

(tauko)

Palaa nyt hitaasti tähän paik-
kaan ja hetkeen.  Mitä syvim-
mällä kiitollisuudella tunnet 
kuinka saamasi impulssi ravit-
see sekä sielupersoonallisuute-
si Ruusua että kehosi Ristiä. 
Liity mielessäsi kanssani tä-
hän päätösinvokaatioon.

Sydämeni Jumala, tie-
toisuuteni Jumala, kiitos 
että elävöitit Ristini, niin 
että Ruusuni voi kukois-

taa kaikessa 
kauneudes-
saan kaik-
keuden pal-
velemiseksi 

ja ihmiskunnan 
hyväksi. Olen 
Elinvoimainen  
Ruusuristi.

Niin nyt on!

henkiseen kehitykseesi. Tämän, 
kenties tärkeimmän ruusuristi-
läisen perinteen tarjoaman har-
joituksen avulla, me nostamme 
asteittain tietoisuutta kehomme 
läpi ja valmistamme sielumme 
temppeliä henkistä vaikutusta 
varten.

Juuri sitä olet tehnyt. Olet val-
mistautunut. Sulje nyt silmäsi ja 
hengitä syvään ja rauhallisesti 
muutamia kertoja. Visualisoi it-
sesi ja elävöitetty kehosi seiso-
massa kukkulan huipulla mitä 
kauneimmassa ympäristös-
sä. Pääsi yläpuolella loistaa 
aurinko kirkkaan siniseltä 
taivaalta. Kuvittele itsesi 
ojentamassa käsivartesi, 
niin että kätesi muo-
dostaa Ristin. 
Tunne itsesi 
vapaaksi, va-
pautuneeksi, 
vahvaksi ja 
nöyräksi - valmii-
na ottamaan vas-
taan henkisen 
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Pohjoismaiden Ruusuristin Veljes-
kunnan 100 + 2 -vuotisjuhlat 

 
Fr. jari jussila & ilkka Laaksonen F.R.C., Administraattori

Pohjoismaiden Ruusuristin Veljeskunta AMORCin 100-vuotisjuhlia vietet-
tiin Onsalassa Ruotsissa, jonne valmistui skandinavian suurloosin uusi 

temppeli vuonna 2003.

AMORC Yhdysvalloissa
Muinainen Mystinen Ruu-

suristin Veljeskunta AMORC 
perustettiin vuonna 1915 New 
Yorkissa. Viisi vuotta sen pe-
rustamisen jälkeen järjestettiin 
uuden AMORCin Suurloosin 
perustamiskokous Kööpenha-

minassa, Tanskassa. Soror Car-
li Andersen, joka oli auttanut 
AMORCin perustajaa Harvey 
Spencer Lewisiä rakentamaan 
toimintaa New Yorkissa palasi 
kotimaahansa Tanskaan vuon-
na 1919 ja sai Harvey Spen-
cer Lewisiltä luvan käynnistää 
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siellä Ruusuristin Veljeskunnan 
toiminnan. Kööpenhaminassa 
perustettu Tanskan Suurloosi on 
vanhin AMORCin Suurlooseista 
heti amerikkalaisen Suurloosin 
jälkeen.

Skandinavian Suurloosi, joka 
sai alkunsa Tanskan Suurloosista, 
täytti 100-vuotta vuonna 2020. 
Pandemian johdosta viivästynei-
tä 100-vuotisjuhlia vietettiin 26.-
29.5.2022 Onsalassa, Ruotsissa. 
Ruusuristin Veljeskunta AMORC 
irtaantui vuonna 1999 Skan-
dinavian Suurloosista itsenäi-
seksi Suomen hallintoalueeksi, 
mutta oli mukana Skandinavian 
Suurloosin kanssa juhlistamassa 
yhteistä taivalta 100-vuotis-
juhlissa. Osana ta-
pahtumaa julkais-
tiin Skandinavian 
Suurloosin 102 
vuoden historiik-
ki.

