
Valo ja Gnosis

Pentti Tuominen



Gnostikko

Gnostikoksi sanotaan ihmistä, joka 

• pohdiskelee transsendentteja (”tuonpuoleisia”) 

asioita ja 

• pyrkii muodostamaan niistä ajatusmalleja ja 

• pyrkii löytämään ”Totuuden”.

[ Kr. gnosis = tieto, tietoisuus ]

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkovmduanSAhXPbZoKHWp4A7YQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.partnershipmovement.org%2Fnews%2Fp%2Fa-drama-graduate-and-a-philosopher-start-a-business%2F&bvm=bv.148073327,d.bGs&psig=AFQjCNFCjlok-C9_Rp9E-gP6kv6YKjk1sg&ust=1488050193454131
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkovmduanSAhXPbZoKHWp4A7YQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.partnershipmovement.org%2Fnews%2Fp%2Fa-drama-graduate-and-a-philosopher-start-a-business%2F&bvm=bv.148073327,d.bGs&psig=AFQjCNFCjlok-C9_Rp9E-gP6kv6YKjk1sg&ust=1488050193454131


Gnostikko on siis = Valon etsijä



Agnostikko

Gnostikon vastakohta on agnostikko ("ei-tietävä"), 

joka sanoo, että ihminen ei voi tulla tietämään mitään 

transsendentin (”tuonpuoleisen”) todellisuuden 

perimmäisestä luonteesta.



Todellinen gnostikko

Todellinen gnostikko on aina myös agnostikko, 

sillä kukaan ihminen ei voi tietää Jumalan suuria 

totuuksia – niistä voidaan ainoastaan esittää 

likimääräisiä olettamuksia, joista toisia ei voi pitää 

toisia oikeampina. 



Todellinen gnostikko

Todellinen gnostikko on aina myös uskonnollisesti 

suvaitsevainen, koska hän tietää, että kaikki 

uskonnot ovat väärässä.



Todellinen gnostikko

Todellista gnostikkoa leimaa 

tietämisen nöyryys.

Vuorelle johtaa monta polkua.



Pyrkimys Valoa kohti?

• Useissa uskonnoissa ja esoteerisissa 

veljeskunnissa puhutaan pyrkimyksestä 

Valoa kohti. 

• Mitä se tarkoittaa?

• Mihin se polku johtaa?

[ esoteerinen = salattu, suppealle piirille tarkoitettu ]



Käsite ”Valo” on monimerkityksinen

• Alkuaikoina ”Valo” ymmärrettiin ”Jumalan” symboliksi

• Sittemmin ”Valo” samastettiin tietoisuuteen jumalallisesta



Vanhoissa egyptiläisissä initiaatioriiteissä 
”Valolla” tarkoitettiin olotilaa vihkimyksen 
jälkeen. 

[ initiaatio = vihkimys ]



Sokrates 

(470/469–399 eaa.)
Platon 

(427–347 eaa.)

Antiikin filosofiassa 

Valo = Viisaus = Jumala



Pythagoras
(582–496 eaa.) 

Pythagoraan filosofikoulussa 
Valo esitettiin Pimeyden parina



Vanhoissa uskonnoissa Valo esitettiin aina 
vastakohtansa – Pimeyden – parina 

 Esim. taolaisuuden Jin ja Jang

Dualismi esiintyy myös vapaamuurariloosien 
lattian kuvioinnissa.

Dualistinen maailmankäsitys



Kristillisessä perinteessä 

Jeesus = Valo

Valolla viitataan myös 

Jeesuksen edustamiin 

opetuksiin.



Antiikin Kreikan filosofiassa 

valaistuminen liitettiin täydelliseen 
ihmiseen

 jossa yhdistyvät kaikki inhimilliset 

hyveet 

 jonka kaltaista ei koskaan voi olla 

olemassa oikeassa elämässä

Valaistuminen



Valaistuminen hindulaisuudessa

 Hindulaisuudessa sielun tienä on 

henkinen evoluutio: päästä irti 

harhakäsityksistään ja kehittyä kohti 

täydellisyyttä.

