TIEN VARRELTA.
Tietäjä. Toimitus soisi mielellään, että aikakauskirjamme voisi tyydyttää kaikkia lukijoitaan.
Tietäjä on tosin pieni kooltaan eikä sen paperiseinien väliin mahdu ylen paljon asioita, mutta kuitenkin
siksi paljon, että sen pitäisi voida joka kuukausi opettaa lukijoilleen jotakin hyvää, huvittaa heitä
johonkin määrin. Jollei se sitä tee, on vika toimituksen. Hyväntahtoiset ja tiedonhaluiset lukijat
saattaisivat kuitenkin tulla toimitukselle avuksi tässä kohdassa, jos he sille kirjottaisivat
toivomuksistaan ja haluistaan. Eräs ystävä Amerikassa on lausunut meille toivomuksen, että ensi
vuonna selitettäisiin Tietäjän palstoilla Johanneksen Ilmestyskirjaa. Mitä toiset tästä ajattelevat?
Toimitus on kyllä jo kauan hautonut erästä tuumaa: että kohtia evankeliumeista, ja Uudesta
Testamentista yleensä, suomennettaisiin ja selitettäisiin. Olisimme kiitolliset, jos lukijamme
lausuisivat meille mielipiteensä kirjallisesti. Niin, jos kirjeitä saapuu ajoissa, julkaisemme niistä
pääkohdat tammikuun tai helmikuun numerossa. Yhteistyöhön siis, jalot lukijat! Sanokaa: mistä
tahdotte, että Tietäjä erityisesti puhuisi?
Suomalaisen Osaston syysjuhlat. Marraskuun 17 p:nä oli Helsingin teosofeilla yhteinen
illanvietto N. M. K. Y:n talolla, Vuorik. 17. Paitsi teenjuontia ja keskustelua kuului ohjelmaan puheita
ja laulua. Tilaisuudessa perustettiin T. S. Suomalaisen Osaston päämajarahasto omaa huoneustoa tai
omaa tulevaa taloa varten ja siihen rahastoon tuli samana iltana lahjoja Smk. 243: ─. Tarjoilusta
koituva voitto (20: ─) liitettiin myös samaan rahastoon. Marraskuun 22 p:nä oli Koiton talolla, Yrjönk.
31, julkinen matinea, jonka ohjelma oli näin kuuluva: 1. Alkusoitto orkesterille. 2. Pekka Ervastin
puhe ruotsiksi. 3. Köörilaulua. 4. Rouva Hilda Pihlajamäen lausunto. 5. Oskar Merikannon
pianonsoitto. 6. Pekka Ervastin puhe suomeksi. 7. Köörilaulua. Juhla oli varsin onnistunut, yleisöä
paljon. Senkin tulot lankesivat omakotirahastoon.
Omakotirahasto. Iisalmen „Valoa kohti“ on tähän rahastoon lähettänyt Smk. 11:55.
Lahjotuksia kustannusliikkeelle. T. K. ja K. on muistettu seuraavilla lahjotuksilla:
Kirjojen tiliin: A. K. 50: ─, S. H. 1: ─.
Tietäjän tiliin: A. K. 50: ─.
Osuusmaksut. Viime keväänä maksetuista osuusmaksuista on seuraavat jo merkitty lahjoiksi
kustannusliikkeelle: P. E. 25: 75. D. R. 25: 75.
Lasten lootusryhmä. Kalevala-looshi kokouksessaan marrask. 30 p:nä päätti, että jotakin on
tehtävä T. S. jäsenten lasten hyväksi. Lapsillekin on opetettava teosofiaa! On perustettava
„pyhäkoulu“. Tässä tulee työtä varsinaisesti naisjäsenille, jotka siihen kykenevät. Ylisihteeri lupasi
olla mukana alkamassa ja valvomassa uutta hanketta.
Merkurius. Tämän nimistä kuusi kertaa vuodessa ilmestyvää käsinkirjotettua teosofista
aikakauslehteä toimittaa Iisalmessa „Valoa kohti“ -looshi. Meille on suotu nähdä ensimäinen numero.
