OMATUNTO VUONNA 1907.
Aikakauslehden semmoisen kuin tämän meidän teosofisen Omantuntomme tarkotus olisi opettaa
ja kasvattaa lukijoitaan samalla kun se heitä huvittaisi; sen olisi itse asiassa näytettävä, että tosi oppi
onkin suurinta huvia. Teosofinen työ on niille, jotka sitä tekevät, ehyintä onnea, ja onnea pitäisi olla
teosofinen oppiminenkin. Kun ajattelee elämän lyhyyttä, eikö tee mieli oppia niin paljon kuin
mahdollista? Eikö tee mieli jokaisen kuolevaisen päästä selvyyteen elämän ongelmasta ja saavuttaa
tietoa totuudesta niin suuressa määrin kuin hänelle suinkin on mahdollista? Ainoastaan henkisesti
laiskat ihmiset ─ »kuolleet», niinkin Jeesus sanoo ─ eivät välitä mitään olemassaolon iänikuisista
arvotuksista, mutta tahtoisiko kukaan enää kuulua laiskoihin ja henkisesti kuolleisiin? Eikö meidän
aikanamme, eikö meillä täällä Suomessa ole tapahtunut heräymys ja ikäänkuin uudesta syntyminen,
niin yleinen, niin laajalle ulottuva ja niin syvälle tunkeva, ettei kenenkään olisi pitänyt jäädä tuntematta
sen heräymyksen vaikutuksia?
Tätä heräymystä, tätä meidän aikamme »renessanssia» teosofinen liike palvelee. Se kokoaa
yhteen tutkimusten ja havaintojen tulokset ja tarjoaa ne maailmalle helposti sulatettavassa muodossa.
Ja meidän teosofinen lehtemme on ottanut palvellakseen teosofista liikettä. Sen päämäärä on korkea,
sen ponnistus on suuri. Vähäiset ovat sen voimat, vaatimattomat sen kyvyt, ja kuitenkin se on
rohjennut astua niiden riviin, jotka uskovat taistelevansa totuuden puolesta ja joiden lippuun on
kirjotettu tunnuslause: totuus on uskontoja korkeampi. Se on sen tehnyt ja se aikoo edetä alottamallaan
tiellä, kunnes se saavuttaa päämääränsä ja tulee valoksi, joka loistaa pimeydessä ─ tahi kunnes se
sortuu ja kaatuu ja väistyy taitavampien ja viisaampien tieltä.
Mutta vielä se ei väisty, sillä vielä toisia ei näy. Ei ole tietäjä vielä tullut, joka tienraivaajan työtä
jatkaisi ja täydentäisi. Vielä Omatunto saa tehdä Johanneksen työtä, hänen, joka korvessa huusi ja
valmisti tietä Herralle. Mutta tästä tehtävästä Omatunto ylpeilee. Se on näyssä nähnyt, mitä päiviä
koittaa, kun Herra tulee, ja se tietää, että tämä työ ihmisrakkauden elvyttämiseksi ja totuuden voitoksi
on jaloin etuoikeus mitä kuolevaisille suodaan. Oi jospa se kykenisi korkealle kohottamaan valon ja
viisauden kirkkaasti palavaa soihtua!
»Työ tekijäänsä neuvoo», sanoo suomalainen sananlasku ja se toimituksen on ilolla
tunnustaminen näin vuoden lopussa, kun taas on taival kuljettu, taas kokemusta koottu ja uutta nähty.
On siinä ollut vaikeuksia taivaltaessa, jos ilojakin. Kyllä välistä toivoimme enemmän kuin toteuttaa
osasimme, mutta »toivoen hyvät tulevat, pahat kulkevat peläten». Niinpä taitokin kasvaa toivoen ja
tehden, ja kun nyt taas uusi vuosi on alettava, tunnemme viisastuneemme vanhan kokemuksista ja
puikahdamme uudesta veräjästä uudelle taipaleelle vielä suuremmilla toiveilla kuin viime vuonna.
Lehtemme sisältö on meillä jo valmiiksi suunniteltuna ensi vuodeksi. Ohjelma pysyy tietysti
muuttumattomana, mutta sisällön koetamme saada niin keskitetyksi ja tarkotuksenmukaiseksi kuin
suinkin voimme. Olemme sentähden ajatelleet sopivaksi ottaa puheeksi muutamia erikoiskysymyksiä
teosofisten tutkimusten laajoilta aloilta ja niin muodoin pohtia palstoillamme:
1) Mitä uusia näkökohtia käytännöllisen elämän suhteen tarjoaa meille jälleensyntymisusko?
