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Ievads.

Vēsturiskā daļa.

Es «redzēju slavenas senatnes pilsētas, sastin-

gušas nāves mūžībā: Karfagenu un Romas pilsētas
ar salaustiem ūdensvadiem un atraktām kapenēm,
kas dus dziļā miegā, veseliem gadusimteņiem zem

Vezuva izverduma pelniem.
Es redzēju pēdējās atliekas no senatnes pilsē-

tām, kups agrāk bij ļaužu pilnas, tagad tās līdzi-

nās izpostītam tuksnesim, sakarsētam no dienvidus

saules stariem.

Es ar domām izsaucu tautu ēnas un cilvēkus

kuri apdzīvoja šīs pilsētas, un manās domās lēni

lidoja viņu ēnas, ar visām savām kaislībām, kuras

uztrauca viņu asinis, radīja ienaidu, mīlestību.

Es redzēju valdinieku, imperatoru, varmāku

un varoņu ēnas, kuru vārdi bija cildināti no vēstu-

res paudējiem, un kuri tagad a zmirsti. Godkārība

bija viņus valdzinājusi, pēc kam kaps tos saņēmis

savā ledainā apkampienā.

Es sev teicu: «redzi kāds ir lielu tautu, gran-

diozu uu bagātu pilsētu liktenis !"

Akmeņu kaudzes un kapi, apauguši ar maz-

vērtīgiem stādiem, kuru zaros vējš žēli dzied savu

sēro dziesmu, tas ir viss, kas palicis no tā.

Ja vēsture atzīmē savās lapas pusēs šo vareno

cilvēku darbus un dzīvi, tad zeme tos iznīcina uz

mūžību un aprok tos, neatstādama nekādas pēdas.
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Cik daudz ir pazudušu cilvēku un pilsētu, ku-

ru vārdus mēs nezinām!

Negribot rodas jautājums: „kapēc virs zemes

ir vajadzīga Ši mūžīgā laužu drūzmēšanās, viņu pa-

kāpeniskā dzimstība, kad viena paaudze maina otru,

līdzīgi tam, kā viļņi — sanes zemes kārtu, kura

vienmēr tiek papildinātu. Kāpēc tad šīs pūles, cie-

šanas, ja viss tas noved vienīgi līdz kapam?"

Mūžības, — šīs mūžības minūtes, — bija lie-

cinieces par tautu un valstju dzīvēm un arī no tām

nav palikušas pēda*. Sfinkss — visu aprijis t

Kurp dodas cilvēks savā zemes dzīves laikā, vai

uz pilnīgu iznīcību, vai pretim spožai nākotnei?

Dabā viss izmirst, lai atkal no jauna radītos

un dzīvotu. Sava attīstībā un uzbūvē visas šīs ra-

dības ir padotas mūžīgam likumam.

Vai tiešām cilvēki spēj domāt par pilnīgu iz-

nīcību un izmiršanu? Bēdīgu iespaidu atstāj uz

manīm mirušās pilsētas, es no jauna pārdzīvoju
drūmu bridi, redzēdams savā priekšā man tuvu-

cilvēku mirstīgās atliekas, kuri bij dalījūši kopā ar

manīm dzīvi un likteni. ledomājaties, ka tuvs,

mījš Cilvēks mirst. Noliekušies pār viņu, ar sirds-

sāpēm jūs redziet, ka lēni gulstas nāves ena uz

jūsu mīlā tuvinieka sejas. lekšējais dzīvības uguns

tikko vāji deg ar drudžainu gaismu tad paliek
tumšāks.

. .
tumšāks.

. .
un izdziest.

. .

Un nu viss tas, kas cilvēkā runāja par iekšē-

jo dzīves spēku, lieliskais skats, lūpas, kuras ru-

nāja, visi locekli, kuri kustējās viss tagad nedzīvs

viss apklušis noslēpumainā nāves mierā.

Šai nāves gultā, dzīva cilvēka vietā, atrodas

tikai viņa aukstais līķis.

