Tien varrelta.
Helsingin Ruusu-Risti-luennot. Marraskuun 21 p:nä oli aiheena Miten päästä sairauksista?, 28
p:nä Miten voitamme kuoleman?, joulukuun 5 p:nä Ihminen, tunne itsesi! ja 12 p:nä Vihkimys ja
vihkimysmysteriot.
Ruusu-Ristin Ompeluryhmällä oli myyjäisensä Stenmanilla joulukuun 4 p:nä ohjelmallisen
kysymysillan yhteydessä. Sitä ennen oli päivällä ollut basaari Salvessa Aleksanterinkadun 19:ssä.
Töitä meni molemmissa paikoissa hyvin kaupaksi. Illalla arvottiin m. m. taiteilija Sallisen ryhmälle
lahjoittama akvarelli.
Helsingin Ruusu-Ristillä oli kuukausikokouksensa Stenmanilla joulukuun 5 p:nä klo ½ 8 i. p.
Koko ilta keskusteltiin seurakuntakysymyksestä. Yksimielisesti kannatettiin johtajan ehdotusta
syyskuun Ruusu-Ristissä, ja monet puhujat teroittivat kirkosta luopumisen tärkeyttä. Lopuksi
perustettiin “Temppelirahasto“ niminen “miljaardikassa“, josta rahastosta yhä keskustelusta tehdään
tarkempaa selkoa tammikuun Ruusu-Ristissä.
Ruusu-Ristin marraskuun vihko ilmestyi vasta joulukuun alussa. Yleensä aikakauskirjamme on
myöhästynyt tänä vuonna, mutta koska tämä ei ole johtunut toimituksen laiminlyönnistä, vaan
olosuhteiden pakosta, on toimitus järjestänyt olosuhteet toisenlaisiksi ensi vuoden alusta, joten
myöhästymisiä ei ensi vuonna tule tapahtumaan.
Panacean käyttäjille huomautamme, että he muistaisivat mainita järjestysnumeronsa tehdessään
säännöllisen ilmoituksensa. Koska muuten ensi vuonna julkaistaan Ruusu-Ristissä tärkeä kirjoitus
Panaceasta, olisi suotava, että Panacean käyttäjät tilaisivat itselleen Ruusu-Ristin.
J. Pohjanmiehen “Hengellisiä duettoja“, joita juuri on ilmestynyt viides ja kuudes vihko,
suositamme ruusuristiläisille ja Ruusu-Risti-ryhmille laulettaviksi sekä kodeissa että juhlissa.
Edellinen vihko sisältää laulut: In nobis regnat Jesus, Ruusut hehkuu rinnallansa, Elämän valot ja Tuon
lapsuusnurmeni
ruusut,
jälkimäinen:
Huomensoitto
(omistettu P. E:lle), Joulukellot,
Uudenvuodenkellot ja Enkelien joululaulu. Laulut ovat kaikessa tunnelmallisessa kauneudessaan
helpot laulaa ja pianonsäestyksessäkin tulee toimeen tavallinen kuolevainen.
Uusia kirjoja Mystican kustannuksella. Rafael Ronimuksen näytelmä Pyhä Fransiskus sisältää
toisen näytöksen kuvaelmassa “Jumalan pienen köyhän“ kauniin ylistyslaulun auringolle.
Kolmannessa näytöksessä on jännittävä, hyvin kirjoitettu kohtaus Fransiskuksen ja Mefiston välillä. —
Pekka Ervastin Suuret Uskonnot on ilmestynyt kolmannessa painoksessaan. Hinta 30:─, sid. 40:─.
Samoin on ilmestynyt uusi painos Joogi Ramatshaarakan kirjasta Parantaminen sielun ja hengen
voimilla. Hinta 17:─, sid. 27:─.
Vapaamuurari kirjallisuutta nimisessä uudessa sarjassa on ilmestynyt: N:o 1. Muurariuden
kadonneet avaimet, kirj. Manby P. Hall (10:─) ja N:o 2. Vihkimyksen symboliikkaa, kirj. Amélie A.
Gédalge (7:─). Tarkoitus on julkaista kaikkia riituksia koskevaa vapaamuurarikirjallisuutta ja
seuraavina numeroina ilmestyy: Temppeliherrain unelma (Pekka Ervast), Hindulaisista mysterioista
(Lindsey), Vanhoja ihanteita nykyajan muurariudessa (C. W. Leadbeater).
