
 

 
 
 

KANSAMME   HENKINEN   TEHTÄVÄ 
 
Jokaisella kansalla, samoinkuin 

jokaisella yksilölläkin on oma 
dharmansa, velvollisuutensa, hen- 
kinen tehtävänsä. Jokainen kansa 
on kutsuttu omalla paikallaan ja 
omalla erikoisella tavallaan an- 
tamaan ihmiskunnan kokonaisuu- 
delle kehitystä edistävän panok- 
sensa. 

Entä missä piilee kansan dhar- 
ma, kuka on siitä tietoinen, kuka 
kansaa inspiroi dharmansa täyt- 
tämiseen? Kansan näkymätön 
johtaja: Kansallishaltia. Hän on 
tietoinen jumalien suunnitelmas- 
ta, oman kansansa henkisestä 
tehtävästä. Hänen päällään lepää 
vastuu, jonka hän on ottanut 
kantaakseen rakkaudesta kan- 
saansa. 

Miten kansa voi tietää näky- 
mättömän johtajansa toivomuk- 
set? Tietäjiensä ja profeettojensa 
avulla. Kansan suurmiehet: ru- 
noilijat, tietäjät ja taitajat ovat 
aina osanneet enemmän tai vä- 
hemmän selvästi tulkita kansal- 
lishaltiansa kuiskeita, sitä hen- 
kistä todellisuutta, joka kuvastuu 
myös kansan syvien rivien tun- 
teissa. Niinpä sanotaankin, että 
sivistyneistö edustaa kansan älyä, 
puolueet intohimoja ja syvät rivit 
sydäntä, omaatuntoa, korkeam- 
paa moraalia. Hiljainen talonpoi- 
 

ka tuntee syvästi maahengen 
maanivan kehoituksen, ellei vää- 
rään suuntaan kasvanut äly, tai 
puoluepyyteet ole häneltä tätä 
kykyä riistäneet. Hän t u n t e e  
kansallishaltian korkeata moraa- 
lia, joskaan hän ei osaisikaan sitä 
tulkita. Siksi kansa tarvitsee tie- 
täjiä, osatakseen heidän opastuk- 
sellaan tulkita  sisäistä itseään. 

Historia tuntee toistaiseksi vain 
aniharvoja tapauksia, jolloin tie- 
täjien ääntä on kuunneltu. Siksi 
kansat ovatkin intohimojen repi- 
miä, kulkien uskonnollisten ja 
aatteellisten harha-auktoriteettien 
perässä. 

Suomen kansalla on erikoisteh- 
tävä, erikoinen henkinen panos 
annettavana ihmiskunnalle. Siitä 
meillä on todistuksia. Monet ok- 
kultistit ympäri Eurooppaa ja 
muuallakin ovat viitanneet Poh- 
jolaan, Suomeen. On puhuttu 
Pohjolan valkoisesta valtakunnas- 
ta, jolla tulisi olla henkisesti joh- 
tava asema Euroopan omanatun- 
tona. Myöskin Pekka Ervast pai- 
nostaa Suomen erikoistehtävää, 
jopa viittaa siihen, että koko maa- 
palloa käsittävä uusi sivistys, uusi 
henkisempi kulttuuri lähtisi Suo- 
mesta. Suomella on tähän edelly- 
tykset sen vuoksi, että kansallis- 
haltiamme Väinämöinen on omak-
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sunut Jeesus Kristuksen elämän- 
opin johtotähdekseen. Jos siis 
Suomen kansa tahtoo toteuttaa 
dharmaansa ja olla luovana teki- 
jänä ihmiskunnassa, on sen pyrit- 
tävä kulkemaan Kristuksen jäl- 
jessä. Suomen kansa on, kuten 
Pekka Ervast kuvailee, soiton ja 
laulun kansa. Sen mahti ei ole 
ulkonaisessa suuruudessa, vaan se 
on totuuden jumalallisessa viisau- 
dessa. Sen aseet ovat hengen voi- 
ma ja sanan mahti. 