Kurš no mums negribētu izpētīt šo noslēpumu
domādams par to, kas sagaida mūs, šai pēdējā mi-
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nutē, kad jūtam uz sevīm aukstu nāves elpu? No

visām pusēm ir dzirdami cilvēku bēdu un ilgu

pilnie vaidi, kad tiem jāiet pār reju, kurš ved uz

nezināmo.
. .

Cilvēcei pastāv, tikai mūžfga ciņa: slava,

bagātība, skaistums, talants, — šie izgaistošie un

pārejošie labumi.

Materiālais progress iet milžu soļiem uz prie-

kšu, bet neraugoties uz viņa sasniegumiem civili-

zācijas un progresa rezultātiem, cilvēks nomirst

nabadzībā un garīgā trūkumā.

Senatnes īstā ticība ir izgaisuse, viņas vietā

ir skepticisms un materiālisms; zem viņa iespaidiem
cilvēkā uzliesmo kaislas ugunis, noziedzīgas mant-

kārīgas tieksmes.

Dažreiz cilvēks raida savu skatu uz debesīm

un tur meklē patiesību un īstenību.

Viņa klusais skats izvēršas jautājienā uz dabu

un personīgo prātu. Viņš pētī un pūlās saprast

zinātnes noslēpumus, meklē iedvesmi reliģijā.

Bet daba izliekas mēma. Zinātnieku un garīdz.
nieku atbildes to neapmierina un neatbilst vi

ņa prātojuma prasībām. Tanī brīdi, kad materiā-

lisms ir sasniedzis savu kulminācijas punktu un

izplatījis ideju par pašiznīcību, radās jauna ticība,

kura pamatojas uz īstenības faktiem t. i. teosofija.

Dažreiz rodās jautajiens, vai cilvēcei ir vaja-

dzīga reliģija?

Reliģija ir nepieciešama un vajadzīga, lai sa-

vienotu cilvēci sava starpā un lai būtu iespējams
cilvēkam sasniegt garīgo pilnību.

') reliģija — sasiet, savienot.
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Indija.

Vispirms iztirzāsim gara dzīves vēsturi.

Vedi,** apstiprina dvēseles nemirstību un

pārmiesošanos. Nemirstīga cilvēka daļa ir dvēse*

le. No kurienes ir radušies šī dvēsele?

Pēc svēto Vedu mācībām, notika pirmās
sabiedrības organizēšana, kura izturējās pret sievie-

ti saudzīgi un ar cieņu, kā ari tika ievērots senču

kults un patriachalā dzīve. Cilvēki tad bija laimī-

gi un baudija mieru savā dzīvē.

Sākot no V-e-d-u gadusimteņa, plašos, drū-

mos, vientuļos mežos uz upju un ezeru krastiem,

mitinājās un pavadīja visu savu dzīvi šķirti no cil-

vēkiem Anocboreti, vai „Rispis*.

Izstudējuši Vedu vērtīgos rakstus, viņi ieman-

toja un attistīja sevi noslēpumainas spējas. Kas

tagad ir nepieciešamas katram faķiram un jogam,
un tie tās mantojuši no šiem tuksneša ceļiniekiem.

Sie tuksneša ceļinieki radīja pirmo impulsu»
kas padarīja bramanismu par vienu no vislielākām

teokratijām.

Krišna, audzināts no askētiem, mitinājās mū-

ža mežos, Himalaju kalnu tuvumā, un bija pirmais

ierosinātājs uz šo ticību.

Viņa vārdu min vēsture, kā vienu no pir-
miem reliģijas pārorganizētajiem.

Viņš atjaunoja V-e-d-u mācības, pamatodamies
uz ideju par dvēseles nemirstību un viņas daudz-

kārtējo iemiesošanos. Apzīmogojis savu darbu ar

personīgām asinim, viņš atstāja zemi, dodams Indi-

jai to vērtīgo jēdzienu par izplatījumu un dzīvē to

lielo ideālu, ar kuru tā dzīvoja un elpoja tūkstoša

gadus.

