Tien varrelta.
Ruusu-Ristin vuosikokous pidetään tänä vuonna pääsiäisenä. Tarkempi ohjelma lähetetään
jäsenille kutsussa.
Helsingin Ruusu-Risti-luennot. Helmikuun 20 pnä oli aiheena Tulevan vuosisadan veljeyskäsite,
27 pnä Aikakausien vaihtuessa, maaliskuun 6 pnä Tuleva aikakausi ja 13 pnä Eläinradan vertauskuvat.
Jyväskylän Ruusu-Risti. Taiteilija, veli J. Pohjanmies on pannut alulle „Ruusu-Ristin tutkimus- ja
lukupiirin“ etupäässä nuorisoa varten, joka lukujen, puheiden ja keskustelun, soiton ja laulun avulla
valmistaa mieliä teosofista Ruusu-Risti-sanomaa ymmärtämään. Tutkimusaiheina ovat etupäässä
uskonnolliset alat, esim.: Maailman suuret uskonnot, teosofia, ruusu-ristiläisyys, salatiede, psyykkinen
tutkimus, elämä- ja kuolemakysymykset y. m., mutta ennen kaikkea Kristuksen omat opetukset. Uusi
ryhmä on jo kokoontunut muutamia kertoja ja on siihen liittynyt jäseniä useampia kymmeniä.
Terijoen Ruusu-Risti. Veli S. Rautanen on helmikuun ajalla pitänyt kaksi esitelmää, aiheina:
Kaksi ääntä kuoleman laaksossa ja Suvaitsevaisuus. Terijoen ryhmässä ajatellaan muuten suurella
jännityksellä tulevia kesäkursseja.
Kesäkurssit täytyy tänä vuonna pitää elokuussa, sillä Ruusu-Ristin Johtaja aikoo työkauden
loputtua heti kesäkuun alussa matkustaa ulkomaille muutamaksi viikoksi. Kursseista puhutaan ja
päätetään vuosikokouksessa.
Webster's Corners'ista Canadasta kirjoittaa meille veli J. Myntti: „Yleensä on niitä vähän, jotka
jaksavat seurata niin korkeaa hengen ravintoa kuin R. R. lehdessä, ja siksi on vaikea saada sille
tilauksia, mutta sille ei tietysti voi mitään. Ne jotka ovat seuranneet teosofista liikettä sen alkuajoilta ja
tutustuneet sen kirjallisuuteen, voivat R. R. lehden kirjoitukset sulattaa, ja heidän kustannuksellaan ei
tietysti voi lehteä muuttaa aloittelevien kannalle. Jospa meissä mukana olleissa olisi joitainkaan
valaistuja, jotka voisivat antaa ensiopetusta, niin ehkä se etsijäin joukko suurentuisi, ─ niin, jospa!
„Olimme täältä jouluna Vancouverin veljien kokouksessa, ja minä puhuin joulun merkityksestä ja
Kristus lapsen syntymisestä meissä, ─ siitä, että Kristus voi syntyä meissä ainoastaan sitä tietä, jonka
Jeesus osoittaa vuorisaarnassaan. Saimme myöskin kokouksessa tärkeän päätöksen toimeen, ryhmän
toiminta on ollut sangen hajanaista, on ollut joukossa Teosofisen Seuran kannalla olevia sekä
R. R:läisiä, ja kun ne nyt periaatteellisissa kysymyksissä eroavat niinkin paljon, ei suurinkaan
suvaitsevaisuus ole voinut soinnuttaa ryhmän työtä. Nyt tehtiin kuitenkin päätös, että kaikki työ
tehdään „vuorisaarnan hengessä“, ja uskottiin ettei kellään teosofilla voi olla sitä vastaan mitään ja
uskottiin vielä että kirkolliset voisivat hyväksyä sen“.
Nimimerkki Am. J. B., ennestään lukijoillemme tuttu, kirjoittaa meille Amerikasta: „Jos
puolenkaan omaisuuttani saan myötyä Mass'issa, lähden lännelle ja perustan sinne ─ kesämaahan ─
teosofisen siirtolan, josta yksissä mielin koetamme voimiemme mukaan auttaa varoilla Teosofisen
Kansanopiston asiaa. Minä näen, että joittenkin vuosien perästä nouseva Amerikan suomalainen polvi
tarvitsee auttavaa kättä henkisellä alalla. Jos meillä silloin olisi ─ oikeana aikana ─ teosofisia
„apostoleja“, joita te Suomesta meille lähettäisitte ja jotka voisivat puhua suomalaiselle nousevalle
polvelle Amerikan kielellä, olisi siitä sanomaton hyöty yhteiselle asiallemme. Minä nyt jo näen, että
englannin kieltä puhuvat nuoret eivät pidä Suomi-synodaa enemmän kuin kansallistakaan
seurakuntaliikettä päivänsä tarpeena. Kirkoissa käy vain vanhat isät ja äidit ja nekin pienilukuisin
määrin. Nuoret näyttävät kuin odottavan uutta uskoa ja uusia apostoleja. Amerikan suomalaiset
nuoret ovat varsin nerokkaita ─ koululuokilla ovat suomalaiset oppilaat parhaita yleensä yli Amerikan,
─ ja niin uskon, että he oikealla ymmärryksellä voisivat ottaa vastaan teosofisia totuuksia. Ennenkuin
jätän tämän ruumiillisen välineeni, olisi haluni nähdä se päivä, milloin te sieltä Suomesta lähetätte
tänne meille ensimäisen Teosofisen Kansanopiston läpikäyneen opettajan.“
Vancouverista kirjoitetaan meille: „Seudun uskonnollisilla oli pieni kokouksensa Tapaninpäivänä.