Ihminen, luomakunnan kruunu 
on asetettu niin arvokkaaseen 
asemaan, että sille on uskottu to- 
teuttamistehtävä. Jumalien suun- 
nitelmat eivät toteudu automaat- 
tisesti. Ennustukset lausutaan ke- 
hoituksina ja varoituksina, ei 
väistämättöminä tosiasioina. On- 
han puhuttu esim. eurooppalaisen 
sivistyksen tuhosta, mutta myös- 
kin uudesta Euroopasta, Euroopan 
Yhdysvalloista. On käsitettävä 
niin, että kansojen, mm. Euroo- 
pan karma on synkkä. Olemme 
siksi paljon sortaneet värillisiä ro- 
tuja ja toisiamme, että karma, ta- 
sapainon laki vaatii hyvitystä. 
Karmalliset syyt johtaisivat Eu- 
roopan tuhoon. Mutta kriitillisen 
hetken lähestyessä annettiin kor- 
keammalta taholta apua teosofi- 
sen sanoman muodossa. Jos Eu- 
roopan kansat olisivat osanneet 
tarttua tarjottuun apuun, olisi uh- 
kaava karma ollut maksettavissa 
Mestarien tarjoamalla työllä. Oli 
kysymys siitä, että kansojen hen- 
kisesti valistuneimmat yksilöt oli- 
sivat ryhtyneet toteuttamaan teo- 
sofista veljeysohjelmaa. 

Tapahtumat ovat ihmisten rat- 
kaistavissa, joten ne voidaan tehdä 
 

hahmoiteltua huonommiksikin. 
Pekka Ervast kertoikin — puhues- 
saan eräässä tilaisuudessa Nostra- 
damuksen ennustuksesta, että Eu- 
rooppa mahdollisesti tulisi annet- 
tavaksi muhamettilaisten haltuun 
— mitä arveltiin jumalien neu- 
vostoissa, joissa päätettiin kanso- 
jen kohtaloista. Olisi kuin armon- 
osoitus Euroopalle, jos muhametti- 
laiset ottaisivat sen valtaansa. Eu- 
roopalla on myös toinen mahdol- 
lisuus: sen omasta keskuudesta 
nouseva materialistinen hirmuval- 
ta. Jos jumalkielteinen hirmu- 
valta päästettäisiin Eurooppaan, 
olisi se liian julmaa. Vaihtoehto 
riippuu meistä itsestämme. 

Pohjolan valkoisen valtakunnan 
syntyminen perustuu siihen, että 
Vuorisaarnan kristinusko, syvempi 
henkinen elämänkäsitys saa täällä 
kyllin voimakkaan jalansijan. Se 
valtakunta on kyllä pantu alulle 
Pekka Ervastin kristosofisessa sa- 
nomassa, mutta saako se riittävää 
otetta, kykeneekö Suomen kansa 
sulattamaan sen itseensä? Se riip- 
puu meistä suomalaisista. Ei en- 
sikädessä suurista joukoista, vaan 
henkisesti valistuneiden yksilöiden 
pienistä ryhmistä. Osaammeko 
siihen syventyä ja antaa sen ha- 
patuksen tavalla vaikuttaa ympä- 
ristössämme. Jos emme osaa, tul- 
laan ajanollen yrittämään jossa- 
kin muualla, esim. Norjassa. 

P. E. toivoi Suomen kansasta 
uuden kulttuurin alkajaa. Hän toi- 
voi näkevänsä työnsä tuloksia jo 
eläissään. Kansallamme oli kuin 
armon aikaa, jolloin sen olisi pi- 
tänyt osata toteuttaa P. E:n hah- 
moittelemaa ja Väinämöisen ins- 
piroimaa uutta   sivistystä.    Tämä
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uusi, Vuorisaarnan hengen mukai- 
nen sivistys on aseeton. Suomi 
saikin itsenäisyytensä armosta, il- 
man verenvuodatusta. Se oli Elä- 
män puolelta kehoitus: näin tei- 
dän tulee elää. Mutta Suomen 
kansa ei osannut, se lankesi kan- 
salaissotaan. Miksi? Siksi, ettei se 
valittujen joukko, joka ennen syn- 
tymäänsä oli lupautunut tekemään 
henkistä työtä Suomessa ja joka 
edustaa maan suolaa, kansan valoa, 
se ei tehnyt asioita itselleen kyllin 
selväksi. Sillä mistä tulee viisaus 
kansan johtajiin? Tuleeko se kan- 
salaiskokouksista ja joukkoäänes- 
tyksistä? Ei. Viisaus tulee sisästä 
päin. Se tulee kansan henkisiltä 
johtajilta sikäli kuin kansa antaa 
sen tulla. Totuudenetsijäin hen- 
kisten ponnistusten tulokset koo- 
taan viisaudeksi ja voimaksi kan- 
san auraan. Siitä ammentavat 
kansan  johtajat. 