*•) Vedi — Indusu reliģijas un filosoflju grāmatu kopo-

jums 10 g. s. pirms Kr.
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Sīs mācības, zem dažādiem nosaukumiem ir

izplatītas pa visu pasauli un pārceļojušas kopā ar

cilvēkiem, kuru atrašanās vieta ir bijusi Indija.
Šī svētā zeme netikvien būdama tautu un ci-

vilizācijas māte, bija ari lielās reliģijas šūpulis un

patvērumu vieta.

Krišna ar saviem mācekļiem gāja no vienas

pilsētas uz otru, sludinādams šo reliģiju. „Tu nesi

pats sevī augstāko dvēseli, tāpēc, ka Dievs mājo
katrā cilvēkā". Bet maz ir to, kas spēj atklāt un

atrast sevī Viņa dievišķīgo klātbūtni. Cilvēks,kufš
atteicies no liekām baudām un darbiem, bet nodzi-

ļinājies, sevī, nāk pie atziņas, ka laime ir dievišķās

patiesības gaismā un vienībā ar Dievu. Zini ka

cilvēka dvēsele, kura atklājusi sevī Dievibu, ir brī-

va no pārmiesošanās un nāves, no vecuma un cie-

šanām.

Krišna runāja par savu izcelšanos un misiju

griezdamies pie saviem skolniekiem.

„Es un jūs, mēs esam vāirāk reizes iemieso-

jušies dzimuši. Man jau ir atziņa par savām agrā-

kajam dzīvēm, bet jums nē.

Es atklāju Jums lielus noslēpumus. Atklājiet

tos tikai tiem, kas spēj saprast tos.

Jūs mani izmeklētie, jums ir un jūs spējiet saprast

augsto dzīves mērķi. Pūlis redz savā priekšā tikai

zemes dzīves iznīcību un zemes dzīves beigas". Ar

Šiem vārdiem tas lika šai lielai noslēpumainai mācī-

bai pamatus. Krišna morāles likumi bija tikpat
skaidri un gaiši kā viņa mācības.

Ciešanas, kuras mēs radam citiem līdzcilvē-

kiem, mūsus vajās, ja ne šinī zemes dzīvē, tad nā-

košos iemiesojumos līdzīgi mūsu pašu ēnām. Kad

Krišna runāja par pašaizliedzību un uzupurēšanos,

viņa balss kļuva — pacilātāka. Godīgam cilvēkam



8

vajaga krist zem ļaunuma cirtieniem, līdzīgi zandalu

kokam, kurs laiž brīnišķas smaršas, kad to cērt.

Kad Sofisti, griezās pie viņa ar lūgumu dēļ

paskaidrojumiem kas ir Dievs, uz to viņš atbildēja:
tikai bezgalība ir spējīga saprast bezgalību, tikai

Dievs var saprast Dievu", nekas no dzīves nevar

izzust, jo viss kas pastāv un dzīvē ir daļa no

Dieva.

Gudrie neapraud ne dzīvus ne mirušus, tāpēc, kā

„es un tu" esam mūžīgi dzīvojuši kā visi citi cil-

vēki un nebeigsim dzīvot ari pēc mūsu tagadējās

zemes dzīves."

Par satiksmi ar gariem viņš teica: „Jau pirms
tā laika, kad gars atstāj miesu, godīga dvēsele ie-

manto spējas sazināties ar tiem gariem, kas viņu

vadīja garīgā zemes dzīvē.

Visu to, brāmini apstiprina pat mūsu dienās,

pamatodamies uz ,Pitris" mācību. Šie ir Krišna

mācībās galvenie punkti, kup glabājās svētās grā-
matās dienvidu Industanas svētnīcās.

Indijas sociālās organizācijas principi bij for-

mēti no brāminiem, uz reliģijas saprāta pamata.