Kansilehti on aistikkaan yksinkertaisesti maalattu vesiväreillä sinivihreissä vivahduksissa. Sisällys on
seuraava: Merkurius, kirj. Samael. Ensi askel, kirj. Toimitus. Taakan kantaja, kertomus kirj. Pilke.
Uskoni, kirj. K. I. Onni, kirj. X. Kuinka „Valoa tielle“ kirjotettiin, suomentanut K. I. Teosofian
merkitys elämän taistelussa, kirj. ─o ─i. Kirjotukset olemme mielihyvällä lukeneet. Niistä uhkuu
vilpitön harrastus teosofiaan. Muun muassa sanotaan Annie Besantin kirjasta: „Kristinuskon salainen
puoli“ niminen kirja ansaitsee aivan erikoista mielenkiintoa. Sen tarjoomat tiedot ovat aarteita.
Teosofit varmaankin sen luettuaan entistä selvemmin käsittävät, kuinka suuri Tietäjä presidenttimme
on.“ Lehteä toimittavat jäsenet vuorotellen. Toivomme sydämestämme, että sen vaikutus
paikkakunnalla ulottuisi ulkopuolelle looshin piiriä samalla kuin se kasvattaa looshin jäseniä.

Uusi looshi. T. S. Suomalaisen Osaston kolmastoista looshi perustettiin marraskuun 17 p:nä
Joensuussa. Sen puheenjohtaja on faktori J. A. Tukiainen, joka viime keväänä muutti Joensuuhun.
Oulunkylän looshi kadotti hänessä pöytäkirjurinsa, mutta Joensuun „Valon taimi“ sai siitä syntynsä.
Yhdistyksessä on tätä nykyä 8 jäsentä. Kaikkea menestystä uudelle ryhmälle!
Astrologiaa. „The Astrologer's annual for 1909“ (Astrologin vuosikirja v:ksi 1909, Modern
Astrologyn joulunumero) on ilmestynyt, sisältäen paljon mieltäkiinnittävää lukemista, josta varsinkin
seuraava ansaitsee yleisön huomiota.
Säännöt ilmanennustamiselle tähtien mukaan ovat yksinkertaiset, mutta vaikeaa on niiden
sovittaminen eri paikkakuntiin. Yleisenä sääntönä on, että auringon aspektit Marsiin tai Jupiteriin
kohottavat lämpöä, jotavastoin sen aspektit Saturnukseen ja Uranukseen alentavat lämpöä, varsinkin
kun planetat ovat äärimmäisessä pohjois-deklinatsionissa. Venuksen ja Saturnuksen yhtymä saa
aikaan sadetta, lunta tai sumua, Merkuriuksen ja Marsin yhtymä tuulta, sekä Jupiterin ja Saturnuksen
yhtymä pitkällistä epävakaisuutta.
Tammikuun todenmukainen ilma v. 1909 on yleispiirtein seuraava: Vaihtelevainen, äkkinäisiä
lämpömäärän vaihteita. Ensipuolisko yleensä kaunista ja varsinkin seuraavat päivät: 1, 11, 15, 26, 29.
Lämpö nousee 14-17 päivien välillä, laskee n. 26 p. ja nousee taas kuun loppupuolella.
Kansallisesta astrologiasta annetaan vuosikirjassa muutamia sangen vähän rauhottavia viittauksia.
Mahdollisesti voi syntyä europpalainen sota ja varsinkin huomautetaan, että Venäjän raja on levoton.
Sosialismi leviää Englannissa ja syntyy levottomuuksia sen johdosta. Amerikassa sattuu monta suurta
lakkoa. Intia on levoton.
Tämän yhteydessä mainittakoon, että kolmas auringonpimennys kahden vuoden ajalla sattuu
(Suomea johtavan) Kauriin merkissä jouluna 1908.
Paikallisyhdistysten toiminta. Seuraavat tiedonannot on lähetetty toimitukselle:
Kalervo Oulunkylässä. „Syksyn kuluessa on „Kalervon“ toiminta ollut sopusointuista ja vilkasta.