Asian valaisemiseksi lainaamme 
kohtia eräästä Pekka Ervastin yk- 
sityisluontoisesta esitelmästä. Sii- 
nä hän sanoo: 

”Uskoin vahvasti (ja itse asias- 
sa sanoin aina itselleni, että tie- 
sin) että Suomi tulisi itsenäiseksi, 
uskoin niinikään vahvasti, että 
Suomen kansalle tarjoutuisi harvi- 
nainen historiallinen tilaisuus. 
Tarjoutuisi tilaisuus alottaa aseet- 
tomana ja ulkonaisesti ikäänkuin 
turvattomana uutta sivistyskaut- 
ta. Olihan minulla ollut selvästi 
todistava kokemus (nim. suurla- 
kosta. V. L.), että hengen 
voima on suurempi kuin mie- 
kan. Nyt siis näin, että jos Suo- 
men kansan sisäinen henki heräi- 
si tietoiseksi kansan yksilöissä, 
niin tämän kansan   ei tarvitseisi 
 

turvautua tuleen ja miekkaan saa- 
vuttaakseen itsenäisyytensä. Sa- 
malla näin, että Suomen kansal- 
le täten tarjoutuisi erikoinen ti- 
laisuus näyttää muulle maailmal- 
le esimerkkiä. Tähän kaikkeen oli 
kuitenkin välttämätöntä, että teo- 
sofinen elämänymmärrys tunkeu- 
tuisi kansaan ja valtaisi sen mie- 
likuvituksen ja sisäisen elämän. 
Sillä jolleivät ihmiset uskoneet 
kaikkien ihmisten ja kansojen 
henkiseen yhteyteen, jos eivät us- 
koneet, että ihminen on iankaik- 
kinen jälleensyntyvä henkiolento, 
kuinka he sitten saattaisivat us- 
koa hengen ja sanan voimaan vä- 
kivallan ja miekan kustannuksel- 
la? ... olin mielessäni varma siitä, 
että teosofit tämän ymmärtäisi- 
vät ... Kun maailman sota 1914 
alkoi, en osannut olla huudahta- 
matta sielussani: Teosofinen Seura 
ei siis ollut aivan tietoinen tehtä- 
västään, koska se ei osannut estää 
tätä maailman sotaa ... teosofisen 
liikkeen niin sanoaksemme ajalli- 
nen, historiallinen tehtävä olisi ol- 
lut aikaansaada ymmärtämystä 
kansain kesken, että väkivallan 
käyttö sodan muodossa olisi käy- 
nyt mahdottomaksi kansainvälis- 
ten asiain ratkaisussa.” 

Mikä on edellytys, että kansa 
voi ja uskaltaa julistautua aseet- 
tomaksi? Se on Kristuksen opet- 
taman maailmankatsomuksen oi- 
kea ymmärtäminen ja usko siihen, 
että Jumalan Pojan täytyi olla 
selvillä elämän peruslaeista. Kris- 
tikunta väittää uskovansa ja luot- 
tavansa Jumalaan, mutta käytän- 
nössä se luottaa miekkaan. Jeesus 
kielsi väkivallan ja aseiden käy- 
tön. Hän tiesi Elämän tahdon ole-
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van ja ihmiskunnan tulevan kehi- 
tyksen vaativan, että on luotava 
aseeton yhteiskuntamuoto. Kansan 
pitää omaksua Kristuksen oppi ja 
ymmärtää, ettei Jumala, Isä kai- 
ken olevaisen alku ja lähde ole 
epäkäytännöllinen ja aseta puut- 
teellisia lakeja ihmisten seuratta- 
viksi. Jumala ei ole kaikkivaltias 
merkityksessä mielivalta, vaan itse 
Laki ja Lain täyttymys. Siitä on 
todisteena luonnon lait, joita em- 
me voi muutella, vaan ainoastaan 
ohjailla. Jos kansan jumalkäsitys 
on Kristushengen mukainen ja 
se tässä uskossaan heittää aseensa 
ja senvuoksi sortuu, niin eihän se 
ole kansan syy. Kansa olisi silloin 
marttyyri ensimmäisten kristitty- 
jen tapaan ja sellainen koituisi 
siunaukseksi. 