 Sielun evoluution tarkoituksena on 

ymmärtää Itse ja valaistua.

 Sielun kehitys on hidasta. Yksi 

ihmiselämä ei riitä tekemään sielusta 

täydellistä.

 Siksi tarvitaan monia maallisia ja 

henkisiä kokemuksia ja useita 

inkarnaatioita.



Ortodoksikirkon 
perinteessä sanotaan, että 
jumalallinen Valo valaisee 
ihmisen ymmärrystä 
mietiskelyn kautta. 



Kirkkoisä Augustinus 

(354 – 430)

Illuminaatioteoria:

 Kaiken inhimillisen tiedon 

lähtökohtana ovat 

Jumalalla olevat ideat. 

 Tieto ideoista tulee 

ihmiseen Jumalalta 

"illuminaation" eli 

valaistumisen kautta valon 

kaltaisesti.

Valaistuminen



Monissa uskonnoissa ja 
esoteerisissa yhteisöissä 
esiintyy pyrkimys kohti Valoa:

 essealaisuus 
 gnostilaisuus 
 hindulaisuus
 mithralaisuus 
 kabbala

 ruusuristiläisyys 
 vapaamuurarius 
 eräät New Age liikkeet

Pyrkimys Valoa kohti?



Valo essealaisuudessa



Essealaiset 
(200 eaa. - 100 jaa.)

 Juutalaisen 

yhteiskunnan 

”toisinajattelijoita”

 elivät luostarimaisessa 

yhteisössä 

Qumranissa



Qumranin luostari rakennettiin 140–130 eaa.



 pythagoralaistyyppinen esoteerinen veljeskunta
 hellenistisiä mysteerirituaaleja ja initiaatiomenoja 
 uskoivat, että Jumalan salaiset totuudet oli ilmoitettu 

vain heille – ”Valon lapsille”

Essealaiset 



Essealaiset pitivät itseään ”Valon lapsina”

Valon lapset vaeltavat 

Valon tiellä.

Heitä hallitsee Valon 

ruhtinas.

Heitä ohjaa Totuuden 

henki, joka on peräisin 

Valon lähteestä.

Pimeyden lapset vaeltavat 

eksystyksen tiellä.

Heitä hallitsee Pimeyden 

enkeli. 

Heitä ohjaa Eksytyksen 

henki, joka on peräisin 

Pimeyden lähteestä. 



Essealaiset

 jäsenyysasteita oli kaksi
 vesikaste
 valkoinen lannevaate



 rakensivat näkymätöntä, hengellistä temppeliä

 puhdistautuivat elävässä vedessä ja hakivat 

anteeksiantoa synneistä kasterituaalilla 

 Jumala eli veljeskunnan keskinäisen rakkauden 

piirissä 

Essealaiset 



Valo gnostilaisuudessa



 5000 vuotta vanha filosofinen 

oppi gnosiksesta

 mysteeriuskonto

 esoteerinen salaoppi

 henkisen kasvun oppi

 elämänfilosofia

[kr. gnosis = tieto, tietoisuus]

Gnostilaisuus



Valo gnostilaisuudessa

Valo on gnostilaisuuden 

keskeisin henkinen symboli ja 

mysteeri

• Valo on kaiken alku ja loppu

• Valo = gnosis = ihmiselämän 

päämäärä

• Gnostilaiset sanovat olevansa 

Valon lapsia

• Valo löytyy heidän 
sisimmästään



Alkugnosis



Alkugnosis

Egyptin mysteerikouluissa

Egyptiläinen papisto oli jo 3000 eaa. hyvin 

perehtynyt salaiseen jumalalliseen 

viisauteen.

Ylimmät papit olivat myös 

mysteerikulttien hierofantteja, jotka 

edustivat korkeinta ja puhtainta viisautta. 

He korostivat todellisen Itsen eli 

jumalallisen tietoisuuden löytämistä 

itsestään (= ”alkugnosis”).



