Tien varrelta.
Kaikki lukijat mukaan! Koska asiamme menestykselle on tärkeätä, että saamme tietää, mistä
meillä Suomessa mahdollisesti moititaan tai kiitetään teosofiaa ja teosofista työtämme, pyydämme
lukijoitamme pitämään silmällä, mitä asiastamme kirjotetaan lehdissä tai kirjoissa, ja lähettämään
Omantunnon toimitukselle joko irtileikatun otteen tai kopion lukemastaan.
Rahoja ja tilaajia. Meidän liikkeemme tarvitsee välttämättä rahoja, sekä pieniä että suuria
summia. »Omatunto» tarvitse välttämättä pysyäkseen pystyssä tuhat tilaajaa lisää! Mistä nämä rahat
on saatava, mistä tilaajat? Kehotamme kaikkia lukijoitamme hankkimaan »Omalletunnolle» tilaajia,
ostamaan kirjojamme, lähettämään ja tuomaan meille raha-avustuksia ja vastaamaan kirjeessä
kysymykseen: millä tavalla on hankittava riittävää aineellista kannatusta Suomen teosofiselle
liikkeelle?
Omantunnon sisällys. Toivomme, että ne kristinuskon salaisuuksia, koskevat tutkimukset, joita
tässä numerossa alotamme, kiinnittävät puoleensa lukijaimme huomion ja vaikuttavat osaltaan
»Omantunnon» leviämiseen.
Jossain tulevassa numerossa aiomme alottaa
vielä uuttakin
artikkelisarjaa, joka tulee sisältämään suomennoksia eri kansain pyhistä kirjotuksista. Joka siis tahtoo
saavuttaa tieteellisen sivistyksen uskonnollissa kysymyksissä, hän lukekoon »Omaatuntoa».
Uusia kirjoja. Jokaisen »Omantunnon» lukijan pitäisi heti hankkia kaikki uudet kirjamme. Nyt
on taas ilmestynyt kaksi uutta teosta. Toinen on kauan odotettu suomennos: Buddhalainen Katkismus,
kirjottanut H. S. Olcott. Tämä merkillinen teos, joka on käännettynä yli kahdellekymmenelle kielelle
ja ollen aivan »puhdasoppinen» buddhalainen oppikirja on virallisesti hyväksytty käytettäväksi
etelä-buddhalaisissa kouluissa, tarjotaan nyt suomalaiselle yleisölle Pekka Ervastin 40:nnestä
englantilaisesta painoksesta suomentamana. Toinen uutuus on alkuperäinen suomenkielinen teos:
Elämän kysymyksiä, kirjottanut Tuntematon. Tässä kirjasessa muudan »selfmade» torpan poika kertoo
elämän vaiheistaan ja yrityksistään ratkaista sfinksin arvotusta, kunnes hän teosofian avulla pääsi
arvotuksen perille. Suljemme tämänkin kirjan lukijaimme suosioon. Katkismus maksaa 1:50, Elämän
kysymyksiä 75 p:iä.
Viisas lahjotus Teosofiselle Seuralle. Teosofisen Seuran presidentti eversti H. S. Olcott on viime
joulukuun 17 p:nä tehdyn lahjakirjeen kautta lahjottanut Seuralle koko omaisuutensa sillä edolla, että
hän eläissään saa käyttää vuosituloja tahtonsa mukaan. Eversti Olcottin omaisuuteen kuuluu
Utakamundissa (Indiassa) sijaitseva »Gulistan» niminen pieni maatila, »Theosophist» niminen
aikakauskirja ja Adyarissa harjottamansa kirjakauppa- ja kustannusliike. Lahja ei ole kumminkaan
annettu umpimähkään, sillä presidentti-perustaja on viisaasti määrännyt, että kaikki tulot tästä
omaisuudesta lankeavat hänen kuoltuaan sille henkilölle, joka kulloinkin toimii Seuran presidenttinä.
Silloin tämän, jos hän sattuu olemaan köyhä mies, ei tarvitse pyytää palkkaa Seuralta, vaan saattaa
työskennellä asian puolesta vapautettuna aineellisista huolista. Kuten tunnettu ei T. S:n presidentti
enemmän kuin H. P. B-vainajakaan koskaan ole nauttinut mitään palkkaa Seuralta. Kaikki puheet
Olcottin, Blavatskyn, Besantin tai kenen muun tahansa suurista rahatuloista ovat kerrassaan tuulesta
temmatut. Päinvastoin jokainen heistä on uhrannut kaiken omaisuutensa, perityn ja ansaitun, Seuran ja
asian hyväksi. Kun eversti Olcott viime joulukuun vuosikokouksessa Adyarissa tarjosi lahjansa Seuran
kenraalineuvostolle, päätti neuvosto Annie Besantin ehdotuksesta yksimielisellä kiitollisuudella ottaa
vastaan tarjotun lahjan.
