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Johanneksen evankeliumin selityksiä 

 

[Lucifer, XI vsk., nro 66, helmikuu 1893, s. 449–456 ja XII vsk., nro 67, maaliskuu 1893, s. 20–30] 

 
[Seuraavat selitykset muodostivat keskustelun pohjan Blavatsky-loosin tapaamisissa lokakuussa 1889. Valmistin ne 

ennen kokouksia enimmäkseen muistiinkirjoitetuista H. P. B:n selityksistä. Koska on mahdotonta saattaa tätä aineistoa 

mihinkään täsmälliseen muotoon, näiden selitysten täytyy olla pelkästään vihjeitä opiskelijoille ja etenkin hyödyllisiä 

esimerkkejä H. P. B:n tulkintatavasta. – G. R. S. Mead] 

 

Tämä alustuskirjoitus käsittelee pääasiassa alkutekstin aloitusjakeiden käännöstä ja kiinnittää 

huomion käännöksen epäselviin kohtiin ja vapauteen, jota voi käyttää ilman että tekee väkivaltaa 

kreikan kielelle. On kiinnostavaa jopa niistäkin, jotka eivät ymmärrä alkukieltä, huomata, miten 

vaarallista on luottaa tarjolla olevaan käännökseen tai oikeastaan mihin tahansa käännökseen 

ilman monisanaista kommentaaria. Sitä paitsi kun ymmärretään, että sellaisia hankaluuksia 

ilmaantuu jopa silloin, kun alkuperäinen kirjoitus on kreikkaa, on helppo nähdä, että käännös 

hepreankielisistä teksteistä, kielestä, joka on ytimeltään okkultista ja avoin rajattomille 

merkityksen vaihteluille, on täynnä paljon enemmän epäselvyyttä. 

Juutalaisten kirjoitusten alkuperäinen teksti on kirjoitettu ilman vokaalimerkkejä, ja jokaisella 

koulukunnalla oli oma perimätietonsa, mitä merkkejä tulisi käyttää. Sen tähden, miksi pitäisi pitää 

kiinni yhden erityisen, masoreettisen, koulukunnan merkintätavasta ja poissulkea kaikki muut. Se 

menee muiden paitsi oikeaoppisten, sokeasti raamattuun uskovien ymmärryksen yli. 

Tältä kannalta katsoen tämä alustuskirjoitus on varmasti mielenkiintoinen. 

 

I  

 

1. Alussa oli Logos, ja Logos oli pros ton theon, ja Logos oli theos. 

Jo aivan tuossa ensimmäisessä jakeessa tulee esille suuri vaikeus, nimittäin tuon kummallisen 

sanayhdistelmän pros ton theon tulkitseminen. Vulgatassa se on käännetty apud Deum, "Jumalan 

kanssa" – ei "yhdessä Jumalan kanssa", joka olisi cum Deo, mutta merkityksessä "luona", 

"vieressä". Mutta ilmaiseeko latinan apud samaa kuin kreikan pros? Prepositio apud ilmaisee 

lepoa, mutta kreikan pros akkusatiivin yhteydessä ilmaisee pohjimmiltaan liikettä – latinan versus, 

adversus, ilmaisten itse asiassa vihollisuuden ajatusta ja metaforisesti vertailua. Sanojen pros ton 

theos kääntäminen "Jumalan kanssa" ei selvästikään ole perusteltavissa, kun sanan tavanomainen 

merkitys otetaan huomioon.  

Kaikki mitä voidaan sanoa käytettävissämme olevasta tekstistä, on se, että Logoksesta on 

väitetty jotain suhteessa Jumalaan, ja että tämä väite eroaa huomattavasti siitä, että "Logos oli 

"Jumala". Meillä on sen tähden vapaus antaa tuolle sanonnalle filosofinen tulkinta. 

Huomattakoon, että theos-sanan edessä jossakin yhteydessä käytetään artikkelia ja toisissa 

kohdissa ei. Logos oli Jumala eli Jumaluus; se merkitsee, että Ensimmäinen eli Ilmenemätön Logos 

on olennaisesti sama kuin Parabrahman. Mutta kun kerran ensimmäinen mahdollinen Piste 
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ilmestyy, onkin silloin olemassa tuo Piste sekä ho logos ja ho theos sekä niiden suhde toisiinsa, 

mikä on ilmaistuna lauseessa: "Tuo Logos oli pros ton theon."  

Tuo sanonta on jälleen Roomalaiskirjeessä (5:1): "Meillä on rauha Jumalan kanssa" (eirênên 

pros ton theon). 

2. Se (Logos) oli alussa pros ton theon. 

Miksi tämä toistetaan? Tarkoittaako se, että ensimmäisessä "manvantarisessa aamunkoiton 

välkkeessä" olivat sekä Logos että mûlaprakriti1 läsnä? 

Mutta tässä syntyy epäilys: merkitseekö arkhê "alkua"? Mehän tiedämme, että suuri 

erimielisyys on vallinnut siitä, miten Genesiksen ensimmäinen jae on tulkittava, ja vaikka oikeaop- 

piset kääntävät sen "alussa", Jerusalemin targum selittää tuon berêsîth-sanan merkitsevän 

"viisaudessa". 

Nythän Godfrey Higgins teoksessaan Anacalypsis, Inman ja suuri joukko samaan koulukuntaan 

kuuluvia kirjoittajia ovat osoittaneet, että kreikan sana arkhê on sama kuin argha, ark, argo, laiva, 

jolla Jason purjehti etsimään "kultaista taljaa" (Apollonios Rhodoslaisen Argonauticassa), ja on sen 

vuoksi sama kuin Jagad-yoni, "maailmankaikkeuden kohtu" eli oikeastaan sen aineellinen syy eli 

kârana purânoiden kommentaattoreiden mukaan2, mutta esoteerisen filosofian mukaan tuon syyn 

aatteellinen henki. Se on buddhalaisten Svabhavat ja vedântinien mûlaprakriti.  

Jos näin on, meidän on etsittävä toista tulkintaa. 

Ensimmäinen Logos oli mûlaprakritissa. Piste avaruuden ympyränkehässä, "jonka keskipiste 

on kaikkialla eikä kehä missään". 

Hyvä näin. Mutta mikä sitten on ero sanojen Theos ja ho Theos välillä? Kumpi on ylempi 

merkitykseltään; voiko kummankaan sanoa olevan sama kuin Parabrahman? 

Merkitseekö se, että pralayassa Logos on liittynyt eli yhdistynyt vain Parabrahmaniin ja on itse 

asiassa yhtä Sen kanssa? 

Jos niin on, toinen jae merkitsisi, että Logos, silloin kun erilaistuminen ei vielä ole tapahtunut, 

on pelkkää henkeä ja yhdistyneenä vain henkeen kuuluviin asioihin. 

Mutta jos kuitenkin tämä on tarkoitus, on vaikeata ymmärtää, miksi määräävä ho-artikkeli on 

jätetty pois arkhê-sanan edestä. 

3. Kaikki on olemassa sen (nimittäin Logoksen) kautta, ja ilman sitä ei ainoakaan asia, joka on 

olemassa, voi syntyä. 

Panta, "kaikki" on erotettava sanasta kosmos, joka esiintyy jakeessa 10. 