Alku-gnosiksen leviäminen

 Ryhmä Egyptissä vihkimyksensä 

saaneita viisaita siirtyi noin 1000 

eaa. Luoteis-Persiaan, Urmian 

kaupunkiin, ja perusti sinne 

maagien veljeskunnan, joka alkoi 

opettaa sikäläisiä oppineita. 

 Veljeskunnasta käytettiin nimitystä 

”Setin lapset”. 

 Arkeaologisissa kaivauksissa  on 

löytynyt raunioita heidän 

rakennuksestaan.



Setin lapset

 Historioitsija Josephus kirjoitti: 

”Setin lapset olivat laajalti 

arvostettuja taivaallisia tietäjiä, 

jotka löysivät taivaankappaleet ja 

tunsivat niiden liikkeet”. 

 Heillä oli dualistinen 

maailmankuva: hyvä Valon 

maailma – paha aineen maailma.

 Heillä oli myös tieto siitä, 

millainen on täydellinen 

ihmisyys ja miten se 

saavutetaan.

He opettivat samaa 

alkugnosista, jota 

Egyptin mysteeri-

kouluissa opetettiin.



Setin lasten henkinen ryhmä

 Setin lasten henkisen 

suuntauksen maagit pyhittivät 

itsensä ihmisten palvelemiseen. 

 Heistä alettiin käyttää nimityksiä 

telestai (= suunnatut). 

 Tätä veljeskuntaa pidetään 

gnostilaisuuden alkuna. 

 Sen jäsenistä alettiin myöhemmin 

käyttää kreikankielistä nimitystä 

gnostikos (= tietävät).



 He uskoivat, että Valon maailma on 

kauttaaltaan hyvä. 

 Valon maailmassa ei ole hyvän ja 

pahan kaksijakoisuutta. 

 Pahuuden lähde on ihminen itse 

omine paheineen.

 Pahuus ei siis ole Jumalasta 

lähtöisin eikä se ole Saatanan 

aiheuttamaa. 

 Pahuus on etääntymistä 

hyvyyden lähteestä, Jumalasta. 

 Tämän opin omaksuivat 

myöhemmin myös gnostilaiset.

Setin lasten henkinen ryhmä



Setin lapset

Gnostilaiset opit levisivät 

itään, länteen ja etelään 

(punainen viiva).

 Syyriaan ja Palestiinaan 

muodostui vahvoja 

gnostilaisuuden 

tukikohtia. 

 Keski-idässä Setin 

lasten henkisen 

suunnan seuraajat 

levittäytyivät aina Intiaan 

saakka.



Gnostilaiset ydinajatukset olivat jo assyrialaisissa 

uskonkäsityksissä:

 Salattu Jumala: kaikkeuden isä 

 Yksi = moni

 Valon maailma: Taivas eli ”Täyteys” 

 Emanaatio-oppi: jumaluuden 

virtaaminen Valon ja aineen maailmaan

 Viisaus Jumalan ominaisuutena ja 

emanaationa

 Dualismi: taivas ja maa, valo ja pimeys

 Pelastusoppi: ”sisäinen tieto”, 

täydellistyminen

Assyrian uskonto



Assyrialainen elämänpuu

Emanaatio-oppi: 

Maailman syntyminen 

jumaluuden 

virtaamisen kautta



Gnostilainen kosmologia















Mitä tämä tarkoitti?



Kosminen tietoisuus

(Kaikkeuden mieli)

”Todellinen Jumala”



Kosminen tietoisuus

(Kaikkeuden mieli)

”Todellinen Jumala”

Valon maailma
(Valo-olennot eli aionit)

Todellinen 

Jumala emanoi

eli vuodatti

itsestään

Valon maailman 

ja sinne valo-

olentoja 



Kosminen tietoisuus

(Kaikkeuden mieli)

”Todellinen Jumala”

Valon maailma
(Valo-olennot eli aionit)

Luojajumala

(Demiurgi)

Yhdestä valo-

olennosta tuli

Luoja-jumala

(Demiurgi).