Tar ina  a lkaa 
Harvey Spencer 
Lewisistä, jonka 
henkinen kokemus 
1900-luvun alussa 
sai hänet aloitta-
maan ruusuristi-
läisen perinteen 

etsinnän – etsinnän joka lopulta 
ja monien ”sattumien” kautta 
johti hänet vuonna 1909 Tou-
louseen Etelä-Ranskaan. Siellä 
kirjeessä vaimolleen Mollielle 
vihkimyksen jälkeisenä päivänä, 
hän kirjoittaa kohtaamisestaan 
ruusuristiläisten kanssa ja sitou-
tumisesta tehtävään, tuoda ruu-
suristiläinen perinne Amerikkaan 
ja aktivoida se siellä.

AMORC Pohjoismaissa
Pohjoismaihin ruusuristiläisen 

perinteen toi puolestaan tanska-
lainen soror Carli Andersen, joka 
oli ensimmäisen maailmansodan 
syttyessä muuttanut New Yorkiin. 
New Yorkissa soror Anderson 
tutustui Ruusuristin Veljeskun-

Carli Andersen sanktumissaan
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taan ja sai vihkimyksensä. Carli 
Andersen ja hänen serkkunsa Kaj 
Andersen olivat Harvey Spencer 
Lewisin henkilökohtaisia tuttuja 
ja saivat häneltä luvan perustaa 
Suurloosin Tanskaan. Kaj An-
dersenin kautta, joka tunsi Svend 
Turningin, he löysivät riittävästi 
ihmisiä perustakseen Suurloosin. 
Syyskuun ensimmäisenä päivä-
nä 1920 he saivat Imperaattori 
Harvey Spencer Lewisiltä Suur-
loosin perustamiskirjan, mikä on 
edelleen nähtävillä AMORCin 
Skandinavian Suurloosissa On-
salassa.

 Kuvassa näemme Carli An-
dersen sanktumissaan, jossa hän 
työskenteli Suurloosin sihteerinä. 
1920-luvulta lähtien aiemmin 
temppeleissä tapahtunut lähiope-
tus lähetettiin nyt opintokirjeinä 
jäsenille.

Svend Turningista tuli vel-
jeskunnan ensimmäinen Suur-
mestari ja Carli Andersenista 
pääsihteeri, jossa tehtävässä hän 
pysyi kuolemaansa asti vuonna 
1952. Tanskan Suurloosin työ 
alkoi ensimmäisen Temppelin 
avajaisista 30. syyskuuta 1920 
vuokratiloissa Frederiksbergis-
sä. Tanskan Suurloosin toinen 
Suurmestari siirsi Ruusuristin 
Veljeskunnan toiminnan Helleru-

piin 1930-luvulla, jossa se jatkui 
useita vuosia. 

1930-luvun alussa, jolloin ope-
tus oli opintokirjeiden muodossa, 
tuli Ruotsissa tarvetta ruotsinkie-
listä materiaalia varten. Suurloo-
silla oli Malmössä useita jäseniä, 
jotka säännöllisesti osallistuivat 
Hellerupin kokouksiin. Heidän 
joukossansa oli eläkkeelle jäänyt 
jäsen nimeltään Anton Svanlund. 
Hän puhui suurmestarin kanssa 
mahdollisuudesta perustaa ruot-
salainen Suurloosi. Suurmestarin 
suostumuksella asia esiteltiin 
Imperaattori Harvey Spencer 
Lewisille, joka myönsi Anton 
Svanlundille luvan perustaa 
Ruotsin Suurloosin. Ruotsin 
Suurloosi perustettiin vuonna 
1933 Malmöhön.

Toisen maailmasodan aikana 
vuosina 1940-1945 Tanska-
Norjan Suurloosin toiminta oli 
keskeytettynä, mutta jatkui sodan 
jälkeen. Ruusuristin Veljeskunta 
toimi Hellerupissa aina vuoteen 
1976, jolloin rakennuskompleksi, 
jossa temppeli sijaitsi purettiin. 
Vuonna 1976 Tanska-Norjan 
Suurloosi ja Ruotsin Suurloo-
si yhdistyivät Pohjoismaiden 
Suurloosiksi. Vuodesta 1982 
Pohjoismaiden Suurloosi on 
toiminut Onsalassa, noin 35 km 
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Göteborgista etelään.
Ruusuristiläisyys Suomessa
Korkeimman Suurloosin ra-

hastonhoitaja Irving Söderlund, 
Pohjoismaiden Suurloosin Suur-
mestari Live Söderlund ja Re-
gional Monitor Kurt Söderholm 
vihkivät käyttöön Suomen en-
simmäisen temppelin Lempää-
lässä elokuussa 1996. 