Vaan tiedämmekö, että kansa 
sortuu aseettomuuteen? Onko se 
koettu? Ei. Emme näe missään 
esimerkkiä. Jokainen kansa, pieni 
niinkuin suurikin ylläpitää ar- 
meijaa — ja sen kanssa sortuu 
aikanaan. Toteutuu Jeesuksen sa- 
nat: ”Joka miekkaan tarttuu, se 
miekkaan hukkuu”. Kansa saa 
aseissa olostaan syyttää itseään, 
koska se — tunnustaessaan it- 
sensä kristityksi — menettelee 
vastoin Mestarinsa opetuksia. Jos 
kansa päinvastoin loisi aseettoman 
valtiomuodon ja julkisesti tun- 
nustaisi uskonsa Jumalan tahtoon 
ja Mestarinsa neuvoihin ja jos se 
näin tehden tulisi tallatuksi, sil- 
loin kansalla olisi oikeus tehdä 
johtopäätöksensä uskonsa päte- 
vyydestä. Mutta, kuten sanottu, 
tätä ei ole koettu. Emme näe esi- 
merkkiä, miten kansan kävisi, jos 
se  julistautuisi  kristityksi  ja  to- 
 

teuttaisi    julistuksensa     käytän- 
nössä. 

Pekka Ervastin unelma Suo- 
mesta oli kuitenkin tämä. Kun 
Suomi saavutti itsenäisyytensä 
aseitta — ja se saavutti sen 
P E:n ansiosta — olisi Suomi voi- 
nut olla edelläkävijämaa: uuden 
kulttuurin kehto. Unelmaan kuu- 
lui, että kirkot olisivat puhdista- 
neet opinkappaleensa ja ottaneet 
Mestarinsa käytännölliset siveys- 
säännöt — Vuorisaarnan — oh- 
jelmaansa. Romuttaessaan ”vai- 
vaisen-syntisen”-ohjelmansa, olisi 
kirkko voinut opettaa, miten ih- 
misten tulee keskenään elää ja 
toimia, miten Vuorisaarnan käs- 
kyjä noudattamalla voidaan pääs- 
tä syntisyydestä, ja saamattomuu- 
desta hyvän suhteen. Vuorisaarna 
vapauttaa kuolemanpelosta, elä- 
mänpelosta ja Jumalan pelosta. 
Jumala on Jeesuksen opetuksissa 
rakastava Isä — ei pelättävä. — 
Kun kristosofia olisi saanut an- 
saitun paikkansa koulujen ope- 
tusaineistossa, olisi se antanut 
uuden sisällön koulujen ohjel- 
maan. Nousevat polvet olisivat 
nähneet tulevaisuuden valoisana, 
elämäntoiminnat jumalallisen jär- 
jen ilmennyksinä samalla, kun 
muinaissuomalainen tietäjävii- 
saus: sanan ja laulun mahti, 
olisi noussut kunniaansa. — 
Käytännöllinen elämä olisi hen- 
kevöitynyt. Kiire, tuo nykyisen 
elämänmuodon luoma kirous olisi 
kaikonnut kauas. Sillä mihin olisi 
kiire? Tekniikan avulla ulkoinen 
hyvinvointi kukoistaa muutamas- 
sa vuodessa, jos ei tehdä hyödy- 
töntä työtä, eikä tuhota saavutet- 
tua hyvinvointia. Ajan ylijäämä
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jäisi henkisiin harrastuksiin. Vä- 
hitellen kasvaisi myöskin niiden 
ihmisten luku, jotka tositeossa 
kaipaavat henkistä valoa, tietoa 
Elämän syvistä totuuksista. 