Kosminen tietoisuus

(Kaikkeuden mieli)

”Todellinen Jumala”

Valon maailma
(Valo-olennot eli aionit)

Luojajumala

(Demiurgi)

Aineen
maailma

Luoja-jumala

loi (emanoi)

aineellisen 

maailman, ja 

sinne 

viimeisenä 

ihmisen. 



Ihmisen sisimmässä on Valon maailmasta 

lähtenyt jumalallisen Valon kipinä – sielu

Ihmisessä uinuva Valon kipinä on herätettävä

 Siihen tarvitaan Gnosis



Mandealainen gnostilaisuus 

(100 eaa. – )



Mandealaisuus

 saanut nimensä aramean 

kielen sanasta manda = tieto

 pohjautuu persialaiseen 

gnostilaisuuteen 

 ensimmäinen varsinaisesti 

gnostilaiseksi uskonnoksi 

luokiteltu liike

 harjoitetaan lähes 

alkuperäisessä muodossaan 

vielä tänäkin päivänä



 kaksijakoinen maailmankuva: 

• ikuinen Valon maailma ja 

• katoava aineen maailma

 ylintä Jumalaa kutsuttiin ”Suureksi 

Elämäksi” tai ”Valon Kuninkaaksi”, 

jota symbolisoi virtaava vesi 

(”Elävä vesi”)

Mandealainen mytologia



Mandealainen sielukäsitys

 sielujen koti ja alkuperä on 

Valon maailmassa, josta sielut 

joutuvat aika-ajoin maanpakoon 

ja aineellisen ruumiin vangeiksi

 kun nainen on viidennellä kuulla 

raskaana, sikiöön virtaa 

taivaasta sielu 

 sielun ”kaksonen” jää 

taivaaseen ”Valon hengeksi”

 ”Valon henget” avustavat sieluja 

ihmiselämän aikana 



Mandealaisten 

pelastuskäsitys

 Kuoleman jälkeen sielu palaa 

Valon maailmaan ja saa 

palkinnon tai rangaistuksen 

tekojen mukaan. 

 Syntistä rangaistaan ennen kuin 

sielu pääsee paratiisiin.

 Ikuista rangaistusta ei ole, koska 

Jumala on armollinen. 

 Sielu syntyy jonkin ajan kuluttua 

uudelleen toiseen kehoon.



Rituaalinen asu

valkoiseen rituaaliseen asuun (rasta) on 

pukeuduttava uskonnollisissa 

tilaisuuksissa - kuten kaste, avioliitto ja 

hautaus

rastan valkoinen väri symbolisoi 

Valoa, johon sielun ajatellaan olevan 

puettu



Mandealainen kuolema

 kolmen päivän kuluttua ihmisen 

kuolemasta sielu jättää ruumiin

 sitä ennen sielusta muodostuu 

"valoruumis", joka nousee 

taivaaseen

 Valon henget ohjaavat sielun Valon 

maailmaan

 sielu pääsee Valon maailmaan, jos 

ihminen on eläessään saavuttanut 

tietoisuuden jumalallisesta 

alkuperästään (= gnosis) 



Valo alkukirkossa



Valo alkukirkossa

 Gnostilaisten evankeliumien 

mukaan Jeesus opetti

oppia gnosiksesta ja sisäisestä 

Valosta.

 Kanonisoiduista evankeliumeista 

kaikki tähän viittaava on kuitenkin 

jätetty pois.



Gnostilaiset evankeliumit 
• Vuonna 1945 Egyptin Nag Hammadista löytyi 52 

gnostilaista tekstiä papyruskääröinä. 

• Ne olivat koptinkielistä käännöksiä eri kielisistä 

alkuperäisteksteistä, jotka oli kirjoitettu 50-150 

-luvuilla.



”Tuomaan evankeliumi”

Evankeliumissa opetuslapset kysyivät Jeesukselta: 

”Minne meidän pitäisi mennä”

Jeesus vastasi:  

”Ihminen, jossa on valo, valaisee koko 

maailman. Ellei hän valaise, vallitsee pimeys.”