Sekojot trīsvienības sistēmai viņa sadalīja sabiedrību

trijās klasēs. Garigo un aristokrātisko elementu

pārsvara deļ šī organizācija pamazām izjuka. ledzim-

tās tiesības un augstākos centienus ierobežoja šau-

ros bargas likumos. Pēc V-e-d-u mācības, — sie-

viete, brīva un godināta, tagad palika par vērdzeni

un no saviem pēcnācējiem izaudzināja sev līdzīgus

vērgus.
Sabiedrība sastinga savos šauros rāmjos un

tas bij neizbēgams iemesls Indijas pagrimšanai,

ar pārmērīgu tiesibu un brivibu ierobežošanu. Sa-

stingusi savās dogmās, viņa iemiga letarģiskā miegā

no kura to nespēja uzmodināt pat citas svešas tau-
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tas ar savām ticibām un likumiem. Vai viņa kād-

reiz uzmodisies? Tikai nākotne var uz to atbildēt.

Brāmini, organizēdami sabiedrību ar saviem

likumiem un pēc saviem ieskatiem, bija Indijas

garigai pagrimšanai par iemeslu.

Tāpat viņi vainojami pie morāliskās autoritātes

atņemšanas no Krišnas mācibām padarot to par

rupju, materiālistisku. Ja raugāmies uz brama-

nismu no ārējās puses uz viņa brīnišķi — naiviem

priekšrakstiem, viņa lieliskiem ceremoniāliem, kom-

plicētiem ritņaliem, ar kuriem viņš tik bagāts, tad

ir iespējams nākt pie slēdziena, ka bramanisms ir

ne vairāk, kā aizspriedumu kopojums. Bet būtu

kļūdīgi par viņu runāt spriežot no ārējās formas.

Brāmanisms, kā visas vecās reliģijas, ir jāsa-
dala divās daļās. Viena, — rituālā puse, kulta un

tautas mācība, pilna ar domu dažādību, kas pūlim
ir patīkams un kas palīdz vest šo pūli pie pilnīgas
verdzības. Pie visa tā pievienojas vēl dogmas par

dvēseļu ceļošanu, vai grēkā kritušo dvēseļu iemie-

sošanos dzīvnieku miesās, rāpuļos, stādos.

Sī zistema baidīt vienkāršus ļaudis, līdzinās

katolismam ar viņa mītiem par sātanu un mūžī-

gam mokām.

Otrā puse ir noslēpumainā ticības mācība,
lielā noslēpumainā tradicija, kura izskaidro tīro teo-

riju par dvēseli, viņas likteņiem un vispasaules
iemeslu.

Lai visas šīs domas spētu saprast, nepiecie-
šami ir nokļūt noslēpuma tumsībā lasīt manu-

skriptus, kuri tur glabājās un izjautāt mācītos

brāminus.

Ēģipte.
Cilvēce domāja, ka Ēģipte savu civilizāciju un

ticību, ir iemantojusi no Indijas.
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Tagad mums ir zināms, pateicoties uzmanīgai

leroglifu pētīšanai, ka Ēģiptes civilizācijas un ticī-

bas tradīcijas laikmets līdzinās V-e-d-u laikmetam.*)
ols tradīcijas Ēģiptē izmantojuši no sarkanās

rāsas, kura apdzīvoja visu Austrāliju un pazuda

pēc šausmīgas cīņas ar baltiem.

Sfinks — Gize uzcelts vairāk tūkstoš gadus
pirms Kristus no sarkanās rāsas, tanī vietā, kur

Nilupe ietek jūrā, — ir viens no retiem pieminek-

ļiem, kas stāsta mums par seno pagātni.

Ēģiptes reliģijas zinātne, tika atjaunota, patei-
coties leroglīfu pētīšanai.

Par faraona zemi var droši teikt, ka tur runā

pat akmeņi.

Jerogiifiem bija trejāda nozīme un cilvēks ne-

varēja tos izlasīt, pirms tas nezināja viņu noslēpumu

pirmcēloņus. Lai izlasītu un saprastu šīs zīmes,

bij jālieto analoģisks likums, kurš pārvalda par trim

pasaulēm: dabu, cilvēku, dzīvību un pielaiž izteik-

ties ar skaitļa kombināciju.