Nythän filosofit käyttävät sanaa kosmos tarkoittaessaan järjestettyä maailmankaikkeutta 

vastakohtana käsitteelle indigesta moles (järjestämätön ainepaljous) eli kaaos. Edempänä tullaan 

vielä selvästi näkemään, että kymmenes jae viittaa emanaation eli kehityksen myöhäisempään 

vaiheeseen kuin kolmas jae. Sen vuoksi ei näytä liian rohkealta kääntää sanaa panta sanoilla "koko 

ilmennys", mikä tarkoittaa kaikkia maailmankaikkeuksia ja järjestelmiä. 

                                                 
1
 ['Juuriaine', 'luonnon juuri', alkumateria ennen luomista.]  

 
2
 Salainen oppi, I, 74. 
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Ei mikään puolusta käännöstä "hän on tehnyt kaiken". Verbi gignomai ei merkitse "tehdä" 

vaan "tulla joksikin". On harvinaista nähdä dia-sanaa käytettävän merkitsemässä tekijää tai 

välinettä – "jonkun toimesta". Perusajatus on "kautta", olkoon kysymyksessä paikka tai aika. 

Metaforisesti sitä käytetään syytä ilmaisevassa mielessä, ja myöhemmässä proosassa sitä ainetta, 

josta jotakin tehdään. Niin että vaikka omaksuttaisiin luomisenkin ajatus, osoittautuisi, että kaikki 

on luotu Logoksen "kautta" eli Logoksesta. Verrattaessa näitä kolmea jaetta Genesikseen me 

panemme merkille, että sana tyhjä eli kaaos puutuu kokonaan. Tämä on lisäperuste, minkä vuoksi 

sanaa arkhê on perusteellisesti mietittävä. 

4. Siinä (Logoksessa) oli Elämä, ja Elämä oli ihmisten Valo. 

Zôê (elämä) on toinen asia kuin panta (objektiivinen ilmennys), jossa se on sisällä (piilevänä), 

Logokseen kuuluvana eikä ole emanoitunut sen kautta. Sitä voidaan sen vuoksi pitää Logoksen 

voimana. Nythän kolmannen jakeen Logos ei ole sama kuin ensimmäisen jakeen Logos. 

Olennaisesti tai ikuisuuden kannalta katsoen ne ovat sama, mutta ajassa emanaation eri asteilla 

olevia. Salaisessa opissa tätä Logosta nimitetään Toiseksi tai Kolmanneksi Logokseksi, 

"manvantarisen aamunkoiton loistaviksi pojiksi" tai "rakentajiksi" – seitsenäinen hierarkia. 

Onko sitten tämä Kolmannen Logoksen voima fohat? Ja jos on, onko fôs (valo) buddhi vai 

manas? 

 
Sitä, mitä minä puhun teille pimeässä (en tê skotia), puhukaa te valossa (en tô fôti), ja mitä kuulette "suusta 

korvaan", saarnatkaa te katoilta. – Matt. 10:27. 

Sen vuoksi, mitä te sanoitte pimeässä (en tê skotia), tullaan kuulemaan valossa (en tô fôti), ja sitä mitä olette 

kuiskanneet korvaan kryptoissa (kammioissa, salaisissa huoneissa), tullaan saarnaamaan katoilta. – Luuk. 12:3. 

 

Näissä kohdissa sanaa skotia (pimeys) on käytetty ilmeisesti metaforisessa mielessä, ja se on 

todellakin harvinainen ja myöhäinen sana, jota on hyvin harvoin käytetty fyysisen pimeyden 

merkityksessä; skotia (pimeys) sen vuoksi viittaa esoteerisiin ja sana fôs (valo) eksoteerisiin 

opetuksiin: näiden kahden idean suhde on analogisesti sama kuin sanojen skotia ja fôs 

Johanneksella. 

Tameion (kammio), harvinaislaatuinen sana, jota käytetään Pistis-Sofiassa kâmalokan eri 

osastoista, Suuressa Käärmeessä eli Astraalivalossa. 

"Sitä mitä olette kuiskanneet (lalein) korvaan." Nythän sana lalein (loruta) ei tarkoita 

puhumista tavalliseen tapaan niin kuin oikeaoppisessa tulkinnassa on käännetty: lalein erotetaan 

aina sanasta legein, ja sitä käytetään hyvin usein puhuttaessa musiikista, luonnonäänistä ja 

laulusta. Ne jotka ovat lukeneet gnostilaisista rukousloitsuista ja mysteerinimistä, mantroista jne. 

ymmärtävät, mitä tämä tarkoittaa. 

Tuolla sanalla skotos (käytetty jakeissa: Ef. 5:8; Luuk. 22:53; Matt. 8:12; 2. Piet. 2:17) on joka 

tapauksessa mystinen merkitys, jonka tutkiminen, vaikkakin erittäin kiintoisa tehtävä, veisi meidät 

liian kauas tämänkertaisesta aiheestamme. Meidän on kuitenkin varottava etsimästä tukea 

millekään Uuden testamentin sanan tulkinnalle tukeutumalla muihin kohtiin ja kirjoihin, joissa 

tuota sanaa on käytetty. Uusi testamentti ei ole yhtenäinen; on yhtä hyödytöntä yrittää sovitella 

yhteen tiettyjen sanojen merkityksiä ilman tekstiyhteyttä tai pelkistää niille jokin kertakaikkinen 

merkitys, kuin esimerkiksi väittää, että buddhi-sanalla olisi sama merkitys esoteerisessa 
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koulukunnassa, sankhyassa, joogassa, buddhalaisuudessa tai hindufilosofian muissa 

koulukunnissa. 

5. Ja valo loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. 

Salaisessa opissa tämä pimeys merkitsee puhdasta henkeä ja valo kuvaa ainetta. 
 

Pimeys perimmäiseltä ja metafyysiseltä perustaltaan on subjektiivinen ja ehdoton Valo; kun sen sijaan valo 

näennäisessä säteilevyydessään ja loistossaan on vain joukko varjoja, koska se ei koskaan voi olla ikuinen ja on 

yksinkertaisesti harhakuva eli maya.
3 

 

Käytetäänkö noita sanoja "valo" ja "pimeys" tässä jakeessa samassa merkityksessä? Vai 

merkitseekö se, että tällä "elämällä", joka on Logoksen voima, ihmiset ajattelevat tarkoitettavan 

"valoa", samalla kun se, mikä on korkeampi kuin "valo", nimittäin Logos (eli heille "pimeys"), on 

todellinen "Valo"? "Pimeys ei sitä käsittänyt" merkitsee, että absoluuttinen henki ei käsittänyt eli 

ymmärtänyt tätä harhanomaista "Valoa". 

6. Oli mies, Jumalan lähettämä (parâ theou, ilman artikkelia), jonka nimi oli Johannes. 

7. Hän tuli todistaakseen valosta, jotta kaikilla olisi luottamus sen kautta. 

"Jos tämä "valo" on käsitettävä samaksi kuin kristushenki, se on silloin sama kuin buddhi; 

mutta jos fôs (valo) on manas, vaikeus voidaan välttää tulkitsemalla fôsin tarkoittavan buddhi-

manasta. 

8. Hän ei ollut tuo valo, vaan tuli todistamaan valosta. 

9. Tuo valo oli tosi (todellinen) valo, joka valaisee jokaisen ihmisen (inhimillisen olennon), joka 

tulee maailmaan. 

 

II  

 

1. Alussa (mûlaprakriti) oli Sana (Kolmas Logos), ja sana oli Jumalan kanssa (pros ton theon; 

toinen Logos), ja tuo Sana oli Jumala (Ensimmäinen Logos). 

Kuitenkin kaikki nuo kolme Logosta on yhtä. 

