Tien varrelta.
Ruusu-Ristin vuosikokous pääsiäisenä alkaa huhtikuun 14 p:nä illalla ja jatkuu 18 p:n iltaan.
Kokoukset ovat yleensä jäseniä varten, mutta vuosijuhla Kansallisteatterissa sunnuntaina 17 p:nä on
yleisölle avoin.
Helsingin Ruusu-Risti-luennot. Maaliskuun 20 p:nä oli aiheena Tähtien hallitessa, 27 p:nä
Jumalan etsiminen, huhtikuun 3 p:nä Cagliostro ja 10 p:nä Cagliostro vapaamuurarina.
Viipurin Ruusu-Risti oli Maarianpäiväksi järjestänyt julkisen matinean Kansakoulun juhlasalissa.
Viipurin Torvisoittokunnan puhaltaman alkuvirren jälkeen oli Annikki Uimosen yksinlaulua, Pekka
Ervastin esitelmä „Kristuksen etsimisestä“, Väinö Lahden pianosoolo sekä Piippa Heliön ja Väinö
Lahden esittämä melodraama „Neitsyt Maria“, säveltänyt Erkki Melartin. Avara sali oli täynnänsä
kuulijoita, jotka henkeä pidättäen seurasivat esityksiä. Onnistunut matinea oli viipurilaisten
asianharrastajain mielestä suuri voitto teosofialle, joka kehottaa paikkakuntalaisia ahkeraan työhön
asiamme puolesta.
Hämeenlinnan Ruusu-Risti, joka työskentelee kaikessa hiljaisuudessa, on nyt ruvennut
kokoontumaan joka maanantai-ilta, jotta useammin saataisiin olla yhdessä Ruusu-Risti-hengessä.
Jyväskylästä kirjoitetaan: Tutkimus-, luku- ja laulupiirin työ on jatkunut keskeymättä. Mukana on
ollut säännöllisesti noin 20 henkeä, joskus hiukan ylikin. Kokoonnutaan työhön 2 kertaa viikossa:
sunnuntaina uskontotutkimustunnille ja torstaisin ohjelmalliseen iltaan. Lähdekirjana on sunnuntaisin
käytetty P. E:n Suuret uskonnot. Torstain ohjelma on ollut vapaa: soittoa, lausuntoa ja Mestarin
käskyjen tutkimista ja valikoitu kohta rikkaasta teosofisesta kirjallisuudesta. Lähdemme aina siitä, että
luemme joka kerta aluksi P. E:n Vuorisaarna-käännöksestä jonkun kohdan, ja otamme siten Kristuksen
käskyt ikäänkuin mittapuuksi, jolla kaikki lukemamme ja tutkimamme punnitaan. Innostus on tähän
asti säilynyt ja onpa kuin nousemaan päin. Torstaisin opettelemme aina lopuksi uuden laulun (uudesta
laulukirjasta). Miten iloisia ja ylpeitä olisimmekaan, jos vaikkapa osakin näistä „piiriläisistä“ syksyllä
liittyisi Ruusu Ristiin.
Lahden Ruusu-Rististä kirjoitetaan: Olemme täällä pitäneet yhteisiä kokouksia T. S.
Majakka-looshin kanssa, tutkien Joh. Evankeliumia, apuna käyttäen asiaa valaisevaa kirjallisuutta.
Työ on sujunut kaikessa rauhassa, joskin hiljaisesti ja vaatimattomasti, ─ täällähän ei tällä kertaa ole
ketään „kykyjä“. Näyttää kuin R.-Risti-jäseniä alkaisi lopultakin ilmaantua enemmän. Saimmehan
tänä vuonna jo yhden tammikuussa, ja nyt on pyrkinyt piiriimme eräs vanha teosofian harrastaja, joka
kylläkin on vain tilapäisesti täällä, joten hänestä emme saa pitempiaikaista jäsentä, mutta pääasiahan
on, että mielet avautuvat ottamaan vastaan R.-R.-sanoman.
Stenmanin loppuunmyynti. Pääkaupungin sanomalehtiä seuranneet lukijamme tietävät, että
Stenmanin uhkea taidepalatsi, jossa Ruusu-Risti kolme onnellista vuotta on vieraillut, on äskettäin
myyty vanhalle, kuuluisalle lauluseuralle „M. M.“. Samalla Taidepalatsi, joka nyt päättää julkiset
näyttelynsä, loppuunmyy suunnattomat kokoelmansa vanhoja ja uusia, ulko- ja kotimaisia taideteoksia.