Vienā zīmē, adepts izlasīja sākumu, iemeslus,

darbību un šī mēmā valoda, bija priekš viņa loti

vērtīga.

Populārais Izidas un Ozirisa kults bij tikai

spīdošs miražs laužu masai izgudrots. Zem grez-

niem publiskiem ceremoniāliem slēpās īstās ticības

noslēpums.
Viņas izpētīšana bija saistīta ar šķēršļiem, tieši

ar briesmām.

Morāliskā un iiziskā pārbaude, īstas ticības

noslēpuma atklāšanā izredzētiem bij loti ilga. Ne-

pieciešams zvērasts, klusuciešana un mazākais

pārkāpums, tika sodits ar nāvi.

*) Manctons noteic Ēģiptes svētnidu tradīciju pastāvēšanu
30,000 gadu.
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Šī šausmīgā disciplīna noslēpumainai reliģijai

piedeva varenību un autoritāti. Sfinks ar sieveies

galvu, vērša rumpi, lauvas nagiem un ērgļa spār-

niem, bija cilvēciskā radijuma zimbols, kurš atsva-

binājies no dzīvnieciskā iemiesojuma, lai sasniegtu

jaunu stāvokli.

Oziriss — saules dievs, Izida — lielās dabas

dieve, tika loti cildināti. Bet augstāk par viņiem

bija Dievs par kuru runāja tikai klusu un ar bai'em.

Vispirms, īstās ticības izredzētam bij jāpazīst

pašam sevi. X

Priesteris teica tam: — ,Aklā dvēsele! Apbru-

ņojies ar noslēpumu saprašanu, lai tu zemes nakts

tumsībā spētu atrast sevī savu gaišo dubultnieku

— savu garīgo dvēseli. Seko šim dievišķam pava-

donim, jo tas ir tavs labais ģēnijs, viņa roka ir ta-

vas pagājušās un tagadējās dzīves atslēga."
Pēc visu smago pārbaudījumu beigām, pāi c ie-

tis uztraukumus, līdzīgus nāves brīdim, izredzētais

ieraudzīja sievietes figūru tuvojoties ar papirusu
rokā.

Sieviete runāja:
H

Es — tava neredzamā māsa,

tava dievišķā dvēsele un šis papīru s/fcaš
manā rokā, — tava dzīves grāmata.

Viņā ir aprakstītas lapaspuses no tavām pagā-

jušām dzīvēm un tukšas lapaspuses atstātas priekš
tavas nākamās dzīves.

Kādreiz tu viņu izlasīsi, jo es tev to atvēršu.

Tagad tu pazīsi mani. Pasauc mani un es atnākšu!

Bet neaizmirsi, ka zinātne ir tavs spēks, ticība, —

tavs zobens, klusēšana tavs vairogi"

Ēģiptes priesteru zinības pārspēja daudz ga-

dījumos pastāvošo zinātni. Viņ'em bij zināma magnē-

tisma un somnambulisma nozīme, kā arī tie dzie-

dināja cilvēkus ar iedvesmes palīdzību.
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Grieķija.

Starp iniciatoru tautām nav bijusi neviena,

kuras misija būtu tik lieliski attaisnojama, kā Eladu

tautai. Grieķija iepazīstināja Eiropu ar visiem dabas

brīnumiem.

No viņas radās Rietumeiropas civilizācija uu

viņas ģēniji pat pēc 19. g. s. ir mūsu zemju pirm-

skolotāji un iecienīti zinātnieki. Neraugoties uz

visām iekšējām cīņām un viņas pagrimumu, viņa

tomēr ir izbrīnās priekšmets visos laikos.

Grieķija ir bagāta ar savu māksliniecisko,
skaidri saprotamo valodu, ar kuru mēs uzzinām

austrumu gudrības.
Pirmsākumā šīs gudrības izteiktas ar divām

debess harmonijām un iedvestas cilvēkiem caur

mūziku un poēziju. Orfejs un Homērs pirmie to

izteica visai pasaulei. Vēlāk Pitagors, Ēģiptes svēt-

nīcu adepts, deva mūzikai un poēzijai ritmu un

burvīgu harmoniju, radot to no Debesīm, Cilvēka

un Dievības.

