Tien varrelta.
Helsingin Ruusu-Risti-luennoissa on yhä jatkettu maailman uskontoja koskevaa
sarjaa. Kaldeasta siirryttiin Indiaan. On puhuttu muinaisesta Indiasta yleensä, sitten
seikkaperäisemmin vedaanta-filosofiasta ja sankhjan filosofisesta järjestelmästä ja
huomautettu, kuinka lähellä nämä ovat nykyaikaista teosofista maailmankatsomusta.
Helsingin Ruusu-Ristin kysymysilloissa ─ lauantaisin klo puoli 8 Stenmanin
Taidepalatsissa, Heikink. 10 ─ on vastaaja aina hyvällä tuulella, sillä kysymyksiä riittää
ja kysymykset osoittavat, että on totuutta etsiviä ja tietoon pyrkiviä ihmisiä niinkin
huvittelunhaluisessa kaupungissa kuin Helsinki nykyään on.
Ruusu-Risti Jyväskylässä. Jyväskylästä kirjoitetaan meille: »Me olemme täällä
koettaneet tänä syksynä ponnistaa ehkä ahkerammin ja hartaammin kuin ennen. Ja
kaikki ovat olleet uutterasti mukana. Meillä on ollut täällä myös viimeisinä viikkoina
eräs, veli Turusta, vesijohtotyömies Saari, joka on harras pyrkijä. Olemme seuranneet
hänen kielilläpuhumistansa. Hän on opettanut meille hyvää antautumista ja me hänelle
olemme koettaneet taas selvittää ruusu-ristiläistä maailmankatsomusta.
Meillä oli muutoin myös hyvä onni, kun saimme Jyväskylän kaupungin seurakunnan
urkurin joukkoomme, säveltäjä Pohjanmiehen, joten musikaalinenkin puoli pääsee
työssämme oikeuksiinsa. Niin, että meillä on vahvat toiveet tällä kertaa ja, niin uskon,
jos me vaan olemme uskollisia, niin asia ei meitä petä. O. K.»
Jyväskylän ryhmän johtaja kirjoittaa myös meille: »Marraskuun 14 p:nä oli meillä
Ruusu-Risti-juhla, jonka vietimme V. Lounaan luona. Saimme nauttia arvokkaasta
ohjelmasta. Taiteilija Pohjanmies esitti uuden säveltämänsä kappaleen »Meditatsioni».
O. Koskisen puhe sekä O. Kaukovaaran Egyptiläinen satu ja muutamat hengelliset
duetot Pohjanmiehen säestyksellä tuntuivat suurenmoisilta meidän pienissä oloissamme.
Lisäksi saimme kuulla neiti Lehtimäen lausuntoa sekä keskustelua henkisistä
kokemuksista, ja välillä emäntämme meitä kahvilla virkisti. A. S.»
Suomen Rauhan-Liiton Oulun Osasto on julkaissut erään jäsenensä kirjoittaman
lentolehtisen »Mitä merkitsee olla rauhan ystävä.» Lainaamme tähän sen alkusanat:
»Rauhanliike, johon jo ennen maailmansotaa kuului yksilöitä ja ryhmiä kaikissa
Europan maissa, voimmepa sanoa kaikissa sivistysmaissa maapallolla, on sodan jälkeen
kasvanut eikä sen laajenemista voi enään mikään estää. Mitä lujemmin varustaudutaan
eri maissa tulevan sodan varalta, mitä jyrkemmin puolueet eristäytyvät poliittisessa ja
yhteiskunnallisessa toiminnassa, sitä enemmän kannattajia saa rauhanaate, ja sen
voimakkaampi on rauhan ystäväin työ. Tämä on kehityksen laki.»
Uusi kirja. Ruusu-Risti-Kirjaston 20 n:ona on painosta ilmestynyt »Suuret ihmeet»,
majuri Oscar Buschin, ennestään tuttu, kaikkia lukijoita viehättävä esitys teosofisesta
elämänymmärryksestä. Hinta 12 mk., sid, 20 mk. Joululahjana mainio.
Kirjojamme myyvät kirjakaupat ja asiamiehet, joita on jokaisessa Ruusu-Ristiryhmässä. Sitäpaitsi tietysti Kustannusosakeyhtiö Tietäjä Viipurissa ja sen Helsingin
konttori (Kauppiaskatu 8) sekä Ruusu-Ristin toimitus, Pilpala. Helsingissä saadaan
kirjojamme ostaa luentokirjakaupasta ja Mysticasta (Heikinkatu 10),

Ostoksia lehdessämme tulee meidän muistaa niitä liikkeitä, jotka ilmoittavat
Ruusu-Risti-lehdessämme.
(Ruusu-Risti 1924 Joulukuu N:o 10, s. 398-399)

