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Teosofinen siveellisyys.
”Olen joskus ajatellut, että minun ehkä pitäisi poistua T. S:sta, etten olisi Seuralle
millään tavalla häpeäksi”, sanoi minulle kerran eräs monivuotinen teosofi. – ”Kuinka niin?”
kysyin uteliaana. – ”No kun minulla on niin omaperäiset mielipiteet kaikenlaisista asioista,
ennen kaikkea n. k. siveellisissä kysymyksissä. Enhän ole täällä teidänkään luonanne pitkään
aikaan käynyt, kun olen pelännyt, että ehkä tuomitsette minua.” – ”Missä suhteessa sitten
teidän mielipiteenne siveellisissä kysymyksissä ovat niin omituisia?” – ”Mielestäni ihmisen
pitää olla aivan rehellinen itselleen. Teosofithan kaikki pyrkivät täydellisyyteen, kaikki
pyrkivät puhtauteen, pitävät ehkä naimistakin saastaisena – ainakin kokouksissaan lausuvat
tämmöisiä mielipiteitä. Minä myös alussa uskoin niin, koetin elää aivan puhtaasti
vilkaisemattakaan toiseen sukupuoleen, ja kuvittelin jo olevani lähellä ainakin ensimäistä
suurta vihkimystä. Sitten minulle äkkiä tapahtui lankeemus, ja nyt olen jyrkästi sitä mieltä,
että minkäänlainen siveellinen kanta ei ole mistään arvosta, ellei se perustu itsetietoiseen
vakaumukseen ja kokemukseen. Enhän nytkään ole mikään roisto eikä maailma pidä minua
siveettömänä ihmisenä, mutta tiedän vain itse sisässäni, etten ole se, miksi ennen itseäni
luulin, ja minun täytyy tunnustaa, että epäilen toisiakin ihmisiä. Sentähden en pane mitään
arvoa tuommoiselle siveydelliselle matkimiselle, joka ei ole lujaa ja itsetietoista.”
Vieraani sanat miellyttivät minua, ja koetin hänelle selittää, että mielestäni hänen
kantansa oli aivan oikea teosofinen kanta. ”Etteköhän olekin erehtynyt teosofien suhteen”,
lausuin m. m., ”sillä tuskinpa he noin lammaslauman tavalla matkivat toisiaan tai johtajiaan.
Eihän teosofiassa usko tee autuaaksi, vaan elämä. Olen varma siitä, ettei kukaan teosofi teitä
tuomitsisi.”

Teosofinen usko.
Helsingissä on looshi, joka on muodostettu miltei yksinomaan kriitillisistä aineksista.
Kun he lukevat jotain teosofista kirjaa, esim. ”Ihminen: mistä ja miten”, he koettavat
kritisoida ja arvostella jokaikistä lukua, melkeinpä lausetta, yhtähyvin kuin kirjaa
kokonaisuudessaan. He lukevat antroposofista kirjallisuutta yhtähyvin kuin teosofista, mutta
eivät ota uskoakseen mihinkään umpimähkään. Minusta tuntuu, että he muodostavat
aivankuin kanavan, jonka kautta kaikki epäilevät ja ristiriitaiset ajatukset ja tunteet johdetaan
ulos Teosofisesta Seurasta. Pidän tämän looshin tehtävää erittäin hyödyllisenä ja tärkeänä.
Vahinko vain, jos sen työ menisi hukkaan Seuralta kokonaisuudessaan. Olisi suotava, että
olisi tilaisuuksia Seuramme elämässä, jolloin eri looshien tutkimustuloksia voitaisiin toisiinsa
verrata. Ehkä vuosikokoukset voisivat semmoisiksi muodostua.
Tämän yhteydessä pyydän huomauttaa, kuinka tärkeätä on, että ihmiset oppivat
ajattelemaan johdonmukaisesti ja tunnontarkasti. Jos esim. muuten yksimielisessä looshissa
joku teosofi on epäileväinen, levoton, tiedonhaluinen, utelias ja yksityisseikkoihin saakka
tarkka, ei pidä toisten jäsenten väsyä ja hermostua. Tietysti ei tuo yksi jäsen saa
levottomuudellaan värittää kaikkia looshin kokouksia. Mutta silloin tällöin on hyvä varta
vasten pitää kokous, jossa asioita pohditaan hänen tavallaan ja hänen kannaltaan. Toisillekin
on semmoisesta menettelystä oppimista, ja he voivat tulla hyvinkin kiitollisiksi sille, joka
ensin heitä häiritsi. Meidän Seuramme työ on suuri ja laaja, eikä Seurallamme ole varoja

kadottaa yhtäkään ainoata työntekijää, joka tuntee vetäymystä teosofiaan ja tuo omat omituiset
lahjansa sen palvelukseen.
Jos looshissa on useampia tämmöisiä aineksia, voivat he muodostaa erityisen
tutkimusryhmänsä.