Sokrāts un Platons popularizēja ticības mācī-

bas pirmsākumu, papildinot to ar atklātu zinātni,

tā vājinot noslēpumaino ticības mācību.

Tāds bij Grieķijas uzdevums domu attīstības

vēsturē.

Izcilus vietu Grieķijas filosofu starpā ieņēma

Pitagors, kurš labāk par citiem spēja atklāt austrum-

gudrību noslēpumus un radīt no tiem sintezēs,

kurās ietilpst morāle, zinātne un reliģija.

Viņa akadēmija Krotonā bij zinātnes pirmavots,

kurš uzmodināja sabiedrību no noslēpumainās tum-

sības un izplatīja savu mācību pa visu zemi.

Aristotels saka, ka Pitagora pēcnācēji jau zi-

nāja par zemes griešanos ap sauli.
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Ideja par zemes griešanos ap savu asi pieder

Kopernikam. Sī ideja tam radās lasot Cicerona rak-

stus, kuros Hvcetos, Pitagora skolnieks runā par

zemes divkārtējo griešanos.
Kā Ēģiptes svētie, tā Pitagors zināja, ka pla-

nētas rodas no saules un griežas ap to un ka katra

zvaigzne ir saule, kuras uzdevums — apgaismot
citas pasaules.

Sokrāts un pēc tam Platons turpināja Atika

Pitagora uzsākto darbu, vēlēdamies atstāt sev brī-

vību mācīt tās patiesības, kuras bija kā mūžīgs

noslēpums glabāts aiz reliģijas priekškariem. So-

krātam šos noslēpumus neuzticēja. Pēc viņa nāves

Platons aizgāja uz Ēģipti, kur tam uzticēja visus

noslēpumus. Atgriezies no Ēģiptes, tas dibināja
savu akadēmiju. Bet kļuvis par izredzēto ar aiz-

spriedumu noteikumiem viņš nevarēja brīvi runāt,

kādēļ arī viņa darbos lielās mācības ir neskaidras.

Starp cītu teorija par dvēseļu iemiesošanos un

pārmiesošanos, un teorija attiecībā uz dzīviem un

mirušiem atrodas grāmatās: „Phēdon" un „Ban-

quet" līdzīgi allegoriskam skatam, ievietotam no

Platona viņa beigās.

Ģēnijs ņem no Parka*) dažādus likteņus un

dažādas cilvēku labklājības un sauc: .Debesu dvē-

seles ieejiet nedzīvās miesās un uzsfikiet jaunu
dzīvi. Šeit ir visu cilvēku dzīvju likteņi, izmeklējiet

pēc patikas; bet ja tie ir slikti, tad nekurniet pret
Dievu*.

Noslēpumainā mācība, ka reliģijas un filosofi-

jas pirmavoti gadu simteņos ir mainījuši savas for-

mas, bet viņas pamati ir palikuši negrozāmi, ra-

dusies vienlīdzīgi Indijā un Ēģiptē, viņa pārgāja

*) Parks — no grieķu vai, — likteņa vērpējas.
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kopā ar izceļotājiem uz dienvidiem. Mēs viņu va-

ra m atrast visās valstis, kuras apdzīvo Ķeltu atva-

ses. Slapstīdamās Grieķijā zem noslēpumu plīvura,

viņa tur atrada tādus atzinējus kā Pitagoru un

Platonu, kuri ietērpa viņu burvīgās lormās un

poēzijā.

Pagāniskais miers bija kā plīvurs, kurā apse-

dza visus tīros prātojumus.

Gallija.

Gallijas tauta pirmā saprata noslēpumaino mā-

cību un viņas doktrīnas. Tanī laikā, kad Indija bij
sadalīta «kastās* — gaili paturēja sev īpašumu un

vēlēšanas tiesības. Neviena Eiropas tauta neizprata
nemirstību un brīvību tik labi, kā gaili.