Kokouksia on pidetty joka viikko milloin minkin jäsenen luona ja näihin kokouksiin on usein saapunut
vieraita muistakin loosheista: m. m. ylisihteeri on silloin tällöin ollut mukana. Looshiin on tänä
syksynä tullut uusia jäseniä eronneiden sijaan ja säännöllisesti on koetettu käydä kokouksissa. Joka
kerraksi on joku jäsen arvan mukaan vallittuna valmistanut pienen puheen eli esitelmän, jonka johdosta
sitten on keskusteltu. Niinpä syysk. 15 p:nä rva Karppinen piti puheen „lasten kasvatuksesta“, josta
syntyi vilkas ajatuksenvaihto. Päätettiin pyytää Pekka Ervastia pitämään aineesta jonkun julkisen
luennon ja sitten panemaan alkuun opiskelukurssin lapsia varten pyhäpäiviksi. Edellinen ehdotus on
täytetty, jälkimmäinen kohta toteutunee. Viikon varrelle on valittu joku mietiskelyaine ja siitä on sitten
kokouksissa tuotu esiin eri kokemuksia ja päätelmiä. Niinpä on mietitty epäitsekkyyttä, ihanteita,
teosofista työtä, nöyryyttä, rehellisyyttä. Viimemainitusta aineesta sukeutui jouluk. 1 p:nä vilkas
keskustelu, kun vieraamme, hra Lehto, väitti, ettei ihminen voi olla itselleen epärehellinen. Päätettiin,
että koska emme elä todellisessa itsessämme, niin kautta elämän alituisesti hairahdumme pettämään
itseämme tahallisesti sekä huomaamattamme.
Kalevala Helsingissä. ─ Yhdistyksen toiminnasta kuluneella kuukaudella mainittakoon, että
kokouksissa on jatkettu Bhagavad-Gitan lukemista ja alettu sen ohella lukea Leadbeaterin kirjoittamaa
Näkymättömiä auttajia-nimistä kirjotussarjaa Omastatunnosta. Yhdistys on sitäpaitsi ottanut sangen
tärkeän askeleen päättämällä perustaa keskuuteensa sunnuntaikoulun teosofien lapsille. Eräs teosofi on
hyväntahtoisesti tarjonnut huoneensa koulun käytettäväksi ja ylisihteeri on luvannut ottaa huolekseen
valmistavat toimenpiteet ja koulun järjestämisen.
Sampo Viipurissa: 1 p:nä luettiin rva Lydia Suhosen suomentama Maria Elisabethin kirjotus
„Viikunapuun alla“, minkä jälkeen lyseolainen Toivo Tuomela piti hauskan esitelmän „Ajatuksen
laeista“. ─ 2 p:nä luki hra Otto Mölsä Pekka Ervastin esitelmän „Pari sanaa teosofisista luvuista“ ja

ylioppilas, nti Heta Hyytiäinen esitti suomentamansa Maria Elisabethin kirjotuksen „Synti Pyhää
Henkeä vastaan“. ─ 15 p:nä tarjosi looshi erokahvit rva L. Mölsälle sekä hroille O. Mölsälle ja Juho
Leinolle, jotka läksivät vuoden ajaksi opintomatkalle Englantiin. Tämä kokous kulutettiin siis kahvin
juontiin ja vapaaseen ajatusten vaihtoon. ─ 22 p:nä luki herra Juho Leino rva Lydia Suhosen „Aurista“
suomentaman artikkelin „Bileamin aasi“ ─ 29 p:nä supistui looshin ohjelma kokoukseen saapuneiden
jäsenten vähälukuisuuden tähden siihen, että hra Juho Jahnukainen lausui sepittämänsä aaterikkaan
runon „Raittiudelle“.
Sarastus Nokialla. Nokian Sarastuksella oli maaliskuun aikana kolme kokousta. 1 päivänä
pidetyssä kokouksessa puheenjohtaja luki ääneen esitelmän „Jeesuksen Oppi“. Keskusteltiin
puheenjohtajan alustaman keskustelukysymyksen johdosta: „mikä on teosofien suhde kirkkoon?“
Toisessa kokouksessa 15 p:nä oli puhe K. Lindholmilta, „Luonteen kasvatuksesta“. Keskusteltiin neiti
Mimmi Gustafson'in kysymyksen johdosta: „onko eläimillä karmaa“. 28 päivän kokouksessa oli
esitelmä puheenjohtajalta, „ajatuksia karmasta“. Keskusteltiin A. Koskisen keskustelukysymyksen
johdosta: „mitenkä oppi iankaikkisesta rangaistuksesta on päässyt juurtumaan kristinuskoon ja mille
perusteelle se on rakennettu?“ Luettiin „Teosofian Avainta“ ja siitä keskusteltiin. Talven tullessa on
yhdistyksemme toiminta käynyt virkeämmäksi ja muutamia teosofian harrastajia on ollut läsnä
kokouksissa.