Annie Besant.
Elämme nykyään teosofisesti epävarmuuden merkissä. Presidenttimme oikeusjutut
rajottavat hänen liikkumisvapauttaan, joten mitkään tulevaisuudensuunnitelmat eivät ole
ehdottomasti varmoja. Kuitenkin on mahdollista, että hän tänä keväänä tulee Europpaan.
Sunnuntailuennot Lontoossa on jo määrätty jatkuviksi helluntaihin saakka, ja koska meillä on
hänen viimekesäinen lupauksensa käydä Suomessa tänä vuonna,on luultavaa, että hän saapuu
meille juhannuksena, jolloin mekin siis pitäisimme vuosikokouksemme. Olen kirjottanut
hänelle ja kysynyt, koska hänen sopisi tulla, ja odotan vastauksen saapuvaksi ensi kuun ajalla.
Mahdollista on myöskin, ettei Mrs. Besant voi saapua tänne ennenkuin
presidentinvaalli on toimitettu heinäkuun alussa.

Presidentinvaali.
Väärinkäsitysten välttämiseksi pyydän Seuran jäsenten huomaamaan, että T. S:n
yleisten sääntöjen 10 §:n mukaisesti nyt tapahtuvaan presidentinvaaliin saavat osaaottaa
ainoastaan ne henkilöt, jotka olivat merkityt Seuran jäsenkirjoihin marrask. 1 p:nä 1913.
Silloin lähetettiin nimittäin Intiaan tarkka luettelo kaikista jäsenistämme, ja ainoastaan siinä
mainituille 518:lle jäsenelle jaetaan vaaliliput.

Temppelirahasto.
Viime Looshilehdessä mainitsin, että Temppelirahaston velka teki Smk. 2,095:40.
Muutamat ystävät ovat säännöllisesti lähettäneet kuukausiavustuksensa tähän rahastoon sillä
hyvällä tuloksella, että Temppelirahaston velka helmik. 1 p:nä tänä vuonna teki Smk.
1,000:10. Kesään mennessä on tämä summa luultavasti suoritettu, joten senperästä voimme
ajatella uusia kustannuksia temppelin hyväksi.

Tuonenkylän päämaja.
Päämajamme ystävät tahtovat ehkä kuulla jotakin Tuonenkylän taloudellisesta
tilasta. Heille opiksi ja huviksi esitän tässä muutamia numeroita:
Teillä on toivottavasti jälellä se painettu kiertokirje, jonka kaksitoista arvossapidettyä
T. S:n jäsentä lähetti Suomen teosofeille marrask. 30 p:nä 1912. Siinä oli lopussa tarkat
laskelmat Tuonenkylästä perustamisesta asti marrask. 26 päivään 1912. Niiden mukaan olivat
tulot ja menot nousseet kunnioitusta herättävään summaan Smk. 51,328:45; varat taas tekivät
Smk. 40,715:25, josta summasta oli velkana eri henkilöille Smk. 27, 343:-.
Nykyinen tila näkyy seuraavasta taulusta:

Tuonenkylän tulot ja menot jouluk. 31 p:nä 1913
Tuloja
Tulot 26.11.1912
Lahjoja eri henkilöiltä

Menoja
51,328.45 Menot 26.11.1912
51,328:45
12,159:68
Maat ja rakennukset

5,146:39
Vuokria y.m. satunnaisia
Puutarha
tuloja (m.m. puutarhasta)
1,924:80 Irtaimisto
P.E. pannut rahaa
3,682:07 Lyhennetty velkoja

1,092:58
1,207:01
8,852:-

Maksettu korkoja ja veroja
________
Smk. 69,095:00

1,468:60
________
Smk.

69,095,00

Tuonenkylän varat ja velat jouluk. 31 p:nä 1913.
Varoja
Maat ja talot
Puutarha
29,679:20
Irtaimisto

41,045:66
3,361:18
3,754:36
_________
Smk. 48,161:20

Velkoja
Velkoja eri henkilöille
Pääomavoitto

Smk.

18,491:-

_________
48,161:20

Marrask. 26 p:nä 1912 teki pääomavoitto Smk. 13,372:25. Viime vuoden lopussa se
siis oli enemmän kuin kaksi kertaa suurempi. Tästä ystäville kiitos.

S. T. S:n sääntömuutokset.
T. S:n presidentti on hyväksynyt sääntömuutokset, jotka tehtiin viime
vuosikokouksessa. Nämä muutokset lähetetään painettuna kaikille jäsenille.

The Vahan.
Niitä loosheja, jotka edelleenkin tahtovat englantilaisen osaston lehden The Vahanin
ilmaiseksi, pyydetään taas ystävällisesti lähettämään tänne päämajaan Smk. 1:95 postikulujen
suorittamiseksi.

Looshiosotteet Tietäjässä.
Loosheja muistutetaan siitä, että he 15 markan vuosimaksulla saavat asianomaisen
ilmotuksen Tietäjään viimeiselle sivulle S. T. S:n looshiosotteiden joukkoon. Muutamat
pahat ilmotusvirheet jäivät tammik. numerossa muutamatta sen kautta, että käsikirjotus hukkui
postissa. Maalik. n:ossa virheet korjataan.
Pekka Ervast