Suomessa on ollut ruusu-
ristiläisiä AMORC:in jäseniä 
ainakin 1950-luvulta saakka. 
Suomen kielellä saattoi ryhtyä 
opiskelemaan ruusuristiperin-
nettä 1980-luvun alkupuolella, 
kun opintokirjeitä oli käännetty 
riittävän pitkälle. Suomen kie-
lellä opiskelevat 
kuuluivat vuon-
na 1976 perus-
tettuun Pohjois-
maiden Suur-
loosiin (Ruotsi, 
Norja, Tanska, 
Islanti ja Suo-
mi). Lokakuussa 
1969 Pohjois-
maiden Suurloo-
si vihki käyttöön 
Finlandia Prona-
oksen Helsingis-
sä, jonka ensim- Ruusuristin Veljeskunta AMORCin temppeli Lempää-

lässä ja sr. Lea siren, itsenäisen AMORC–suomen 
ensimmäinen administraattori.

Kurt Söderholm. Pohjoismaiden 
Suurloosin alaisuudessa toimineen 
Suomen ensimmäinen  Adminis-
traattori. Transitio 24.02.1998
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mäisenä Mestarina toimi Frater 
R. Häggvist.

Elokuussa 1999 Suomi erkani 
Pohjoismaiden Suurloosista ja 
muodosti itsenäisen hallinnolli-
sen yksikön, AMORC–Suomen. 
Suomen irtauduttua itsenäiseksi 
Administraatiokseen Pohjois-
maiden Suurloosin nimi vaih-
dettiin Skandinavian Suurloo-
siksi. Ruusuristin Veljeskunta 
AMORC:in nykyinen temppeli 

Toijalan Akaas-
sa vihitiin käyt-
töön 27.6.2009.
Kansainväli-

nen Ruusuris-
tin Veljeskun-

ta AMORC
K a i k i l l a 

R u u s u r i s t i n 
Ve l j e s k u n t a 
AMORCin jä-
senillä on mah-
dollisuus vie-
railla ja myös 
hakea jäsenyyt-
tä AMORCin 
yksiköissä eri 
kielialueil la. 
Kielialueita on 
yhteensä 23 kpl. 

Voit vierailla 
eri yksiköissä 

ympäri maailmaa, kun sinulla on 
mukanasi jäsenkorttisi ja ajan-
tasainen jäsenmaksukuitti. Voit 
kirjoittaa jollekin suurloosille 
ja pyytää heiltä tietoja, jos tar-
vitset esim. osoitteita tai tietoja 
suurloosin tai jonkun paikallisen 
yksikön ohjelmasta. Jos liität 
mukaan postimaksulla varustetun 
kansainvälisen vastauskupongin, 
saat vastauksen mahdollisimman 
nopeasti.

Ruusuristin Veljeskunta AMORC:in nykyinen temppeli 
Toijalan Akaassa vihitiin käyttöön 27.6.2009. 
Ruusuristiläinen valo on ankkuroitu tukemaan  

Pohjoisen valoa sitä etsiville.
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Uskoivatko muinaiset egyptiläiset 
reinkarnaatioon, jälleensyntymiseen?   

 
Ralph M. Lewis, F.R.C. (AMORCin entinen  

Imperaattori) 
The Rosicrucian Heritage -- No.1 2005

Jos muinaiset egyptiläiset 
uskoivat sielun vapautu-

miseen kuoleman jälkeen, niin 
nousee kysymys, minkä vuoksi 
he uskoivat muumioimiseen eli 
kuolleiden ruumiiden säilyttämi-
seen monumentaalisissa haudois-
sa. Tämä avaa mielenkiintoisen 
näkökulman niihin peruskäsit-
teisiin, joiden muinaiset egypti-

läiset uskoivat liittyvän sieluun 
ja kuoleman jälkeiseen elämään.  

