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TOIMITUKSESTA

Ihminen, nerokkainkaan, ei pysty havaitsemaan 
Luontoa - luotua luomakuntaa - sellaisena kuin se 

oikeasti on.  
Ihminen katsoo aina omien ”verhojensa” läpi. Ja 

kaiken mitä ihminen voi kuvitella, luonto on jo 
luonut.

 
William Blake (1757 – 1827) 
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Yhdysvaltojen ja Kanadan 
lakota- heimot, yleisemmin sioux- 
nimellä tunnetut, pakotettiin siir-
tymään muiden intiaaniheimojen 
kanssa länteen päin eurooppa-
laisten maahanmuuton edetes-
sä. On olemassa kielitieteellistä 
näyttöä sille, että he elivät kerran 
suurten jokien varsilla sijainneissa 
yhteisöissä mutta olivat pakotetut 

siirtymään suurille tasangoille 
hevosen ilmestymisen myötä. 
Seuraavassa nykyajan lakota 
kertoo lyhyesti siitä maailmasta, 
joka menetettiin.

Metsästäjä – keräilijöinä lakotat 
tarkkailivat kettuja ja karhuja. Kun 
ne söivät marjoja, ne eivät kos-
kaan syöneet pensaita ja varsia 
tyhjiksi. Kun karhut söivät huna-

Yksinkertainen elämä
Pensator

the Rosicrucian Beacon -- syyskuu 2020



Marraskuu 20207

jaa, ne hyvin harvoin tuhosivat pe-
sän; ne ottivat vain osan hunajasta 
ja jatkoivat matkaa. Ne jättivät aina 
riittävästi elpymistä varten. Lako-
tat ymmärsivät olla tyhjentämättä 
luonnon ruokavarastoja vain ah-
neutensa tyydyttämiseksi. Näin he 
elivät rinnakkain luonnon kanssa, 
löytäen tasapainon ja kunnioittaen 
ravintonsa lähdettä.

Metsästäjä- keräilijät eivät kos-
kaan tyhjentäneet luonnon varas-
toaittoja. He aiheuttivat mahdolli-
simman vähän haittaa ympäristöl-
leen. Heidän ruoanlähteensä olivat 
tietoisesti hyvin monimuotoiset, 
jotta luonnon antamiskyky säilyisi. 
Esi-isämme tiesivät, missä vettä 
oli ja jakoivat sen muiden luotujen 
olentojen kanssa. Suuri Äiti Maa oli 
heidän runsaudensarvensa, joka 
antoi monia eläinlajeja, lukuisia 
vihanneslajeja, juuria ja hedelmiä 
jokaiselle vuodenajalle. Metsäs-
täjä – keräilijät osasivat myös 
varastoida ruokansa ja tunsivat 
myös parantavat kasvit ja niiden 
kasvupaikat.

Koska näin ollen tarvittiin vain 
vähän aikaa hengissä säilymisen 
varmistamiseen, esi-isillämme oli 
vapaata aikaa pitää huolta per-
heistään. Heillä oli aikaa kylpeä, 
puhdistaa hampaansa ja hoitaa 
itseään ja läheisiään ja elää luon-
nonlakien mukaisesti. Ajattele; 

Kun lapsi syntyy, missä silloin on 
pahuus? Kun karhu tai puuma 
tappaa ja syö saaliinsa se ei ole 
sen pahempi kuin ihminen, joka 
syö sitä mitä ihminen syö. Olemme 
edelleen tietoisia kaikesta luon-
nossa, siitä mitä käytämme elinai-
kanamme ja mitä me tarvitsemme 
oman ja luonnon hyvinvoinnin 
takia vastakohtana sille, mitä mo-
net nykyajan ihmiset turhamaisesti 
tahtovat ajattelemattakaan antaa 
mitään vastinetta luontoäidille. 
Kun esi-isämme kaatoivat puita, 
he tekivät sitä vain käyttääkseen 
niitä tiipiin tukisalkoina. Koska he 
kunnioittivat kasveja, eläimiä ja 
luontoa on helppoa nähdä, miksi 
he eivät nähneet mitään pahaa 
luonnossa.

Jokainen hyvä ajatus on rukous. 
Näin me uskomme. Me emme 
tarvitse kirkkoja sillä elämä on 
meidän kirkkomme ja universumi 
on meidän temppelimme. Ja tie-
toisuus ”pienten ihmisten”, hyön-
teisten, hyvinvoinnista kuten jotkut 
muut niitä kutsuvat, on myös eräs 
rukouksen muoto.
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Tiivistelmä
Tämän artikkelin tarkoituk-

sena on tarkastella P. D. Us-
penskin teosta A New Model of 
the Universe. Teoksen luvuissa 
”Esoteerisuus ja moderni ajat-
telutapa”, ”Yli-ihminen”, ”Kristin-
usko ja Uusi Testamentti” sekä 
”Ihmettä etsimässä” viitataan 
salaisten koulujen olemassa-
oloon ja niiden vaikutukseen 
eksoteerisen ja esoteerisen 
historian ikuisena dynaamisena 
kehityksenä. Lisäksi on uusia 
havaintoja esoteerisen koulun 
tai järjestön mahdollisesta vai-
kutuksesta Uuden Testamentin  

heprealaiskirjeeseen, Luukkaan 
evankeliumiin ja Lasaruksen 
kuolemasta heräämiseen.

Johdanto
Jos olisi koskaan pohdittu 

kysymystä siitä että Jeesus oli 
pakanallisten kreikkalaisten tai 
aasialaisten mysteerien vihitty, 
sen vaikutus kristillisen uskon 
konservatiivisiin jäseniin olisi 
ollut mullistava.

Manly P. Hall – the secret 
teachings of All Ages 1

Filosofi P.D. Uspenski käsitte-
lee esoteerisuutta ja esoteerisiä 
kouluja teoksessaan A New 

Pjotr Demjanovitš uspenski 
5.3.1878 – 2.10.1947.

P. D. Uspenski  
ja  

Uuden Testamentin 
esoteerisuus

 
Douglas j. Meyer 

Rose+Croix journal – 2019  
vol. 13
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Model of the Universe (1931) 
inhimillisyyden sisäpiirinä ja si-
vilisaation lähteenä.

Esoteeristen koulujen suure-
na haasteena on kehittää ajan 
mittaan sivilisaatiota ja jos se 
epäonnistuu, säilyttää tieto sivili-
saatiosta ja sen jälkeen palauttaa 
kulttuuri selvittämällä epäon-
nistuminen. Uspenski kirjoittaa 
”Tärkein aines mitä ihmiskunta 
on saavuttanut kulttuurinsa ai-
kana, on säilynyt esoteerisissa 
keskuksissa barbaarisuuden 
aikana ja sen jälkeen se palve-
lee alkuna uudelle kulttuurille”. 2 
(s.39) Näiden koulujen kriittisinä 
aikoina historiassa tapahtuu 
muutosta. Tieteiskirjallisuudessa 
Isaac Asimov Foundation trilogy-
teoksissaan kuvaa samaa ideaa. 
Näissä teoksissa ryhmä mate-
maatikoita kehittää ”Psykohisto-
riaksi” kutsuttua tiedettä, jonka 
kautta tulevaa historiaa voidaan 
muuttaa ideoiden asettelulla 
tai samanlaisilla huolellisesti 
suunnitelluilla töytäisyillä. Nämä 
koulut ovat usein vainon kohteita.

Uspenski kirjoittaa: ”Todellista 
sivilisaatiota on vain esoteeri-
suudessa. Se on sisäpiiri, osa 
sivistynyttä ihmiskuntaa ja tämän 
sisäpiirin jäsenet ovat sivilisoitu-
neita, jotka asuvat barbaareiden 
maassa, raakalaisten keskuu-

dessa. ” (s. 43) Näiden koulujen 
ulkoiset puitteet ja symboliikka 
muuttuvat aikojen kuluessa, kui-
tenkin ydintotuudet ovat viime 
kädessä samat. ”Näiden koulujen 
jäsenet liikkuessaan tavallisten 
ihmisten piirissä kantavat aina 
naamiota, jonka läpi vain hyvin 
harvat voivat nähdä.” (s.32) 
Olennaisesti he ovat tässä maa-
ilmassa, mutta eivät tästä maa-
ilmasta. Kaikille näille kouluille 
on yhteistä vihkimykset ja asteet, 
joiden mukaan oppilas ohjataan 
uusiin ajatuksiin, joista jotkut 
tarkoittavat sitä, ettei ole paluu-
ta aiempaan ajatteluun; tämä 
muistuttaa sitä tietoa hyvästä ja 
pahasta, joka aiheutti myyttisten 
Aatamin ja Eevan paon paratii-
sista. Heillä jotka ymmärtävät 
esoteerisuuden idean voi olla 
oivallus siitä, että inhimillisen 
tiedon monilla seikoilla voi olla 
salattu merkitys.