Jeesus ei siis vastannut kysymykseen, vaan käänsi 

kysyjät kohti itseään – ”sisäiseen Valoon” ja 

sisäiseen kykyyn etsiä oma suuntansa



Valo kabbalassa



Kabbala = Valon portti



• Kabbalistit uskoivat, että ennen 

maailman luomista kaikki tila oli 

täynnä loputonta älykästä 

Valoa, joka kutsutaan nimellä 

”Ain Sof” (“Ääretön”). 

• Se tarkoittaa Jumalan tilaa 

ennen itsensä ilmentämistä.

• Tämä vertautuu gnostilaisuuden 

käsitteeseen ”Kaikkeuden 

mieli”. 

Älykäs Valo kabbalassa



Älykäs Valo (”Ain Sof” -

“Ääretön”) vetäytyi yhtäkkiä 

keskipisteestä reunoille jättäen 

keskelle pohjattoman 

pimeyden. 

Kabbalan mytologia



Sitten Älykäs Valo vuodatti 

itsestään pimeyteen 

maailmankaikkeuden, jonka 

ensimmäinen jumalallisen 

energian ilmentymä oli Adam 

Kadmon – kaikkien tulevien 

sielujen alkulähde 

(maailmansielu). 

Kabbalan mytologia



Elämänpuu

Elämänpuu on keskeisin kabbalan 

mysteereistä.

Se saa voimansa Äärettömästä, 

Älykkäästä Valosta (Ain Sof)



Elämänpuu kuvaa Jumalasta 

virtaavien voimien 

tasapainoa

maailmankaikkeudessa 

ja

täydellisessä ihmisessä

Elämänpuu



Koostuu kymmenestä 

sefirasta ja niitä yhdistävistä 

poluista

Elämänpuu



Elämänpuun ylin 

sefira 

Keter eli ”Kruunu” edustaa 

 jumalallista tahtoa ja 

 luomistyön suunnitelmaa

Sitä on kutsuttu nimillä 

 Adam Kadmon ja 

 Valo



Korkeimman Jumalan tahdosta 

”Kruunusta” virtasi alaspäin 

kaikki luotu

Kabbalan 

makrokosmos



Kabbalan 

mikrokosmos

Alhaalta ylöspäin luettaessa 

Elämänpuu kuvaa myös 

ihmisen henkistä kehitystä.



Sefiroiden yhdysviivat ovat 

viisauteen ja Jumalan 

ymmärtämiseen johtavia 

polkuja. 

Kabbalan 

mikrokosmos



Lopullinen päämäärä on 

”Kruunu” 

– puhdas tietoisuus ja 

täydellistyminen Jumalan 

kaltaiseksi.

Kabbalan 

mikrokosmos



Gnosis kabbalassa

Usein kabbalassa kuvataan 

tietoisuutta Jumalasta erillisenä 

sefirana = Da’at

Da’at vastaa gnosista ja

tarkoittaa sielun saavuttamaa 

tietoa ja tietoisuutta (ennen 

lopullisen Viisauden ja 

Ymmärryksen saavuttamista).



Gnosis kabbalassa

”Viisaudella talo 
rakennetaan, ymmärrys on 
sen perustus, tieto ja taito
täyttävät sen huoneet 
kalleuksilla ja kaikella 
kauniilla.” (Sananl. 24:3-4)



Pyrkimys valoon



Valon etsintä 
– tavoitteena löytää jotain ihmistä suurempaa



Pyrkimys valoon

 Vedessä kasvavan lumpeen 

juuret ovat syvällä pimeässä 

pohjamudassa, mutta 

lumpeenvarsi kurkottaa 

vedenpinnalle, kohti valoa. 

 Valoon päästyään lumpeen 

kukka puhkeaa täyteen 

loistoonsa. 



Pyrkimys valoon

 Lumpeen tavoin ihminen 

elää henkisessä 

pimeydessä, kunnes 

alkaa kurkottaa ja kasvaa 

kohti valoa ja henkistä 

ihmisyyttä. 

 Valoon päästyään myös 

ihminen puhkeaa täyteen 

loistoonsa.



Pyrkimys valoon

 Jokaiseen lumpeeseen 

kätkeytyy tietoisuus valosta. 