2. Tämä Logos (Logosten sisin olemus) oli alussa (mûlaprakritissa) yhtä Parabrahmanin kanssa. 

On ilmeisesti suuri ero siinä, milloin sanonta pros ton theon viittaa Logokseen ykseytenä ja 

milloin se viittaa sen toiseen aspektiin kuten jakeessa 1. 

3. Kolmas jae viittaa kolmanteen eli luovaan Logokseen. Kaikki tuli olemassaoloon sen, 

nimittäin Logoksen kolmannen aspektin, kautta, ja niiden olemassaolon lähde eli itse asiat ovat 

Logoksen sisimmän olemuksen kaksi ylintä aspektia. 

4. Siinä, Logoksessa ykseytenä, oli Elämä, ja Elämä oli "ihmisten" Valo (nimittäin vihittyjen; 

sillä maallikoita sanotaan "varjoiksi [chhâyâ] ja kuviksi"). 

Tämä valo (fôs) on âtma-buddhi, jonka kundalinî eli pyhä tuli on siddhi eli voima; se on 

käärme- eli spiraalivoima, joka väärin käytettynä voi aiheuttaa kuoleman. 

5. Ja elämän valo, yhtenä olemuksena, loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. 

                                                 
3
 Salainen oppi, I osa, s. 97. 

 



5 
 

Ei Logoksen sisin olemus käsitä Parabrahmania eikä Parabrahman sisintä olemusta. Ne eivät 

ole, niin sanoaksemme, samalla tasolla. 

6. Oli mies, vihitty, hengen lähettämä, jonka nimi oli Johannes. 

Johannes, Oannes, Dagon, Vishnu, mikrokosmoksen henkilöitymä. Nimi voidaan ymmärtää 

mystisessä merkityksessään; se merkitsee, että tämä mies henkilöi Ioannes-mysteerinimen 

voimaa.4 

7. Hän tuli todistaakseen valosta, että kaikki sen voimasta vahvistuisivat. Samalla tavalla 

Krishna, Vishnun avatara (ruumiillistuma) Bhagavad-gîtâssa sanoo, että hän on tullut ollakseen 

todistajana. 

8. Hän ei ollut tuo valo, vaan tuli ollakseen valon todistaja. 

9. Tämä valo on se ainoa todellisuus, joka valaisee jokaisen ihmisen, joka tulee maailmaan. 

Se tarkoittaa, että meissä kaikissa on kipinä Jumalallisesta olemuksesta. 

10. Kaksi seuraavaa jaetta kertoo hengen laskeutumisesta aineeseen; kymmenes jae toistaa 

kolmatta jaetta alemmalla tasolla. Ja vielä, heti kun valo laskeutuu kosmokseen, se 

antropomorfoituu [tulee ihmisenkaltaiseksi]. 

Hän (nimittäin valo) oli kosmoksessa, ja kosmos syntyi hänen kauttaan, ja kosmos ei häntä 

tuntenut. 

11. Hän tuli omaansa (se tarkoittaa: alemman ihmisen alempiin prinsiippeihin eli yleensä 

ihmiskuntaan – ta idia omansa, (neutrimuoto), ja hänen omansa (maskuliinimuoto) eivät ottaneet 

häntä vastaan. 

Jakeen alkuosa tarkastelee asioita abstraktiselta eli persoonattomalta kannalta, jälkiosa 

persoonalliselta kannalta. Prinsiipit ja niiden kyvyt yksilöityvät. 

12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet (âtma-buddhin) vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan 

lapsiksi (vihityiksi), nimittäin niille, jotka luottavat hänen nimeensä. 

Tämä on tuo seitsenosainen nimi eli ääni, Salaisen opin Oeaohoo5 ja Pistis-Sofian aeêiouô.6 On 

merkillistä, että latinan sanat nomen (nimi) ja numen (jumaluus) noin ovat toistensa kaltaisia. 

13. Jotka eivät ole syntyneet (aikamuoto: toistuva aoristi) "veristä", eivät lihan tahdosta, eivät 

miehen tahdosta, vaan Jumalasta. 

Tuo sana "veristä" oudosti monikkomuodossa käytettynä merkitsee samaa kuin Salaisen opin 

sanonta "elämät"; ne ovat voiman alkuainekeskuksia, makrokosmisten tattvojen7 mikrokosminen 

                                                 
4
 Oannes on babylonialaisen Bel-Mardukin papin Berossoksen (340–270 eKr.) käyttämä kreikkalainen muoto 

akkadinkielisestä nimestä Ûmanna eli Ûanna, joka liitettiin Babylonian Eridu-kaupungin viisaaseen Adapaan sen 
jälkeen kun tämä oli saavuttanut kuolemattomuuden Ea-jumalan avulla. Ioannes on taas Johannes Uuden testamentin 
kreikankielisessä alkutekstissä.] 
 
5
 Ks. Salainen oppi, I, s. 95, 98 ja 100. Chandogya-upanishadissa, I, 13, 1–3 on samankaltaisia vokaalisarjoja eri 

merkityksineen.] 
 
6
 eli kreikan kielen kirjaimiston vokaalit. Ks. Salainen oppi, II, s. 588; Pistis-Sofia, 143. luku] 

 
7
 Tattvat ovat sânkhya-filosofiassa maailmankaikkeuden 25 prinsiippiä tai sen emanaation 25 vaihetta.] 
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puoli; "hiestä syntyneet", jotka eivät olleet "tahdosta syntyneet", vaan oikeastaan tiedottomasti 

syntyneet. 

"Lihan tahdosta syntyneet" ovat Salaisen opin kaksisukuiset "munasta syntyneet", kriyâ-

shaktin kautta "tahdon voimalla" synnytetyt. 

"Miespuolisesta tahdosta syntyneet" – ei miehen, ovat niitä, jotka ovat syntyneet 

tavanomaisella tavalla sukupuolten eron tapahduttua. 

Kun taas sanonta "Jumalasta syntyneet", Jumalan pojat, viittaa "toiseen syntymään". 

14. Näin Logos tuli lihaksi (inkarnoitui) ja asui (sanallisesti: majaili telttapyhäkössä) meissä (se 

merkitsee: oli pukeutunut kehoon tai kehoihin). Ja me näimme hänen ilmennyksensä (ei 

glooriansa paitsi merkityksessä shekinah eli verho), sellaisen ilmennyksen kuin Isän yksin 

syntyneellä pojalla täynnä armoa ja totuutta. 

Sana doksa, joka on käännetty sanalla glooria (suom. kirkkaus), ei kreikankielessä tavata 

missään tässä merkityksessä. 

Platon käyttää sanaa doksa merkitsemään mielipidettä erotukseksi tiedosta ja Aiskhylos 

(Hautauhrin tuojat, 1053) käyttää sitä merkityksessä näky. 

"Isä" tässä jakeessa tarkoittaa Svabhavatia, Isä-Äitiä. Buddhalaisten Svabhavat, Salaisen opin 

(sanayhdistelmä) Isä-Äiti ja vedântinien mûlaprakriti; mûlaprakriti ei ole parabrahman, vaikkakin 

niin sanoaksemme sen kanssa samanaikainen. Sitä voisi ehkä sanoa sen tunnistettavissa olevaksi 

aspektiksi.8 

Tämä esikoinen on sanskritin aja, kreikan amnos eli karitsa. Karitsoita, lampaita ja vuohia 

uhrattiin Kâlîlle, âkâshan alemmalle puolelle eli astraalivalolle. "Yksin syntynyt poika" uhrattiin 

Isälle, mikä merkitsee, että ihmisen henkinen osa uhrataan astraaliselle. 