Uspenskin mukaan
kaikkien aikojen kaikista 

myyteistä ja saduista löy-
dämme idean ”maagisesta”, 
”noituudesta” ja ”taikuudesta”, 
jotka, kun tulemme lähemmäk-
si omaa aikaamme, saavat 
”spiritualismin”, ”okkultismin” 
ja niitä muistuttavien muodon. 
kuitenkin myös näihin sanoi-
hin uskovat ihmiset ymmär-
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tävät hyvin epätäydellisesti, 
mitä ne todella merkitsevät ja 
missä mielessä maagikon ja 
okkultistin tieto eroaa tavalli-
sen ihmisen tiedosta, jolloin 
kaikki yritykset luoda teoriaa 
maagisesta tiedosta päättyy 
epäonnistumiseen. (s.15)
Kautta koko kirjan Uspenski 

hahmottaa ”psykologista me-
netelmäänsä”, mikä tarkoittaa 
esoteeristen prinsiippien otta-
mista ja käyttämistä, jotta voisi 
havaita tunnetun historian vain 
harvojen tuntemat suunnat. 
Luvussa ”Esoteerisuus ja Uusi 
Testamentti” Uspenski ilmaisee 
idean siitä, että evankeliumit ja 
Uusi Testamentti säilyvät, koska 
niissä on jotain erityistä, jonka 
niitä lukevat tajuavat epätäy-
dellisesti ja ”tämä jokin oli linkki 
mysteereihin”. (s.157) ”Evanke-
liumit kertovat meille suoraan ja 
tarkkaan esoteerisen ajattelun 
olemassaolosta ja ne itsessään 
ovat tämän ajattelun olemassa-
olon yksi tärkeimmistä kirjallisista 
lähteistä.” (s.151)

Kaikkialla evankeliumeissa on 
viittauksia elämään ja kuolemaan 
ja niihin, joilla on  silmät nähdä 
ja korvat kuulla. Kuolleet ovat 
eksoteerisia. He, jotka elävät, 
ovat uudelleensyntyneinä tai elä-
vinä kuolleita, esoteerisia: lisäksi 
ajatus yleisestä pelastuksesta 

oli hyvin rajallinen määrällisesti, 
”Miten ahdas onkaan se portti ja 
kapea se tie, joka vie elämään, 
ja vain harvat löytävät sen!” 
(Matt. 7:14) Tämä on niiden 
ilmaisemaa, jotka rukoilevat ja 
hakevat initiaatiota, sillä portti on 
vihkimyksen symboli sisäpihaan: 
”kolkuta, niin sinulle avataan.” 
(Matt. 7:7) Tuomaksen gnosti-
laisessa evankeliumissa Jeesus 
sanoi, ”Valitsen teidät, yhden 
tuhannesta ja kaksi kymmenestä 
tuhannesta.” Uspenski kirjoittaa, 
”Ajatus pelastuksen äärimmäi-
syydestä ja vaikeudesta on niin 
lopullinen ja niin usein ilmaistu, 
että kaikki modernin kristinus-
kon valheet ja ylikriittisyys ovat 
todella välttämättömiä sen unoh-
tamiseksi ja yleisen pelastuksen 
sentimentaalisen idean liittämi-
seksi Kristukseen.” (s.152)

Havaitsemme todellisen kris-
tinuskon olleen alun perin hie-
man erilaista, kuin pakanallisten 
mysteerikoulujen opetus, niin 
kauan kuin ymmärretään, että 
siinä on kyse mysteerien mu-
kauttamisesta, eikä sen tule 
näyttää liian vallankumoukselli-
selta patriarkaalisen monoteis-
tisen sivilisaatiomallin piirissä. 
Esimerkiksi viisauden jumalatar 
(Sofia) on piilotettu Pyhän Kirjan 
Kolminaisuuteen: ”Ja jos joku 
sanoo sanan Ihmisen Poikaa 
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vastaan, niin hänelle annetaan 
anteeksi; mutta jos joku sanoo 
jotakin Pyhää Henkeä vastaan, 
niin hänelle ei anteeksi anneta, 
ei tässä maailmassa eikä tule-
vassa. ” (Matt. 12:32)

Tästä Uspenski kirjoittaa:
Nämä huomionarvoiset sa-

nat tarkoittavat, että henkilö-
kohtaisesti kristusta kohtaan 
suunnatut herjaus ja panettelu 
voi olla anteeksi annettua. Kui-
tenkin koulun johtajana, koulun 
mestarina, hänen ei tule antaa 
anteeksi koulua, koulutyön 
ideaa ja esoteerisuuden ideaa 
kohtaan suunnattua panette-
lua. Tämä Pyhää Henkeä koh-
taan suunnattu jumalanpilkka 
säilyy sinussa ikuisesti. (s.204)
Kristinusko ja Uusi Testa-

mentti
Evankeliumeissa jokainen 

viittaus ”taivaan kuningaskun-
taan” voitaisiin tulkita viittauk-
seksi esoteerisiin kouluihin. 
Mieti: ”Mutta Johannes Kastajan 
päivistä tähän asti hyökätään 
taivasten valtakuntaa vastaan ja 
hyökkääjät tempaavat sen itsel-
leen.” ( Matt. 11:12 ) Tämä voisi 
tarkoittaa, että noiden aikojen 
Juudeassa esoteerista yhteisöä 
vainottiin.  Pohdi myös: ”Autuai-
ta ovat ne, joita vanhurskauden 

vuoksi vainotaan: heidän on tai-
vasten valtakunta.” (Matt. 5: 10)

Uspenskin mukaan: 
Yleisesti tämä on ymmär-

retty pakanoiden keskuudes-
sa tapahtuneen kristinuskon 
saarnaamisesta johtuvana 
vainoamisena, kun taas todel-
lisuudessa Jeesus varmaan 
tarkoitti vainoamista sen vuok-
si, että saarnattiin esoteerista 
kristinuskoa pseudokristittyjen 
keskuudessa tai pyrkimyksiä 
säilyttää esoteerisia uskonto-
ja kirkollisen, yhä enemmän 
vääristyneen kristinuskon kes-
kellä. (s.167)
Vihkiytymättömät, ulkopuoliset 

ihmiset voivat vihata ja vainota 
heitä, jotka ovat esoteerisia, 
sisäpiirissä olevia. Vapaat ajatte-
lijat ja esoteerisuuden opiskelijat 
kokevat ennakkoluuloja. Jeesus 
varoitti seuraajiaan: ”Jos minua 
on vainottu, vainotaan teitäkin.” 
(Joh. 15:20) Vertauskuvallisesti 
puhuen hän sanoi: ” Autuaita 
olette te, kun ihmiset minun täh-
teni teitä solvaavat ja vainoavat 
ja valhetellen puhuvat teistä 
kaikkinaista pahaa.” (Matt. 5:11) 
Hän tiesi ihmisten väittävän seu-
raavansa häntä, mutta he jotka 
eivät tunteneet esoteerisuutta, 
halusivat vainota ihmisiä Hänen 
nimissään ja nimittää heitä pa-
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hoiksi. Tässä vainovertausku-
vassa voimme nähdä vainottujen 
vaihtavan paikkaa oikeamielises-
ti. Toisin sanoen, niin sanotut har-
haoppiset ja historiassa vainotut 
noidat ja toiset, jotka oletetta-
vasti toimivat ”itsensä tähden” 
tai Jeesuksen nimissä vaihtoivat 
paikkaa optisen illuusion tavoin. 
Kirotut saivat siunauksen ja oi-
keamieliset tuomittiin. Uspenski 
kirjoitti seuraavasti Rooman 
keskiaikaisen kirkon törkeästä 
ennakkoasenteesta:

Monissa suhteissa kirkol-
linen kristinusko oli alusta 
alkaen päinvastaista itsensä 
Kristuksen ajatuksiin. Myö-
hemmin erovaisuus laajeni. 
Ei ole mikään uusi ajatus, että 
Kristus, jos hän olisi syntynyt 
maan päälle myöhemmin, ei 
voinut ei olla kristillisen kirkon 
pää, ehkä ei voinut myöskään 
kuulua siihen ja vallan ja voi-
man loistavimpina aikoina 
kirkko varmasti olisi nimittänyt 
hänet harhaoppiseksi ja polt-
tanut roviolla. (s.149)
Uspenskin mukaan Kristus 

ei opettanut uskontoa: ”Tulee 
muistaa että myöhemmät kultit 
eroavat hyvin selvästi Kristuksen 
perusopetuksesta, mikä ensisijai-
sesti ei ollut koskaan kultti.” Kultit 
ovat mystisten oppien kalkkeu-

tumia, joista tulee dogmaattisia: 
”Älkää antako pyhää koirille, 
älkääkä heittäkö helmiänne siko-
jen eteen, etteivät ne tallaisi niitä 
jalkoihinsa ja kääntyisi ja repisi 
teitä.” (Matt. 7: 6) Yksi selitys näil-
le koira - ja sikavertauskuville on, 
että tulee olla hyvin varovainen 
annettaessa esoteerista tietoa 
dogmaatikoille. Tämä selkeä 
tulkinta puuttuu kaikista raama-
tullisista selityksistä, luultavasti 
siksi, että dogmaatikot ovat laa-
tineet kommentit. Okkultisti H. P. 
Blavatsky kirjoittaa Jeesukses-
ta. Hän kutsuu häntä ”yhdeksi 
suurimmista reformaattoreista, 
jokaisen teologisen opin viholli-
seksi, fanaattisuuden vainoajaksi 
ja etiikan korkeimpien avainten 
opettajaksi; Jeesus on inhimilli-
sen historian panoraaman yksi 
suurimmista ja selkeimmin mää-
ritellyistä hahmoista.”3

Yli-ihminen  
Uspenskin luvussa ”Yli-ihmi-

nen” esoteerisuuden historia liit-
tyy läheisesti ihmiskunnan ja si-
vilisaation kehitykseen. Uspenski 
lainaa Friedrich Nietzscheä: 
”Olet tehnyt matkan käärmeestä 
ihmiseksi ja sinussa on vielä 
paljon käärmettä. Kerran olimme 
apinoita ja vieläkin ihminen on 
enemmän apina kuin kukaan api-
noista (Näin puhui Zarathustra).” 
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(s.141) Uspenski näkee ihmisro-
dun olennaisesti jatkuvasti muut-
tuvana muotona ja olettaa, että 
näemme oman evoluutiomme 
yli-ihmiskäsitteessä, minkä on 
arveltu johtavan meitä käyttäy-
tymisen ja ihmismuodon korke-
ampaan ihanteeseen. Uspenski 
sanoo edelleen: ”Kätketyn tiedon 
kanssa rinnakkain kulkee ihmis-
ajattelun koko historian kanssa 
ajatus yli-ihmisen ideasta. (…) 
Idea yli-ihmisestä liittyy suoraan 
piilossa olevan tiedon ideaan. 
Yli-ihmisen odottaminen on jon-
kin uuden ilmestyksen, uuden 
tiedon odotusta. ” (s.113, 125) 

Esoteerisessa perinteessä 
vihkimystä tulee etsiä ja pyytää. 
Martin Dean Everett kirjoittaa tut-
kimuksessaan the Behavior of 
Crowds - A Psychological study 
massapsykologiasta:  ”Jokaisen 
joukon, kuten sen tuliympyrän 
ympärillä, jonka sisälle jumalat 
asettivat nukkuvan Brunhilden, 
on loogisten abstraktioiden, 
sanktioiden, tapojen palava suo-
ja, jota eivät muut kuin jotkut älyl-
lisesti rohkeat uskalla ylittää.”4 
Tätä tarkoitetaan lauseella ”Sen, 
joka voittaa, minä annan syödä 
elämän puusta, joka on Jumalan 
puutarhassa”. (Ilm. 2:7). Uspens-
ki liittää ajatuksen yli-ihmisestä 
vihkimykseen ja esoteerisiin 
kouluihin ja ajatuksiin, että yli-

ihmisen tulee välttämättä liittyä 
mystiseen, magiikkaan ja tai-
kuuteen, vanhoihin ja uusiin us-
kontoihin ja että ihminen näkee 
uuden merkityksen allegorioissa 
ja myyteissä sekä syvän ja ih-
meellisen merkityksen asioissa, 
jotka kerran näyttivät ilmiselviltä 
eivätkä kiinnostavilta.
Hän kuvaa vihkimyksen tar-
vetta ja tarkoitusta ja tiedon 

asteita:
Muinaisissa mysteereissä 

oli johdonmukainen ja asteit-
tain tapahtuva vihkimysjärjes-
tys. Jotta voisi nousta seuraa-
vaan asteeseen ja saavuttaa 
seuraava, ihmisen tuli olla vi-
hitty ohittaakseen tietyn mää-
rätyn valmistautumiskurssin. 
(…) Hänelle kerrottiin niistä 
pelottavista seurauksista, jos 
rikotaan vihkimysjärjestystä 
(…) meidän tulee ymmärtää 
että vihkimys oli johdanto 
seuraavien uusien ajatusten 
ympyrään (…) uusia ajatuksia 
ei paljastettu ennen kuin hän 
todisti olevansa riittävän val-
mistautunut saamaan niitä (…) 
ja että väärällä tavalla saatu 
ajatus voi aiheuttaa hyvin 
epämieluisia ja lisäksi tuhoisia 
tuloksia. (…) Tultuaan kerran 
yhteyteen tiettyjen ideoiden 
kanssa ihmisen on vaikeaa 
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elää kuten ennen; hänen 
täytyy mennä eteenpäin tai 
menehtyä taakan alle, joka 
on liian raskas hänen kannet-
tavakseen. (s.135-7)
Elämä ei ole helppoa yli-ihmi-

selle tai vihitylle; on ymmärrettä-
vä että hän elää tavanomaisesta 
poikkeavaa elämää. Useimpien 
on vaikea tajuta että ”hänen elä-
mässään on paljon kärsimystä” 
(p.134), ja on synkkä asia vihi-
tylle, ettei voi nauttia tavallisesta 
elämästä. Tähän voi lisätä, ”hän 
nousi esikoisena kuolleista” 
(Kol.1:18) ja ”antaa kuolleiden 
haudata kuolleensa ” (Matt. 8: 
22), mikä antaa ymmärtää oman-
tunnon vapauden oikeaoppisten 
opetusten, tapojen ja taikauskon 
suhteen; ja harhaoppisuuden 
tai loosin ulkopuolisen ajattelun 
vakavat seuraukset.

On myös viittauksia munk-
kiuteen ja sen aiheutuksiin, kun 
”ihmisen vihamiehiksi tulevat hä-
nen omat perhekuntalaisensa,” 
(Matt. 10: 36) ja ” kun noustaan 
kuolleista, ei oteta vaimoa eikä 
mennä vaimoksi. Ylösnousseet 
ovat kuin enkelit taivaassa.” 
(Mark.12: 25). Kärsimystä aihe-
uttaa osaksi se, että kyseessä 
on siirtymävaiheen olento, jolla 
on näkemys paremmasta maa-
ilmasta. Kuitenkin sielläkin on 

yläpuoli kuten:
Yli-ihminen näyttää meille 

näivettyneeltä olennolta, jär-
kevältä ja tunteita vailla ole-
valta, kun taas todellisuudessa 
yli-ihmisen tunteellisuus, millä 
tarkoitetaan hänen kykyänsä 
tuntea, täytyy olla tavallisen 
inhimillisen tunteilun yläpuo-
lella. (…) Yli-ihmisen psyko-
logia näyttää meistä käsittä-
mättömältä, koska emme voi 
ymmärtää sitä tosiasiaa, että 
yli-ihmisen normaali psyykki-
nen tila koostuu siitä mitä ni-
mitämme hurmokseksi kaikin 
mahdollisin sanaan liittyvin 
merkityksin. (s.133)

Ihmeitä etsimässä
”Ihmeitä etsimässä”- luvussa 

Uspenski tekee kärkevimmän ja 
samalla romanttisen kuvauksen 
ilmeisistä esoteeristen koulujen 
olemassaolosta ja niiden suurim-
mista ilmentymisistä Euroopan 
kasvavan pimeyden aikana. Hän 
puhuu omista ajatuksistaan ja 
tunteistaan tutustuessaan Pa-
riisin Notre Damen katedraaliin. 
Notre Dame on ensimmäisiä 
tukikaaria käyttäviä goottilaisia 
katedraaleja ja se on yli 800 vuot-
ta vanha. Joka on nähnyt näitä 
suurenmoisia rakennuksia, ei voi 
olla kunnioittamatta sitä teknistä 
taitavuutta ja aikaa, jota kului 
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niiden rakentamiseen. Voidaan 
myös ajatella, että katedraalien 
rakentamisen saavutuksia voi 
verrata avaruusajan modernei-
hin saavutuksiin.