 Niin myös jokaiseen 

ihmiseen on kätketty 

tietoisuus Valosta ja sielun 

taivaallisesta alkuperästä.



Kun ihminen kuolee, 

hänen sielunsa palaa takaisin 

Valon maailmaan, 

josta on alun perin lähtöisinkin.

”Henki palaa Jumalan luo, joka on sen antanut”



Gnosis

Gnosis = tietoisuutta ihmisen sisimpään 

kätkeytyvästä jumalallisesta Valosta ja sielun 

jumalallisesta alkuperästä. 



Gnosis – kasvuprosessi

Gnosikseen pyrkiessään ihmisen 

tulee:

• hylätä lihallisten ja aineellisten 

tarpeidensa ensisijaisuus

• toimia eettisesti oikein

• täyttyä viisauden valosta

• hänen henkisen olemuksensa 

tulee eheytyä



Gnosis – muuttunut tietoisuuden tila

Gnosiksen saavuttamiseksi ihminen läpikäy 

jossain muodossa kolme vaihetta:

1) Universaalit viisaudet

2) Itsetuntemus, itsehillintä ja nöyryys

3) Tietoisuus sielun jumalallisesta 

alkuperästä sekä ymmärrys rakkaudesta  

kaiken täyttymyksenä



Gnosiksen 1. vaihe 

– Universaalit viisaudet?

Ensimmäisessä vaiheessa ihminen 

oppii tuntemaan universaaleja, 

ajattomia viisauksia, jotka antavat 

hänelle valmiudet käsittää Jumalan 

ja olevaisen olemus. 

Näitä viisauksia opetettiin mm. 

Egyptin mysteerikouluissa.



Gnosiksen 2. vaihe – Tunne itsesi!

Gnosikseen pyrkimisen toisessa 

vaiheessa ihminen 

• oppii syvällisesti tuntemaan itsensä 

sekä 

• pyrkii hillitsemään ruumiillisia halujaan 

ja mielensä paheita. 

”Ihminen tunne itsesi, niin opit tuntemaan 

Universumin salaisuudet ja jumaluutesi”.

Näiden tuloksena ihminen saavuttaa 

nöyryyden, joka antaa gnostilaiselle 

toivon Valosta.



Gnosiksen 3. vaihe 

–Tietoisuus Jumalasta

Kolmannessa vaiheessa ihminen 

• alkaa tuntea sisimpäänsä 

kätkeytyvän jumalallisen Valon ja 

• tulee tietoiseksi sielunsa 

jumalallisesta alkuperästä sekä 

• ymmärtää, että rakkaus on kaiken 

täyttymys – ihmiselämän tarkoitus 

ja Jumalan laki. 

Tätä viimeistä vaihetta kutsutaan 

gnosikseksi tai valaistumiseksi.



Gnosis

Kun Sielu kun laskeutuu Valomaailmasta 

ihmisen aineelliseen kehoon, se unohtaa 

alkuperänsä. 

Gnosiksen avulla ihminen kehittyy henkisesti 

niin, että lopulta muistaa, kuka on ja mistä on 

kotoisin. 



Gnosis

Henkisen kehityksen kautta 

ihmisestä tulee jumaluuden 

kaltainen ja sielu pääsee 

vapaaksi jälleensyntymän 

kierteestä. 

Siten sielu palaa takaisin 

Ykseyteen, mistä on 

lähtöisinkin.



Miten voi löytää Valon sisältään?

Seuraavassa erään pitkälle kehittyneen 

gnostikon henkilökohtaisia kertomuksia



Miten löysin Valon sisältäni?

• Käännyin sisäänpäin, löysin oman sisäisen 

keskukseni. Se oli sama kuin Sisäinen Mestarini, Valo.

• Kun lepäsin itsessäni (= meditoin), tunsin saapuneeni 

kotiin. 

• En nähnyt enää mitään syytä etsiä itseni ulkopuolella 

olevaa, katoavaa, pettävää valoa



• Kun pyrin yhteyteen Valon 

kanssa, menen ensin itseni 

sisälle. 

