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Missä on onni ja miten se saadaan ainaisesti
omistetuksi?

Kirjoittanut:

Luojan töiden tarkoitusperänä on ollut
totuus ja hywyys — onnellisuus.

Ihmetellä täytyy, kun tutkii ja ymmär-
tää Luojan töitä. Hänen luomissuunnitel-
mansa on korkeaa, käsittämätöntä miisautta.
Ia Hänen luonnsensu on ihmeellistä jaih-
meteltämän täydellistä, niin ettei kokonais-
järjestelmästä kaikkeudessa puutu mitään.

Kaikki on siinä täysin säännön mukaista. Jo-
kainen olio, ja jokainen pieninkin olio koh-
dastansa, juuri siinä asemassa, johonkukin on
asetettll, hairahtumattomasti täyttää wel-
wollisuudensa, sekä sopusuhteisesti täydentää ja
ylläpitää toisten kanssa maailmankaikkeutta.

Ihminen on myöskin yksi pieni Luojan
luoma olio tässä Luojan luomassa suuressa
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maailmankaikkeudessa. Luoja on määräin
!' nyt hänenkin tekemään oikein jatarkoin wel-

wollisuutensa ja kohdastansa täysin täyttä-
mään tätä maailmankaikkeutta

Luoja on asettanut ihmisen luomakunnassa
muita olioita korkeampaan asemaan ja suu-
rempien welwollisuuksien täyttämiseen. Ia
siksipä Hän onkin antanut ihmiselle paljon
sellaisia ominaisuuksia, jotka muilta olioilta
osaksi tai kokonaan puuttumat; nimittäin:
puhuminen, käsillä toimiminen ja järjellä
tutkiminen.

Luoja ou luonut ihmisen niin monipuo-
lisilla ja täydellisillä ominaisuuksilla, että
on uskonut asettaa hänen omaioaltaiseksi
wapaaeläjäksi, luottaen, että ihminen niin



täydellisenä tartoin tuntee asemansa ja täy-
sin täyttää welwollisuutensa maailmankaik-

keudessa. Siis pitää itsensä ihmisenä —

onnellisena
Mutta aikamme ihmiset, kuin myöskin jo

ammoisista ajoista asti omat ihmiset siir-
tyneet pois Luojan heille asettamasta alku-
peräisestä asemastaan ja kiertäneet Luojan

heille määräämiä welwollisuuksia sekä eksy-
neet kauwas pois ihmisyydestä ja joutuneet

onnellisista onnettomiksi, ainaisesti kysyen:
„Missä on onni?"

Kun seuraa ihmisen elämää yleissilmä-
yksellä tuntematta sen oikeaa tarkoitusperää,
itiin näyttää silta, kuin ei todellista onnea

olisi ollenkaan olemassa. Näyttää siltä, kuin
ihmisellä eläissään maailmassa olisi wain
paljasta olemassaolontaistelua: että toisen
ihmisen sortuminen olisi toisen ihmisen nousu,
ja öisen ihmisen kuolema olisi toisen ihmi-
sen elämä. Mutta tämmöiuen paljas ole-

olommstelun laki ei kuulu ylennetylle
ihmiselle, silla ihminen on alkuperäisesti
wapaa, itseluoU!, itsenäinen. Mutta ihmi-
nen on itse olemassaoloutaistelun
lain marjon päälleen. Paljas olemassaolon»
taistelun laki kuuluu ainoastaan alhaisilla
asteilla olemille eläimille.
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Ihminen, joka on onneen lumu myös
wälttämättömästi kaipaa sitä. Ainaisen, to-

dellisen onnen saawuttaminen ja omistami-
nen on ihmiselle elämän suurin lahja. Se
on hänen pyrkimyksensä pääkohta ja koko
elämänsä ylläpitäjä.

Toiwotonta ja mustaa on ihmisen elämä
ilman onnea. Hinnalla tai waiwalla millä
ikää tahtoisi saada ihminen itselleen onnen.
Ia kipeimmin tuntee ihminen onnen tar-
wetta juuri silloin, kun hän on joutunut
harhaan saattaneiden elämänsä onnenunel-
mien rannioille. Ia juuri silloin hän ou-
tona, awuttomana ja toiwottomana kysyy!
~Oi missä on onni?"

Kysymykseen: ~Missä on onni?" kuuluu
lyhyt ja selwä mastans! Onni on aina ih-
mistä lähellä. Onni on-ihmisellä itsellään,
jos maan hän osaa sen löytää.

