Tien varrelta.
Helsingin Ruusu-Risti-luennot alkavat syyskuun 23 p:nä klo 12 päivällä. Luentohuoneena on
kuten viime työkautena Suomalaisen Normaalilyseon juhlasali, Ratakatu 4.
Helsingin Ruusu-Risti kokoontuu tulevana työkautena uudessa paikassa, Ruotsalaisen
Naisyhdistyksen miellyttävässä huoneustossa (Svenska Kvinno-Förbundet) Vladimirinkadun 12:ssa.
Ruusu-Ristin kysymysillat pidetään tulevana työkautena torstaisin Ruotsalaisen Naisyhdistyksen
huoneustossa, Vladimirink. 12.
Ruusu-Ristin jäsenille pyydetään huomauttaa, että he voivat lähettää vapaaehtoiset
lokakuu-avustuksensa Ruusu-Ristin Johtajalle, os. Åggelby.
Ruusu Risti-Kirjaston uusia numeroita on ilmestynyt painosta: N:o 6. Jeesus Natsarealainen,
Pythagoras, Judith ja Holofernes. Kolme draamaa kirj. Rafael Ronimus. Hinta Smk. 30: ─, sid. 40: ─.
N:o 8. Jumala ja onni. Palanen länsimaalaista uus-uskonnollisuutta. Helsingin esitelmiä syksyllä
1922 pitänyt Pekka Ervast. Hinta Smk. 20: ─, sid. 25: ─. N:o 9. H. P. Blavatskysta sananen.
Helsingin esitelmiä keväällä 1923 pitänyt Pekka Ervast. Hinta Smk. 9: ─. Piakkoin valmistuvat: N:o
7. Paavali ja hänen kristinuskonsa. Helsingin esitelmiä syksyllä 1922 pitänyt Pekka Ervast. N:o 10.
Alempi ja ylempi jooga. Silmäys syvempään uskonnolliseen elämään itä- ja länsimailla. Helsingin
esitelmiä talvella 1923 pitänyt Pekka Ervast. Kaikkia näitä teoksia voidaan tilata Ruusu-Ristin
toimitukselta, os. Åggelby, tai Kustannusosakeyhtiö Tietäjältä, os. Viipuri.
Ennustuksia Suomen tulevaisuudesta on sen huomattavan broshyyrin nimenä, jonka
selvänäköisestä kyvystään tunnettu W. Holmberg on kirjoittanut. Kirja, jonka hinta on Smk. 10: ─,
voidaan tilata Ruusu-Ristin toimitukselta.
Rafael Ronimuksen draamat: Jeesus Natsarealainen, Pythagoras, Judith ja Holofernes, ansaitsevat
jo aiheittensa takia kaikkien teosofismielisten huomiota. Ensimäinen on suorasanainen, jälkimäiset
kaksi runopukuisia. Rafael Ronimuksen korkealle nouseva mielikuvitus ja sujuva kielenkäyttö
takaavat kirjalle lukijain suosion.
»Viisaus enemmän talteen.» Monet lukijoista muistanevat sen kirjoitukseni, jossa ylläolevalla
otsikolla kirjoitin Ruusu-Ristissä siitä, että johtajamme Pekka Ervastin luennot, jotka ovat
erikoisarvoisia kaikista esitelmistä, joita maassamme teosofisesta aatteesta ja aatesuunnista pidetään,
otettaisiin tarkemmin talteen kuin tähän saakka ja että ne pikakirjoituksella muistiin kirjoitettuina
monistettaisiin ja sitten jaettaisiin sekä Ruusu-Risti-ryhmille että yksityisille pientä korvausta vastaan.
Ehdotus sai innostunutta vastakaikua ja tuli sitten Ruusu-Risti-Neuvostonkin pohdittavaksi. Neuvosto
päätti ryhtyä toimiin suunnitelman toteuttamiseksi, mutta siinä muodossa, että luennot sitten
painettaisiin kirjan muotoon, sensijaan että ne monistettuina olisivat tulleet vain
konekirjoitusjäljennöksinä ja vaikeammin luettavina sekä vähemmin viimeisteltyinä.
Nyt siis olisi jokaisella asianharrastajalla tilaisuus kannattaa aatetta tilaamalla ja levittämällä
mainittuja luentokokoelmia painosta ilmestyvien kirjojen muodossa, joista pari numeroa jo on
ilmestynyt »Ruusu-Risti-kirjastossa».