Armo (kharis) on vaikeasti käännettävissä. Se vastaa âkâshan korkeampaa puolta. Nuo kaksi 

puolta ovat seuraavat:  

Henkinen taso: Âlaya (maailmankaikkeuden sielu); âkâsha.  

Psyykkinen taso: Prakriti (aine eli luonto); astraalivalo eli käärme. 

15. Johannes todisti hänestä ja huusi: "Hän se oli, josta puhuin: se joka tulee minun jälkeeni, 

oli ennen minua; sillä hän oli ennen minua (prôtos, 'ennen', outo sana)." 

Se merkitsee, että opetuslapsen kannalta jumalallinen âtma-buddhi -prinsiippi on ajallisesti 

myöhempi, sillä yhtymistä siihen ei saavuteta ennen kuin on tultu Polun päähän. Kuitenkin tämä 

jumalallisen tulen kipinä oli olemassa ennen kokelaan persoonallisuutta, sillä se on ikuinen ja on 

kaikissa ihmisissä, vaikka ei ilmenneenä. 

Edessämme on sen vuoksi Oannes Vishnun edustajana, ihminen, josta tulee adepti omien 

ponnistustensa kautta, jîvanmukta. Tämä tyypillinen persoonallisuus, yksilö, joka edustaa 

kokonaista ihmisluokkaa, puhuu avaruudessa ja ajassa;  samalla kun yksi ainoa Viisaus on olemassa 

ikuisesti ja on sen vuoksi "ensin". 

16. Ja sen täyteydestä (plêrôma) me kaikki olemme saaneet, palvelusta palveluksesta. 

Plêrôma (plenum) ei ole sama kuin mûlaprakriti. 

                                                 
8 Vrt. Salainen oppi, I, s. 37–38, alaviite. 
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Plêrôma on rajaton ilmennys ilmennyksessä, jagad-yoni eli kultainen muna: mûlaprakriti on 

abstraktio, jagad-yonin juuri, maailmankaikkeuden kohtu eli Brahmân muna. 

Plêrôma on sen vuoksi kaaos. "Palvelus palveluksesta" tarkoittaa, että sen mitä saamme, 

annamme takaisin, atomin atomilta, palveluksen palveluksesta. 

17. Jakeen 16 merkitys riippuu 17. jakeesta. 

Sillä laki annettiin Mooseksen välityksellä, mutta armo ja totuus Jeesus Kristuksen välityksellä. 

Ulkonainen väärä käsitys eli "silmän oppi" Mooseksen kautta; tosiasia eli "sydämen oppi" 

jumalallisen hengen eli âtma-buddhin kautta. 

18. Ei kukaan ole koskaan nähnyt Jumalaa (Parabrahmania). 

Ei, ei edes Ensimmäinen Logos, joka, kuten T. Subba Row sanoo Bhagavad-gîtâ -luennoissaan, 

pystyy havaitsemaan vain sen hunnun eli mûlaprakritin. 

Yksinsyntynyt Poika, Logos, joka on Parabrahmanissa asuvan Isän sylissä, hän on ilmoittanut 

hänet (osoittanut hänet ilmenneenä, mutta ei häntä nähnyt). 

 

 III  

 

19. Ja tämä on Johanneksen todistus, kun juutalaiset lähettivät Jerusalemista pappeja ja 

leviittoja kysymään häneltä: "Kuka sinä olet?" 

Tämä jae viittaa siihen suureen vastakohtaisuuteen, joka vallitsi kristinuskoa edeltäneen 

Juudean kabbalistien eli vihittyjen ja synagogan välillä, joka oli jatkoa sille kamppailulle, jota 

profeetat ja papit olivat käyneet keskenään. 

Tässä yhteydessä Johannes sen vuoksi vastaa Johannesta eli viisautta, salaista sanaa eli ääntä, 

Bath Kolia, jota juutalaiset sanoivat Jumalan ääneksi eli Jumalan tyttäreksi. Se on todella viisauden 

ääni. Tässä yhteydessä meillä on kuitenkin vain kaiku tuosta perimätiedosta. 

20. Ja hän tunnusti eikä kieltänyt; vaan tunnusti: "Minä en ole Kristus." 

Se tarkoittaa: minä en ole kirkastettu Khristos. 

21. Ja he kysyivät häneltä: "Mitä sitten? Oletko sinä Elias?" Ja hän sanoi: "En ole." "Oletko sinä 

se profeetta?" Ja hän vastasi: "En." 

Elias-nimen kantasana hepreassa ja koptin kielessä merkitsee buddhia. Se on sanaleikki 

buddhista, ja se viittaa manas- ja buddhi-prinsiippeihin ilman âtmaa. Se ei ole sama kuin Khristos, 

Alayan voitelema. 

"Se profeetta" eli oikeastaan "profeetta" on ylempi manas.  

Johannes puhuessaan ihmisen eli alemman manaksen kannalta, ei puhunut minkään kolmen 

korkeamman olemuspuolen kannalta, ei âtmana (absoluutin kannalta), ei buddhina (henkiseltä 

kannalta) eikä korkeampana manaksena eli järkenä. 

Mitä sitten tulee siihen ajatukseen, että Johannes oli Eliaksen jälleensyntymä, on kiintoisaa 

viitata erääseen Pistis-Sofian kohtaan. "Elävä Jeesus", "Ensimmäinen mysteeri" eli kuningasvihitty 

puhuu näin: 

 
Tapahtui, kun olin tullut aioonien valtiasten keskuuteen, katsottuani ylhäältä ihmisten maailmaan, havaitsin 

Elisabetin, Johannes Kastajan äidin ennen kuin tämä vielä kantoi häntä (Johannesta). Minä kylvin häneen (Elisabetiin) 
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voiman, jonka olin saanut Pieneltä IAÔ’lta, Hyvältä, joka on Keskustassa
9
, että hän julistaisi ennen minua ja valmistaisi 

minulle tietä sekä kastaisi syntien anteeksiantamisen vedellä. Tämä voima on
10

 sitten Johanneksen kehossa. Lisäksi 

valtiasten sielun paikalla, jonka oli määrä vastaanottaa se, minä havaitsin profeetta Eliaksen sielun sfäärien aiooneissa, 

ja minä otin sen, ja saaden myös hänen sielunsa, vein sen Valon Neitsyelle, ja hän antoi sen vastaanottajaväelleen, 

joka saattoi sen valtiasten sfääriin ja kantoivat sen Elisabetin kohtuun. Siten pienen IAÔ’n, Hyvän, voima, joka on 

keskustassa, ja profeetta Eliaksen sielu ovat sidotut yhteen Johannes Kastajan kehossa. 

Tästä syystä te epäilitte siihen aikaan, kun minä sanoin teille: "Johannes sanoi: Minä olen Kristus", ja te sanoitte 

minulle: "On kirjoitettu, kun Kristus tulee, Elias tulee hänen edellään ja on valmistava hänen tietään." Ja minä lausuin: 

"Elias on todellakin tullut ja valmistellut kaiken niin kuin oli kirjoitettu; ja he ovat tehneet hänelle, mitä ovat 

tahtoneet." Ja kun minä havaitsin, ettette ymmärtäneet, kun puhuin teille Eliaksen sielusta sidottuna Johannes 

Kastajaan, minä avoimesti kasvoista kasvoihin: "Jos tahdotte hyväksyä sen, Johannes Kastaja on tuo Elias, josta olen 

sanonut, että hän tulee.
11 

Elisabet yllä olevassa on henkilöity naisellinen voima eli shakti. 