Kerrottiin sydämmelliset menestyksen toivotukset Ladysmithin yhtymältä A. Järvisen kirjeellä.
Webster Cornerin Myntti puhui Jeesuksen huippusaavutuksesta ehdottoman rakkauden löytämisessä

kulmakiveksi uskonnolle, jota Vuorisaarnan henki helkkyy ─ tie, jota itse kukin kulkekaamme
kristuselämän syntymiseen meissä.
Jatkoksi puhui Myntti muutamin sanoin pojasta, jolle
vanhempamme ─ vaistomaisesti aavistaen ─ sanoivat: „Älä ole vallaton“, kun eläinluontomme, jolle
Poika ei vielä valmiimmaksi ollut saanut rakkauden suitsia, meillä sitä ja tätäkin tolkutonta toimitutti.
Poikaa valtaan pyydöin, ponnistuksin auttakaamme, sillä sepä Jumalan vain näkee, tuntee, jolle
ilmoittaa voi oma Poika siitä! (Joh. ev.). Puheenjohtaja Palomäki kiitti Myntin vertailevaa esitystä
ehdottomuudesta inhimillisen elämän eri pyrkimyksien loppusaavutuksena, esim. raittiusliikkeessä.
Merkitsi osanottajien yhteisen suunnan olevan Ruusu-Ristiläishenkisen, Vuorisaarnan väen nimellä,
jota ohjelmaa juuri Ruusu-Ristin tunnustettiin kirkastavan.
Myntti on moniaita kertoja vuoden aikana suositellut veisuuta tai laulua kokouksien aloittajais- tai
lopettajaishetkelle yhteensulattavan hartaustunteen herättäjänä. Tällä kertaa laulaa köröteltiin pari
virttä kuin ohjelmaan kuuluvana, josta hän tuumi, että tulenpa toimeen jo vaikka ilmankin veisuuta;
kun olemme näin päässeet virsikauhusta, joka ei sovi hälle, ken elää hetkeä kohden, jona eri uskontojen
hartaat edustajat lähestyvät samaa Isää hengessä ja totuudessa, ─ vähimmin blavatskilaiselle, jonka
pitäisi itsekin olla atoomi tuon hetken veljeskunnassa.
Voittakoon rakkauden kautta työtä tekevä suvaitsevaisuus jalansijaa niissä, jotka ottavat Blavatskyn
opin hänen eräitten räikeäin arvostelujensa kirjaimellisessa hengessä, sillä ne mahtoivat olla enempi
korppien karkoitusta, kuin välitöntä veljeyden ytimen luomistyötä silmällä pitäen sanottuja.
K e k ä l e.
Astrologeille suureksi avuksi ovat Mystican kustannuksella vastikään ilmestyneet Huoneentaulut
kaikille Suomen leveysasteille, laatinut Kaukamoinen. Hinta Smk. 22:─
Tänään ja huomenna, suuren amerikkalaisen liikemiehen ja teosofin Henry Fordin uusi kirja, on
mitä kiintoisinta ja opettavaisinta lukemista jokaiselle, joka harrastaa veljeyden asiaa. Hinta 35:─, sid45:─, saadaan Mysticasta.
Suomen Hierojain Lehti on lähettänyt meille ensimäisen numeronsa. Tämän uuden lehden
toimittajana on lääketieteen ylioppilas ja hieroja Torsten Lindberg Tampereella ja sen avustajien
joukossa mainitaan maisterit Mauri Hartea ja M. B. Mexmontan sekä vesilääkäri Oskari Jalkio.
Lehden ulkoasu on siisti, sen sisältö arvokas ja suurelle yleisöllekin kiintoisa, sen tilaushinta vain 20:─
vuodelta, joten se varmasti löytää tiensä moneen kotiin.
Ruusu-Risti-laulukirja, sisältäen yksiäänisiä lauluja ryhmäkokouksissa laulettaviksi, ilmestyy
pian J. Pohjanmiehen toimittamana Mystican kustannuksella.
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