Ruusu-Risti 1927.
Ruusu-Risti ilmestyy vuonna 1927 samankokoisena ja yhtä usein kuin tähänkin saakka. Ensi vuosi
on aikakauskirjamme 23:s, Ruusu-Risti-nimisenä 7:s vuosi. Mitä siitä nyt sanomme, mitä
ennustamme?
Ennustaa emme osaa, toivoa vain, että Ruusu-Risti säilyttäisi entiset ystävänsä ja voittaisi paljon
uusia. Syvästi Ruusu-Risti tuntee, kuinka puutteellisesti se osaa täyttää ja toteuttaa suurta tehtäväänsä:
palvella totuuden asiaa. Kuta vanhemmaksi se tulee, sitä terävämmäksi käy sen katse. Sen usko ei
enää ole lapsellinen, sen totuudenjanoa eivät korupuheet enää tyydytä. Sillä on miehen vaatimukset.
Se vaatii totuutta, todistusta ja tekoja. Se kaipaa valoa, se kaipaa lämpöä, mutta ennen kaikkea se
kaipaa elämää. Se ei tahdo lapsellista uskoa, mutta se tahtoo uskossaan tulla lapseksi. Sillä lapsiksi
nimitettiin muinoin niitä, jotka olivat vihityt taivasten valtakunnan salaisuuksiin. Ja vihkimys seurasi
vain sitä uskoa joka tiedosta oli syntynyt. Miksi? Siksi että tiedosta syntynyt usko oli elävää tekoa.
Ruusu-Risti siis kasvaa ja muuttuu, samalla kuin se pysyy entisellään. Se viikkojen vieriessä
pakostakin viisastuu, vaikka sen pyrkimys alati on muuttumaton. Se ei ole ihmisille iloksi ja huviksi,
jolleivat he etsi totuutta uupumatta ja hellittämättä niinkuin Ruusu-Risti itse. Sen kulku on
tienraivaajan kulkua metsässä ja sen ääni on niinkuin huutajan ääni korvessa. Se joskus pysähtyy ja
väsyy kirves putoaa sen kädestä ja kivelle istahtaen se katsahtaa taakseen odottaa, että ystäviä tulisi
apuun. Ja myötätuntoinen silmäys, käden puristus, rohkaiseva sana saa sen taasen työhönsä
innostumaan.
Niinpä Ruusu-Risti lähtee ensi vuoden taipaleelleen niinkuin mies, joka tietää mitä hän tahtoo ja
tietää, että on tovereita totuudessakin.
Lukija, ole ystävällinen ja tilaa Ruusu-Risti 1927 ennen tammikuun 15 päivää. Jos varasi
myöntävät, tilaa kaksi kappaletta tai käytä viime kuussa jaettua korttia, jossa ilmoitat haluavasi kaksi
kpl sadan markan etuannilla. Tammikuun 15 p:nä lähetetään Ruusu-Risti 52 markan etuannilla niille
vanhoille tilaajille, jotka eivät ennen sitä ole uudistaneet tilaustaan tai toisin määränneet.
Ruusu-Risti 1927 tilataan asiamiehiltä, postin kautta tai suoraan toimitukselta, os. Pilpala.
Asiamiehistä on luettelo viimeisellä sivulla.
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