Omatunto vuonna 1906.
Omatunto ilmotetaan täten tilattavaksi vuodelle 1906. Tällä numerolla alkava vuosikerta on
Omantunnon toinen.
Omantunnon ohjelma on sama kuin viimekin vuonna, s. o. sama kuin Teosofisen Seuran ohjelma,
jonka kolme pykälää luetaan lehden 2 sivulla. Teosofisen Seuran tunnuslause on niinikään
Omantunnon, ja se tunnuslause kuuluu: totuus on korkein uskonto.
Lähtiessään nyt toiselle taipaleelleen ei tämä lehti kaipaakaan pitkiä esipuheita. Voihan koko sen
ohjelman lausua yhdellä sanalla: totuus. Totuutta kaikilla aloilla, siinä sen päämäärä. Totuutta
uskonnon, ajattelun, siveellisten pyrkimysten, kasvatuksen, opin, kirjallisuuden ja taiteen laajoilla
aloilla.
Onko elämässä ihanampaa mitään kuin totuus? Totuus tuopi mukanaan omantunnon rauhan.
Totuus yksin kirkastaa rakkauden riemun aamuksi.

Totuus.
Mikä on totuus? Onko lehden toimitus totuuden vartija, sen tietäjä ja julistaja? Onko lehden
toimitus viisaampi kuin kukaan ihminen maailmassa? Täytyyhän jokaisen tunnustaa, ettei hän tiedä
mitään ─ tai että hän tietää mitättömän vähän elämän salaisuudesta!
Ei toimitus totuutta siinä merkityksessä ajattelekaan. Oi kuinka vähän me ihmiset olemme
nostaneet sitä huntua, joka peittää Iäisen kasvoja! Vaan me ajattelemme totuutta toiselta kannalta.
Totuus on se, että ihminen aivan rehellisesti sanoo, mitä hän tietää, mitä hän on kokenut ja mitä
hän sen nojalla uskoo elämästä. Ja kun katsomme asiaa tältä kannalta, huomaamme heti, että
senkaltaisesta totuuden ilmottamisesta koituu meille ihmisille arvaamatonta iloa ja hyötyä. Ensiksikin
kaikki ajattelevat ihmiset voivat tähän työhön ottaa osaa. Kukin joutuu sekä opettajan että oppilaan
asemaan. Mitä meillä henkistä uskallusta on, sitä antakaamme muille, ja muilta me saamme, mitä
heillä on.
Toiseksi on merkille pantava tärkeä seikka. Me ihmiset olemme niin sanoaksemme eri
kehitysasteella. Toisen silmä näkee kauemmas kuin toisen. Toisen sydän sykkii säälivämmin kuin
toisen. Toisen omatunto on valistuneempi kuin toisen. Tunteehan historia useita henkilöitä, joidenka
henkisen suuruuden edessä meidän täytyy polvistua.
Olkaamme rehelliset. Astukaamme elämän alttarin eteen ja ylistäkäämme sen antajaa.
Ylistäkäämme niitä ihmisiä, jotka ovat tehneet elämän meille rikkaammaksi, tuomalla siihen
kauneutta, sisältöä ja syvyyttä. Ylistäkäämme heitä ja oppikaamme heiltä, me vähäväkisemmät.
Me olemmekin totuuden etsijöitä. Meillä on kullakin omat kokemuksemme, omat tietomme, oma
»pikku totuutemme» eli maailmankatsomuksemme. Mutta etsikäämme sitä suurta totuutta, johon
kaikki pienet totuudet yhtyvät kuin pisarat mereen. Kuunnelkaamme ilomielin, mitä toiset ovat
löytäneet ─ kuinka he ovat taistelleet ja voittaneet tahi kuinka he ovat kamppailuun sortuneet. Aina
ihminen jotakin löytää. Ja kuunnelkaamme ennen kaikkia ilomielin, mitä viisaat ovat opettaneet ja
mitä he opettavat.
Uusi aika koittaa ihmiskunnalle, uusi aika, jolloin tiedämme, kuinka meidän tulee ymmärtää sana
»totuus«, uusi aika, jolloin ymmärrämme, että elämän salaisuuden ensimäinen avain on juuri tämä
ihmisten veljeys, että he avaavat toisilleen sydämensä.