Uspenski mainitsee, että kun 
katsoo  Notre Damen torneja, 
niin hänen mielestään todelli-
nen historia on Notre Damen 
rakentajien historiaa, mutta tosi-
asiassa ei tiedetä mitään raken-
tajista itsestään tai arkkitehtien 
tai insinöörien koulutuksesta. 
Kuitenkin heillä täytyi olla näitä 
kouluja. Hän mainitsee, että on 
olemassa kahdenlaista histori-
aa; näistä toinen on kouluissa 
opetettava rikollisuuden, sodan 
ja katastrofien historia. Toinen 
historia on sitä, joka loi vuosi-
satoja kestävää, kuten Notre 
Damen, kuitenkin siitä tietävät 
vain hyvin harvat. Kuitenkin 
näiden koulujen salattu luonne 
viittaa siihen, että niillä oli hyvin 
monimutkainen alkuperä.
Hän ilmaisee ainutlaatuisen 

teorian.
Katedraalien rakentaminen 

oli osa valtavaa ja älykkäästi 
ohjattua suunnitelmaa, joka 
salli täysin vapaitten filosofis-
ten ja psykologisten koulujen 
olemassaolon raa´an, absur-
din, julman, taikauskoisen, 
ahdasmielisen ja skolastisen 

keskiajan aikana. (…) Nämä 
goottilaisia katedraaleja ra-
kentaneet koulut kätkivät it-
sensä niin hyvin, että jälkiä 
heistä voi löytää vain he, jotka 
jo tietävät näiden koulujen ol-
leen olemassa.  Katolinen kirk-
ko 11:llä ja 12:lla vuosisadalla 
ei tietenkään rakentanut Notre 
Damea, se käytti kidutusta ja 
polttorovioita harhaoppisiin 
ja rankaisi vapaata ajattelua. 
Ei ole pienintäkään epäilystä 
siitä, että tuohon aikaan, jolloin 
kirkosta oli tehty todellisen 
kristillisyyden säilyttämisen 
väline, mikä tarkoittaa myös 
todellisen kristinuskon tai 
todellisen tiedon levittämistä; 
tämä kaikki oli ehdottoman 
vierasta sille. (s.345-6)
Uspenski selittää että ennen 

goottilaista aikakautta, minkä 
hän sanoo alkaneen ensimmäi-
sen tuhatluvun jälkeen ja kes-
täneen noin neljäsataa vuotta, 
luostarit olivat kaiken tiedon 
säilytyspaikkoja, mutta kasvava 
harhaoppisten vaino ja lopulta 
inkvisitio tekivät luostareille mah-
dottomaksi säilyttää ja levittää 
tietoa kun katolinen kirkko oli no-
peassa tahdissa kadottamassa 
haluaan tiedon säilyttämiseen.

 Tätä tietoa varten oli löydet-
ty tai tarkemmin sanoen luotu 
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uusi ja kätevä suojapaikka. 
Tieto lähti luostareista ja siir-
tyi arkkitehtonisiin kouluihin, 
”muurarikouluihin”. Tyyliä ni-
mitettiin ”goottilaiseksi” (…) 
jonka luonteenomainen piirre 
oli suippo holvikaari ja se 
hyväksyttiin koulujen erityis-
merkiksi (…) jokaisessa ”muu-
rarikoulussa” opetettiin kaikkia 
arkkitehdeille välttämättömiä 
tieteitä; oli sisäkouluja joissa 
uskonnollisia allegorioita ja 
symboleja selitettiin ja joissa  
opiskeltiin ”esoteerista filoso-
fiaa” eli jumalan, ihmisen ja 
universumin suhteiden tiedet-
tä, mikä on hyvin ”maagista”, 
sillä pelkästä ajattelusta ihmi-
siä laitettiin piinapenkkiin ja 
poltettiin roviolla. (s.346)
Nämä koulut olivat salaperäi-

syydessään todellisia. Ne olivat 
maanalaisia kouluja, ei tarkoi-
tettuja tavallisille ihmisille eikä 
kirjoitetulle historialle, mutta niitä 
kuitenkin oli olemassa ainakin 
renessanssiin saakka, jolloin ”se-
kulaarinen, maallinen tieto” tuli 
mahdolliseksi. Tavalliset ihmiset 
ymmärsivät tästä niin vähän, että 
Uspenski havaitsi olleen turhaa 
ja hyödytöntä koettaa opettaa 
ihmisiä siinä, mistä he eivät 
halunneet tietää. Ja hän tekee 
hätkähdyttävän ja merkittävän 
johtopäätöksen:

Ja taas, kuten monta kertaa 
aiemmin, havaitsen vain yh-
den perustelun tätä vastaan, 
nimittäin, että ehkäpä sekä 
apostolien opetusten ja Notre 
Damen rakentamisen pää-
määränä ei ollutkaan opettaa 
kaikkia ihmisiä, vaan vain 
siirtää tiettyjä ideoita harvoille 
ihmisille ”ajan avaruuden” 
kautta. Moderni tiede valloittaa 
avaruutta pienen maapallon 
kamaran rajoilla. Esoteerinen 
tiede on valloittanut ajan ja se 
tietää menetelmiä, joilla se 
siirtää ideoitaan koskematto-
mina ja avaa koulujen välistä 
viestintää satojen ja tuhansien 
vuosien kautta. (s.348-9)
Esoteeriset koulut Uuden 

testamentin aikaan
Manly P. Hall kirjoitti: ”Jos 

milloinkaan on pohdittu sitä kysy-
mystä, oliko Jeesus pakanallisen 
Kreikan tai Aasian mysteerien 
vihitty, sen vaikutus kristinus-
kon konservatiivisiin jäseniin 
on luultavasti mullistava.” Tätä 
yhteyttä varten lähestyimme 
tilannetta kahdelta suunnalta: 
ensiksi tuettiin sitä ajatusta, että 
Uuteen Testamenttiin on voinut 
vaikuttaa jokin esoteerinen jär-
jestö tai koulu ja toiseksi pyritään 
tunnistamaan, mikä on yhteistä 
esoteerisilla kouluilla, joihin liittyy 
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pakanallisia mysteerejä. Tutkim-
me P.D. Uspenskin tekstiä tode-
taksemme miten esoteerisuuden 
ja eksoterisuuden vuorovaikutus 
on loputtomasti läsnä historiassa 
Suuren Työn käsitteen kautta ja 
näiden välineiden avulla, joilla 
sivilisaatio on kehittynyt ajan 
myötä. Tutkimme myös Uspens-
kin ajatusta Uuden Testamentin 
esoteerisesta koulusta sekä yli-
ihmisestä ja toiveista, jota liittyvät 
ihmiskunnan korkeamman tason 
evoluutioon.  Manly P. Hall tuo 
esoteerisen järjestön mahdolli-
suuden esiin kuningas Jaakon 
Raamatusta:

Jos Jeesus oli Jumalasta 
inkarnoitunut, kuten kirkon 
juhlalliset neuvostot ilmoittivat, 
niin miksi häneen viitattiin Uu-
dessa Testamentissa seuraa-
vasti: ”Hänestä tuli Jumalan 
asettama ylipappi Melkise-
dekin pappeuden mukaa”? 
(Hepr. 5:10) Sanat ”pappeu-
den mukaan” viittaavat siihen, 
että Jeesus oli yksi siitä linjas-
ta tai veljeskunnasta, jossa oli 
samanarvoisia tai arvoltaan 
Jeesusta korkeampia. 5
Vanhassa Testamentissa (1 

Moos. 14) Saalemin kuningas 
Melkisedek (tark. rauha), välittää 
Abrahamin ja Sodoman kunin-
kaan välisen sopimuksen sodan 

lopussa. Tämä on esimerkkinä 
siitä, että esoteerinen järjestö 
työskenteli ihmisten elämän 
puolesta. Uudessa Testamen-
tissa heprealaisten kirjeessä 
selitetään, että Jeesus on saman 
järjestön jäsen kuin Melkisedek 
eikä hän ole heprealaisen Aa-
ronin pappiskastin jälkeläinen: 
”jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, 
ei päivien alkua eikä elämän 
loppua, mutta joka on Jumalan 
Poikaan verrattava - hän pysyy 
pappina ainaisesti.”  (Hepr. 7:3) 
Tällä ei ole mitään tekemistä 
veri- tai sukusyntyperän kanssa, 
”joka ei ole siksi tullut lihallisen 
käskyn lain mukaan, vaan ka-
toamattoman elämän voimasta”. 
(Hepr. 7:16) On mahdollista, 
että Uudessa Testamentissa on 
esoteerisen järjestön toimintaa  
evankeliumien tapahtumien 
taustalla.

Kertomus muodonmuutok-
sesta voidaan tulkita siten, kun 
Jeesus toi muutaman valitun 
oppilaansa Manly P. Hallin ku-
vaamien ”hyvin arvokkaiden” 
luo. Synoptiset evankeliumit ku-
vaavat sitä. (Matt. 17:1–8; Mark. 
9:2–8; Luuk. 9:28–36) Kun tästä 
on kerrottu ajasta aikaan, tilan-
teesta on tullut yliluonnollinen 
myytti, joka kuvaa  Mooseksen 
ja Eliaan haamujen ja Jumalan 
kohtaamista ja Jumala sanoo 
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”tämä on minun Poikani”. Vaik-
ka  Uspenski ei käsittelekään 
tätä kirjassaan, se täyttää täy-
dellisesti hänen selityksensä 
esoteerisesta koulusta. Jos 
katsotte Luukkaan evankeliumia, 
se alkaa ”Totisesti minä sanon 
teille: tässä seisovien joukossa 
on muutamia, jotka eivät maista 
kuolemaa, ennen kuin näkevät 
Jumalan valtakunnan”. (Luuk. 
9:27)  Kahdeksaa päivää myö-
hemmin, Pietari, Jaakob ja Jo-
hannes lähtevät Kirkastusvuorel-
le ja he kohtasivat Mooseksen, 
Eliaan ja pilvestä tulevan äänen. 
Kuitenkin he olivat tavallisia mie-
hiä eivätkä henkiä Luukkaan mu-
kaan. Esoteerisessa yhteisössä 
on tavallista, että käytetään sala-
nimiä, koska esoteeristen koulu-
jen vainoamisen vuoksi oli syytä 
käyttää muita nimiä. Vuorelta 
palaamisen jälkeen oppilaita 
kehotettiin pitämään tapaamista 
salaisena, ja näin tapahtuu jos 
he olisivat kohdanneet salaisen 
koulun jäseniä.

Jos, kuten Uspenski olettaa, 
taivaan valtakunta on esoteeris-
ten koulujen vertauskuva kuten 
Melchizedekin veljeskunta ja 
”Johannes Kastajan päivistä 
tähän asti hyökätään taivasten 
valtakuntaa vastaan, ja hyök-
kääjät tempaavat sen itselleen,” 
(Matt. 11: 12), silloin on kyseessä 

historiallinen ennakkotapaus, 
joka viittaa laajempaan salaiseen 
järjestöön, ei pelkästään Juude-
assa kaksi tuhatta vuotta sitten, 
vaan myös kautta historian. Esi-
merkiksi John J. Robisonin 6 teos  
Born in Blood – the Lost secrets 
of Freemasonry tarkentaa Temp-
peliherrain Ritarikunnan vainoja 
perjantaina, lokakuun 13. päivä 
vuonna 1307 ja kertoo joidenkin 
ritareiden olleen maanalaisina 
Skotlannissa ja taistelleen Ban-
nockburnin taistelussa Robert 
Brucen johtamana vuonna 1314; 
samoin on ajateltu, että Vapaa-
muurari-ritarikunnan skottilainen 
perinne, esoteerinen järjestö, 
joka tuli julki vuosisatoja myö-
hemmin juontuu suoraan tästä 
perinteestä.

Vuotta 1307 seuranneen su-
kupolven aikana perustettiin uusi 
esoteerinen järjestö nimeltään 
the Order of the Garter ja sen en-
simmäiset toimet olivat 1320-lu-
vulta. Se vaikutti myös Oxfor-
din Yliopiston perustamiseen 
vuonna 1379 sekä  Winchester 
College  perustamiseen vuonna 
1382. Näyttää ilmeiseltä, että 
Temppeliherrat siirtyivät uuteen 
Order of the Garter - järjestyk-
seen isältä pojalle tapaan. Siksi 
on mahdollista otaksua, että jos 
samanlaista vainoa tapahtui Juu-
deassa ennen Jeesuksen aikaa, 



Marraskuu 202019

muutos on voinut tuoda uuden 
vihittävien sukupolven vanhem-
malle sukupolvelle ”ylemmän 
arvoaseman” ja on mahdollista 
Luukkaan 9:35 mukaan: ”Ja 
pilvestä kuului ääni, joka sanoi: 
”Tämä on minun Poikani, se 
valittu; kuulkaa häntä!” , ääni 
voi olla sananmukaisesti isä, 
Jeesuksen adoptoitu tai oikea 
isä, välittäen auktoriteettiaan 
seuraavalle sukupolvelle. Täten 
ei ole tarvetta yliluonnolliseen 
olentoon ja kuten on kuvattu 
Kirjeessä heprealaisille, tämä oli 
Melkisedekin järjestö.

the Levitikon- kirjassa on se-
lostus: the Gospels According 
to the Primitive Church (2010)7  
Evankeliumi primitiivisen kirkon 
mukaan; mikä on vaihtoehtoi-
nen pyhä kirjoitus Johanneksen 
evankeliumille.  Vuonna 1804, 
vuotta ennen Napoleonin tuloa 
keisariksi, ranskalainen lääkäri 
Bernard-Raymond Fabre-Pa-
laprat  löysi tämän muinaisen 
käsikirjoituksen eräästä Pariisin 
kirjakaupasta. Kirjan esipuhees-
sa kerrottiin, että ”tämä käsikirja 
on Kreikassa, pergamenttia 
ja vuodelta 1154. Se on kopio 
viidennen vuosisadan käsikirjoi-
tuksesta, jonka Idän veljemme 
ovat säilyttäneet, ja samanlainen 
kopio on Lännessä”. Mielenkiin-
toista tässä kirjoituksessa on, 