• Tätä edesauttaa sisäinen 

hiljentyminen, meditointi. 

Miten kutsun Valoa?



Miten sisäisen Valo vaikutti?
Sydämessäni oleva sisäinen Valo edesauttoi tietoisuuteni 

kohoamista korkeammalle värähtelytasolle. Tästä seurasi 

monia positiivisia muutoksia:

• itsekkyyteni muuntui epäitsekkyydeksi 

• kiihkouskovaisuuteni muuntui antautumiseksi 

sisäiselle korkeammalle Itselle 

• kylmä järkeni muuntui viisaudeksi 

• alempi egoni muuntui korkeamman Itseni 

ilmentymäksi 

• oma alempi tahtoni muuntui Korkeamman Tahdon 

toteuttajaksi



Miten sisäinen Valo ilmeni?

• Etsijän päämääräni 

toteutumiseen ei riittänyt 

pelkkä tieto totuudesta.

• Pelkät ulkoiset tekoni eivät 

vapauttaneet minua.

• Siihen tarvittiin 

henkilökohtainen mystinen 

kokemus ja oivallus, joka 

johti minun muuttumiseeni.



Näkyikö sisäisen Valon vaikutus 

ulospäin?

• Sisäisestä kirkkaudesta nouseva 

kaiken muuttava Valo täytti 

vähitellen koko minun olemukseni.

• Se että olin totuuden etsijänä 

antautunut sisäiselle Itselleni, alkoi 

näkyä myös ulkoisesti. 

• Kun olin löytänyt sisäisen 

todellisuuteni, saatoin jakaa 

perinpohjaisen muuttumisen 

kokemukseni muiden Valon 

etsijöiden kanssa.



Aineen ja hengen evoluutio



Aineen ja hengen evoluutio

• Kaiken elämän tienä on aineen ja hengen 

kiertokulku ja jalostuminen, ikuinen evoluutio. 

• Ihmisen tienä on jalostua Jumalan kaltaiseksi.



Aineen ja hengen evoluutio

Epätäydellisen täydellistyminen  



Valo vapaamuurariudessa



Mitä on 

vapaamuurariuden Valo?

 Valon etsiminen on 

vapaamuurariudessa 

kehityslinja, joka johtaa läpi 

kaikkien 

asteiden.

 Valoa ei tarkemmin selitetä 
missään.



Miksi Valoa ei selitetä?

 Valon käsittäminen on sidoksissa 

jokaisen vapaamuurarin  

henkilökohtaisiin uskonkäsityksiin.

 Vapaamuurarit eivät esitä 

uskonnollisia dogmeja eivätkä 

kiistele uskonasioista. 

 Siksi on luonnollista, että myöskään 
Valosta ei esitetä mitään dogmeja.

Jokainen vapaamuurari saa muodostaa 

käsityksensä ”Valosta” oman henkilökohtaisen 

uskonsa ja kokemuksensa avulla.



Miten sinä 

ymmärrät ”Valon” ?



Joillekin ”Valo” voi tarkoittaa 

tietoisuutta olevaisen perusteista: 

”Mikä on se ikuinen, näkymätön ja 

käsittämätön, josta kaikki on saanut alkunsa, 

joka antaa kaikelle tarkoituksen ja johon kaikki 

lopulta päättyy?”

”Mikä on Jumalan säätämä olevaisen prinsiippi 
ja kosminen järjestys?”



Joillekin ”Valo” voi tarkoittaa salattua 

tietoa ikiaikaisista viisauksista:  

”Mikä on lopullinen Totuus”



Joillekin ”Valo” voi tarkoittaa elämän 

tarkoituksen oivaltamista: 

”Mistä ihminen on tullut, minne hän on 

menossa?”



Vapaamuurariuden astejärjestelmä kuvaa 

portaita Valon etsimisessä

• Portaat kuvaavat elinikäistä 

pyrkimystä kohti Valoa.

• Se on mystistä etenemistä 

vertauskuvallisen Salomon 

temppelin portaita. 

– Se temppeli on ihminen itse.
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