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iime vuosina maailman ahdistus on ilmennyt epätoivoisena
väkivaltana ja sekasortona. Turun veriteko elokuussa vavahdutti koko Suomea. Sellaisessa tilanteessa pelko tulevasta ja
avuttomuuden tunne nostavat helposti päätään. Onko minulla, pienellä ihmisellä, mitään mahdollisuutta vaikuttaa maailman menoon?
Turun henkinen keskus on päättänyt tänä syksynä pureutua tähän
mahdottomalta tuntuvaan kysymykseen muutamasta eri näkökulmasta (katso s. 11). Myös tämän lehden jotkut artikkelit käsittelevät aihetta.
Pahoja tekoja nähdessämme tulee paha mieli, mutta sureminen ei
auta mitään. Helposti se johtaa vihaan, jolla vain vahingoitamme itseämme, toteaa Jouko Jokinen s. 7. Hänen avainsanojaan ovat siunaaminen ja anteeksi antaminen.
Kun tuntuu siltä, että maailman kaaos tunkeutuu tiedotusvälineiden kautta ihon alle niin, että ei enää itsekään pysty ajattelemaan selkeästi ja toimintakyky hiipuu, on viisainta pysähtyä ja rauhoittaa mielensä vaikka meditoimalla. Tyynellä mielellä pystyy tekemään viisaampia
ratkaisuja ja elämään sopuisammin ympäristönsä kanssa. Meditoinnin
hyödyllisyyttä korostaa Virpi Raipala-Cormierkin artikkelissaan s. 16.
Suvi Savolainen s. 8 puolestaan levittää ilosanomaa eli ilon tärkeyttä kaikessa tekemisessä ja itsensä huomioon ottamista. Hän toteaa,
että syyllisyyspohjainen itsensä uhraava auttaminen ei ole korkeavärähteistä maailmanparantamista.
Pirkko Kanerva vannoo rakkauden nimeen s. 10. Myönteinen ajattelu ja päätös rakastaa muuttaa maailman. Rakkaus ja myötätunto ovat
konkreettista luovaa energiaa. Sen avulla jokainen voi vaikuttaa kollektiiviseen tajuntaan suotuisasti. Kaikki on yhteydessä kaikkeen.
Seppo Ilkka pohtii pyhyyden kokemista s. 3. Hänen esittämänsä
tärkeä huomio tässä epäharmonian ja sekasorron maailmassa on, että
jos ymmärrämme maailmaan ja eläviin olentoihin sisältyvän pyhyyden, meidän on helpompi suhtautua niihin rakkaudellisesti. Hän tuo
esille myös ihmisen mahdollisuuden luoda pyhyyttä eli miten ihminen
aktiivisesti voi viedä maailman kehitystä eteenpäin - näkemällä muissa
ihmisissä ja luonnossa hyvää ja vaikuttamalla niihin positiivisesti rukouksessa ja meditaatiossa.
Maailma on muutoksessa. Se on ilmeisesti väistämätöntä. Vaikka
korkeammat voimat ovat pelissä mukana, on ihmiskunnalla kuitenkin ratkaiseva rooli muutoksen suunnan ohjautumisen kannalta. Loppujen lopuksi ”minun roolini” maailman kehityksessä ei kuitenkaan
vaatine vuorien siirtämistä vaan ensisijaisesti näkymätöntä toimintaa
ajatuksen tasolla suhtautumisessa ensin itseeni ja sitten muihin - rakkaudellisesti, luottaen ja uskoen. Usko sitten jo siirtääkin vuoria.
Rohkeutta, voimia ja uskoa maailmanparannusmatkalle