Vaikka monissa kulttuureissa 
on ollut uskonnollisia kuole-
mattomuuteen liittyviä oppeja, 
varhaisin uskonnollinen oppi 
elämästä kuoleman jälkeen näyt-
tää muotoutuneen predynastisten 
ja muinaisaikaisten aikakausi-
en egyptiläisten piirissä. Tämä 

Shen-merkkiä, ikuisuuden symbolia kantava ba, leijuu kehon yläpuolella.
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uskonnollinen oppi elämästä 
kuoleman jälkeen oli ratkaise-
va myöhempien egyptiläisten 
dynastisten kulttuurien, arkki-
tehtuurin, taiteiden ja ammat-
tialojen synnyssä. Se inspiroi 
monumentaalisten pyramidien 
ja loistavien hautakammioiden, 
kuten kuningatar  Hatshepsutin 
kuolintemppelin, rakentamista. 
Jalosukuisista aatelisista tuli 
esineiden tallettajia ja taidokkaat 
maalaukset heidän muureillaan 
kuvasivat muinaisen ajanjakson 
elämää ja tapoja. Pyramidien 
rakentaminen kehittyi masta-
basta, eli matalasta, litteästä, 
pitkänomaisesta, rapaisten kivien 
peittämästä matalasta monttu-
haudasta, johon vainajan ruumis 
asetettiin.  

Muinaiset egyptiläiset ajatte-
livat, että se mikä jäi henkiin, 
ei ollut vain hämärä ja koske-
maton olemus. Pikemminkin 
se oli täydellisenä olemuksena 
uudelleensyntynyt, fyysiseen 
kehoon siirtynyt sielu tai henki. 
Eloonjäänyt persoonallisuus 
säilytti maallisen olemuksensa 
mikäli hyväksyi jumalien tuo-
mion, sielun punnitsemisen, jota 
nimitämme  psykostasiaksi. Siinä 
tilassa vainaja ei kokenut mitään 
vastoinkäymistä tai kärsimystä ja 
tunteet olivat lähinnä hurmioitu-

neita, tämän elämän nautintojen 
tehostumista.

Ba
Ihmissielun egyptiläiset yleen-

sä kuvasivat piirroksissa ihmis-
päisenä, Ba-nimisenä lintuna. 
Hautamaalauksissa linnun kuvat-
tiin tulevan kuolleen suusta ja toi-
sinaan linnulla oli ihmispää. Lin-
tuna Ba liitettiin  hengitykseen 
ja tuuleen, mikä oli muinaisten 
ihmisten tavallinen mielleyhty-
mä. Sieluna Ba tuli fyysiseen 
kehoon syntymässä ja erosi siitä 
kuolemassa. Toisaalta ajateltiin, 
että Ba käytti fyysistä kehoa 
uudestaan kuoleman jälkeen 
asuntonaan tuonpuoleisessa.

Ka
Ba:n lisäksi oli myös toinen 

hahmo, jonka nykyään tulkitsem-
me hieroglyfien ja kansanomais-
ten kirjoituksien mukaan Ka-
hahmoksi. Tämä Ka oli vainajan 
pienoiskopio. Tämän hahmon 
tarkka merkitys on ollut egyp-
tologien keskuudessa väittelyn 
kohde. Kuitenkin sitä on yleisesti 
pidetty  sisäisen olemuksen, itsen 
symbolina, yksilön omanatun-
tona ja erotettuna sielusta se oli 
henkilökohtainen opas, yksilön 
persoonallisuus.