23. Hän sanoi: "Minä olen ääni, joka huutaa erämaassa: 'Tasoittakaa tie herralle', kuten 

profeetta Elias sanoi." 

Minä olen Viisauden Ääni (vrt. jae 19), joka valittaa aineellisuuden erämaassa: puhdistakaa 

antahkarana ("sisäinen välittäjä" eli astraalinen ihminen), se polku, joka vie alemmasta ylempään 

ihmiseen. 

 
Antahkarana on alempi manas, persoonallisuuden ja ylemmän manaksen eli inhimillisen sielun välisen 

vuorovaikutuksen ja yhteyden polku. Kuolemassa se lakkaa olemasta yhteydenpidon polkuna eli välittäjänä, ja sen 

jäännökset jäävät elämään kâma-rûpana – "kuorena".
12 

 

25. Ja he kysyivät häneltä ja sanoivat hänelle: Miksi sitten kastat, jos et ole tuo Kristus, et Elias 

etkä se profeetta? 

"Mitä sinä kastat?" olisi parempi käännös kuin "Miksi sinä kastat?" 

Pistis-Sofiassa mainitaan monia kasteita, sinettejä ja symboleja eli tunnussanoja. Ne kaikki 

ilmaisevat vihkimyksen asteita, mutta on kaksi pääryhmää – Pienet ja Suuret mysteerit. 

(1) Pienet Mysteerit (so. Eleusilaiset). 

(a) Jîvaan eli prânaan, elonprinsiippiin liittyvät; ihmisen eläimellistä puolta koskevat 

opetukset, sillä prâna on tekemisissä luonnon kaikkien toimintojen kanssa. 

(b) Astraaliseen puoleen liittyvät. 

(c) Kâmaan ja alempaan manakseen liittyvät. 

(2) Suuret Mysteerit. 

Korkeampaan manakseen, buddhiin ja âtmaan liittyvät. 

                                                 
9
 Se tarkoittaa, että kylvetty voima on korkeamman minän heijastus eli alempi kâma-manas. 

 
10

 Pankaa merkille aikamuoto. Perinteisen käsityksen mukaan Johannes oli kuollut vuosia sitten. 

 
11 [Vrt. Pistis Sophia, Otteita gnostilaisista kirjoituksista, ennen kaikkea "Vapahtajan kirjoista" 3:nnelta vuosisadalta 

jKr. G. R. S. Meadin englantilaisen käännöksen mukaan suomentaneet Annikki Reijonen ja Pekka Ervast. Tampere 
1927, s. 23–24.] 
 
12 Hiljaisuuden ääni, III osa, selityksiä (100). 
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26. Johannes vastasi heille sanoen: "Minä kastan vedellä, mutta teidän keskellänne on eräs, 

jota ette tunne." 

Vedellä kastaminen kuvaa maallista Mariaa eli astraalipuolta. 

"Jota te ette tunne" – koska se on sisempi ja korkeampi "prinsiippi", Khristos. 

27. "Hän on se, joka tulee minun jälkeeni ja jonka kengännauhoja en ole arvollinen 

avaamaan." 

Jakeen 15 toistoa, viittaa korkeamman ja alemman ihmisen, âtma-buddhin ja alemman 

manaksen, salaisuuteen. 

"Jonka kengännauhoja en ole arvollinen avaamaan" – se tarkoittaa, että minä Johannes, 

alempi ihminen, en ole kyllin arvollinen paljastamaan henkisen ihmisen suurten mysteerien 

alimpiakaan salaisuuksia; sellainen on "synnyttämiseen lankeamisen" rangaistus. 

28. Tämä tapahtui Bethabarassa Jordanin toisella puolella, missä Johannes kastoi. 

Hyvin luultavasti jonkinlainen peitesana, ellemme halua tutkia sanojen Bethabara ja Jordan 

mystistä merkitystä; ja voidaksemme sen tehdä, olisi aivan välttämätöntä saada alkuperäiset 

tekstit, sillä yhden ainoan kirjaimenkin vaihtuminen on merkittävä. 

29. Seuraavana päivänä Johannes näkee Jeesuksen tulevan luokseen ja sanoo: "Katsokaa 

Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin." 

"Katso Jeesus"; Jeesus eli Issi merkitsee Elämää ja sen vuoksi tarkoittaa elävää ihmistä. 

Jumalan karitsa on Aja – josta aikaisemmin oli puhe – Logos. 

"Joka ottaa pois maailman synnin" – alemman vihkimyksen myötä prâna eli elämä-prinsiippi 

on siinä määrin puhdistunut, että kokelas tulee arvolliseksi saamaan karitsan eli Aja'n 

korkeamman vihkimyksen, mikä poistaa alemman ihmisen synnin. 

Nimi Jes-us tulee heprean sanasta aiš, "mies". Jes (kreikassa ies, jes, hepreassa jš) tarkoittaa 

monia asioita kuten tulta, aurinkoa, Jumalaa eli Jumaluutta ja myös ihmistä. Näin on masoreettista 

koulukuntaa edeltävien koulukuntien kirjoituksissa, ja viimeksi mainittujen käyttöön tulo 

vahvistaisi oikeata alkuperäistä ääntämistapaa. Mies kirjoitettaisiin 'jš = iš ja jes, jonka feminiininen 

muoto oli 'šh = is-a eli "nainen", myös hermafrodiittinen Eeva ennen Kainin syntymistä, kuten 

esitetään kaldealaisessa Lukujen kirjassa, egyptiläinen Isis. Niin niukka oli heprean kieli, varsinkin 

ennen masoreettisten vokaalimerkkien avulla vakiintunutta ääntämistapaa – että melkein jokainen 

sana ja nimi raamatussa oli sanaleikille altis. Isi eli Issi on myös Iisai, Daavidin isä, josta Uuden 

testamentin sepittäjät yrittivät tehdä Jeesuksen polveutuneeksi. Myös gnostikoilla oli lisänimensä 

ideaaliselle Jeesukselleen – eli khrêst-tilassa olevalle ihmiselle, kokeella olevalle neofyytille, ja 

tämä lisänimi oli ikhthus, "kala". 

Muinaisen mysteerivihkimyksen koko ohjelma on yhteydessä tähän kalaan, yleensä vesiin ja 

kristityillä erityisesti Jordanin vesiin. Koko Uusi testamentti on vihkimyssarjan vertauskuvallinen 

esitys, so. ihmisen luonnollisesta syntymisestä synnissä eli lihassa sekä hänen toisesta eli 

henkisestä syntymästään vihittynä, mikä seurasi hänen ylösnousemustaan kolmen päivän transsin 

– eräänlaisen puhdistuksen – jälkeen, jona aikana hänen inhimillinen ruumiinsa eli 

astraalipuolensa oli haadeksessa eli helvetissä, mikä on maa, hänen jumalallisen minänsä ollessa 

taivaassa eli totuuden valtakunnassa. Uusi testamentti kuvaa epäitsekästä valkoista eli jumalallista 
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magiaa; Vanha testamentti antaa kuvauksen mustasta eli itsekkäästä magiasta, joka on 

psyykismiä. Valkoinen magia on kokonaan henkistä. 