Entä mitä olisi varattuna heitä 
varten? Onhan tieto olemassa- 
olon tarkoituksesta ensitärkeä ky- 
symys ja lopulta ainoa välttämä- 
tön. Heitä varten syntyisi myste- 
riokoulut. Jossakin maaseudun 
rauhassa, kansan suojaamana ja 
kunnioittamana seisoisi Temppeli 
tai Temppeleitä, joihin voisivat 
mennä ne ihmiset, joita ei tyydytä 
pelkkä asioiden ymmärtäminen, 
vaan joiden sieluissa palaa ikui- 
sen elämän ja henkisen tiedon 
kaipuu. Mysterio-opistosta lähtisi 
tietäjiä ja profeettoja maailman 
valoksi ja ihmiskunnan onneksi. 

Mikä on mysterio-opiston syn- 
tymisen edellytys ja ehto? P. E. 
sanoi, että Egyptin pyramiidien 
mysteriot pyrkivät jälleensynty- 
mään Suomessa. Mikä asema oli 
Egyptissä mysterioilla? Ne olivat 
kansan todellisia kasvattajia. Mys- 
terioiden hierofanteilla oli tieto ja 
viisaus, heiltä kysyivät neuvoa 
faaraot ja hallitusmiehet. Mys- 
terioissa oli kansan tuki ja turva. 
Ymmärrämme, ettei mysterio- 
opistoa ulkonaisena laitoksena voi 
syntyä, ennenkuin kansa herää 
näkemään sen tarpeellisuuden ja 
antaa sille sekä moraalisen että 
aineellisen tukensa. 

Voimme kysyä: onko tämä vält- 
tämätöntä? Emmekö voi elää mui- 
den kansojen tavalla ilman kor- 
keita päämääriä ja suuria tule- 
vaisuuden unelmia? Emme voi. Ei 
mikään kansa voi enää elää, ellei 
 

se toteuta Elämän sille asettamaa 
tehtävää. Varsinkin nyt, jolloin 
olemme todella tulleet uuteen ai- 
kakauteen, kansoilta vaaditaan 
asettautumista hengen palveluk- 
seen. Jokaisen kansan on toteu- 
tettava sisintä itseään kaikkien 
yhteiseksi onneksi. Ei enää riitä 
kauniit puheet — tekojenkin on 
oltava niiden kanssa sopusoinnus- 
sa. Kansat on kutsuttu tuomiolle. 

Elämän aaltomaisesta rytmistä 
johtuu, että toinen kansa on jos- 
sakin suhteessa toista edellä. Jos 
jollakin kansalla on enemmän 
henkisiä talentteja, niin siltä vaa- 
ditaan ja odotetaan myös enem- 
män. Suomen kansa on armoite- 
tussa asemassa. Sen monituhat- 
vuotinen valmistuskausi johti sii- 
hen, että uuden kulttuurin, uuden, 
käänteentekevän aikakauden kul- 
makivi laskettiin Suomessa. Se 
tuli aineen tasolle Pekka Ervastin 
kristosofisen sanoman muodossa. 
Olemme saaneet todella maail- 
manhistoriallisen tehtävän, eikä 
vastuumme suinkaan ole vähäi- 
nen. 

Ihmiskunnan kirous näyttää 
olevan — emmekä me suomalai- 
set ole siitä poikkeuksena —, ettei 
järjen ääni pääse oikeuksiinsa il- 
man kärsimyksiä. Voimmeko 
näinollen ihmetellä, jos kärsimyk- 
siä tulee. Planeettamme kirkastu- 
minen on alkanut ja uusi aika- 
kausi tekee tuloaan. Ja tämän 
välttämättömyyden edessä meidän 
on taivutettava päämme. Kärsi- 
myksen tulessa — jos ei muuten 
— on meidän puhdistuttava oma- 
hyväisyydestämme ja persoonalli- 
sista toiveunelmistamme. Meidän 
on    tunnustettava     Korkeimman
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johto ja Vuorisaarnan henkinen 
viisaus ainoaksi lailliseksi tiek- 
semme. Sitä noudattamalla ja sii- 
nä hengessä    toisiamme   valista- 
 

malla toteutamme kansamme si- 
säistä tehtävää ja joudutamme 
valoisamman ajan tuloa ihmis- 
kunnalle. 

V. L.    1944: 220—225. 
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