Teosofinen maailma.
Teosofiset luennot Sörnäisten Työväenyhdistyksen huoneustossa ovat nyt jälleen alkaneet ja
jatketaan niitä samassa järjestyksessä kuin ennenkin. Joka sunnuntaiaamu, jos ei muita tärkeitä
kokouksia satu, luennoidaan kaikenkaltaisista elämän kysymyksistä teosofian valossa.
Luennon aineena t. k. 13 päivänä oli: „kaikki-kokemus“, jolla luennolla V. Palomaa alotti
tämäntalvisen työn. Tulevana sunnuntaina t. k. 20 päivänä lausuu P. Ervast tervehdyksen Lontoon
kongressista ja 27. päivänä Martti Humu pitää esitelmän eri uskontojen rukouksien muodoista.
Keskustelu-kokouksia aletaan luultavasti taas pitää syyskuusta alkaen joka keskiviikkoilta, ja
silloin tietysti kokoonnutaan »Omantunnon« huoneustossa, Vuorikadun 12:ssa. Siellä ei kumminkaan
vielä ole huonekaluja muuta kuin pöytä ja pari hyllyä. Mitä rupeamme toimimaan istuimien
hankkimista varten?
Suomenkieliselle väestölle kirjastokin vaatii huomiotamme.
Senkin
perustamiseen olisi meidän ryhdyttävä. Emme kumminkaan vähävaraisuuttamme sure. Kaiken kyllä
aikanansa saamme, kun vaan veljellisessä yhteismielessä ajamme väsymättä jaloa ja korkeata
asiaamme.
Uusi kirja, jota parhaillaan sepittää Aate, ilmestyy painosta ennen joulua. Sen sisällön ilmoittaa
kirjan nimi: Sukupuoliasia järjen ja hengen valossa.
Useat tilaajistamme ovat lausuneet hartaasti toivovansa että lehti ilmestyisi joka viikko tahi
ainakin kaksi kertaa kuukaudessa. »On hyvin ikävä odottaa »Omaatuntoa« kokonainen kuukausi«,
sanoo eräskin lähettäjä kirjeessään. Esteenä lehden useammasti ilmestymiseen on suoranainen
aineellisten varojen puute; mutta kun tilaajamäärä karttuu niin suureksi, että lehden laventaminen
jaksaa itsensä kannattaa, kyllä silloin lehden pakostakin täytyy useammin ilmestyä. Koska
aikakauslehtemme on kansallisomaisuus, eikä se siis rikastuta ketään yksityistä eikä kannata
kenenkään yksityisen henkilön eikä puolueen ohjelmaa, vaan yleismaailmallista veljeyttä, pitäisi sen
saada lukijoita kaikenkaltaisista piireistä ja herättää kaikkia ihmisiä ajattelemaan. Teosofia ei ole
uskontoa: se on totuuden etsintää. Ja totuuden etsiminen kaikkialta, niinhyvin jokapäiväisen elämän
kokemuksien piiristä kuin näkymättömästäkin, oman sisällisen henkemme maailmasta, on meidän
suoranainen velvollisuutemme.
On eräältä taholta väitetty, että »Omatunto« lehti on keksitty kansamme nukuttamiskeinoksi. Nyt,
kun kansa on hiukan herännyt ─ ─ ─ ruvetaan sitä teosofialla nukuttamaan, julistavat he umpimähkään
asiata perinpohjin tutkimatta. Mitä »Omatunto« lehti tarkoittaneekin, sen päämääränä kaikkein
vähimmin on nukkuminen.
Herätä pitää jokaisen! Nuo kolme sanaa soikoot maasta taivaaseen kuuluvana pasuunaäänenä
jokaikisen sisimmässä sielussa, joka on tullut majailemaan ihmiseksi kutsutussa olemuksessa.
Lehteen kelpaavia arvokkaita kirjoituksia on toimitukselle saapunut suuri joukko aina
Ruotsinmaalta ja Englannista asti. Niistä ei suinkaan ole puutetta, vaikka heti painattaisimme kolme
tällaista lehteä kuin tämä on. Kaikki riippuu vaan siitä, kuinka jaksamme kannattaa näin suurta
päämaaliamme, joka samalla on ulkonainen ja sisällinen, kirjaimellinen kuin henkinenkin. Kaikki
riippuu nyt meidän rakkaudestamme tätä suurta, jaloa ja pyhää kansallisasiatamme kohtaan.
Toivokaamme aikaa armaampaa, jolloin »Omatunto« luvan saa tervehtiä meitä joka päivä!
Tämä on toimituksen unelma. Paljon on meillä vielä oppimista. Suurta uhraumista ja jaloa
rakkautta sekä sietäväisyyttä ja kärsivällisyyttä meiltä mestarit vaativat. Vuosisatoja rakennetut
»mustat muurit« eivät sieluistamme niinkään pian poistu, eivätkä kukistu. Rakentakaamme
rakkaudessa ja eläkäämme toivossa.

Omantunnon konttorissa, Vuorikadun 12:ssa antaa taloudenhoitaja F. A. Johansson
kaikenkaltaisia tietoja, jotka koskevat aikakauslehteämme ja teosofista kirjallisuutta. Toimittajia saa
tavata siellä keskiviikko-iltoina kello 6-7.
Torstai-iltoina pidetään ruotsinkielisiä keskusteluja. Niiden ajasta ja paikasta lähemmin ensi
numerossa.
Teosofinen kirjasto Albertinkadun 34:ssä on auki elokuun ajalla torstaisin kello ½7-8 j. p. p.
Martti Humu.
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