Tien varrelta.
Helsingin Ruusu-Risti-luennot. Maaliskuun 22 ja 29 ja huhtikuun 5 p:nä oli yhä puhetta
mysteriokielestä. Egyptiläisestä, indialaisesta ja kiinalaisesta kielestä ja kirjoitustavasta siirryttiin
meitä lähempänä olevaan juutalaiseen kabbalaan ja hebrean kieleen. Pääsiäispäivinä tutkittiin
kahdessa luennossa uudelta kannalta Golgatamysteriota, ja huhtikuun 19 p:nä alkoi uusi sarja »lukujen
taika».
Ruotsinkielisissä luennoissa lopetettiin sarja »kuolemasta», huhtikuun 5 p:nä
pääsiäissunnuntaina oli aiheena »Oliko Buddha pessimisti?» ja 19 p:nä alkoi sarja »sovitusopista».
Kysymysillat ovat säännöllisesti jatkuneet Stenmanilla lauantaisin klo 8 i. p.
Helsingin Ruusu-Risti-ryhmä. Maaliskuun 16 p:nä oli ohjelmassa m. m. kysymyskokous, jolloin
R. R.-johtaja vastasi suullisiin kysymyksiin. Saman kuukauden 30 p:nä piti vieraaksi kutsuttu lehtori
A. Törrönen, T. S. jäsen, pyynnöstä hauskan ja valaisevan esitelmän »vapaamielisestä katolisesta
kirkosta», jonka jälkeen seurasi vilkas ajatusten vaihto. Keskustelusta kävi selville, että uudella
kirkolla ei olisi kannattajia ruusuristiläisten piirissä. Huhtikuun 13 p:nä luki Elias Kaukomaa ääneen
alkupuolen kirjoittamastaan Kalevala-aiheisesta näytelmästä, Johtaja puhui H. P. Blavatskysta ja
Ruusu-Ristin suhteesta häneen y. m.
Ruusu-Ristin vuosikokouksessa helluntaina tulee m.m. yhtenä ohjelmanumerona olemaan R.
R.-jäsenen Annikki Uimosen konsertti. Kokouskutsu lähetetään ajoissa kaikille jäsenille.
Rajan taakse siirtynyt. Tiistaina maaliskuun viimeisenä päivänä toimitettiin Helsingin vanhan
hautausmaan kappelissa äsken rajan taakse siirtyneen Ruusu-Ristin jäsenen pastorin rouva Emmy
Kärjen ruumiinsiunaus. Suuri joukko ruusu-ristiläisiäkin oli saapunut kunnioittamaan rakasta
aateveljeään. Tilaisuudessa rouva Marja Kuutti esitti yksinlaulua ja Ruusu-Ristin kuoro yhteislaulua.
Puheissaan muistelivat omaiset, ystävät ja aatetoverit Emmy Kärjen rakastettavaa, uhrautuvaa ja
henkisesti herännyttä personallisuutta.
E. K.
J. R. Hannulan uusi kirja „Isä Abraham“ on ilmestynyt. Sivuja 81, hinta 9:─. Kun ennen on
ilmestynyt »Luominen», »Tubal-Kain» ja »Vedenpaisumus», niin on »Isä Abraham» nyt neljäs
Vanhantestamentin tutkimuksissa. Se Kristus- eli Poika-tajunta, mikä Vanhantestamentin esityksissä
peittyy oikeus- ja väkivaltatajuntaan, se nyt niissä tutkimuksissa astuu julkiseksi. Samalla tähän
vertauskuvien avautumiseen sisältyy nykyajan teosofin ja kristosofin havaintoja ja kokemuksia.
Näinollen »Isä Abraham» on kiintoisa senkin tähden, että lukija voi siinä liittyä kolmanneksi mieheksi,
menneen ajan ja nykyisen ajan totuudenetsijän seurassa, tullen siinä välissä ja omalla tavallaan kuin
puuttuvaksi renkaaksi.
Ruusu-Ristin äsken perustettu lainakirjasto on yleisölle auki lauvantaisin klo ½ 8-8 illalla.
Kirjasto sijaitsee Stenmannilla ylimmän kerroksen rappukäytävässä.
Toimitukselle tulleet kirjeet ovat kaikki tilan puutteen takia jääneet odottamaan. Samoin J. R.
Hannulan kirjoitus »Mitä ymmärrän siveellisen minän kaksinaisuudesta?» y. m. hyvää.
Dhammapada, kokoelma buddhalaisia mietelauseita 5:nneltä vuosisadalta e.Kr., ilmestyy näinä
päivinä painosta. Se on n:o 2 »maailman pyhien kirjojen» sarjassa, jota toimittaa Pekka Ervast ja jonka
kustantaja on Mystica. Kirja on alkulauseineen samankokoinen kuin Tao-Te-King ja sen hinta on
16:─.

Mitä on kuolema? ilmestyy niinikään näinä päivinä painosta. Sen hinta on 25:─, sid. 35:─.
Sven Hedin on äskettäin julkaissut broshyyrin »Ossendowski und die Wahrheit» (O. ja totuus).
Viitaten helmikuun Ruusu-Ristissä olleeseen toimittajan kirjoitukseen prof. O:n kirjasta »Petoja.,
ihmisiä ja jumalia» tahdomme tässä vain mainita, että ruotsalainen tiedemies ja löytöretkeilijä pitkillä
otteilla Saint-Yves'in kirjasta »Mission de l' Inde en Europe» todistaa Ossendowskyn tiedonannot
toiskätisiksi.
Tämä numero on erinäisistä syistä myöhästynyt, mutta käsittää sen sijaan 48 sivua kuten edelliset.
(Ruusu-Risti 1925 Huhtikuu N:o 4, s. 191-192)