että se on suurimmalta osalta 
samanlainen kuin Johanneksen 
evankeliumi lukuun ottamatta 
ylösnousemuksen kuvausta ja 
se loppuu lukuun 19. Siinä on 
joitakin pieniä virheitä ja lisä-
lauseita, mutta luvussa 6, kun 
juutalaiset kyseenalaistavat 
Jeesuksen väitettä, että hän on 
tullut alas taivaasta, tavanomai-
nen hämmennys on, että he 
tuntevat hänen vanhempansa: 
”Emmekö tunnekin hänen äitinsä 
ja isänsä?” Kuitenkin Levitikonis-
sa kerrotaan: ”Miten hän nyt 
sanoo, ´minä olen tullut taivaas-
ta´? Siksikö, että hän eli kreikka-
laisten keskuudessa ja on tullut 
keskustelemaan kanssamme? 
Onko siinä mitään yhteistä hä-
nen egyptiläisiltä oppimansa ja 
sen kanssa, mitä isämme opetti 
meille?” Tämä kreikkalainen 
mysteeri vahvistuu Johanneksen 
evankeliumissa 12:24, missä 
kreikkalaiset tulevat tapaamaan 
Jeesusta ja hän puhuu heille 
tutulla symboliikalla, joka on 
Eleusiin Mysteereistä (Demete-
rin kultti): ”Totisesti, totisesti: jos 
vehnänjyvä ei putoa maahan 
ja kuole, se jää vain yhdeksi 
jyväksi, mutta jos se kuolee, se 
tuottaa runsaan sadon. Joka 
rakastaa elämäänsä, kadottaa 
sen; mutta joka tässä maail-
massa panee alttiiksi elämänsä, 
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saa osakseen ikuisen elämään.” 
(Joh. 12:24-25) Lisäksi tätä 
vertauskuvaa voi käyttää Lasa-
ruksen kuolleista nousemisesta, 
jolloin se olisi mysteerikoulun 
mystinen kuolema (tai kabba-
listisen elämänpuun elämän-
läksy, Daath) ja ylösnousemista 
joka tapahtui keskellä Juudeaa, 
missä mysteerinäytelmät olivat 
kiellettyjä kuten ne ovat olleet 
kautta aikojen, kuten myös tie-
tyissä kulttuureissa nykyisinkin. 
Mitä se merkitsee, ei liity tämän 
kirjoituksen sisältöön, kuitenkin 
heprealaisessa hierarkiassa se 
oli vaarallista, kuten nähdään 
Johanneksen evankeliumista 
11:50, jossa ylimmäinen pappi 
Kaifas sanoo: ”Ettekö ajattele, 
että teille on parempi, että yksi 
ihminen kuolee kansan edestä, 
kuin että koko kansa hukkuu?” 
Siitä päivästä lähtien he juonit-
telivat, miten he toimisivat saat-
taakseen Jeesuksen kuolemaan 
ja siitä lähtien Jeesus ei kulkenut 
avoimesti juutalaisten keskuu-
dessa. Näin on voinut olla, jos 
mysteerit olivat Juudeassa kiel-
lettyjä ja taivaan valtakuntaa 
(esoteerisia kouluja) vainottiin. 
Näin juuri yksi esimerkki Luuk-
kaan sanoista (Luuk. 11:52) tulee 
selväksi: ”Voi teitä, te lainoppi-
neet, kun te olette vieneet tiedon 
avaimen! Itse te ette ole menneet 

sisälle ja sisälle meneviä te olette 
estäneet.”

Johtopäätökset
 Tuomaan gnostilaisessa 

evankeliumissa Jeesus sanoo: 
”He, jotka ovat mysteerieni ar-
voisia, heille tahdon kertoa mys-
teerini.” Lyhyesti ilmaistuna; kun 
on kyse luonnollisen uskonnon 
käsitteestä ja luonnosta löyty-
västä selvästä totuudesta, nämä 
mysteerit ovat yhtä ja samaa 
pakanallisten mysteerikoulujen 
opetusten kanssa, jotka olivat 
tuohon aikaan kiellettyjä muuka-
laisvihamielisessä heprealaises-
sa yhteisössä. Vaikka nykyisin 
kristinuskoa pidetään pakanal-
lisen uskonnon vastakohtana, 
Uspenski kirjoittaa:

Kristinusko voi olla paka-
nuutta ja pakanuus voi olla 
kristinuskoa. (…) Kirkollinen 
kristinusko on täysin vääristä-
nyt Kristuksen ajatukset, mutta 
jotkut ”sydämeltään puhtaat” 
kirkolliset ihmiset voivat olla 
matkalla ymmärtämään oi-
kealla tavalla alkuperäistä 
totuutta. (s.36-37)
Siksi voi olla mahdollista Us-

penskin  A New Model of the 
universe -kirjoituksen pohjalta, 
että esoteerisilla kouluilla tai 
järjestöillä on ollut vaikutusta, 
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josta on löydetty todisteita Uuden 
Testamentin Kirjeistä Heprealai-
sille ja Luukkaan evankeliumissa 
kerrotusta muodonmuutoksesta. 
Jos tulkitsemme Lasaruksen 
kuolleista nousemisen pakanal-
liseksi mysteerinäytelmäksi, jota 
esitettiin Juudeassa, joka kielsi 
esoteeriset liikkeet, niin silloin 
voi olla vielä paljon muuta, joka 
aukeaa näin ajatellen.
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Niiden monien kuuluisien, 
ruusuristiläistä perinnet-

tä edustavien maalareiden ja 
runoilijoiden joukossa, jotka lei-
mahtivat loistamaan kirjalliselle 
taivaalle 1700- luvun lopulla ja 
1800- luvun alussa, William Bla-
ke erottautuu yhtenä kaikkein va-
laistuneimmista mielistä, joiden 

kautta jumalallinen viisaus virtasi 
ihmiskunnalle. Blaken kyky sym-
bolisoida suuria totuuksia taiteen 
kautta on vailla vertaa. Hänen 
maalauksensa ja runonsa pal-
jastivat oman aikansa miehille ja 
naisille sen, mitä Jacob Böhmen 
esoteerinen filosofia oli paljas-
tanut 1600- luvun Euroopalle. 

the Rosicrucian Beacon 
syyskuu 2020
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Niiden monien muiden suurten 
mystikoiden lailla, jotka kirjoitti-
vat innoittavia teoksia auttaak-
seen kamppailevaa ihmiskuntaa 
hengettömältä, perinteisyyteen 
sidotulta ja kiihkomieliseltä tiel-
tä. Blakea ei juuri ymmärretty 
eikä hän saanut ansaitsemaan-
sa mainetta omana aikanaan. 
Pian kuolemansa jälkeen hänet 
kuitenkin tunnustettiin neroksi ja 
tänä päivänä hänen nimensä on 
korkealla Englannin kuolematto-
mien ajattelijoiden listalla.

Blake syntyi Lontoossa vuon-
na 1757 toisena perheen viides-
tä lapsesta. Hänen isänsä oli 
sukankutoja ja varsin varakas. 
Ollessaan kahdeksan vuoden 
ikäinen nuori William sai kauniita, 
outoja näkyjä. Luonto ei ilmenty-
nyt hänelle tavallisessa hahmos-
saan vaan itsensä todellisessa, 
kuninkaallisessa loistossa. Sekä 
hänen vanhempansa että kaikki 
muut pilkkasivat ankarasti, kun 
William kertoi heille näyistään. 
Kun William kerran juoksi äitinsä 
luo kertoakseen hänelle, että oli 
juuri nähnyt näyssä profeetta 
Hesekielin seisomassa pihan 
puun alla, William ei suinkaan 
saanut ansaitsemaansa hyväk-
syntää moisesta kunniasta vaan 
sen sijaan tukevan selkäsaunan 
liian vilkkaasta mielikuvituksesta. 
Lopulta Williamin palava into 

luoda taivutti kuitenkin hänen 
vanhempansa päästämään hä-
net piirustusoppiin.

Myöhemmin hän oli oppipoi-
kana James Basirella, Lontoon 
Society of Antiquaries’in kai-
vertajalla. Basire lähetti nuoren 
Williamin Westminster Abbeyn 
katedraaliin tekemään luonnok-
sia. Siellä, Edward Tunnustajan 
kappelissa, Westminsterin Py-
himmässä Pyhässä, hän kopioi  
edesmenneiden kuninkaiden 
ja kuningattarien veistoskuvia. 
Juuri siellä hän piirsi ensimmäi-
sen merkittävän kuvansa ”josef 
Arimatialainen Albionin kallioiden 
keskellä”.
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Blaken taiteen  
perusnäkemykset

Blakea kiinnosti suuresti ta-
rina Pyhästä Graalista, taikuri 
Merlinistä ja kuningas Arthurista 
sekä hänen Pyöreän Pöydän 
ritareistaan. Ikävuosien 12 ja 
20 välillä Blake kirjoitti heitä 
koskevat ensimmäiset runonsa. 
Aikanaan hänestä tuli taiteilija ja 
häntä kehotettiin maalaamaan 
öljyväreillä. Hän kokeilikin sitä 
jonkin aikaa, mutta hylkäsi sen 
pian sanoen, että öljymaalaus 
oli riittämätön hänen tyylilleen. 
Hän kuvaili, että öljymaalit ”up-
posivat”, ottivat pois sen loiston 
ja värit, joita hän haki.