I

hmiset ovat kautta aikain etsineet pyhyyttä,
jotakin, jota he ovat suuresti kunnioittaneet.
Eri kielten pyhää tarkoittavien sanojen etymologisessa taustassa on ilmauksia, jotka tarkoittavat laadultaan erikoista, erityistä, kunnioitettavaa ja ylivertaista, myös pelottavaa. Henkiset
etsijät ovat monin keinoin tavoitelleet pyhyyden
kokemusta. Autuuden kokemus on lähellä tätä,
mutta tahtoelementti ja toimeenpaneva voima
on pyhyydessä vahvemmin mukana.
Pyhyys kuuluu käsitteisiin, joita on mahdoton määritellä täsmällisesti. Pyhyys onkin kokijalleen ennen muuta juuri elävä kokemus. Parhaimmillaan tuon kokemuksen lähde
on korkeilla Hengen tasoilla. Kokija tunnistaa erehtymättä tällaisen kokemuksen pyhäksi, vaikka hänen voi olla vaikea kuvata sitä. On
myös mahdollista kokea asioita, joita kokija pitää pyhinä, mutta niiden lähde on alemmilla
olemassaolon tai jopa harhan tasoilla. Tällaisessa tapauksessa kokemus on tavallaan vain toive
tai kuvitelma. Silloinkin kokija voi pitää kokemustaan arvokkaana, tärkeänä ja puolustettavana. Tämä kuitenkin valmistaa häntä todellisen
Korkeimmasta kumpuavan pyhyyden kokemiseen sitten, kun hän on valmis sen kohtaamaan.
Siksi tässä voi olla kyse vain aste-erosta.
On syytä kysyä, voimmeko nähdä pyhyyttä kohtaamissamme asioissa, luonnossa, ihmisissä. On saatettu ajatella, että pyhyys löytyy
nimenomaan uskonnoista, temppeleistä, pyhinä pidetyistä esineistä, vanhoista kirjoituksista
tai muusta sellaisesta. Olemme sijoittaneet pyhyyttä tällaisiin asioihin. Niiden kautta voi sitä
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sa elämme. Tämä ei periaatteessa ole edes
vaikeata. Kysymys on vain asenteestamme,
siitä mitä tahdomme, siitä millä tavoin vaikutamme maailmaan. Toisaalta tiedämme,
että asenteidemme muuttaminen on vaativa prosessi.
Voimme aloittaa pyrkimällä näkemään,
mikä muissa ihmisissä ja luonnossa on hyvää. Voimme aktiivisesti ajatella siunaavia
ajatuksia. Voimme puhua hyvää ja tehdä hyviä tekoja. Voimme olla tietoisia luonnon ja
ihmisten energioista ja pyrkiä vaikuttamaan
niihin positiivisesti esimerkiksi harjoittamalla rukousta ja meditaatiota. On kuitenkin tarpeen kunnioittaa jokaisen ihmisen
vapaata tahtoa. Emme voi pakottaa muita pyhiksi. Voimme auttaa heitä avaamaan
oven pyhyydelle. Kaikki tämä merkitsee
rakkauden löytämistä sydämestämme. Tällä tavoin pyhyys ikään kuin pujahtaa maailmaamme olemassa olevaksi todellisuudeksi. Saatamme kokea sen nykyhetkessä. Tuo
kokemus voi ajallisesti kestää lyhempään tai
pitempään. Meillä on valta avata tai sulkea
ovi sen edestä. Emme voi omistaa pyhyyttä.
Se on lahja meille. Voimme elää siinä ja välittää sitä maailmaamme.
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t. Ulla

löytyäkin, koska korkeat Hengen olennot
tahtovat vastata heille lähettämäämme kutsuun. Tällainen kutsu tarkoittaa oikeastaan,
että itse vastaamme siihen kutsuun, jonka
Korkein on jo kauan sitten esittänyt meille.
Edellä kuvattuihin asioihin on kuitenkin liittynyt myös erilaisia toiveita ja uskomuksia, joista on voinut syntyä ristiriitaa
toisinajattelijoiden kanssa. On saatettu aja-

tella, että papit tai tietäjät ovat ”tavallista ihmistä” lähempänä pyhyyttä ja heidän tehtävänsä on välittää sitä muille. Voisimmeko
kuitenkin itse kokea pyhyyttä ulkoistamatta sitä asiantuntijoille? Niille, jotka sanovat,
mitä meidän pitäisi pitää pyhänä? Voimme!
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että voisimme
julistaa pyhäksi ihan mitä tahansa. Tarvitsemme erottelukykyä ymmärtääksemme,
mitä Korkeimmalta taholta kumpuaa.
Suhtaudumme epäilemättä maailmaan
ja eläviin olentoihin rakkaudellisesti, jos
ymmärrämme niissä olevan pyhyyden. Joudumme toisaalta myöntämään, että hyvin
monesti emme ole nähneet tuota pyhyyttä.
Voimme silti oivaltaa, että meissä on kyky
ja voima katsoa ympärillemme pyhyyttä näkevin silmin. Tämä ei tarkoita, että pahan
tekeminen tulisi hyväksyä tai että sitä ei saisi estää tarpeellisin keinoin. Meidän olisi
myös hyvä muistaa karmallinen vastuumme tässä kohdin. Tapaamme katsoa muita ihmisiä tai luontoa sisältyy luova voima,
jonka suuruutta emme ehkä aina muista.
Kohtaamme pyhyyttä toimimalla siten,
että pyhyys tulee helpommin myös muiden saataville, pyhittämällä maailmaa, jos-
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