Suomen Teosofisen seuran kustannuksella on ilmestynyt toinen painos C. W. Leadbeaterin
kirjasta Selvänäkö, hinta 16:─, sid. 23:─, sekä T. S:n varapresidentin Mr. C. Jinarajadasan pieni
kirjanen Lupaan, joka sisältää neljä puhetta nuorille oppilaille; koruttomaan yksinkertaiseen,
lämpimään tapaansa tekijä puheissaan antaa joukon hyviä neuvoja jokapäiväisen käytännöllisen
elämän suhteen. Hinta 6:─, sid. 12:─.
Matkasauva on nimeltään V. A. Koskenniemen Werner Söderström O.Y:n kustannuksella jouluksi
julkaisema aforismikokoelma. Sydämensä iloksi ja hartaudeksi lukee totuudenetsijä näitä nerokkaan ja
tarkkasilmäisen runoilijan „katkelmia ja säkeitä päiväkirjasta.“ Hinta 35:─.
Teosofiaa arvostellaan.
Äsken ilmestyneessä ruotsalaisessa kirjasessa (Moderna
religionssurrogat, kirj. Efraim Briem) arvostellaan spiritismiä, teosofiaa ja kristillistä tiedettä
„uskonnolliseksi vaaraksi“. Mitä erikoisesti teosofiaan tulee, voisi tekijän arvostelu olla oikea, jos

hänen käsityksensä teosofiasta olisi oikea. Mutta nyt, niinkuin aina, hämmästyy asiantuntija
arvostelijan sokeutta, joka taistelee tuulimyllyjä vastaan; teosofi ei tunne omakseen herra Briemin
teosofiaa!
Henkimaailman todellisuus. Ruotsiksi on ilmestynyt uusi kirjanen Sadhu Sundar Singhiltä: Syner
från andevärlden (Henkimaailman näkyjä). Ruusuristiläinen lukija ihastuu ja hänen rakkautensa
kristittyyn intialaiseen profeettaan, jota kirja „Todellisuuden etsintä“ hieman häiritsi, palaa eheänä
takaisin.
J. Krishnamurti. Elokuun 22 p:nä oli „The San Francisco Examiner“ lehdessä lausunto J.
Krishnamurtilta, joka alkoi seuraavin sanoin: „Muutamat ihmiset nostavat vastalauseen julistustani
vastaan, että olen Messias maailman opettaja. Minussa hän ilmentää itsensä ja käskee minun
ilmoittamaan maailmalle, että olen hänen ennustuksensa täyttymys. Kristus ja Jeesus eivät olleet
samaa. Jeesus, ruumis, antautui Kristukselle, hengelle, jotta tämä toimisi hänen kauttaan, ja niin Jeesus
harjoitti henkitoimintaa. Samaten minä, Krishnamurti, tahdon Kristuksen ennustuksen täyttämiseksi
ilmoittaa hänen sanomansa maailmanopettajana. Vuosituhansia on hämmentynyt maailma odottanut
häntä, totuuden ja uskon esikuvaa, henkisen suuruuden ja jalouden ruumistumaa, jonka häikäisevää
loistoa ei mikään kieli voi kuvata. Hän sanoi pian taas tulevansa meidän luoksemme. Tänään hän on
luonamme j. n. e.“
Mrs Annie Besant, joka tänä syksynä on ollut luentomatkalla Yhdysvalloissa ja Canadassa, on
sähköttänyt Indiaan, ettei hän eikä Krishnamurti tulekaan saapumaan T. S:n vuosikokoukseen jouluna
niinkuin oli suunniteltu ja päätetty. Lääkäri on määrännyt, että Krishnamurtin täytyy levätä
Ojai-nimisellä huvilatilallaan Californiassa, ja mrs. Besant jää sinne hänen seuraukseen.
Kirjeenvaihtoon halutaan. „Missä ovat ne veljet, jotka haluavat kirjevaihtoon Yhteiskodin
perustamisesta? Tehkää hyvin ja lähettäkää postimerkki vastauksen varalta! Antti Myllyoja, os. Soini,
Kivijärvenkylä.“
Ikuisia ajatuksia. Tällä otsikolla on Werner Söderström O. Y. julkaissut Martti Haavion
toimittaman ajatelmakokoelman, joka sisältää suurten miesten ja naisten lausuntoja eri
elämänkysymyksistä. Hyvästä kokoelmasta kaipaamme nykyisten teosofein ajatelmia!
Maa ja taivas. Elsa Hästeskon uusi romaani, herättää varmaan mielenkiintoa teosofeissa, sillä se
kertoo synnynnäisesti psyykkisestä henkilöstä ja hänen selvänäköisistä kokemuksistaan.
────

Kunnia Jumalalle korkeudessa!
═ ═════ ═
(Ruusu-Risti 1926 Joulukuu N:o 10, s. 331-332)