Värivaikutelma (Blake selitti) 
ei ole riippuvainen siitä, mihin 
värit laitetaan vaan siitä, mihin 
valo ja varjot asetetaan. ja että 
kokonaisuus riippuu muodosta 
ja ääriviivoista ja siitä mihin ne 
laitetaan. jos tämä tehdään vir-
heellisesti, ei värivaikutelma voi 
koskaan olla oikea.

Hänen suorasukaiset väit-
teensä ja oudot näkemyksensä 
herättivät tulista vastarintaa 
useissa asemaa saavuttaneissa 
taiteilijoissa, mutta silti näiden oli 
myönnettävä, että Blaken luo-
muksissa oli syvää värien ja sym-
bolisen näkemyksen kauneutta. 
Frederick Tatham, ystävä Blaken 

myöhemmiltä päiviltä ja hänen 
elämäkertansa kirjoittaja sanoi:

”Hänen ajatuksensa ja maa-
lauksensa näyttävät olevan 
keijukaisten inspiroimia ja hänen 
värinsä näyttävät siltä, kuin ne 
olisivat prisman henkien loistavil-
ta siiviltä pudonneita kukkasia”.

Kahdenkymmenenneljän ikäi-
senä Blake rakastui nuoreen 
neitoon, joka ei kuitenkaan vas-
tannut hänen tunteisiinsa. Bla-
ke sairastui ja vetäytyi maalle 
tervehtyäkseen Boucher’in per-
heen luona. Siellä hän tapasi 
perheen tyttären Catherinen, 
jonka myötätunto ja huolenpito 
saivat Blaken kiintymään tyttöön. 
Vuotta myöhemmin he menivät 
naimisiin ja heidän välillään 
vallitsi ihanteellisen kaunis ja 
keskinäisesti toisilleen omistau-
tuneiden liitto aina Blaken hänen 
seitsemäntenäkymmenentenä 
ikävuotenaan tapahtuneeseen 
kuolemaan saakka. Vaimo kuoli 
neljä vuotta myöhemmin.

Mielikuvitus
Blake vakuutti ystävilleen, 

joiden joukossa oli joitakin oman 

Hänen suorasukaiset väit-
teensä ja oudot näkemyksen-
sä herättivät tulista vastarintaa 
useissa asemaa saavutta-
neissa taiteilijoissa.
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aikansa kuuluisimmista mie-
histä, että hän kykeni tuomaan 
mielikuvansa mielensä silmien 
eteen niin kirkkaasti, että suun-
nittelussa ei ollut erehtymisen 
mahdollisuutta. Blake kertoi 
myös, että hänellä oli usein seu-
rassaan henkiä, jotka opettivat 
ja neuvoivat häntä. Hänen eri-
koislaatuisen hieno, koskettava 
maalauksensa ”Näky jaakobin 
portaista” paljastaa välittömästi 
jokaiselle tosi mystikolle, mitä 
Blake tällä tarkoitti. Vastaavasti 
hän selitti, että hän kykeni kut-
sumaan kuolleista edesmen-
neitä ja keskustelemaan heidän 
kanssaan maalaustekniikoista. 
Blaken omilla luomuksilla onkin 
varsin voimakasta vastaavuutta 
Cinquecenton eli 1500-luvun 
aikakauden tyyliin. Hän ihaili sy-
västi Rafaelin ja Michelangelon 
teoksia.

Mystikkona Blakelle olivat 
paljastuneet universumin ju-
malalliset ihmeet ja luonnon 
salaisuudet. Kerran eräs mah-
dollinen tukija kommentoi, että 
Blaken maalaukset olivat hiukan 
liian epärealistisia. Tällöin Blake 
vastasi: 

”sama puu, joka liikuttaa yh-
den ihmisen ilon kyyneliin, on 
jonkun toisen silmissä vain vih-
reä, edessä oleva este. jotkut 

näkevät Luonnon naurettavana 
ja epämuotoisena ja heitä varten 
minä en säätele maalausteni 
mittasuhteita. jotkut harvat eivät 
näe Luontoa ollenkaan. Mutta 
mielikuvituksella varustetulle 
ihmiselle Luonto on itse mieliku-
vitus. ihminen näkee asiat oman 
laatunsa mukaisesti. Minulle 
tämä maailma on yhtäjaksoista 
mielikuvituksen inspiroimaa 
visiota ja olen imarreltu, kun 
minulle sanotaan niin.”

Miksi (Blake sanoi myöhem-
min) Raamattu on viihdyttävämpi 
ja opettavaisempi kuin mikään 
muu kirja? eikö siksi, että se 
on suunnattu mielikuvitukselle, 
henkiselle aistimukselle ja vain 
välillisesti  ymmärrykselle ja 
järjelle? Ajatelkaapa mitä lordi 
Bacon sanoi: ”tunne tavoittaa 
mielikuvituksen ennen kuin järki 
on tehnyt päätöksensä ja järki 
tavoittaa mielikuvituksen ennen 
kuin päätös voidaan tehdä.” Mie-
lihyväkseni olen havainnut, että 
suuri joukko kuolevaisista lähim-
mäisistäni voi valaista näkyjäni. 
erikoisesti niitä ovat valaisseet 
lapset, jotka ovat saaneet taidet-
tani pohtiessaan suuremman ilon 
kuin olisin koskaan ajatellutkaan.

Blakella oli elämässään yksi 
kauhistuksen aihe, rikkauden 
pelko...
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Blaken maalaus jaakobin portaista. uni, jonka raamatullinen 
patriarkka jaakob näki matkallaan pois eesaun luota. 

ensimmäinen Mooseksen kirja 28: 11-19.
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Piittaamattomuus maallisesta 
omaisuudesta

Blakella oli elämässään yksi 
kauhistuksen aihe… rikkauden 
pelko, jonka hän jatkuvasti julisti 
”tuhoavan luovan taidon”. Hän ei 
ollut rikas eikä köyhä ja hänelle 
läheisimmät ihmiset vahvistivat, 
että hänellä näytti aina olevan 
riittävästi varoja, joilla elää ja 
tehdä itsensä ja vaimonsa on-
nellisiksi ja tyytyväisiksi. Heidät 
molemmat tunnettiin suuresta 
hyväntekeväisyydestään ja lak-
kaamattomasta hyvyydestään 
ihmisiä kohtaan. Heillä oli aina 
jonkin verran rahaa sivuun lai-
tettuna annettavaksi kenelle 
tahansa tarpeessa olevalle.

Blake eli kuten monet mystikot 
ennen häntä ja hänen jälkeensä 
ovat eläneet… osoittaen täy-
dellistä välinpitämättömyyttä 
aineellisten rikkauksien loistoa 
kohtaan. Häntä ei koskaan ym-
märretty. Itse asiassa monet 
pitivät häntä hulluna. Blake 
saattoi antaa kerrassaan häm-
mentävän vastauksen henki-
lölle, joka pelkästään laiskasta 
uteliaisuudesta kyseli häneltä 
jotakin ja tämä vastaus vakuutti 
kysyjän epäilykset Blaken mie-
lenvikaisuudesta. Mutta sielulle, 
joka oli innokas saamaan tietoa 
ja valaistusta, Blake osoittautui 

syvällisen viisauden lähteeksi. 
Hän eli tässä maailmassa mutta 
hän ei ollut tästä maailmasta. 
Hän jakoi enkelimäiset näkynsä 
paperilla ja kirjoituksissaan niille 
oman aikansa harvoille ihmisille, 
jotka tiesivät, mikä suuri mystik-
ko hän oli.

Taivaan lähettiläät
Kun hänen nuorin veljensä 

kuoli, Blake selitti, että veli oli 
eräänä yönä ilmestynyt hänel-
le ja paljastanut keinon, jonka 
avulla hän pystyi keksimään ja 
ottamaan käyttöön menetelmän, 
jota hän nimitti myöhemmin ”Va-
laistuksi painamiseksi”.

”en ole häpeissäni, peloissani 
tai vastentahtoinen kertomaan 
(hän kirjoitti ystävälleen) sitä, 
mitä kertoa pitää: Olen taivaal-
listen viestintuojien ohjauksen 
alainen päivin ja öin.”

