Mietelmiä.
Miksi huudatte: „Herra, Herra!“ ettekä kumminkaan tee, mitä minä käsken?
Jeesus Kristus.
*
Niin kauvan kuin ihminen ääneen huutaa: „Herra, Herra!“ voit olla varma siitä, ettei hän vielä ole
Jumalaa löytänyt; sillä ken Jumalan on löytänyt, hän vaikenee.
Ramakrishna.
*
Kahdessa tapauksessa Herra hymyilee. Toisen kerran, kun veljekset, mittanauha käsessä, koettavat
perheomaisuutta osittaa ja sanovat: „tämä pelto on minun, tuo on sinun,“ ja toisen kerran, kun sairaan
luo astuu lääkäri ja sanoo: „minä tahdon sinut parantaa.“
Ramakrishna.
*
Ken totuutta rakastaa, hän ei kulje pahan teitä. Ken velvollisuutensa täyttää, hän ei syntiä tee.
Bhagavad Gita.
*
Ole yhtä suvaitsevainen muiden mielipiteille kuin tahdot, että he olisivat omillesi.
Teosofisen
Seuran
ohjesäännöistä.
*
Kukaan ei ole vapaa, joka ei itseänsä hillitse.
Epiktetus.
*
Tietää totuus on: olla totuus.
Aikain viisaus.
*
Sielut eivät kuolemaa tunne; niin pian kuin ruumiinsa jättävät, ottavat uusia asuntoja.
Ovidius.
*
Tosiaankin ne, jotka tietävät, eivät vielä mitään tiedä, jollei rakkauden voima ole heidän: sillä tosi
viisas ei ole se, joka näkee, vaan se, joka nähden kauas, syvästi rakastaa ihmiskuntaa.
M. Maeterlinck („La sagesse
et la destinée“).
(Uusi Aika 1901, N:o 3, Tammikuun 19 p. 1901.)

Mietelmiä.
Syntymä, elämä ja kuolema ovat ainoastaan sielun olotiloja, sillä sielu itse on yksiö; niin muodoin
se ei voi syntyä ruumiin syntyessä eikä myöskään kuolla ruumiin kuollessa; sillä ruumis on vaan sielun
muoto.
Immanuel Kant.
*
Sielun olotila ennen syntymää on suuresti sielun kuolemanjälkeisen tilan kaltainen.
Immanuel Kant.
*
Ihminen itse määrää kohtalonsa. Minkä kylvää sen niittää.
Kaikki viisaat.
*
Kellä on hyvä ruumis, hänelle ei kuumuus eikä kylmä mitään mahda. Samoin viha, tuska, ilo ja
muut intohimot eivät mitään voi sille, jolla on hyvä luonne.
Epiktetos.
*
Ainoastaan viisas voi viisautta tuntea.
Ramakrishna.
*
Joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän näkee, kuinka hän taitaa rakastaa Jumalaa, jota hän ei näe.
1 Joha. ep. IV: 20.
*
Joka viisauteen pyrkii eikä viisautta käytä on kuin mies, joka kyntää, mutta ei muista kylvää.
Herder.
*
Ulkomaailma näyttää sinusta semmoiselta, jommoinen itse sisässäsi olet.
*
Sydämen yksinkertaisuus ja puhtaus ovat kaksi siipeä, jotka kohottavat ihmisen huolien
maailmasta.
*

Älä unhoita, että peiliin kuvastuu kauneutesi samoinkuin rumuutesikin. Toisissa ihmisissä näemme
ainoastaan sen, mikä meissä itsessämme on.
(Uusi Aika 1901, N:o 4, Tammikuun 26 p. 1901.)