F. Korpi.
Teosofia Kellomäellä. Lähellä Venäjän rajaa olevalla Kellomäen paikkakunnalla on kesän aikana
ollut sangen vilkasta teosofista toimintaa. Paitsi venäläistä Esperantia-looshia, joka useita vuosia on
työskennellyt menestyksellisesti, oli paikkakunnalle kesävieraina asettunut huomattava joukko
suomalaisia teosofeja, joten teosofinen elämä muodostui hedelmälliseksi.
Mielenkiintoinen ja innostava oli muun muassa elokuun alussa pidetty Esperantia-looshin kokous,
jossa kutsuvieraina oli läsnä Vammelsuusta saapuneita teosofeja ynnä Ruusu-Ristin jäseniä.
Kokouksessa, joka pidettiin herra Efimoffin luona hänen huvilallaan, vallitsi altis, rattoisa mieliala.
Looshin puheenjohtaja rouva Holschevnikoff loi aluksi silmäyksen Esperantia-looshin syntyyn ja
toimintaan menneinä vuosina mainiten muun muassa, että looshi viime talvena oli tutkinut Pekka

Ervastin »Jeesuksen salakoulua», jonka looshin jäsen neiti Asp oli kääntänyt venäjäksi. Yleensä
huomasi, että looshi oli käsittänyt työnsä vakavasti etsien todellisinta, syvintä ja oleellisinta teosofiassa
ja teosofisessa liikkeessä. Tämän jälkeen herra Larsson selosti eräitä kohtia professori Woodin
vierailusta Suomessa, muun muassa hänen lausuntojaan tohtori Besantista ja piispa Leadbeaterista,
jonka jälkimäisen yksityissihteerinä hän oli toiminut useita vuosia, sekä omista psyykkisistä
kokemuksistaan. Herra Arvidson esitti piirteitä Idän Tähden järjestön ja sen johtomiehen
Krishnamurtin nykyisestä toiminnasta, kuinka nykyään oli muodostunut sisäinen ryhmä, jonka jäsenet
lupautuivat säännöllisesti päivittäin mietiskelemään »Mestarin jalkojen juuressa» nimisen kirjasen
opetuksia, koska tämä pidetään sanallisesti Mestarin ilmoittamana Alcyonen välityksellä. Nämä
sisäisen ryhmän jäsenet vastaanottavat aika-ajottain kirjelmiä Krishnamurtilta. Allekirjoittanut toi
esille muutamia piirteitä Ruusu-Risti-seuran toiminnasta ja pyrkimyksistä. Lopuksi piti looshin
sihteeri herra Efimoff syvän, lämminhenkisen puheen veljeyssiteestä, joka yhdistää ihmisiä ja teosofeja
toisiinsa huolimatta eri egregoreista (ajatusmuodostelmista), joita he seuraavat ja jotka kaikki
suhteellisesti katsoen ovat oikeutettuja ja tosia. Kokouksen loputtua oli osanottajilla tilaisuus nauttia
musikaalisesta illanvietosta »kasinon» juhlasalissa, jossa esiintyi laulajia Ruusu-Rististä ja
Esperantiasta.
S. K.
Sama amerikkalainen ystävämme, jonka ennustuskyvystä kerroimme Tietäjän marraskuun
numerossa 1912, kirjoitti P. E:lle toukokuun 24 p:nä tänä vuonna: »Te kai muistatte, että noin 10
vuotta sitten kauttani tuli tiedoksi, että 49:s fyysillinen työpäivänne on viimeinen. Hiljattain tuli
tietooni ─ jos en ole erehtynyt, ─ että teille on asialle merkitsevä seitsemäs päivä helmikuuta. Minun
on odotettava ikäni 65:tä päivää. Ja tuota ennen on minun rakennettava koti ja etsittävä tuleva äiti
itselleni, sitte synnyn 22 vuoden kuluttua »jälleen» omaan kotihini! Siis tuleva syntymäpäiväni tulisi
olemaan v. 1956 ymmyrkäisissä luvuissa. Päivämääristä en tiedä vielä poislähtöäni enkä tulevaan
syntymääni nähden, mutta nekin tulevat tietooni, jos se toiseltapuolen katsotaan tarpeelliseksi. Kenties
ajattelette, että 22 vuotta on luonnottoman lyhyt kuoleman ja jälleensyntymän välinen aika. Vaan asia
on siinä, että minun kauttani todetaan jälleensyntymän tosiasia, »käteen tuntuvalla tavalla», siinä
ympäristössä, missä tulen kuolemaan ja jälleensyntymään. On kaunista ajatella että »me olemme
olleet, olemme ja tulemme olemaan.»
J. B.
(Ruusu-Risti 1923 Syyskuu N:o 7, s. 274-278)