2) Mitä on salatiede ja kuinka voimme kehittyä salatieteilijöiksi?
3) Mitä vainajat salatieteellisten tutkimusten nojalla itse ajattelevat kuolemanjälkeisestä
elämästä?
4) Mitä meidän tulee syödä?
Ja jos tila myöntää:
5) Mitä vertaileva uskontotutkimus meille opettaa?
Kaikista näistä kysymyksistä tulee olemaan useampia artikkeleitä.
Sitäpaitsi tietysti julkaisemme tilapäisiä kirjotuksia ja jatkamme Leadbeaterin kirjotussarjaa
»Näkymättömiä auttajia» ja suomennoksiamme muiden maiden pyhistä kirjoista. Niinpä ensi vuoden
Omatunto tulee sisältämään muinaisen kiinalaisen viisaan Laotsen Taoteking nimisen kirjan
suomennettuna. Ja koska kuuluu asiaan, että lehtemme edes jossain määrin seuraa päivän tapahtumia,
tulemme säännöllisesti julkaisemaan palstoillamme lyhyitä kirjallisuuskatsauksia ja arvosteluja; sen

monipuolisempaa päivän tapahtumain arvostelemista emme vielä uskalla luvata ensi vuodeksi.
Sitävastoin on luonnollista, että koetamme pitää silmällä ja tehdä lukijoillemme selkoa (ulkomaan)
teosofisista, psyykkisistä ja spiritistisistä tutkimuksista ja tapahtumista. Ja itsestään on selvää, että
mikäli tila myöntää, on lehtemme sisältävä kevyempääkin lukemista, teosofishenkisiä kertomuksia ja
runoja. Omasta puolestamme soisimme, että joka Omantunnon numerossa olisi novelli, alkuperäinen
tai suomennettu; käsikirjotuksia meillä kyllä on jo odottamassakin, ja jos lehtemme tulee säännöllisesti
ilmestymään 32-sivuisena, silloin on myös toivo kertomusten säännöllisestä julkaisemisesta.
Toivomme hartaasti, että Karman herrat ovat meille ensi vuonna suopeat, että lukijakuntamme
lisääntyy ja että tilaajien lukumäärä melkoisesti kasvaa. Kahteen tuhanteen sen ainakin pitää nousta,
jotta lehtemme voisi säännöllisesti ilmestyä 32-sivuisena tai suurempana. Sillä tilaajamäärällä, mikä
meillä nyt on, ei kannata pitää sitä säännöllisesti niin suurena. Vaikka toimitus on toukokuun alusta
tehnyt palkatonta työtä ja vaikkei kirjotuksistakaan ole penniä maksettu, on tämän vuoden tappio
kasvanut melkoisen suureksi. Olemme tehneet väsymätöntä työtä luottaen siihen, että kun Seura
saadaan, se järjestää lehdenkin asiat taloudellisesti vakavalle pohjalle.
Tämän vuoden tappio on kuitenkin korjattavissa. Olemme onneksi painattaneet niin monta
kappaletta lehteämme, että varastossamme on koko joukko tämän vuoden Omiatuntoja. Olemme
kirjansitojalla sidottaneet tämän vuoden numerot yhteen sieviksi kirjoiksi ja myymme niitä viiteen
markkaan kappaleelta. Ne lukijamme siis, jotka valmiina kirjana tahtovat omistaa 1906 vuoden
Omantunnon, tai jotka rakkaudesta lehteemme ja asiaamme tahtovat taloudellista kuormaamme
keventää, ostakoot meiltä yhden tai usempia Omantunnon vuosikertoja! Jos lähetätte rahat ja
tilauksenne Teosofiseen Kirjakauppaan ja Kustannusliikkeeseen, saatte rahtivapaasti tilaamanne
volymit luoksenne.
Olkoon lopuksi vielä toistettu, että Omatunto, teosofinen aikakauslehti, ilmestyy vuonna 1907
yhtä usein, samankokoisena kuin tänä vuonna, mutta kansilehdellä varustettuna, sekä edelleenkin
Teosofisen Seuran ohjelmaa noudattaen, ja että se maksaa koko vuodelta Suomessa 5 markkaa,
Amerikassa 1½ dollaria, Venäjällä 2 ruplaa ja Ruotsissa 4 kruunua. Tilataan postin kautta,
asiamiehiltä, kirjakauppiailta ja suoraan Teosofisesta Kirjakaupasta ja Kustannusliikkeestä.
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