VUOSI 1906.
Jospa ne korkeat voimat, joiden tehtävänä on suojella ja edistää teosofista liikettä, katsoisivat
suopein silmin meidänkin heikkoja ponnistuksiamme Suomessa, nyt kun uusi vuosi kohta alkaa!
»Tulevaisuus on jumalain sylissä«, mutta elleivät merkit petä, on vuosi 1906 tuova mukanaan
muutoksia ja parannuksia monilla aloilla. Tämä kohta loppuun kulunut vuosi 1905 on ollut
merkillinen käännekohta Suomen henkisessä elämässä, ja me, jotka uskomme aatteitten ikuiseen
voimaan, tunnustamme pelkäämättä, että erinomaisen hyvä enne Suomen henkiselle tulevaisuudelle on
mielestämme teosofisen liikkeen suhteellinen menestys tänä vuonna. Vaikkemme vielä voikaan sanoa
että »teosofia on Suomessa päässyt voitolle v. 1905«, kuten meille ennustettiin viime joulukuun 18
p:nä, on meidän kuitenkin sydämen riemulla tunnustaminen, että teosofian valoisa maailmankatsomus
on päässyt verrattain laajalle leviämään. Suuri voitto oli todellakin oman äänenkannattajan saaminen.
Teosofisen liikkeen menestys maassamme on mielestämme hyvä enne Suomen henkiselle
tulevaisuudelle sentähden, että mikäli teosofinen maailmankatsomus voittaa alaa ihmisten sieluissa,
sikäli he valmistuvat rakentamaan sitä tulevaisuuden yhteiskuntaa, jossa veljesrakkaus, oikeus ja
viisaus vallitsevat. Sivistynyt maailma elää nykyään murrosajassa, jolloin hengen ja järjen heräymys
repii vanhat ihanteet alas, paljastaa vanhan elämänmuodon valheellisuuden ja vanhan yhteiskunnan
vääryydet, mutta heräymys ei saa pysähtyä tähän. Sen täytyy myös nähdä ja näyttää niitä uusia
ihanteita, joiden vuoro on astua vanhojen sijalle! Ajaessaan meidät ulos vanhasta paratiisista sen
täytyy näyttää meille tie uuteen taivaan valtakuntaan! Ennen uskoimme kirkkoon ja valtioon. Nyt on
herännyt ymmärryksemme paljastanut meille kummankin erehdykset. Pitääkö meidän pysähtyä tähän?
Ei, uusi usko ja uusi kirkko on meille annettava, uusi yhteiskunta rakennettava!
Ja tässä työssä piilee teosofisen liikkeen suuri merkitys. Sillä se ei revi alas, vaan se rakentaa, se
ei kaada, vaan se nostaa. Kun toiset ovat haavottaneet, se tulee ja sitoo haavat. Kun toiset ovat kuolon
iskun antaneet, se tulee ja herättää jälleen eloon. Oi Lazarus, sinä vanha usko, etkö näe, että Mestarisi
jo lähestyy?
Kohta uusi vuosi alkaa. Se uusi vuosi on ehkä Suomelle oleva tärkeä vuosi. Tärkeä sentähden,
että monessa suhteessa Suomen kansa ehkä pannaan henkiselle koetukselle. Ja onko kansa silloin
valitseva oikean tien, se riippuu siitä, onko kansa nähnyt ja ymmärtänyt ajan uudet ihanteet.
Ja teosofisella liikkeellä on avaimet näiden uusien ihanteitten taivaan valtakuntaan. Sen
uskallamme väittää, koska olemme nähneet ne ihanteet ja koska olemme nähneet ne avaimet.
Levitköön siis yhä laajemmalle teosofian valoisa maailmankatsomus, tunkeutukoon sen kirkkaus
köyhien majoihin ja rikkaiden saleihin, valaiskoon sen valkeus kirkonmiesten ja valtiomiesten
sydämiä! Sillä te, korkeat jalot ihanteet, te yksin olette maan suola ja maailman valkeus!
Pekka Ervast.
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