TIETÄJÄSTÄ RUUSU-RISTIKSI
Kolmen vuoden aikana oli nimeni Omatunto; silloin olin pieni lapsi ja ääneni heikko, mutta herättävä
kuin omantunnon ääni. Kolmentoista seuraavan vuoden aikana oli nimeni Tietäjä, ja silloin kasvoin
elämän koulussa nuorukaiseksi, opin viisauttakin vähän ja sain paljon ystäviä; ääneni alkoi jo kuulua
elävän ihmisen äänenä, ja yritin puhua viisaasti ja kauniisti, vaikka ääneni kai välistä kaikui katkeralta
ja alakuloiselta kuin ihmisen ääni ainakin. Nyt olen kolmannen kerran muuttanut nimeni, ja nyt olen
Ruusu-Risti. Jos nyt saan kulkea suorana kuin risti, pää pystyssä, katse kohti totuuden aurinkoa, syli
avoinna koko maailmaa rakastamaan, silloin on kulkuni oleva kuin tanssia ruusuilla eikä onnestani ole
mitään puuttuva.
Sanon „jos saan”, sillä jolleivät ystäväni ole minua tukemassa, kuinka silloin pää pystyssä osaisin
kulkea? Mutta ettehän te, rakkaat ystävät, minua hylkää? Tietäjänä teidät voitin ja teidän sydämenne,
miksi nyt kääntäisitte kasvonne minusta pois? Olen nyt Ruusu-Risti, mutta katsokaa minuun!
Katsokaa minua suoraan silmiin! Eivätkö silmäni ole entistä kirkkaammat, syvemmät ja sinisemmät?
Enkö rakasta teitä ihmisinä ja yksilöinä enemmän kuin ennen? Enkö tahtoisi teitä palvella monipuolisemmilla ja perusteellisemmilla tiedoilla kuin ennen? Enkö tahtoisi välttää pienimpiäkin soraääniä
huolellisemmin kuin ennen? Varmaan, varmaan!
Ja sentähden kuiskaan teille: pysykää yhä ystävinäni! Kolkutan sydämenne ovelle, laulan teille,
tanssin teille ja sirotan ruusuja jalkojenne eteen. Luottakaa minuun, ottakaa minua kädestä, ja teidän
oma elämänne kirkastuu: suru ei teitä peloita eikä ilo teitä sokaise, kun yhdessä vaellamme.
Siis sanon teille: tilatkaa minut ja tilatkaa heti, että tiedän säännöllisesti tanssia luoksenne.
Hankkikaa minulle uusia ystäviäkin! Jokainen uusi tuo lisää voimia, voimia meille kaikille yhteisesti.
Tilata voidaan minua ─ Ruusu-Ristiä ─ postin kautta, asiamiehiltä ja suoraan Ruusu-Ristin
toimitukselta, os. Helsinki.
Hintani on vuodessa Smk. 50:─, Amerikassa ja ulkomailla 4 dollaria (Amerikan rahassa), puolelta
vuodelta Smk. 25:─, ulkomailla 2 dollaria (Amerikan rahassa).
Ilmestyn kuukauden 21 p:nä, lukuunottamatta kesä- ja heinäkuuta.
Tarjoan teille veljenkäteni ja tervehdin teitä omalla Ruusu-Risti-tervehdykselläni!
Näkemiin.
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