Uusi testamentti uudessa asussa. Raamatunkäännöskomitean tekemä uusi evankeliumin
suomennos on nyt ilmestynyt kirjakauppaan. Se on ilolla tervehdittävä kirja, niin »jumalaton» kun se
monen vanhoillisen mielestä lieneekin, joka uskoo, että raamattu ─ yksin suomennoskin ─ on

semmoisenaan lähtenyt Jumalan kädestä. Heidän silmiinsä iskee heti, että evankeliumein vanhat
hurskaat nimet ovat hävinneet: ei lueta enää P. Mateuksen evankeliumi, P. Markuksen evankeliumi j.
n. e., vaan evankeliumi Matteuksen mukaan, evankeliumi Markuksen mukaan j. n. e.! Eivätkö siis nuo
vanhat pyhät miehet ole niitä kirjottaneetkaan? Sitä todella emme tiedä! Kreikkalainen teksti sanoo
Kata Maththaion j. n. e. ja se merkitsee aivan proosallisesti »Mateuksen mukaan» j. n. e. Ja toinen
huomio, mikä vanhoillisia pelottanee: raamatun pyhä teksti on häälyvä ja epävarma! Ennen oli kaikki
niinkuin »kirjassa seisoi»; nyt on viivanalaisia muistutuksia, jotka tunnustavat suoraan, että tekstejä on
monenlaisia! Mikä on oikea? Ja sitten se suomenkieli! Ennen raamattu teki niin juhlallisen ja
salaperäisen vaikutuksen, kun se oli kirjotettuna tuommoisella ihmeellisellä, jokapäiväisyydestä peräti
poikkeavalla kielellä ─ mutta nyt se on aivan kuin mikäkin kertomuskirja, jonka heti ymmärtää
lukiessaan.
Mutta näistä mullistuksista huolimatta olemme varmat, että evankeliumit uudessa asussaan tulevat
voittamaan yhtä paljon ystäviä kuin vanhassakin voittivat, vieläpä enemmänkin, sillä nyt nekin voivat
niistä iloita, joita ennen häiritsi mauton ja huono suomenkieli. Paljon parannuksia ja korjauksia
odottavat kyllä vielä tekstiä, kunhan raamatun kritiikki pääsee varmoihin tuloksiin, mutta tästäkin
edistysaskeleesta meidän tulee olla kiitolliset, sillä pimeys väistyy aina vähitellen valon tieltä.
Se sukupuolikysymys! Eräs ystävä on meille huomauttanut, että Aate Omantunnon viime
numerossa olleessa kirjotuksessa »Selvä asia ─ päinvastaiseen suuntaan» on erehtynyt: turanialaisten
toimeenpaneva »vapaa rakkaus» Atlantiksella ei vähentänyt väkilukua! Ja todellakin »The Story of
Atlantis by W. Scott-Elliot» kertoo asiasta seuraavin sanoin: »Koska turanialaiset, ollen alituisessa
sodassa toltekilaisten naapuriensa kanssa ja tietäen olevansa suuresti vähemmistössä, ennen kaikkea
tahtoivat lisätä väkilukuaan, laativat he lakeja joiden nojalla jokainen mies vapautettiin välittömästä
perheensä elättämisvelvollisuudesta. Valtio otti huostaansa lapset ja elätti niitä, ja heitä pidettiin sen
omaisuutena. Tämä oli tietysti omiansa lisäämään väkilukua turanien kesken, ja avioliittoseremonia
joutui ylenkatseen alaiseksi. Perhe-elämän siteet ja vanhempain rakkaus hävisivät tietysti, ja lopulta
hylättiin koko järjestelmä, koska se näyttäytyi onnistumattomaksi.»
Palomaan matkat. Pyydämme, että kaikki ne maaseutulaiset, jotka haluaisivat Palomaan
luennoimaan paikkakunnalleen, olisivat hyvät ja kirjottaisivat siitä hänelle osotteella: Teosofinen
Kirjakauppa- ja Kustannusliike, Helsinki, Vuorikatu 12.
T. S:n Skandinavialaisen Sektsionin vuosikokous pidetään Tukholmassa toukokuun 24 ja 25
p:nä. Julkisen luennon, joka vanhan tavan mukaan toimeenpannaan vuosikokouksen yhteydessä, tulee
pyynnöstä pitämään Pekka Ervast Suomesta.
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