Kaikki, jotka hakevat pyhitty-
nyttä elämää ja Jumalan lähei-
syyttä, tulevat ainakin yhden 
kerran kulkemaan epätoivon 
ajanjakson lävitse… seitsemän-
nen jakson tai sielun pimeän yön 
lävitse. Blaken mystiset kuvat ja 
runous kohtasivat pilkkaa kriiti-
koilta ja niiltä, jotka olivat kateel-
lisia hänen kyvyistään. Lopulta 
tämä hänen taiteellisten pyrki-
mystensä torjunta johti hänet 
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hänen elämänsä synkimpään 
hetkeen ja maailma näytti mure-
nevan hänen ympärillään. Blake 
lähti Lontoosta ja asetti kykynsä 
erään varsin vaativan ystävän 
käytettäviksi. Tällä ystävällä oli 
silmää enemmän taloudelliselle 
hyödylle kuin taiteen edistämi-
selle. Vastoin luontoaan Blake 
teki miniatyyrejä. Hän hylkäsi 
”mielikuvitteellisen” taiteen, joka 
on taiteen korkein laji ja siirtyi 
”jäljittelevän” taiteen pariin, joka, 
vaikka ehkä onkin tuottoisam-
paa, ei anna tyytyväisyyttä eikä 
luo arvoa. 

”kerronpa sinulle (hän kirjoitti 
yhdelle läheisimmistä ystävis-
tään) tietäen, että et käsitä ker-
tomaani väärin. On enemmän 
kuin totta, että jos olisin ollut 
riippuvainen ainoastaan kuole-
vaisista asioista, sekä minulle 
että vaimolleni olisi käynyt huo-
nosti. tulen hämmästyttämään 
jokaista tässä maassa kärsiväl-
lisyydelläni ja kyvylläni sietää 
loukkauksia loukkausten jäl-
keen. Vakuutan sinulle, että jos 
olisin voinut palata Lontooseen 
kuukauden jälkeen tänne saa-
pumisestani, olisin tehnyt niin. 
Mutta henkiystäväni käskivät 
minua kärsimään kaiken vaieten 
ja kulkemaan läpi mutisematta.”

Blaken päätelmästä käy ilmi, 

että hän oli läpäisemässä suurta 
koetta. Ruusuristiläiset tuntevat 
tämän ajanjakson ”sielun pime-
änä yönä”. Ajanjakso, jonka läpi 
hän oli kulkemassa ja josta hän 
ilmaantui loistaen sisäistä va-
loa, joka paloi sitä loistavammin 
pakollisen toimettomuutensa jäl-

keen. Pian hän oli taas Lontoos-
sa, jossa hän palasi aikaisem-
paan elämäänsä ja työhönsä.

Ihmisyyden ihmeet
Blake oli tietoinen ihmisolen-

nossa piilevistä ihmeistä. Hän 
oli innokas valaisemaan muita 

Muinainen päivä, joka loi maa-
pallon ensimmäisen piirin.
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paljastamalla voimia, joita he 
voisivat löytää sisimmästään, 
jos he vain ottaisivat käyttöön 
muutamia yksinkertaisia luon-
nonlakeja.

”Oi, miten ihmeellisiä ovatkaan 
ihmislapset! (Blake kirjoitti). 
Luoja suokoon, että he tarkaste-
lisivat henkistä elämäänsä, riip-
pumatta siitä kevyestä varjosta, 
jota normaalielämäksi kutsutaan 
ja että he edistäisivät toinen 
toisensa henkisiä ponnistuksia, 
jokainen asemansa mukaises-
ti… Jos havainnoinnin ikkunat 
puhdistettaisiin, kaikki ilmentyisi 
ihmiselle sellaisena kuin se to-
dellisuudessa on; äärettömänä. 
Sillä niin kauan kuin ihminen on 
sulkeutunut itseensä, hän näkee 
kaiken kuin luolan katossa olevi-
en rakosten läpi.

Aito henkinen elämä
Mielikuvitus oli se sana, jota 

Blake käytti viitatessaan aitoon 
henkiseen elämään.

”en tunne muuta kristinuskoa 
enkä evankeliumeja kuin sekä 
ruumiin että mielen vapauden 
toteuttaa mielikuvituksen juma-
lallisia taitoja: Mielikuvituksen, 
todellisen ja ikuisen maailman, 
josta tämä aineellinen universu-
mi on ainoastaan kalpea varjo. 
Mielikuvituksen maailman, jossa 

me tulemme elämään ikuisissa ja 
aineettomissa olemuksissamme 
sitten kun näitä aineellisia, kuole-
vaisia ruumiita ei enää ole”. 

Vaikka hänen mystiset maa-
lauksensa saattoivat vaikuttaa 
oudoilta tavallisen ihmisen sil-
missä, ne aivan varmasti ve-
tosivat henkistä valaistumista 
etsiviin ihmisiin ja jotkut aikansa 
suuret taiteilijat arvostivat niitä 
suuresti. Sekä Romney että 
Füseli olivat Blaken maalausten 
hartaita ihailijoita ja Coleridge 
ja Wordsworth ihailivat hänen 
runouttaan. Blake luki kirjoja nii-
den alkuperäiskielillä, jotka hän 
oli itsekseen opiskellut. Vielä yli 
kuusikymmentävuotiaana hän 
luki Dantea, vaikka hän ei sitä 
ennen ollut osannut italiaa.

Siirtymä
Vähän ennen kuolemaansa, jo 

vuoteenomaksi jouduttuaan, hän 
toteutti kuuluisimman teoksensa 
”the Ancient of Days striking the 
First Circle of the earth”. Hän 
sai idean maalaukseen Miltonin 
kirjan ”kadotettu Paratiisi” seitse-
männen kirjan riveistä ”Hän otti 
kultaisen harpin…”

Blake puhui tyynesti lähes-
tyvästä siirtymisestään kor-
keampaan olemassaoloon ja 
piti sitä kuolemana ainoastaan 
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nimellisesti. Kerrotaan että Bla-
ken elämän onnellisin ja iloisin 
aika oli hetki juuri ennen hänen 
siirtymistään. Hän lauloi niin 
kauniisti, että kuulijat liikuttuivat 
sanattomiksi laulun mystisen 
sisällön vuoksi.

”Hänen ilonpurskahduksensa 
saivat huoneen yhä uudestaan 
raikumaan, muistelee tatham. 
seinät soivat ja resonoivat siu-
nattua sinfoniaa. se oli alku-
soittoa pyhimysten hymneille ja 
taivaan kuorolle. se oli laulua 
vastauksena enkeleille. sitten 
hänen henkensä poistui kevyen 
tuulenhenkäyksen lailla.”

Eräs toinen ystävä kirjoitti 
Blakesta:

”Hän oli enemmän niiden mui-

naisten hyveiden ruumiillistuma 
kuin koskaan uskoin tässä elä-
mässä näkeväni. Hän ei pelännyt 
mitään enemmän kuin aineellista 
rikkautta, sillä silloin hän menet-
täisi henkiset rikkautensa. Hän 
oli samanaikaisesti esiintymises-
sään ylevä ja yksinkertainen ja 
hellä kuin lapsi.”

Sen Blakelle vallitsevan totuu-
den, jota hän toi esille lähes 70 
elinvuotensa aikana voi tiivistää 
yhteen hänen omista riveistään:

”Luonnon luomisvoimalla ei 
ole rajoja mutta mielikuvituksel-
la on. Luonto ei mukaile mutta 
mielikuvitus mukailee. Luonnolle 
ei ole mikään yliluonnollista ja 
siitä seuraa: Mielikuvitus sisältyy 
ikuisuuuteen.”

Mielen on käännyttävä kohti Jumalaa samalla tavalla kuin 
silmän on suuntauduttava kohti auringon valoa. Silmä nä-

kee auringon valon. Sitten auringon valossa se havaitsee värit ja 
kohteitten muodot. Pimeyden ja kaaosmaisen muotoja vailla olevan 
alun jälkeen silmä rakastaa valoa katsoessaan sitä. Katsoessaan 
se valaistuu, ottaessaan vastaan valon säteet se tulee tietoiseksi 
värien ja muotojen kautta maailmasta.

Marsilio Ficino 1433-99
Humanistinen filosofi ja neoplatonikko
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