Hautakammion vieressä ole-
vaan kappeliin vainajan perhe 
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voi jät-
tää vai-
najal le 
ruokaa 
sekä ar-
vokasta 
o m a i -
suut ta , 
k u t e n 
suosik-
kiaseita, 
musiik-
ki-inst-
rument-
te ja  ja 
k a l u s -
t e i t a . 
Näitä vainaja käytti todellisessa, 
fyysisessä mielessä kuoleman-
sa jälkeen. Jos tämä käytäntö 
näyttää yksinkertaiselta ja al-
keelliselta, on muistettava, että 
nykyäänkin, myös sivistyneissä 
maissa, monilla uskovilla on 
samanlaisia ajatuksia kuoleman 
jälkeisestä elämästä; he ajatte-
levat, että ”taivas” olisi kaikkea 
sitä, mikä olisi miellyttävää 
elämää tässä elämässä.  He eivät 
laita esineitä vainajan hautahol-
viin käytettäväksi seuraavassa 
elämässä, mutta he kuvittelevat, 
että vainaja elää puoliaineellisel-
la alueella ja käyttää samanlaisia 
esineitä kuin maan päällä ja jakaa  
muiden ihmisten ja eläinten kes-
ken paljon sellaista mitä teemme 

tässä elämässä.
Ylösnousemus

Muinaisille egyptiläisille toi-
nen maailman paikka oli se, jossa  
Osiris majaili. Osiriksen, jota 
pidettiin jumalista pyhimpänä, 
oli surmannut hänen veljensä Set 
ja silponut hänen ruumiinsa ja 
heittänyt sen Niiliin. Hänen sisar-
vaimonsa Isis elvytti Osiriksen 
ruumiin osat, yhdisti ne ja var-
misti hänen ylösnousemuksensa 
yhdeksi yöksi, jona aikana hän 
tuli raskaaksi ja sai pojan, Horuk-
sen. Jälleensyntynyt Osiris siirtyi 
sitten iankaikkiseen elämään 
seuraavaan maailmaan. Tämä on 
varhaisin todiste uudelleensynty-
män opista. Kertomus Osiriksen 
kuolemasta, ylösnousemukses-
ta ja kuolemattomuudesta tuli 
mysteerikoulujen opetuksen 
kulmakiveksi, jota säännöllisesti 
esitettiin uskonnollisena draama-
na, ensimmäisenä kärsimysnäy-
telmänä. Alkuperäinen kerto-
mus ylösnousemuksesta vaikutti 
kaikkiin  ylösnousemusaiheisiin, 
myös kristinuskoon.

Kuolleiden kirja
Kuolleiden kirja on liturgisten 

rukouksien ja maagisten riittien 
kokoelma. Ne on maalattu ja 
kirjoitettu papyrusrullille sekä 
Egyptin hautakammioiden sei-
nille. Nämä rukoukset kertovat, 
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että jos ruumiin tulee maatua, 
silloin sielun tulee siirtyä yhteen 
vainajan muotokuvapatsaaseen 
ja siksi faraon patsaita on kuolin-
temppelin edessä. Haudan sisällä 
oli ylhäisten, visiirien ja muiden 
faraota hänen elinaikanaan pal-
velleiden virkailijoiden kauniisti 
veistettyjä patsaita, joiden tuli 
varmistaa faraon palvelu seuraa-
vassa elämässä ja myös näiden 
virkailijoiden jälkielämä. Faraon 
sielun ajateltiin palaavan muumi-
oituneeseen ruumiiseen tietyin 
väliajoin, kun sielu tuli muusta 
maailmasta lyhyelle vierailulle. 
Jos ruumis hajosi, silloin sielu 
voi väliaikaisesti omata itsestään 
tehdyn muotokuvan.