Aura Turussa. Yhdistys alkoi toimintansa syysk. 19 p. ja on siitä lähtien kokoontunut joka
maanantai-ilta klo 8 kuten viime talvenakin ja samassa paikassa Käsityöläisyhdistyksen huoneustossa,
Braahekatu 4. On pitkitetty Teosofian avaimen lukemista ja saavuttu sivulle 164. Syysk. 28 p. piti rva
Nohrström, joka Helsingistä oli täällä käymässä, esitelmän luomisesta ja värien merkityksestä
ylemmillä tasoilla. Osaanotto on ollut laimeampaa kuin viime talvena, kokouksiin on saapunut jäseniä
8-4.
Etsijä Kurikassa. Lokakuun 4 ja Marraskuun 1 ja 15 p:nä oli kokous. Näissä on edelleenkin
luettu kirjasta „Kristinuskon salainen puoli“ sekä lukemisen johdosta keskusteltu. Marraskuun 21 ja 22
p:nä piti Matti Kurikka täällä kaksi esitelmää: jälkimmäinen esitelmä käsitteli tieteen taistelua kirkkoa
vastaan.
Esitelmä oli kansantajuinen, ja puhuja sai sen monilla esimerkeillään vielä
havainnollisemmaksi, niinpä sekin kohta, missä jälleensyntymistä kosketeltiin, oli niin tajuttavasti
esitetty, että jokaisen olisi pitänyt sitä käsittää. Kuulijoita oli noin 150 henkeä.
Aurora Turussa. „Vasta tänä syksynä olemme toden teolla ryhtyneet looshityöhömme ─
looshimmehan perustettiin niin myöhään keväällä, että kesä oli jo tulossa. Syyskuun ja lokakuun ajalla
on kokouksia pidetty tavallisesti torstai-illoin, ja länsäolijoiden lukumäärä on ollut 7-15. Marraskuusta
lähtien pidetään kokoukset keskiviikkoisin. Luemme toht. Hartmannin kirjaa „Valkoinen ja musta
magia“ (ruots.). Neiti Beda Nyberg on pitänyt kaksi esitelmää looshissa: syyskuussa „Mahaatmeista“
ja lokakuussa „Yksi on tarpeellinen“. Syyskuun 30 p:nä vieraili luonamme rouva Nohrström, joka piti
sangen mieltäkiinnittävän esitelmän „Maailman luomisesta“. Olemme hänelle hyvin kiitolliset.
Toistaiseksi emme voi ajatella työtä ulospäin, vaan täytyy koettaa perinpohjin perehtyä teosofisiin
oppeihin. Ylisihteerin kiertokirje „T. S. looshien tehtävästä“ on ollut meille suureksi lohdutukseksi ja
iloksi.“
Teosofia Mikkelissä. Eräs asianharrastaja kirjotti äskettäin ylisihteerille m. m.: „Kun en tiedä,
josko lienette saaneet viestejä teosofisista riennoista Mikkelissä, rohkenen kirjottaa Teille niistä
muutaman sanan, koska luulen, että aatteen levenemisen tieto tuottaa teille iloa, kuten kaikille, jotka
teosofian totuuksissa ovat löytäneet sielunsa janolle tyydytyksen. Kun noin pari vuotta sitten aloin itse
aivan kuin sattuman kautta tutkimaan teosofista kirjallisuutta, luulin, että lukuunottamatta vaimoani,
täällä ei olisi ketään, jolle teosofia olisi tuttua, vielä vähemmin jostakin merkityksestä, mutta tulin pian

huomaamaan, että löytyi useita, jotka olivat sitä jo pitemmän aikaa harrastaneet. Sittemmin on
lukijoiden joukko lisääntynyt ─ ja alkaa kuulua huhuja, että yksi perhe toisensa jälkeen on alkanut
hommata kirjallisuutta tutustuaksensa teosofiaan. Mihin määrin kukin yksilö tulee omistamaan
teosofian opastajakseen, sen vastaisuus kyllä näyttää ─ onhan siinäkin iloa kun on saatu kylvö
alueelle.“
Zanoni. 5-6 vihko ilmestyy tammikuussa. Emme ole voineet jouduttaa tämän teoksen
painattamista, koska se tulee ylen kalliiksi eikä tilaajia ole vielä kuin pieni joukko.