Huomautamme tästä kaikille taiteen rakastajille, sillä nyt tarjoutuu heille harvinainen tilaisuus hankkia
tselleen hyvä taideteos ylen runsaasta valikoimasta. Veli Gösta Stenman varoitti kyllä toimitusta
kehottamasta ruusuristiläisiä taideteoksien ostoon, sillä nyt tarvitaan ─ hän sanoi ─ lähimmässä
tulevaisuudessa ruusuristiläisten kaikki liikenevät varat äsken perustettuun ja vuosikokouksessa
vihittävään Temppeli-rahastoon, mutta tastä jalosta varoituksesta huolimatta toimitus laskee
Ruusu-Ristin jasentenkin sydämille tämän ainutlaatuisen loppuunmyynnin. Vaikkeivät jäsenemme,
jotka enimmäkseen ovat vähävaraista väkeä, itse jaksaisikaan ajatella taideteoksen hankkimista, voivat
he kiinnittää syrjäisten huomiota asiaan ja tuoda muualta ostajia Palatsiin. Ja onhan suurin osa
tämänkin lehden lukijoista ulkopuolelIa varsinaista jäsenpiiriä!
Anni Halonen Lieksasta, joka suurella innolla otti osaa Kanneljärven kesäkursseihin, muutti
majaa helmikuun viimeisenä päivanä. Lieksasta kirjoitetaan meille: „Hän oli syntynyt Utsjoella 25. 10.
1889 lappalaisista vanhemmista ja joutui jo 2-vuotiaana sivistyneen suomalaisen perheen ottolapseksi,
sai koulukasvatuksen ja palveli vielä viikkoa ennen kuolemaansa farmaseuttina Pielisjärven apteekilla

Lieksassa. ─ Ken lienee ollutkin muinoin joukostamme hän, joka valitsi vanhan tietäjäheimon
kehittämän, sielullisille vaikutteille herkän ruumiin? Hänen katseensa oli suunnattu korkealle kuin sen
tunturin, jolta hän ensi kerran näki Suomen syksyisen päivän sarastuksen. Tarmokas, joustava henki
jatkaa maan murheista vapautuneena riemuiten työtään rakastamansa Ruusu-Risti-aatteen hyväksi.
L. T.“
Ruusu-Ristin laulukirja, toimittanut J. Pohjanmies, on nyt ilmestynyt painosta Mystican
kustannuksella ja maksaa 7 markkaa. Se on taskukirjankoossa ja sisältää 24 yksiäänistä laulua
Ruusu-Risti-kokouksia varten; niistä on 9 Erkki Melartinin ja 15 J. Pohjanmiehen säveltämiä;
sanaseppinä esiintyvät Jussi Snellman (7 laulua ja 1 suomennos), J. Pohjanmies (2), Simo Korpela,
Hilja Haahti, L. Onerva (2), A. Oksanen, J. L. Runeberg, Z. Topelius, Rafael Ronimus, Valentine
Blinova ja Niilo Mantere; pari laulua on tuntemattomilta tekijoiltä. Toimittaja lausuu itse alkusanassa:
„Yhteislaululla on mieliäkohottava ja kokoava voima, jota ei mikään, jos se on voimakasta ja hyvää,
voi korvata“. Tähän yhtyen suositamme vihkosta kaikille ryhmillemme ja jäsenillemme.
Sävelten voima, sekaäänisiä lauluja 1, toimittanut Armas Rankka, kustantanut Suomen Teosofinen
Seura, on toinen laulukirja, joka ansaitsee tunnustuksemme; sen hinta on 20:─. Se sisältää 39 laulua,
joista teosofinen huomiomme ennen kaikkea kiintyy 17 (18) Z. Hanishin säveltämään kauniiseen
Mazdaznan-lauluun, jotka ovat säilyneet kiitollisessa muistissamme Suomen T. S:n alkuajoilta, jolloin
usein saimme kuulla kuoromme niitä esittävän.
Uudesta sivistyksestä kirjoittaa Annie Besant The Messenger'in, Amerikan T. S:n
äänenkannattajan maaliskuun numerossa uskoa ja intoa uhkuvan artikkelin, jossa hän ilmoittaa, että
uuden sivistyksen kehdoksi Amerikassa on valittu Ojai Laakso Californiassa. Samanlainen kehto on jo
vanhassa maailmassa Eerden linna niminen maatila Hollannissa. Uudesta keskuksesta on tuleva
malliyhteiskunta kouluineen, kirjastoineen, temppeleineen, teattereineen j.n.e. Opettaja (Krishnamurti)
tulee siellä viettämään kolme kuukautta vuodessa ja Mrs Besant lupaa tehdä vuosittaisia matkoja
Amerikkaan. Kaikkea tätä varten tarvitaan suunnattomia rahamääriä, ja Mrs Besantin kirjoitus onkin
kuin voimakas, itsetietoinen avunpyyntö, jossa hän ei vetoa ainoastaan Idän Tähden jäseniin, vaan
ensimäistä kertaa koko Amerikan kansaan yleensä. Kaunis, rohkea ja innostuttava kirjoitus sai
sydämemme sulamaan. Meidän täytyy ihailla 80-vuotiasta sankaritarta, joka yhä väsymättömästi
ajattelee maailman ja ihmiskunnan eteenpäinmenoa.