Tulevassa, seuraavassa maail-
massa elossa olevat persoonalli-
suudet istuisivat valtaistuimella 
taivaan pohjoisella reunalla ole-
vien sirkumpolaaristen (taivaan-
rannan yläpuolella oleva) tähtien 
seurassa. Täällä elivät korkeim-
mat jumaluudet. Hautaseinämaa-
lauksissa tai sarkofagien (muu-
mioiden) sisämaalauksissa seu-
raavan elämän sieluja kuvattiin 
myös istumassa lintujen tavoin 
taivaallisessa puussa. Tähtien 
ajateltiin olevan vainajien sieluja 
taivaiden puissa.  Siellä heidän 
tuli olla vainajaa ylhäisempien, 
kuninkaiden eli faaraoiden ym-

päröiminä, jotka seuraavassa elä-
mässä ohjasivat kuninkaallisten 
elämää ja palvelivat tuomareina. 
Juutalais-kristillis-islamilaisen 
käsityksen mukaan kuoleman jäl-
keisen elämän samankaltaisuus 
ei ole mikään yhteensattuma. 
Huolimatta niiden myöhemmin 
kehittyneistä tulkinnoista, niiden 
muinainen egyptiläinen alkuperä 
on selvä.

Modernit egyptologit ovat 
kääntäneet Kuolleiden Kirjasta 
rukouksia todeten, että vainajan 
tuli lähteä haudasta, ei vain yöllä, 
”kun kaikki olennot ovat vapaita 
käymään jossakin maan päällä”, 
vaan päivällä valitsemassaan 
muodossa. Vainaja voi inkarnoi-
tua eläimenä, lintuna ja kukkien 
muodossa. On mielenkiintoista 
todeta, että moniin sarkofageihin 
oli maalattu pienet tikapuut. Näi-
den oli tarkoitus auttaa vainajan 
sielua nousemaan taivaaseen ja 
lisäksi pieniä fajanssisia, sinisiä 
tai vihreitä tikapuita, noin pari 
tuumaa pituudeltaan, oli asetet-
tu symboleiksi muumoituneille 
hahmoille.  

Hautajaislaitteiden lisänä oli 
myös ushabtiu eli vastaajapat-
saita. Nämä olivat pieniä, veis-
tettyjä hahmoja, jotka edustivat 
vainajalle seuraavan maailman 
avustajia, jotka jatkoivat vainajan 
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puolesta kaikkia niitä epämiel-
lyttäviä tehtäviä, joita hänen oli 
tehtävä nykyisessä maailmassa. 
Tämä vapautti hänet nauttimaan 
uudesta ja  ylhäisestä olemassa-
olostaan.  

Duat
Duat eli Egyptin kuolemanjäl-

keinen maailma (ei Manala) oli 
jakautunut kahteen osaan; ”Valon 
Henkeen” ja  ”Uhesin peltoihin”. 
Jälkimmäinen oli tavallisin ja 
sillä viitattiin kuoleman jäl-
keisen elämän hedelmälliseen 

alueeseen, jolla  maanviljelystä 
harjoitettiin helposti ja tulokse-
na olivat runsaat sadot, mitkä 
ylittivät kaiken maan päällä. 
Maanviljelys oli suuri kunnia ja 

rikkaus egyptiläiselle aateliselle 
ja vapaalle. Hän ei voinut kuvi-
tella mitään mieluisampaa kuin 
olla hedelmällisen maa-alueen 
omistaja. Hän ajatteli sen olevan 
niiden sielujen elinympäristö, 
jotka mitattiin Totuuden sulalla 
ja havaittiin moraalisesti hyvik-
si kuoleman jälkeen. Kuollei-
den kirjassa on seuraavat ote: 
”Kuollut mies seuraa Osirista 
kuolleiden valtakuntaan; alisen 
maailman tiet avautuvat hänelle, 
ohraa ja spelttiä annetaan hänelle 

(taivaassa) ja hän on kuin täällä 
odottavat jumalat.”

Kerrotaan, että vainajan sielu 
matkustaa taivaalla auringon 
kera auringon noususta auringon 

Sielun punnitseminen, Kuolleitten kirja.
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laskuun. Aurinkoa kuvattiin mo-
nien temppelien seinissä ja hau-
doissa kulkevana aurinkolaivana. 
Vähemmän kuolevaiset kuten 
farao voivat matkata samanlaisis-
sa aluksissa. On merkittävää, että 
auringonnousun aikaan sielujen 
sanottiin olevan vapaita palaa-
maan vanhoihin koteihinsa, jois-
sa he voivat istua puutarhassa ja 
nauttia ”pohjoistuulen raikkaasta 
henkäyksestä”.

