Tien varrelta.
Ruusu-Ristin seitsemäs vuosikokous pidettiin Helsingissä pääsiäisenä huhtikuun 14-18 p:nä.
Jäseniä oli läsnä kolmatta sataa ja uusia installoitiin seitsemänkymmentä.
Helsingin Ruusu-Risti-luennot. Huhtikuun 16 p:nä (vuosikokouksen yhteydessä) oli aiheena
Käytännöllinen teosofia, 17 p:nä (Kansallisteatterissa) Jälleensyntyminen ja ylösnousemus, 24 p:nä
Cagliostron vapaamuurarius, toukokuun 1 p:nä Cagliostron vapaamuurariviisaus ja 8 p:nä (Valkoisen
lootuskukan päivänä H. P. Blavatskyn muistoksi) Mitä on mietiskely?
Ruusu-Ristin johtaja lähtee toukokuun 22 p:nä kuukaudeksi ulkomaille, jonka tähden arv.
kirjeenvaihtajia pyydetään huomaamaan, etteivät saata odottaa vastauksia kirjeisiinsä ennenkuin
heinäkuussa. Johtajalle saapuvaa postia näet ei lähetetä ulkomaille.
Varkauden Ruusu-Risti on säännöllisesti pitänyt ryhmäkokouksiaan joka kolmas maanantai.
Ohjelmassa on ollut esitelmiä etupäässä maailman uskonnoista, myös filosofisista suunnista, kuten
stoalaisuudesta. Keskustelua on ollut esitelmän jälkeen.
Jyväskylästä kirjoittaa veli A. S: „Toimintamme on tällä toimikaudella yleensä pysynyt
nousupuolen merkeissä. Ruusu-Risti-lehden tilaajamäärä on edelliseen vuoteen verraten huomattavasti
kasvanut ja uusia jäseniä on myös liittymässä toistakymmentä. Yleisiä ryhmäkokouksia, joihin on
vieraita kutsuttu, on pidetty kerran kuukaudessa vaihtelevalla ohjelmalla. Maalisk. 13 p:nä oli matinea
Salome-teatterissa melkein täydelle huoneelle. Ohjelman muodosti veli J. Pohjanmiehen järjestämä
musiikkipuoli ja alkusanat, Terttu Pajusen lausunto sekä J. R. Hannulan arvokas esitelmä. Veli
Hannula piti seuraavina päivinä vielä kaksi julkista luentoa Alkukristillisyydestä, joita kuulijat
mielenkiinnolla seurasivat. Toukokuun 5 p:nä oli tämän toimintakauden viimeinen kokous
Kauppalaisseuran huoneustossa. Ohjelmassa oli soittoa, tervehdyssanat uusille jäsenille, melodraama,
selostus vuosijuhlasta, alustus mietiskelyaiheeseen miten Kristus syntyy ihmisessä, sekä selostus
ryhmän toiminnasta kuluneen talven ajalta. Selostuksessa ilmeni, että ryhmä on kokoontunut kerran
kuukaudessa yleiseen kokoukseen, joissa ohjelmana on esitetty soittoa, kuoro- ja yhteislaulua,
lausuntoa, esitelmiä y. m. Näissä tilaisuuksissa on aina ollut vieraita mukana. Jäseniä on ryhmässä
toiminut 26, ja uusia on kevätkautena liittynyt 7. Julkisia matineoja on ollut 3 ja niissä on veli J. R.
Hannula esitelmöinyt. Lootuskoulu, laulukuoro ja lainakirjasto ovat olleet talvikauden toiminnassa.
Lisäksi ovat kevätkaudella toimineet hyvällä menestyksellä nuoriso-osasto, sekä ompeluseura oman
temppelin rakennusrahaston hyväksi, johon se voi jo lahjoittaa yli 500 mk. Kaksi jäsentä ovat pitäneet
muutamia julkisia esitelmiä, sekä muutamia sanomalehtikirjoituksia on ollut paikkakunnan lehdissä
ruusuristiläisestä elämän ymmärryksestä. Yleensä ovat kaikki jäsenet olleet innostuneina työssä
mukana, kukin kykyjensä ja voimiensa takaa, joten voimme iloisin mielin lopettaa tämän
toimintakauden ja toivomme voivamme taas syksyllä alkaa työn uudistunein voimin“.
Jyväskylän Ruusu-Risti-lukupiirin työ on tältä työkaudelta päättynyt. Taiteilija Pohjanmies, joka
pani työn alulle ja niin menestyksellisesti toimi sen johtavana sieluna, aikoo kesän aikana Hannulan
tavalla kiertää maita ja mantereita, esitelmöiden ja kirjoja myyden.
Teosofisen työntekijän raskaat hetket. Ruusu-Ristin Johtajalle kirjoittaa eräs uuttera taistelija:
„Tiedän, että suurella kiinnolla seuraat meitä kaikkia ja taisteluamme totuuden puolesta. Siksi onkin
turvallista. Tuntuu joskus niin masentavalle ja painostavalle maailman pimeys ja toivottomalle tämä
valonlevittäjän ponnistelu. Joskus painostaa niin, että on täysi työ koettaa olla iloinen ja luottavainen.