Vapaamielinen Katolinen Kirkko ja Mestari Jeesus. Lontoossa toimii Teosofisessa Seurassa
muuan mystillinen kristillinen looshi, joka tutkii Jeesuksen opetuksia ja ensimäistä kristittyä aikaa. Se
on erillään Vapaamielisestä Katolisesta Kirkosta (jonka eräs piispa J. I. Wedgwood äsken kävi
Helsingissä) ja väärinkäsitysten välttämiseksi looshin puheenjohtaja, Miss O. Firth, kirjoitti sikäläiselle
V. K. K:n piispa Pigottille, kysyen hänen mielipidettään looshin työstä. Piispa vastasi kuulleensa
suurella mielenkiinnolla looshin työstä Mestari Jeesuksen puolesta ja vakuutti samalla, ettei se
mitenkään häirinnyt Vapaamielisen Katolisen Kirkon työtä. Tämä kirkko näet ei ollut missään
suhteessa Mestari Jeesukseen, vaan palveli yksinomaan sitä uutta Kristusvoiman vuodatusta, joka nyt
oli tulossa Herra Maitreejan kautta . . . Vastaus oli todella valaiseva.
Ennustus vuodelta 1880. Tohtori Wilhelm Marr julkaisi v. 1880 kirjan juutalaisten voitosta
germaanien yli („Der Sieg des Judentums über das Germanentum“), jossa hän m.m. sanoo, että
„juutalaiset tulevat syöksemään Venäjän vallankumoukseen, jonka kaltaista maailma ei ennen ole
nähnyt“; ja kun kerran Venäjä on valloitettu, ei heidän kimppuunsa enää selästä päin voida käydä, ja
sentähden ei tule kestämään kuin 100 á 150 vuotta (lukien v:sta 1880), ennenkuin koko Europpa on
juutalaisten käsissä.
Toimitukselle lähetettyä kirjallisuutta. Martta ja Maria on nimeltään I. Anker-Larsenin uusi
kirja. Hänen „Viisasten kivi“ kirjansa saavutti maailman maineen kuten muistamme. Se olikin niin
suuren henkisen ponnistuksen tuote, ettei sen vertaista samalta tekijältä heti osaa odottaakaan. Uusi
romaani on kiintoisa sekin, mutta heikompi.
Veikko Palomaa kirjoittaa meille: „Eikö nyt jo tarvittaisi teosofisia apostoleita Kanadaan?
Ruusu-Ristin maalisk. numerossa, „Tien varrelta“, on nimimerkki Am. J. B. ilmaissut toivomuksensa,

että Suomesta saataisiin teosofisia „apostoleita“ Kanadaan. Koska minä olen ollut runsaasti
neljännesvuosisadan teosofisena puhujana, ja koska olen kirjoittanut ja muista kielistä suomentanut
noin 60 teosofis-filosofista kirjaa, niistä useimmat vielä painamatta, niin rohkenen tarjoutua
teosofiseksi „apostoliksi“ Kanadaan ehdolla, että minulle lähetetään matkaraha ja taataan
elämismahdollisuuteni. Osaan „Amerikan kieltä“. Veljeydellä Veikko Palomaa. Osoite: Lempäälä,
Finland“.
Ruusu-Ristin Kevätmessut Temppelirahaston hyväksi ovat toukokuun 4 p:nä klo 10-9 Svenska
Kvinnoförbundet (ruots. naisliiton) nimisen järjestön huoneustossa, Kluuvikatu 6. Kaikkia, jotka nyt
etsivät varastojaan ja kokoovat myytävää messuja varten, pyydämme tuomaan lahjansa (tai
lähettämään) Sairasapu Salveen Aleks.k. 19 ennen vappua. Myös ruokatavaroita ja tarjottavaa otetaan
kiitollisuudella vastaan. Aatetta harrastavia liikemiehiä pääkaupungissa kehoitetaan ilmoittamaan
puhelimella Ce 24364, milloin saa heidän antimensa noutaa liikkeestä. Halukkaita lahjain kerääjiä
pyydämme hakemaan keräyslistan samasta paikasta. Iloista antajaa Jumala rakastaa.
S. R. R. Käsityötoimikunta.
Turun pieni Ruusu-Risti on jatkanut työtään entiseen tapaan ja voittanut pari uutta harrasta
ystävää asialleen. Veli Hannula kävi maaliskuulla taas Turussa ja piti kaksi onnistunutta esitelmää.
Temppeliherrain unelma, Pekka Ervastin viime vuosikokouksessa pitämä esitelmä, ilmestyy
näinä päivinä Mystican kustannuksella. Sen hinta on Smk. 7:─.
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