Sielunvaellus
Egyptissä palvottiin eläimiä 

jo feodaaliajan alussa. Eläimiä 
kunnioitettiin, koska ne symbo-
loivat jotain ihmisten arvostamaa 
hyvettä tai voimaa. Eläimet ja 
linnut olivat voimakkaita, nopei-
ta, viriilejä, taitavia ja kauniita. 
Miehet ja naiset näkivät näissä 
eläimissä ilmentyneinä niitä 
ominaisuuksia, joita he tavoit-
telivat itsessään joko täällä tai 
jatkoelämässään. Uskonnollinen 
velvollisuus oli kunnioittaa eläi-
miä, ei niitä itseään, vaan niiden 
edustamia ominaisuuksia.

Myöhemmin kuitenkin us-
kottiin, että nämä eläimet olivat 
jumalallisten olentojen henkien 
asuntoja. Apis-härkää palvottiin  
Memphisissä. Apiksen ajateltiin 
olevan Osiris-jumalan yksi in-
karnaatio ja Ptahin, syntymän ja 

kuoleman jumalan toinen elämä. 
Papit valikoivat Apis-härät ja 
vain ne, joilla oli otsassa luonnol-
linen valkoinen kolmio, valittiin. 
Härät balsamoitiin suurilla sere-
monioilla ja laskettiin hautaan 
suuriin, kivisiin sarkofageihin. 
Yksi laajimmista nekropoleista 
on Saqqaran Serapeum, lähellä 
muinaista Memphisiä, joka oli 
yksi Egyptin varhaisimpia kau-
punkialueita.

Heliopolisissa  Mnevis-härkää  
kutsuttiin ”Ra:n sanansaattajak-
si” ja Buchis-härkää  palvottiin 
samalla tavalla; se oli musta ja 
kuuluisa voimastaan, väkivallas-
taan ja taistelunhalustaan. Tämän 
härän ajateltiin olevan Montun ja 
Hermonthisin, pienen kaupungin 
jumalan reinkarnaatio. Kaupunki 

Apis-härkä
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oli kymmenen mailin päässä 
Theebasta, Egyptin muinaisesta 
pääkaupungista. Yleisesti ajatel-
tiin että vainaja voi ottaa erilaisia 
hahmoja tai muotoja tahtonsa 
mukaan.

Tämä on oppi sielunvaelluk-
sesta, joka usein sekoitetaan 
reinkarnaatioon, jälleensyntymi-
seen. Sielunvaelluksen mukaan 
vainaja voi ottaa eläinhahmoja 
sen sijaan, että siirtyisi pel-
kästään ihmiskehoihin. Tämä 
egyptiläisten sielunvaellusoppi 
tulee erottaa Intian myöhemmistä 
Veda-opetuksista. Egyptiläisen 
käsityksen mukaan sielun ei tule 
sijaita erilaisissa eläinhahmoissa 
sovittaakseen syntejään kuten 
Veda-opetukset opettavat.  

Pessimismi  
Kun  tarkastelee muinaisen 

Egyptin uskontoa, niin vaikuttaa 
siltä, että he olivat huumautuneet 
uskosta kuoleman jälkeiseen elä-
mään ja että heidän maapäällinen 
olemassaolonsa oli seuraavan 
elämän iloista odotusta. Heidän 
arvostuksensa Korkeinta Jumalaa 
ja  korkeimpia jumalia kohtaan 
ilmentää heidän olleen hyvin 
uskonnollisia. Kuitenkin epäilyk-
sen henki ja pessimismi tulivat 
mukaan erään heidän historiansa 
vaiheen aikana.