Heprean kielen tutkijoiden mukaan Jordan-nimi johtuu heprean sanasta jar-ed, virrata alas eli 

laskeutua; kun sanaa jared lisätään kirjain n (hepreaksi nun), siitä tulee kalajoki. Ja Jar-Dan-Jar, 

"virtaava joki", ja Dan, Dan-heimon nimi – merkitsee "Danin joki" eli tuomion joki. Jeesus, ihminen 

ja neofyytti, on syntynyt Mariasta: Mar, vedet eli meri, mistä jokainen muukin ihminen on 

syntynyt; tämä on hänen ensimmäinen syntymisensä. Toisessa syntymässään hän astuu veteen ja 

on Danin joessa eli kalajoessa; ja hänen lihan (eli synnin kehonsa) kuolemassa hän astuu Styks-

jokeen, joka on Haadeksessa eli helvetissä, tuomion paikassa, jonne Jeesuksen sanotaan 

laskeutuneen kuolemansa jälkeen. Sillä Danin heimon eläinratamerkki oli skorpioni, kuten kaikki 

tietävät; ja skorpioni on naisellisen synnyttävän prinsiipin, kohdun merkki, ja jopa 

maantieteellisesti Dan-heimon perintömaa oli Danin maapaikka, mikä käsitti Jordanin lähteiden 

paikan, jonka vedet kumpusivat maan uumenista. Aivan kuin kreikkalasten Styks, joka mysteerien 

vesikokeessa näytteli samanlaista osaa temppelien maanalaisissa käytävissä, samoin se valas eli 

kala, joka nieli Joonan Vanhassa testamentissa, ja Jordan, johon Jeesus upotettiin Uudessa – kaikki 

nämä suuret "syvyydet" ja "pienet syvyydet", kalan sisusta, vedet jne. symboloivat samaa. Ne 

merkitsevät astumista olemassaolon uusiin olosuhteisiin kuoleman kautta, josta tuli uusi syntymä. 

Vanhan testamentin vihitty Joona joutuu valaan vatsaan (fallinen vihkimys); Jeesus, ihminen, 

astuessaan veteen (toisen syntymänsä henkisen kohdun symboli) astuu Jar-Dan'iin, Danin jokeen, 

heimon, joka astronomisesti on skorpionin merkissä ("naisen porteissa" eli kohdussa). Siitä 

noustessaan hänestä tuli Khristos, kirkastettu vihitty eli jumalallinen sukupuoleton androgyyni. 

Samoin Joonakin päästyään kalan vatsasta tuli "herraksi", juutalaisilla Jah-hovah; siten edeltäen 

Jes-usta, uutta elämää. Uuden testamentin Jeesus voidellaan hengellä, mitä symboloi kyyhkynen. 

Sillä Johannes, Oannes ja Joona sekä valas-kala, joka on vanhan elämänkäsityksen aineellisen 

maailman vertauskuva, muuntuu kyyhkyseksi, joka on vesien yläpuolella ja on hengen maailman 

vertauskuva. Nigidiuksen sanoin: 

 
Syyrialaiset ja foinikialaiset väittävät, että kyyhkynen istui useita päiviä Eufratissa [yksi Eedenin neljästä joesta] 

kalan munalla, josta heidän Venuksensa syntyi.
13 

 

Venus on vain Luciferin, planeetan, naisellinen puoli; ja kirkas aamutähti on Khristos, 

kirkastettu minuus – buddhi-manas. Ilmestyskirjassa (22:16) sanotaan: "Minä, Jeesus,… olen… 

kirkas aamutähti" – fosforos eli Lucifer. 

Eräs seikka on muistamisen arvoinen. "Lukiessanne Raamattua voitte panna merkille, että 

kaikkien J-kirjaimella (I:llä) alkavien patriarkkojen, profeettojen ja muiden huomattavien 

henkilöiden nimet – kuten Jubal-Kain, Jered, Jaakob, Joosef, Joosua, Iisai, Joona, Johannes, Jeesus 

– oli tarkoitettu kuvaamaan (a) jälleensyntymien sarjaa maallisella eli fyysisellä tasolla kuten 

Raamatun heistä kertovat tarinat osoittavat; ja (b) kaikki kuvaavat vihkimyksen mysteereitä, sen 

                                                 
13 C. F. Volney, Ruins, or a Survey of the Revolution of Empires, 2. englantilainen editio, 1875, s. 391, huomautukset. 
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kokeita, voittoja ja syntymistä valoon, niin että jokainen yksityiskohta vastaa seremonian ja sen 

tulosten eri yksityiskohtia. 

30. Jakeiden 15 ja 27 toistoa (kolme kertaa). 

31. "Ja minä en tuntenut häntä: mutta sitä varten, että hän tulisi tunnetuksi Israelille, minä 

olen tullut vedellä kastamaan." 

Sana "Israel" on peitenimi, mutta tässä sen on katsottava tarkoittavan niitä, jotka haluavat 

astua Polulle. 

32. Ja Johannes todisti sanoen: "Minä näin Hengen laskeutuvan taivaasta kyyhkysen tavoin ja 

se jäi hänen päälleen." 

Kyyhkysellä on symboliikassa monta merkitystä; tässä se on Erôksen (rakkauden) eli 

lähimmäisenrakkauden vertauskuva. 

33. Ja minä en häntä tuntenut: mutta hän, joka lähetti minut kastamaan vedellä, sanoi 

minulle: "Se, jonka päälle näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa Pyhällä 

Hengellä." 

Ja minä, mainen ihminen, en häntä tuntenut, mutta minun buddhi-prinsiippini, joka lähetti 

minut vihittäväksi pienempiin mysteereihin, tunnisti merkin. Minä, mainen ihminen en tuntenut, 

mutta Elias ja se profeetta ja Khristos tunsivat. 

Tämä kyyhkynen, joka laskeutuu ihmisen päälle ja jää siihen, tarkoittaa puhdistunutta 

rakkautta, ihmisrakkautta eli myötätuntoisuutta, joka laskeutuu vihityn ylle, auttaa häntä 

yhdistymään Pyhään Henkeen eli âtmaan. 

Maisella tasolla se merkitsee, että tuosta "kyyhkysestä", pilvestä eli aurasta hänen veljensä 

tunnistavat vihityn. 

34.–38. kertovaa, ja sen vuoksi "hämäystä". 

39. Hän sanoi heille: "Tulkaa ja katsokaa." He menivät ja näkivät, missä hän asui ja oleskelivat 

hänen luonaan sen päivän: sillä oli noin kymmenes tunti. 

Nuo kaksi oppilasta kuvaavat kahta kokeidensa loppua lähestyvää neofyyttiä sekä heidän 

oloaan mestarin eli korkeamman itsensä kanssa, Khristos-hengessä. 

Kymmenes tunti tarkoittaa vaihetta ennen viimeisiä suuria kokeita. Vertaa tähän Herkuleksen 

urotöitä. 

40.–41. Kertovaa. 

42. Vertaa Hunnuton isis, Teologia 1., s. 39 ja 103. 

43.–45. Kertovaa. 

46. Nasaretista, so., nasarien lahkosta. 

47.–50. kertovaa. 

51. Ja hän sanoi heille: "Totisesti, totisesti, minä sanon teille, te saatte nähdä taivaan avoinna, 

ja näette Jumalan enkelien nousevan ja laskeutuvan ihmisen pojan ylle." 

Olet näkevä korkeamman laskeutuvan alemman ylle ja saavan valaistuksen ja saavan tietää 

suurempia ihmeitä kuin on pelkkä selvänäkökyky. 

