Tien varrelta.
Helsingin Ruusu-Risti-luennot, jotka joulun tienoissa liikkuivat Kristuksen toisen tulemisen
merkeissä, lopettivat tammikuun alkupuolella sarjan lasten kasvatuksesta ja siirtyivät 17 p:nä uuteen
sarjaan, jossa tutkitaan ja valaistaan Johanneksen evankeliumia.
Kysymysillat jatkuvat taas Stenmannilla lauantaisin klo 8 i. p.
Teosofisen Seuran 50:s vuosikokous vietettiin joulun aikana Adyarissa lndiassa suurin
juhlallisuuksin. Noin 3,300 osanottajaa oli saapunut maapallon kaikilta ääriltä. 38 kansallista
teosofista seuraa oli edustettuna; Suomen T. S:n edustajana oli Indiaan matkustanut ylisihteeri, tohtori
John Sonck.
Lahden pieni Ruusu-Risti-ryhmä on jälleen alkanut toimintansa, kirjoitetaan meille. Kokoukset
pidetään keskiviikkoisin, ja kokouksissaan luetaan ja pohditaan kirjaa »Kadonnut Sana».
Ruusu-Ristin maaseuturyhmiä, Lahdessa, Viipurissa, Savonlinnassa, Varkaudessa, Kuopiossa ja
Jyväskylässä kävi ylioppilas Eino Krohn tervehtimässä joulukuun 16-21 p:nä. Julkisen luennon hän
piti kaikilla näillä paikkakunnilla paitsi Kuopiossa. Ryhmäkokouksissa esitettiin ja pohdittiin uutta
ryhmätyömuotoa. Kaikkialla hänet vastaanotettiin sydämellisellä vieraanvaraisuudella, josta hän
pyytää lausua kiitoksensa ja hän kertoo saaneensa syvän vaikutelman siitä hiljaisesta, sitkeästä työstä,
jota suoritetaan ympäri maata. Varsin hauskaa oli ollut Viipurissa tutustua vastaperustettuun
teosofiseen kirjakauppaan ja kuulla puhuttavan eri teosofisia seuroja lähentävästä toiminnasta, jota
pieni sikäläinen ryhmä oli pannut alulle. Varkaudessa suunniteltiin oman huoneiston hankkimista,
temppelin rakentamista, jollainen Jyväskylässä jo on olemassa, kuten tiedetään. Tämä Jyväskylän
temppelihuone olikin vieraan mielestä erikoisen hauska ja miellyttävä ja hartaan auran ympäröimä.
Jospa tällaisia R-R-koteja syntyisi monelle paikkakunnalle, sillä niiden merkitys ei ole aivan pieni.
Helsingissä on perustettu “Osuuskunta Paradiso“ niminen hanke, jonka tarkoituksena on
hankkia tilaisuutta, etenkin kasvissyöjille, päästä hengittämään etelän ilmaa; sitä varten se ensi tilassa
perustaa täysihoitolan jäsenilleen Rivieralle Nizzan läheisyyteen. Osuusmaksu on sata markkaa ja
lähempiä tietoja antaa osuuskunnan sihteeri, maisteri Lauri Karila, os. Helsinki, Ainonk. 12, huoneusto
29. Sangen kiitettävä hanke, jolle toivomme kaikkea menestystä. Tarkoitus on näet, että
vähävaraisetkin saisivat matkustaa etelän satumaille ja levähtää hetkisen Välimeren ihanalla rannikolla.
J. R. Hannula, joka joulun aikana vietti parisen viikkoa kotonaan Saarenmaassa, lähti taas
loppiaisena kiertämään, suunnaten tällä kertaa kulkunsa ensin Länsi-Suomen kaupunkeihin ja
suurempiin kyliin. Jospa meillä olisi monta hänen kaltaistaan työntekijää!
(Ruusu-Risti 1926 Tammikuu N:o 1, s. 31-32)