Näyttäisi siltä, että egyptiläi-
set alkoivat tulla epäluuloisiksi 
pappiensa väitteiden suhteen, 
koska kuolemanjälkeisen  elä-
män mahdollisuudesta ei ollut 
mitään todellista näyttöä.  Myös 
vuosisatoja läänitysaikana ja 
keisarikunta-aikana olleet pyra-
midit olivat alkaneet rappeutua 
eivätkä olleet vainajien sielujen 
loistavia asuntoja, kuten niiden 
oli tarkoitus olla. Monia hautoja 
oli ryöstetty, jolloin ne olivat 
hyvin epäuskottavia todisteita 
kuolleiden omistajiensa roh-
keista kuolemattomuusväitteistä. 
Eräässä  papyruskirjoituksessa 
ovat seuraavat valittavat sa-
nat: ”Kuolema tempaa miehen 
talostaan ja heittää hänet ylös 
kukkuloille. Hän ei palaa enää 
milloinkaan katsomaan aurin-
koa.” Sitten, eräänä tämän  pessi-
mistisen ajan hautajaismuistopäi-
vänä laulettiin: ”Ja hän, haudassa 
oleva, ei tajua valitusvirsiäsi. 
Siksi juhli iloisena muistopäivää 
ja älä lepää siinä; sillä kukaan ei 
ota hänen hyvyyttään mukaansa, 
niin, ei kukaan, joka on lähtenyt, 
ei palaa.”

Jälleensyntyminen
Huolimatta kuolemanjälkei-

seen elämään liittyneestä pes-
simismistä, usko sielunvael-
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lukseen ja jälleensyntymiseen 
oli Egyptissä laajalle levinnyt.  
Kreikkalainen historioitsija, He-
rodotus, joka vietti jonkin aikaa 
Egyptissä papiston seurassa, 
kirjoitti: ”Egyptiläiset olivat 
ensimmäisiä väittäessään, että 
ihmisen sielu on kuolematon ja 
kun ruumis tuhoutuu, se siirtyy 
johonkin eläimeen ja jatkuvasti 
nousee olemassaolossaan; ja kun 
se on siirtynyt erilaisten maa- , 
merellisten ja ilmassa olevien 
olentojen kautta, se taas ottaa 
syntyneen ihmisen kehon ja tämä 
kierros on tehty kolmentuhannen 
vuoden aikana. ”

On syytä muistaa, että sielun 
ajateltiin inkarnoituvan ylöspäin 
perättäisissä vaiheissa kuole-
man jälkeen alempien muotojen 
kautta ja mahdollisesti kolmen-
tuhannen vuoden jälkeen jälleen 
ihmismuodossa. On olemassa 
myös muita täsmällisiä indi-
kaatioita reinkarnaatio-opille. 
12:nnentoista dynastian faarao  
Amenemhat I ja hänen poikan-
sa Senusret I, ottivat kumpikin 
lisänimen ”Syntymien toistaja” 
ja myöhemmin 19:nnentoista 
dynastian aikana Seti I otti myös 

saman lisäarvonimen. Myöhem-
min 28:nnen dynastian aika jätti 
jälkeensä tietoja, jotka osoittavat 
että ”reinkarnaatio sisältää taval-
lisia ihmisiä”. Kuolleiden Kirjas-
sa on kaksitoista lukua maagisia 
riittejä, jotka voivat auttaa vaina-
jaa syntymään uudestaan.  Kirjan 
28. luku sisältää loitsuja, joiden 
avulla tehdään loitsuja ”elämän 
luomiseksi” elämisen muodossa.

  Pythagoras, jonka kerrotaan 
opettaneen Egyptin mysteeri-
kouluissa, on tavallisesti saanut 
tunnustuksen reinkarnaatio-
keksinnöstään. Tämä oppi oli 
kuitenkin olemassa kauan ennen 
hänen aikaansa ja Herodotoksen 
mukaan Pythagoras ”omaksui 
tämän mielipiteen kuin se olisi 
ollut hänen omansa”. Aivan 
lopuksi; Pythagoras antoi rein-
karnaatiokäsitteelle etevyyden, 
arvon ja vapautti sen monista 
taikauskon elementeistä ja antoi 
sille tuonpuoleisen merkityksen.

Joten, uskotko tyypilliseen 
egyptiläiseen  reinkarnaatioon? 
Lienee parasta sanoa, että ainakin 
papistosta jotkut uskoivat, vaikka 
tämä ei liene levinnyt kaikkiin 
yhteiskunnassa.
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