 

 IV 
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Toisen luvun ensimmäiset yksitoista jaetta sisältävät viimeisen ja lopullisen vihkimyksen 

allegorisen kuvauksen; huomaamme siinä mainitun kaikki jumalalliset ja inhimilliset "prinsiipit" 

allegoriaan verhottuina sekä henkilöllistettyinä, samoin sen, kuinka ne ovat vihkimyksessä 

puhdistuneet. Kertomus loppuu äkkiä ja salaperäisesti, niin että on syytä epäillä, että siihen kuului 

alkuaan enemmän. Pinnallinenkin tieto esoteerisen allegorian säännöistä osoittaa sen. 

Allegorian pääkohta on "veden" (astraali) muuttuminen "viiniksi", eli aineen muuttuminen 

hengeksi. 

1. Ja kolmantena päivänä oli häät Galilean Kaanassa, ja Jeesuksen äiti oli siellä. 

Kaikissa mysteereissä neljä päivää kestäneiden kokeiden eli kiusausten jälkeen seurasi kolmi-

päiväinen laskeutuminen Haadekseen eli hautaan, josta kirkastettu kokelas eli vihitty nousi ylös. 

"Kolmantena päivänä" tarkoittaa siten, että lopullisen vihkimyksen hetki oli tullut, jolloin 

Jeesuksesta eli neofyytistä oli tuleva kristus eli vihitty; mikä tarkoittaa yhtymistä buddhiin eli 

kristus-prinsiippiin.14 

(Mitä tulee edellä mainittuihin neljään päivään, on kiintoisaa todeta, että Jeesusta sanotaan 

kiusatun 40 päivää. Tuossa luvussa oli nolla "hämäystä", sillä mysteeriluvuissa yksityisiä numeroita 

voidaan olla ottamatta huomioon ja muutella riippuen käytetyn järjestelmän säännöistä.) 

"Kaanassa oli häät" – se merkitsee, että oppilas oli yhtynyt korkeampaan minäänsä; adeptin 

avioliitto Sofian, jumalallisen Viisauden, kanssa eli karitsan häät Kaanassa. 

Sana Kaana eli Khana johtuu kantasanasta, joka merkitsee sellaista paikkaa, joka on pyhitetty 

tai erotettu tiettyä tarkoitusta varten. Khanak on "kuninkaan asunto" tai "hallitsijan paikka" 

arabeilla. Vertaa devakhan, devoille pyhitetty paikka, so. sellainen autuaallinen olotila, jossa 

devojen eli enkelien otaksutaan elävän.15 

"Ja Jeesuksen äiti oli siellä" tarkoittaa, että kokelas oli fyysisessä kehossaan tai ainakin sitä, 

että alemmat "prinsiipit" olivat läsnä; sillä näin katsoen "Jeesuksen äiti" on erityisesti kâmarupâ-

"prinsiippi", so. aineellisten, inhimillisten halujen käyttöväline, elämänantaja jne. Tätä ei pidä 

sekoittaa korkeampaan puoleen, buddhiin, joka on "Kristuksen äiti" eli ns. "henkinen sielu". Ero on 

sama kuin jumalallisen Sofian ja Sofia-Akhamothin, maallis-astraalisen välillä. 

2. Ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat kutsutut häihin. 

Tämä merkitsee, että korkeampi manas eli minä (ei siis Itse), joka nyt hallitsi kokelaassa, sekä 

hänen oppilaansa16eli alemmat olemuspuolet olivat läsnä, mikä oli välttämätöntä koko ihmisen 

puhdistamiseksi. 

3. Ja kun oltiin viiniä vailla, sanoi Jeesuksen äiti hänelle: "Heillä ei ole viiniä." 

Tässä Jeesuksen äiti tarkoittaa hänen nyt puhdistunutta haluaan, joka pyrkii kohoamaan 

ylöspäin. Tuo jae tarkoittaa, että alemman itsen inhimillis-aineelliset intohimot, juhlavieraat, on 

                                                 
14

 Huom! Kaavioissa, joissa prinsiippejä kuvataan symbolisesti kolmiolla, joka on piirretty neliön päälle, on 

huomioitava, että "toisen syntymän" jälkeen "prinsiipit" on järjestettävä uudelleen. 
 
15

 [Oikeammin devachan tai dewachen, tiibetinkielinen sana, joka tarkoittaa 'onnela', 'onnen maa'. Sen 

sanskritinkielinen vastine on sukhâvatî. Ks. Mestarien kirjeet A. P. Sinnettille, s. 205–206.] 
 
16

 12 oppilasta ovat neljän alemman prinsiipin kolme puolta, kolmio heijastuneena neliöön. 
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saatava humaltumaan eli lamaantuneiksi ennen kuin "sulhanen" voidaan vihkiä. Alempi manas 

(Sofia-Akhamoth) sanoo Jeesukselle, että "heillä ei ole viiniä", mikä merkitsee, että alemmat 

prinsiipit eivät vielä ole henkistyneet ja etteivät ne sen vuoksi ole valmiit osallistumaan juhlaan. 

4. Jeesus sanoi hänelle: "Nainen, mitä minulla on tekemistä sinun kanssasi? Minun aikani ei 

ole vielä tullut." 

Nainen (aine eli vesi, alempi nelinäisyys), mitä henkiminällä on tekemistä sinun kanssasi tällä 

hetkellä? Mitään yhteyttä ei ole vielä minun ja sinun välilläsi; minun vihkimyshetkeni ei ole vielä 

tullut; minä en ole vielä saattanut itseäni yhdeksi buddhin, ylimaallisen äitini, kanssa; vasta sen 

tapahduttua kykenen yhdistymään sinuun ilman minkäänlaista vaaraa. 

5. Hänen äitinsä sanoi palvelijoille: "Mitä hän sanookin teille, se tehkää." 

Palvelijat ovat alemmat "prinsiipit", niiden ajatukset, vaistot ja intohimot, lhamayin eli 

elementaalit ja pahat henget, ihmisten vastustajat ja viholliset.17 

6. Ja siellä oli kuusi kivistä vesiastiaa juutalaisten tapojen mukaisia pesuja (puhdistusmenoja) 

varten, kukin kahden tai kolmen mitan vetoinen. 

Kuusi vesiastiaa kuvaa kuutta prinsiippiä, seitsemää ilman âtmaa, seitsemättä universaalista 

prinsiippiä – maalliselta kannalta katsoen kuutta, joihin sisältyy fyysinen keho. Nämä ovat ne 

prinsiipit, joissa ilmenevät kaikki voimat âkâshasta aina astraalisiin voimiin; myös neljä alempaa 

prinsiippiä (muiden ollessa latentteja), jotka ovat täynnä astraalista vettä. Alempi manas leikkii 

astraali-aalloissa. 

7. Jeesus sanoi heille: "Täyttäkää vesiastiat vedellä." Ja he täyttivät ne ääriään myöten. 

Pienemmissä mysteereissä kaikki neljän alemman tason voimat herätettiin toimintaan 

kokelaassa hänen koettelemisekseen. 

Kuusi vesiastiaa täytettiin vedellä – aineen vertauskuva – se merkitsee, että neofyytin 

kokeiden ja kiusausten aikana ennen vihkimystä, kun hänen inhimilliset intohimonsa oli saatettu 

äärimmilleen, hänen oli voitettava ne tai epäonnistuttava. Jeesus, korkeampi manas, 

muuttaessaan tuon veden viiniksi eli jumalalliseksi hengeksi voittaa kamppailun, ja hän täyttyy 

jumalien viisaudella. (Katso 15. luku: "Minä olen tosi viinipuu", jne.) Neofyytille annettiin 

puhdistavaa vihkivettä juoda, mikä muuttui viiniksi viime hetkellä; Intiassa se muuttui soma-

mehuksi, ikuisen elämän vedeksi. 

