Ruusu-Risti-seura.
Ruusu-Risti, Suomen salatieteellinen tutkimusseura, perustettiin Helsingissä marraskuun 14 pnä
1920. Sen tarkoitus selviää seuraavasta ohjelmasta:
1) Ruusu-Risti on totuuden etsijäin seura, jonka jäsenet tunnustaen kaikkien ihmisten veljeyden
katsomatta rotuun, väriin, kansallisuuteen, uskontunnustukseen, yhteiskunnalliseen asemaan,
sukupuoleen tai muihin ulkonaisiin rajoituksiin, osoittavat toisilleen mitä suurinta suvaitsevaisuutta ja
ymmärtämystä sekä pitävät totuutta korkeampana kaikkia uskontoja;
2) Ruusu-Risti on vapaan ajattelun pyhäkkö, jonka jäsenet etsivät totuuden ydintä, salaista
jumalviisautta, mikä piilee kaikkien aikain uskonnoissa, mytologioissa, filosofisissa ja tieteellisissä
järjestelmissä;
3) Ruusu-Risti on renkaana ihmisten näkymättömässä veljeskunnassa ja sen jäsenet etsivät
ikuiseen elämään vievää tietä, joka kasvattaa ja kehittää ihmisessä veljeyden henkeä.
Kuten näkyy, ei ohjelma ole uusi keksintö. Se on Teosofisen Seuran vanha ohjelma lausuttu
osaksi toisilla sanoilla. Kolmaskin pykälä, jonka sanamuoto on kokonaan toinen kuin T. S:n vastaava
ohjelmapykälä, on hengeltään ja sisällöltään silti sama. Se vain painostaa sitä H. P. Blavatskynkin
tarkoittamaa todellista salatiedettä, joka ei eksy paljaan järjen kannalta, tieteellisellä tavalla yksin,
tutkimaan »tuntemattomia luonnonlakeja ja ihmisessä piileviä salaisia kykyjä», vaan silmälläpitäen
»sydämen oppia» sydämen intuitiivisella viisaudella etsii luonnon ja hengen salatuita maailmoita, ─
niitä, joissa Tiedon ja Rakkauden Mestarit elävät ja toimivat.
Ruusu-Ristin jäsenluku on kahden toimintavuoden aikana noussut lähelle kolmesataa; mitään
varsinaista propagandatyötä seuran puolesta ei ole tehty, koska toiminta vielä on vasta
organisoitumassa. Paikallisia ryhmiä seuralla kuitenkin jo on ─ paitsi Helsingissä ─ Viipurissa,
Oulussa, Varkaudessa, Tampereella, Lahdessa Mikkelissä ja Jyväskylässä.
Ruusu-Ristin jäseneksi saattaa jokainen pyrkiä, jolla on kahden jäsenen suositus. Pyrkijäksi
ilmoittautuminen tapahtuu joko paikallisryhmän tai Ruusu-Ristin Johtajan välityksellä Ruusu-Ristin
Neuvostolle. Milloin pyrkijä ei tunne ketään jäsentä, voi hän kääntyä suoraan Johtajan puoleen.
Ruusu-Ristin Johtaja on kirjailija Pekka Ervast, os. Åggelby.
Ruusu-Ristin jäsenmaksut ovat vapaaehtoisia. jäsenten toivotaan tuovan antimensa kolme kertaa
vuodessa: maalis- ja lokakuun ensimäisen viikon kuluessa sekä vuosikokouksen aikana.
Vuosikokous pidetään kesäkuussa; siinä uudet jäsenet juhlallisesti vastaanotetaan, vihitään, sekä
asetetaan oikeuksiinsa ja velvollisuuksiinsa (installoidaan).
Vuosijuhlassa installoidut jäsenet, jotka voimiensa ja kykyjensä takaa ovat osoittaneet henkisesti
ja aineellisesti kannattavansa Ruusu-Ristin työtä, voivat pyrkiä seuran sisäiseen piiriin saadakseen
oppia ja opastusta henkisen elämän ja itsekasvatuksen kaidalla tiellä; joista asioista jäsenille tarkemmin
ilmoitetaan.
(Ruusu-Risti 1922 Joulukuu N:o 10, s. 319-320)