Uusia kirjoja. Tällä viikolla ilmestyy:
Hiljaisuuden ääni. Otteita „Kultaisten Ohjeitten Kirjasta“, kääntänyt H. P. B. Suomentanut V. H.
V. Noin 100 sivua. Hinta 60 p., sid. 1: ─, korukansissa 1:50.
Mitä on kristinusko? Kolme esitelmää pitänyt Pekka Ervast: 1. Oliko Jeesus jumala vai ihminen?
2. Soveltuuko Jeesuksen oppi nykyajan ihmisille? 3. Onko kirkonopilla salainen merkitys? Hinta 75
penniä.
Tietäjä 1908.
postivapaasti 2:15.

Korukansiin sidottuna Tietäjä maksaa Smk. 6: ─.

Korukannet yksin 1: ─,

Raphael's Ephemeris vuodelle 1909. Hinta 75 p., postivapaasti 85 penniä.
Pysyvä hinnanalennus. Bhagavad Gîtâ eli Herran Laulu myydään tästälähtien alennetulla
hinnalla: Smk 2: ─ (ennen 3: ─) nidotusta ja 3: ─ (ennen 4:50) sidotusta kappaleesta. Postimaksut
lisään. Samaten: Omatunto 1905, 1906, 1907 á 2: ─.
Joulualennus hinnoissa. Erinomainen tilaisuus. Varmaan on monta Tietäjän lukijaa, joilla ei ole
kaikkia teosofisia kirjoja. Niillä on nyt erinomainen tilaisuus jouluksi täydentää kirjastonsa, sillä se
joka lähettää 5 markkaa, saa valita kirjoja itselleen 7 markasta; joka lähettää 10: ─, saa kirjoja 15
markan edestä; joka lähettää 15; ─, saa kirjoja 23 mkan edestä ja joka lähettää 20: ─, saa kirjoja 30
mk:n edestä. Lähetys on tapahtuva joulukuun ajalla, sillä tammikuun 1 p:nä lakkaa tämä
erikoistarjous. Alennus koskee kaikkia kirjojamme, paitsi jouluksi ilmestyviä uusia (Hiljaisuuden ääni
ja Mitä on kristinusko?). Kirjat lähetetään rahtivapaasti.
Lehti leviämään! Tietäjän lukijoista varmaan jokainen tuntee jonkun henkilön, joka osaa ajatella
ja mahdollisesti innostuisi tilaamaan lehden, kun saisi lukea jonkun numeron. Toimitus lähettää
mielellään Tietäjän vapaakappaleen näytteeksi, jos sille ilmotetaan tällaisen odottavan sielun osote.
Karma. Maaseutuyhdistykset eivät toistaiseksi voi odottaa ylisihteeriä esitelmöimään. T. k. 13
p:nä hän ollessaan matkalla aiottuun väittelytilaisuuteen lankesi ja ─ taittoi jalkansa. Tapaturma tullee
muutamia viikkoja pidättämään ylisihteerin huoneeseensa sidottuna, mutta toivokaamme, että joku
siunaus piilee tämänkin „vastoinkäymisen“ takana.
(Tietäjä 1908 Joulukuu N:o 12, ss. 382-386)

Rauhaisaa joulujuhlaa ja siunausta runsasta vuoden alkavan varrella toivoo kaikille lukijoilleen
Tietäjän toimitus.
Levitköön totuuden puolueeton valo Suomemme joka kolkkaan!
(Tietäjä 1908 Joulukuu N:o 12, s. 386)