8. Ja hän sanoi heille: "Ammentakaa nyt ja viekää pitojen valvojalle." Ja he veivät. 

"Pitojen valvoja"18oli se päävirkailija, joka vastasi pitojen järjestelystä ja palvelijoista ja jonka 

tehtäviin kuului maistella ruokia ja juomia. Tässä se symboloi vihittyjen neuvostoa, joka ei 

etukäteen tiedä, tuleeko kokelas onnistumaan vai ei, minkä vuoksi sen on pantava hänet kokeelle. 

Tämä selviää seuraavasta jakeesta: "Hän ei tiennyt, mistä se oli peräisin", so. ei tiennyt ennen kuin 

pyrkijä oli täysin tutkittu. 

                                                 
17

 Vrt. Hiljaisuuden ääni, III osa, huomautus 18. [Tiibetin lhamayin, sanskritin asura, kateelliset henget] 

 
18

 [Arkhitriklinos, johtuu sanoista arkhi, 'yli-', tria, 'kolme' ja klinê, 'leposija' ja kirjaimellisesti tarkoittaa 'kolmen 

leposijan (ruokasalin) esimies'.] 
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9. Kun pitojen valvoja oli maistanut viiniksi muuttunutta vettä eikä tiennyt, mistä se oli 

peräisin – mutta palvelijat, jotka olivat ammentaneet veden, tiesivät – kutsui pitojen valvoja 

sulhasen luokseen. 

Palvelijat eli alemmat "prinsiipit" ja alemmat voimat, jotka olivat olleet kristusihmisen 

puhdistuneen tahdon muokattavana, tiesivät, että suuri muutostyö oli saatettu päätökseen ja että 

alemmat "prinsiipit" olivat puhdistuneet ja henkistyneet. 

"Sulhanen" on tietenkin kokelas, joka tulee liittymään korkeampaan eli jumalalliseen itseensä 

ja siten tulemaan Jumalan pojaksi. 

On oudon kiintoisaa panna merkille, kuinka muinaisissa maailmansyntyopeissa, varsinkin 

egyptiläisissä ja intialaisissa, jumalien ja jumalattarien suhteet ovat hämmentäviä ja 

monimutkaisia. Sama jumalatar on jonkin jumalan äiti, sisar, tytär ja vaimo. Tämä mitä 

kummastuttavin allegoria ei ole mikään mielikuvituksen oikku, vaan yritys allegorisella kielellä 

selittää "prinsiippien" välisiä suhteita eli oikeastaan tuon yhden "prinsiipin" eri puolia. Siten me 

voimme sanoa, että buddhi (âtman ilmaisuväline) on sen vaimo ja korkeamman manaksen äiti, 

tytär, sisar, eli oikeastaan manas liittyneenä buddhiin, joka mukavuussyistä on sanottu 

korkeammaksi manakseksi. Ilman buddhia manas ei näet olisi parempi kuin eläimellinen vaisto; 

sen vuoksi buddhi on manaksen äiti; ja buddhi on manaksen tytär, lapsi eli perillinen, koska ilman 

sitä hedelmöitystä, joka voi tapahtua vain manaksen avulla, buddhia, henkistä voimaa eli shaktia, 

olisi mahdotonta käsittää ja tunnistaa. 

10. Ja hän sanoi hänelle: "Jokainen ihminen tarjoaa alussa hyvän viinin; ja sitten kun ovat 

juopuneet, huonompaa. Sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti." 

"Alussa" tarkoittaa aikaa, jolloin, mânasa-putra ensi kerran ruumistui. 

Jokainen kokelas kehittyessään tarvitsee yhä vähemmän hyvää viiniä eli henkeä, koska hän 

tulee itse tuoksi hengeksi hänen kykyjensä ja tietojensa lisätessä vastavoitettua voimaa. Polulle 

astuttaessa saadaan "hyvää viiniä" eli henkinen sysäys, mutta kun oppilas nousee portailla, 

tuollaista apua ei enää tarvita, sillä hän pyrkii yhä voimakkaammin tulemaan kaikkeushengeksi. 

11.–13. Kertovaa. 

14. Niin hän tapasi temppelissä ne, jotka möivät härkiä, lampaita ja kyyhkysiä, ja 

rahanvaihtajat istumassa. 

Tämä kuvaa vihityn suhtautumista eksoteeriseen uskontoon ja hänen työtään sen jälkeen kun 

hän on saavuttanut voiton. "Temppeli" tässä tarkoittaa kaikkia ulkonaisia muotoja, eksoteerisia 

uskontunnustuksia tai lihaan kuuluvaa. 

"Härät" symboloivat aineellisia asioita, fyysistä ihmistä. Kaikessa symbolien tulkinnassa sonni 

kuvaa kehollista väkevyyttä ja siitoskykyä. "Lampaat" edustavat alistettuja ja kesytettyjä 

intohimoja ja haluja, "kyyhkyset" henkisiä pyrkimyksiä. "Rahanvaihtajat" ovat niitä, jotka käyvät 

kauppaa henkisillä asioilla, rahanahnetta papistoa. 

15. Ja hän teki nuoranpätkistä ruoskan kuvaten sitä, mikä sitoo intohimot, hän ajoi ulos 

temppelistä heidät kaikki lampaineen ja härkineen ja kaatoi rahanvaihtajien rahat maahan ja 

työnsi heidän pöytänsä kumoon. 
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"Ruoska", joka esiintyy sangen usein egyptiläisissä monumenteissa ja kartusseissa kuvaa 

tapaa, millä intohimot ja alempi luonto kesytetään. Shivan juoksusilmukalla on sama merkitys 

kuvaten sitä, millä intohimot, halut ja pelon tunteet sidotaan yhteen, kesytetään ja alistetaan. 

16. Ja hän sanoi kyyhkysten myyjille: "Viekää pois nämä täältä. Älkää tehkö Isäni talosta 

markkinapaikkaa." 

"Kyyhkysten myyjät" ovat henkisen tiedon kauppiaita. "Isäni talo" on ihmiskeho, joka on 

Jumalan temppeli, se minkä luonnostaan tulisi olla Pyhän Hengen temppeli. 

17. Silloin hänen opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu: Talosi kiivaus on kuluttanut 

minut. 

Alemman ihmisen ylivalta oli niellyt ylemmän. 

18. Silloin juutalaiset vastasivat ja sanoivat hänelle: "Minkä merkin sinä näytät meille, koska 

näitä teet?" 

Millä valtuudella sinä pyrit uudistamaan yleisen uskonnon; mikä oikeus sinulla on siihen? 

19. Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Hajottakaa tämä temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa 

päivässä." 

Se tarkoittaa, että hän oli käynyt lävitse vihkimyksen, oli kuollut vanhalle elämälleen ja 

noussut jälleen ylös "kuolleista" "uudessa syntymässä". 

20. Silloin juutalaiset sanoivat: "Tätä temppeliä on rakennettu neljäkymmentäkuusi vuotta. 

Sinäkö pystyttäisit sen kolmessa päivässä?" 

Tahtoisitko sinä kolmen tulen avulla siis saada aikaan enemmän kuin neljänkymmenenkuuden 

tulen avulla? – On olemassa kaikkiaan neljäkymmentäyhdeksän tulta, 7 x 7. 

 

H. P. B. 
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