Tien varrelta.
Helsingin Ruusu-Risti-luennot. Useana sunnuntaina on puhuttu indialaisesta joogasta, jota on
esitetty tarkasti seuraten Patandshalin jooga-suutroja; tätä kirjoitettaessa jooga-luennot yhä jatkuvat.
Joulukuun 26 p:nä oli irtoluento: »Jos Kristus tulisi . . .»
Helsingin Ruusu-Risti-ryhmä. Joulukuun molemmissa kokouksissa oli, paitsi tavanmukaista
soittoa, keskustelua Johtajan syksyn kuluessa pitämien esitelmien johdosta aiheesta: olisiko suotava,
että ilmenneen yhteiselämän kaksi mahtavaa muotoa, valtiollinen ja kirkollinen, jälleen suuntautuisivat
yhteen ja samaan uomaan?
Tammikuun ensimäinen kokous loppiaisaattona muodostui
tunnelmalliseksi muistojuhlaksi keski- ja alkavan uuden ajan noitien ja tietäjien kunniaksi, ─ noiden
maagikkojen ja mediumein, joiden kohtalo niin usein oli marttyyrien. Syksyn kuluessa on Helsingin
Ruusu-Ristissä looshikokouksien lisäksi pidetty kolme ohjelmallista iltamaa, joihin tuttavilla ja
ystävillä on pääsy, ja toisena joulupäivänä vietettiin erikoisilla kahvikekkereillä puheineen, lauluineen,
soittoineen Johtajan 49:ttä syntymäpäivää, jolloin hänelle myös lahjoitettiin pöytäserviisi »uuteen
kotiin Saarenmaahan.»
Ruusu-Risti Kajaanissa. Neuvoston jäsen rouva Kyllikki Aspelin-Ingnatiuksen vieraillessa
Kajaanissa joulukuussa muodostui sinne kolmehenkinen Ruusu-Risti-ryhmä, jonka puheenjohtajana
toimii rouva Ella Lindberg. Vaikka Kajaanissa on vilkasta mielenkiintoa teosofisiin kysymyksiin ja
monta asianharrastajaa, päättivät useimmat toistaiseksi kuulua vain lukupiiriin. Pääasia onkin, että työ
tulee tehtyä toisessa tai toisessa muodossa.
Ruusu-Risti-työ maaseudulla. Työntekijämme J. R. Hannula on joulukuun kuluessa kierrellyt
seuraavilla paikkakunnilla:
Jyväskylä. Ryhmällä oli julkinen tilaisuus 28 p:nä ja ryhmässä 26 ja 27 p:nä; soittoa ja luentoja.
Ryhmä kokoontuu säännöllisesti huoneustossa, jossa sillä nyttemmin on oma soittokonekin. Kun
ryhmän jäsenenä on etevä muusikkerikin, ja kun ryhmä muutenkin on erittäin työkykyinen ja
elinvoimainen, on sillä hyvät edellytykset työskennellä henkisenä tekijänä tuossa kauniissa
Keski-Suomen kaupungissa.
Mikkeli. Ryhmä kokoontui 21 p. johtajansa Aleks Huttusen luona. Julkista luentoa emme vielä ole
aikaansaaneet, mutta toivomme pian senkin mahdollisuuden aukenevan. Nyt vaikutamme ryhmätyöllä
ja kirjallisuuden levittämisellä.
Kajaani. Julkisia luentoja 18 ja 19 p:nä »Otava» teatterissa, jonka omistajat, herrasväki
Lappalainen, antoivat sen nyt, niinkuin edellisenäkin vuotena, vapaasti käytettäväksemme. Kajaanissa
on toimittu useampina vuosina julkisilla luennoilla, mutta ryhmää siellä ei ole ollut. Nyt muodostui
lukupiiri, joka säännöllisesti kokoontuu herrasväki Lappalaisen kodissa ja jonka puheenjohtajaksi
valittiin rouva Elli Lindberg ja suojelijaksi rouva Maria Lappalainen. (Kts. edellistä uutista. Toim).
Kuopio. Luento ja kokoontumisia 13 ja 14 p:nä. Ryhmässä on muodostunut myös lasten
opetuskerho.
Pieksämäellä on jo jonkun aikaa toiminut pieni lukupiiri. Luento ja keskustelua. Lukupiiri jatkaa
työtänsä säännöllisesti kokoontumalla.
Varkaudessa oli julkisia luentoja 7, 8 ja 9 p:nä, sekä ryhmäkokouksia jäsenten luona. Ryhmä voi
iloita siitä, että useat sen jäsenet jatkavat työtänsä eri paikoilla Suomessa, jonne niitä on siirtynyt,
jatkaen itse edelleen elinvoimaista työtänsä paikkakunnallaan.
Savonlinnassa ei ole vielä muodostunut ryhmää, mutta julkisia luentoja on toimeenpantu
useampana vuotena, ja niin oli nytkin 3 ja 4 p:nä. Ja ryhmänkin muodostumiselle olisi kyllä
mahdollisuuksia.

Parikkalassa oli 3 julkista luentoa eri puolilla pitäjää, jonne teimme joukolla kiertomatkan erään
ryhmän jäsenen auliisti tarjoamalla autolla. Ryhmä on myös saanut luopua joistakin jäsenistään, jotka
ovat muuttaneet muille paikkakunnille, mutta jatkaa itse työtänsä hyvillä edellytyksillä.
Lieksassa oli 3 julkista luentoa sekä ryhmäkokouksia jäsenten luona. Lieksassa on aina ollut
runsaasti yleisöä julkisissa luennoissa, joten tällä eloisalla ryhmällä on hyviä mahdollisuuksia palvella
paikkakuntansa henkistä elämää.
Kaikkien ryhmien keskuudessa levitetään myöskin kirjojamme, etenkin johtajamme Pekka Ervastin
uusia kirjoja.
Uusi lainakirjasto. Helsingin Ruusu-Risti-ryhmä on perustanut pienen teosofisen lainakirjaston,
joka pian avataan Stenmanin Taidepalatsissa. Sillä on käytettävänään kaappi ylimmäiseen kerrokseen
vievässä porraskäytävässä. Kirjasto on syntynyt kokonaan lahjoitusten kautta.
Mystica, Stenmanin Taidepalatsissa sijaitseva kirjakauppa, on ryhtynyt kustantamaan
suomennoksia kansojen pyhistä kirjoista. Suomennossarjan toimittajana on Pekka Ervast ja
ensimäisenä numerona ilmestyy kuuluisa kiinalainen Tao-Te-King.
Uusi kirja. Ruusu-Risti-Kirjaston 21 n:ona on painosta valmistunut: Jumalan valtakunnan
salaisuudet, kirj. Pekka Ervast, toinen painos. Hinta 4:─.
Horoskooppeja valmistaa Adolf Nylund, Vaasa.

(Ruusu-Risti 1925 Tammikuu N:o 1, s. 46-48)

