Rosen-Korset i Finland.
Rosen-Korset i Finlnad, är ett teosofiskt-christosophiskt samfund, som stiftades den 14 nov. 1920
av Adyar-samfundets f. d. stiftare-generalsekreterare i Finland, skriftställaren Pekka, Ervast jämte ett
150-tal medlemmar som då med honom utträdde ur T. S. Herr Ervast blev samtidigt vald på livstid
som ledare för Rosen-Korset. Huvudkvarteret är förlagt i Helsingfors, och räknar samfundet f. n. c:a
1000 medlemmar. Tempel finnas i Helsingfors och Jyväskylä och på andra orters vanliga
möteslokaler. Rosenkorsets teosofi har från början utgått i Blavatsky-riktning i samband med
Christosophi. Grunden för Rosenkorsets lära är Bergspredikans 5 gyllene punkter. Inom samfundet
finnas en esoterisk sektion och vid sidan av denna en annan, under namn Rosenkorsets
Frimurar-Brödraskap. Denna senare sektion stiftades år 1927, då hela den ena areopagen av
Internationella Samfrimureriet i Finland utträdde. Samfundet utgiver även en finskspråkig tidskrift
”Ruusu-Risti“ (Rosen-Korset), som utkommer med 10 30-50 sidiga nummer pr år.
Pekka Ervast har skrivit en mängd finskspråkiga böcker och broschyrer i teosofisk-christosophisk
riktning, varav en, ”Bergspredikan“ föreligger i manuskript i engelsk översättning verkställd av honom
själv. Dessutom finnes två av hans senaste arbeten: ”Kristi outgrundliga rikedom“ och ”Vem hjälper
oss i döden?“ översatta till svenska av en medlem, färdiga för tryckning.
Rosen-Korset höll under påskhelgen sitt 11:te årsmöte, varvid på Finska Nationalteatern uppfördes
ett finskspråkigt 4-akts skådespel ”H. P. B. det XIX århundradets sfinx“ av Pekka Ervast, till minne af
H. P. B :s födelse. Stycket uppfördes med stor framgång inför fullsatt salong av teaterns förnämsta
sujetter, vilka tillika äro medlemmar av samfundet.
H. P. B :s 100-årsdag, den 11 aug., högtidlighålles medelst en gemensam minnesfest av Adyar-,
Point-Loma samfunden och Rosen-Korset.
Rev. Will J. Erwood befinner sig f. n. i Helsingfors och håller sina offentliga föredrag jämte
utmärkta klärvoajanta demonstrationer i Rosen-Korsets Tempel inför en fulltalig och intresserad
publik.
Arnold Carberg.
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