Uskomme ja toivomme.
Me pyrimme siihen uuteen valoon, jonka totuuden tunnustaminen tuopi mukanaan, ja me
pyydämme ja toivomme apua kaikilta ajattelevilta, kokeneilta ja ihmiskuntaa rakastavilta kansalaisilta.

Pyydämme kirjailijoita meitä auttamaan.
Meidän palstamme ovat avoinna kaikille
vakavahenkisille lausunnoille, olkootpa mielipiteiltään kuinkakin poikkeavat omista mielipiteistämme.
Toimitus ei ole siveellisesti vastuunalainen muista kuin omista kirjotelmistaan. Jokainen tekijä vastaa
itse niistä ajatuksista, jotka hän on lausunut allekirjoittamassaan kirjotuksessa. Me pyrimme uuden
elämän ymmärryksen valoon ja uskomme, että niille, jotka eivät vielä vaella valkeudessa, valmistetaan
tie paraiten siten, että toisistaan poikkeavatkin käsityskannat saavat vapaasti otella keskenään täydessä
päivän valossa.

Ohjelmamme.
Teosofisen Seuran ohjelman mukaisesti pyrimme uuteen kirkkaampaan valoon
1) uskonnon alalla tutkimalla, mitä maailman suurissa uskonnoissa opetetaan, etenkin mitä
niiden perustajat ovat opettaneet; suomentamalla eri kansain pyhiä kirjotuksia ja punnitsemalla
raamatun opetuksia;
2) sielutieteen, s. o. ihmistuntemisen alalla kertomalla uusista psykologisista havainnoista, n. s.
psyykkisen tutkimuksen tuloksista, ja okkultisen eli salaisen traditsionin opetuksista;
3) käytännöllisen elämän alalla tutkimalla, mitä teitä pitkin ihmisten on kulkeminen, jotta rauhan
ja veljeyden jumalanvaltakunta toteutuisi maan päällä: miten lapsia siihen on kasvatettava, kuinka se
suhtautuu oppiin ja sivistykseen, kirjallisuuteen ja taiteeseen, millainen miehen ja naisen välinen suhde
on oleva y. m.
Tämä ohjelma ei ole uusi merkityksessä ennen kuulumaton, sillä jokainen ajatteleva ihminen
pyrkii selvyyteen juuri näistä asioista.
Tämä ohjelma on laaja kuin ihmisen sisäinen elämä. Se toteutuu vain vähitellen, mikäli lehti elää.
Se toteutuu kaikessa laajuudessaan vain siinä määrin, kuin lehti saa apua henkensä heimolaisilta. Ja
ken ei tahtoisi ottaa osaa siihen vapautuksen työhön, jota tämä lehti kannattaa? Rakastaahan jokainen
ihminen ennen kaikkea totuutta. Jokaisen ihmisen rinta riemuitsee totuudesta.
Emme epäile, ettei Omatunto ole saava yhä uusia ystäviä. Se on saava ja sen täytyy saada niitä
lukuisiakin.
Lehden ystäviä ovat ne, jotka siihen kirjottavat ja ne, jotka sitä aineellisesti kannattavat joko
hankkimalla tilaajia ja luettamalla sitä tuttavilleen tai auttamalla sitä raha-avustuksilla.
Omatunto maksaa postimaksuineen koko vuodelta Suomessa 5 markkaa, Amerikassa 1½
dollaria, Venäjällä 2 ruplaa ja Ruotsissa 4 kruunua.
Omatunto tilataan, postin kautta, asiamiehiltä tai suoraan konttorista, jolloin tilaushinta lähetetään
rahassa tai postiosotuksena.
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