Ja tämä yksinäisyyden tunne. Kylläkai Sinä, jos kuka, sen tunnet, tai paremmin, olet joskus tuntenut
teosofisen työsi alkutaipaleilla. Se ei todentotta ole ollut leikintekoa. Tällaista olen minäkin saanut
viimeaikoina tuntea. Julkinen Ruusu-Risti-työni alkaa vaikuttaa, ja sen vaikutus ilmenee, niinkuin
luonnollista, väkevänä vastustuksen myrskynä. Näiden sanomalehtikirjoitusteni johdosta olen saanut
kokea yhtä ja toista. Eräänä päivänä kävi luonani eräs helluntaiseurakunnan saarnamies piinaamassa
kolme tuntia. Tämän päivän lehdessä oli kirkolliselta taholta lähtenyt, tämän viime kirjoitukseni
mietelmiä kumoava kirjoitus, ja edessäni pöydällä on pitkä, erään entisen teosofin vastustava kirjoitus.
Tähän saan kyllä tilaisuuden vastata“.

Temppelirahasto. Eräs jäsenemme ehdotti vuosikokouksessa, että Temppelirahastoon yhteisestä
sopimuksesta jätettäisiin rahat, jotka muuten menisivät esim. kukkien hankkimiseksi ystäville heidän
syntymä- ja nimipäivinään. Tätä kehotusta on jo kerran noudatettu Helsingissä. Ojennettiin äsken
syntymäpäivän vietossa „päivän sankarille“ muistokirje, johon kaikkien onnittelijain nimet oli
kirjoitettu, ─ mutta kukkarahat oli lahjoitettu Temppelikassaan.
Annie Besant ja Mussolini. Teosofisen Seuran Presidentti kirjoittaa seuraavat huomiota
ansaitsevat sanat Italian diktaattorista viime huhtikuun „Theosophist“-lehdessä: „Mies, joka kieltää
uskonnollisen tutkimuksen yksityisiltä ryhmiltä ja sulkee hallitsemansa maan ovet vapaamuurariudelta,
hän tuskin herättää ihailua salatieteilijässä ja vapaamuurarissa“.
Annie Besant ja Krishnamurti. Annie Besant kirjoittaa, „Uudesta Sanomasta“ huhtikuun
„Theosophistissa“ m.m.: „Jumalallinen henki on kerran vielä astunut ihmiseen, Krishnamurtiin, joka
elämässään on kirjaimellisesti täydellinen, niinkuin ne, jotka tuntevat häntä läheisesti voivat todistaa
. . . Maailmanopettaja on täällä . . . ja Hänen sanomansa on, että taivaan valtakunta on onnen
valtakunta täällä maan päällä ja on, niinkuin Kristus sanoi, „teissä“. Sen täytyy päästä ulos näkyviin“.
Uusi sanoma on siis se, että onnen valtakunta on toteutettava maan päällä. Niinpä niin, ja onhan se
ikivanhakin sanoma. Kesän lopulla tai syksyn alussa on toivoa, että Annie Besant ja ehkä
Krishnamurtikin käyvät Suomessa.
Olo Tuonelassa on erään kirjasen nimi, jonka ruotsalainen saarnaaja E. Sjöberg on kirjoittanut ja
josta suomennoksen on julkaissut K. J. Gummerus O.Y. Kirja puhuu kuolemanjälkeisistä asioista
Raamatun mukaan, ja teosofin on hauska todeta, minkä mullistuksen protestanttisissa käsityksissä
teosofinen liike on saanut aikaan, ─ vaikka kunniaa siitä ei tietysti anneta sille, kenelle kunnia tulee.
Ihminen näkyväisenä ja näkymättömänä. C. W. Leadbeaterin niin sanoaksemme klassillinen
teos auroista, väreistä ja niiden merkityksestä on vihdoin ilmestynyt suomenkin kielellä. Se on
värillisillä kuvilla varustettu ja on kiintoisa ja opettavainen ei ainoastaan selvänäkijöille vaan kaikille,
jotka haluavat tietoa värien symboliikasta.
Ruusu-Ristin Käsityöseura ja Temppelirahasto. Tervehtien ja kiittäin kaikkia maaseutuveljiä ja
aatteen ystäviä ilmoitimme, että tulot käsityöryhmän kevätmessuilta Smk. 5140:─ ovat tänään jätetyt
Temppelirahastoon, sen hoitajan, agronomi W. Thesleffin antamaa kuittia vastaan.
Käsityöseuran työtoimikunta.
Ruusu-Ristin puolen vuoden tilaajat, huomatkaa! Tämä on viimeinen numeronne. Jos ette
uudista tilaustanne ennen elokuun 10 päivää tai muuten ilmoita, ettette halua jatkaa tilastanne,
lähetetään elokuun numero Teille 29 markan postietuannilla.
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