Kultaisia sanoja.
Kuta enemmän tiedät ja kuta paremmin ymmärrät, sitä ankarammin sinua tuomitaan, jollei elämäsi
ole yhtä pyhä kuin tietosi on laaja.
Tuomas Kempiläinen.
*
Vaikka maailma tuhansine ilmiöineen vetää ihmisen puoleensa, kohottaa ihminen kuitenkin
katseensa ikävöiden taivaaseen, sillä syvästi ja selvästi hän sisässään tuntee olevansa kansalainen siinä
hengen valtakunnassa, johon emme saata olla uskomatta.
Goethe.
*
Sydämen yksinkertaisuus on kuin päivä, jota ei pilvitä petos, ei pimitä valhe, ei synkitä kateus, vaan
jota totuuden valo valaisee.
Gregorius suuri.
*
Jokaisen yksilön (toisen varhemmin, toisen myöhemmin) täytyy ensiksi kulkea se tie, jota myöten
ihmiskunta pääsee täydellisyyteensä. ─ „Yhdessä ja samassa elämässäkö kulkea koko tie?“
Eipä toki! ─ Vaan miksikä ei kukin yksilö olisi voinut elää ja olla tämän maan päällä useammin
kuin kerran?
Onko tämä otaksu niin naurettava, sentähden että se on vanhin? sentähden että ihmisjärki,
ennenkuin koulun viisastelu oli sitä heikontanut, heti sen keksi?
Miksikä en voisi palata tänne niinkauvan kuin kykenen omistamaan uusia tietoja, uutta taitoa
itselleni? Saanko niin paljon kerralla aikaan, ettei muka maksa vaivaa tulla takaisin?
Lessing (Die Erziehung des
Menschengeschlechts).
*
Jokainen olio lepää siinä tilassa, josta se on syntynyt. Heitä kivi ilmaan, ei se lepää, ennenkuin
maahan on palannut. Maa on sen koti, ilma vieroittaa sitä. Tila, josta minä olen syntynyt, on
Jumaluus. Jumaluus on isänmaani. Onko minulla isä Jumaluudessa? On, minulla ei ole ainoastaan
isä, minulla on itseni siinä. Ennenkuin synnyin minuutena, olin syntynyt Jumaluudessa.
Mestari Eckhart.
*
Ihminen on tuleva Jumalaksi, Jumala ihmiseksi.
Jakob Böhme.
(Uusi Aika 1901, N:o 2, Tammikuun 12 p. 1901.)
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Ei mitään ole jumalallista, mikä ei ole järjellistä.
Immanuel Kant.
*
Uskosta ihmisiin on vain pieni askel uskoon Jumalaan.
Paul Heyse.
*
Sinun tulee elää muiden edestä, jos tahdot itseäsi varten elää.
Seneca.
*
Tutkia luontoa on tutkia Jumalan tahtoa kirjasta, joka on Jumalan itsensä kirjoittama.
A. Martin.
*
Jos tahdot löytää Jumalan, älä etsi häntä pilvien takaa, voit löytää hänet missä vaan olet.
J. Fichte.
*
Uskon valoon, joka loistaa meitä ympäröivien pilvien takana; uskon ikuiseen, joka on ajan
vaihtelun takana.
K. Frenzell.
*
Joka ei ole toivoton, hänellä on oikeus toivoa kaikkea.
Erik Gustaf Geijer.
*
Autuas toivo tuo, että ikuisesti saamme elää äärettömän Jumalan rajattomassa maailmassa, että sen
salaisuuksia yhä enemmän meille paljastuu, että silmämme saavat ihailla yhä kauniimpia ja ihanampia
luontokappaleita.
W. E. Channing.
*
Et rakasta sitä, minkä näet, vaan sitä, jota et näe ─ sitä kuvaa, jonka mielessäsi ole luonut rakkautesi
esineestä.
T. von Hippel.
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Joka rehellisesti vaeltaa, hän vaeltaa turvallisesti, mutta ken käypi mutkaisia teitä, hän paljastetaan.
Salomo.
*
Ihminen pidättyy helpoimmin vihasta, kun hän muistaa aina olevansa Jumalan silmäin alla.
Platon.
*
Totuuden valo usein himmenee, muttei koskaan sammu.
Livius.
*
Totuus on yksi, mutta sen ilmennyksiä on monta.
J. E. Schlegel.
*
Tavallinen terve ihmisjärki on huono tuomari, kun on kysymys suurista seikoista.
Ernest Renan.
*
Ei se, jolla on monta aatosta, mutta se, jolla on yksi vakaumus, voi olla suuri mies.
J. Eötvös.
*
Muista, että jumalat eivät suosi kättä, jolla on, mutta kättä, joka antaa.
J. L. Runeberg.
*
Ole luodon merellisen kaltainen, jonka kylkeen murtuvat meren aallot, mutta joka itse
järkähtämätönnä tyynnyttää laineita yltympäri.
Marcus Aurelius.
*
Ankaruus itseään ja lempeys muita kohtaan on oivallisin luonteen merkki.
Fr. von Schiller.
*

Kuinka voi oppia itseään tuntemaan? Ei koskaan mietiskelyn, mutta kylläkin toiminnon kautta!
Koeta tehdä velvollisuutesi ja pian olet huomaava, mihin kelpaat.
J. W. v. Goethe.
(Uusi Aika 1901, N:o 7, Helmikuun 16 p. 1901.)