On lausuttu totuus: että ~lokainen on
oman onnensa seppä." Setin tarkoittaa,
että meillä jokaisella on täydellinen, hyttiä
onni osanamme, mutta millaiseksi sen kukin
sitten elämän todellisuudessa muomailee,
riippuu hänestä itsestään. Ia juuri seb
laisena millaiseksi hän on onnensa muowail-
lut, tulee hän sen elämässään kohtaamaan
ja nauttimaan, Joko hän on sen muo-



ivaillut hywäksi tai huonoksi, siysymäiseksi
tai katoamaksi, itselleen onneksi tai onnet-
tomuudeksi.

Sanat:
~Niinkuin ihminen elää, sellainen on

hänen elämänsä tulos." Seuraus on teon
kukka, onni ja onnettomuus owat hedelmiä;
siten joutuu ihminen korjaamaan omista
teoistaan kaswaueen sadon — makean waiko
karmaan, se riippuu tekojen laadusta

Ajatusten salaisessa maailmassa, kuten
näkymässä eli aineellisessakin, on syyn ja

seurauksien laki täydellinen järkähtämätön.

Wewä ihminen ei ole sattuman tuote; se
on itsejalostustyön ja oikean alkuperäisen
ajattelemisen johdonmukainen tulos. Alhan
nen, halpa ihminen on seuraus sitämastoin
wäärin ajattelemisesta ja kehittämisestä.

SM ihminen saattaa muodostaa itsensä
hywäksi tai huonoksi: ajatusten pajassa tao-
taan itseturmeluksen kauheat aseet; samassa
pajassa muowaillaan myöskin ne taikakalut,
joitten awulla inhimillinen täydellisyys ja

todellinen onni löydetään.
«Mutta miten todellinen onni saadaan

ainaisesti omistetuksi?" Se kysymys on
suuri ja tärkeä kysymys. Siihen asiaan on
tarttunut moni. Siinä asiassn on wiiwän-
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tänyt moni. Sitä on koetettu omistaa jos
jolloin lailla. Sitä on koetettu omistaa
suurilla rikkauksilla, sitä on koetettu omistaa
paljaalla köyhyydellä ja itsensäkiduttamisella,
sitä on koetettu omistaa suurella moimalla,
sitä on koetettu omistaa suurella maineella,
sitä on koetettn omistaa suurilla n ,illa

ja taidoilla, mutta kuitenkaan todellista,
pysymaistä onnea saamuttamatta ja omis-
tamatta. Sillä eihän todellista onnea omis-
teta yksipuolisten, ulkonaisten, maailmallis-
ten elämän muotojen, armojen jarikkauksien
saamutuksilla. Ne omat maan maailmal-
listen pettymysten harhakuwia. Mutta sil-
loin on ihmisellä todellinen onni ja myöskin
saa sen omistetuksi, kun sielulla on ainai-
nen, täydellinen rauha ja lepo ulkonaisen
elämän toiminnan kanssa.

Kultaa ja jalokiwiä ei saada omistetuksi
muuten kuin toimimalla ja että toimiminen
tehdään täysin oikein. Nun e-

ihminen saa omistetuksi ikitotuuksia ja todel-
lista onnea muuten knin täysin oikealla
lailla toimimalla. Hanens tulee tarkastaa
huolellisesti kaikkia ajatuksiaan ja tekojaan
sekä annostella ja hallita niitä, tutkia niit-
ten maikutuksill itseensä, olosi teisiinsa ja
muibin ihmisiin, hakea seuran"»'le syitä ia



syille seurauksia ja käyttää wähäpätöifim-
piätin kokemuksiaan wälikeinoina, oppiakseen
aina ajattelemaan ja toimimaan hyödylli-
sesti, ymmärtämään ja noudattamaan niitä
lakeja, joihin hänen alkuperäinen olemisensa
perustuu; eli toisin sanoen: Elämänsä tiellä
kulkema ihminen pysähtyköän usein tiellänsä
ja tiensä haaroissa, sekä kyselköön, tutkikoon
ja tarkatkoon mikä on oikea tie,, hywyyden
tie, ihmisyyden tie, — jo alkuperäisin ih-
miselle määrätty tie ja kulkekoon ainoastaan
Mä.
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lälkipaiuos kielletään sekä myöskin käännökset.
Hinta 20 penniä.
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Niin menetellessään saa ihminen osaksensa
elämän menestyksen — ainaisen onnen.
Oikealla lailla toimiman ihmisen elämä on
aina kemyttä, raskaista suruista wapaata.
Oikealla lailla elänyt ihminen on wielä
wanhuksenakm kaunis, wanhuuden rypyis-
tään huolimatta. Ia hänen elämänsä ilta
on tyyntä, juhlallisen rauhallista, niinkuin
auringon lasku.