Gallija —mūsu priekštece. Ar godbijību mums

jāmācas viņas filozofijas, patiesības jēdzienus. Viņā

mēs no jauna atradīsim visu nepieciešamo un franču

tautas varenību. Neviens nav tomēr tik lielu at-

zinību un cieņu pelnijis, kā druidu*) tauta ar savu

mācību, druidi nebij mežoņi, kā uz viņiem skatijās

gadu simteņus.

Par gaiļiem mēs esam dabūjuši zināt no ro-

miešu vēsturniekiem. Bet šie ziņu avoti, patiesību

sakot, liekas apšaubāmi.
Siem vēsturniekiem bija tiešs nojuks un aprē-

ķins pazemot franču tautas senčus un viņu ticību.

Cezars rakstīja savus «komentārus* ar tiešu nolūku

gūt slavu pēcnācējos.
Pollions un Sultons atzīstas, ka šajos konu n.

taros ir sagrozīti takti, lai ar nolūku maldinātu.

Kristīgie atzīst druidus par asinskārīgiem un

māņticīgiem ļaudīm, un viņu kultus par rupjām

+) Gallijas iedzimtie.
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formām. Bet starp citu mūsu slavenie baznīcas tēvi

Kirills, Origens, Aleksandrijas Kliments, rūpīgi

šķiro druidus no elku pielūdzēju pū)a un dod tiem

nosaukumu «filosofi".

Daži no seniem autoriem— Lukians, Horacijs un

Flors raudzijās uz Gallijas iedzimtiem kā uz dzim-

šanas un nāves noslēpumu glabātājiem. Druidu

filosofija daudzpusiga un savā pilnībā atrodas sa-

karībā ar austrumu noslēpumu doktrinām un ta-

gadnes spiritismu.

Druidi apstiprināja progresīvo garu kustību

pasau}u izplatījumā.
Sī doktrīna ledvesa gaiļiem nepārspējamu vī-

rišķību un varonību, viņi gāja nāvei pretim, kā uz

svētku svinībām. Tanī laikā, kad romieši aizsedzās

ar bruņām, franču senči atbrīvojas no savām drē-

bēm un cīnījās ar atklātu krūti. Viņi lepojās ar

saviem ievainojumiem un skaitīja par zemiskumu

karot ar viltu, kas bija viņiem par iemesli karu

neveiksmēs. Viņu pārliecība par nākamo dzīvi bija
tik liela, ka viņi pat aizdeva naudu, lai to saņemtu

nākamā dzīvē. Viņu likumi bija Joti bargi, godkārī-

gus un tīkotājus uz augstāku varu sodīja ar sade-

dzināšanu.

Sievietes ņēma visās vielās noteicošu vārdu,

izpildīja priesteru pienākumus v. t. t.

Viņas bija patstāvīgas un pašas izmeklēja vīru.

Visi privātīpašumi skaitījās kolektīvi, un zeme pie-

derēja republikai. Mantošanas tiesības bij svešas

franču priekštečiem. Vēlēšanas izlēma visu.

Ilgstošā Romas virskundzība, pēc kam franku

iebrukums un feodālisma ienešana piespieda Gaiļus

aizmirst savas īstās nacionālās tradicijas. Kaut gan

druidisms stiprināja patiesības jūtas cilvēka dvēselē

un Gallijā pastāvēja vienlīdzība un brīvība, tomēr
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starp gaiļiem nchij patiesas brālības jūtas. Vienība

izzuda un Gallija aizgāja bojā.
Pārcietusi daudzas nelaimes un pārbaudījumus,

apgarota ar jaunu patiesības gaismu, viņa atdzima

par nedalāmu un apvienotu valsti. Kā gailu tau-

tas gara iemiesojums radās jaunava Žanna D'Ark.

15. g. s. beigās Francija atradās nāves agonijā
zem angļu dzelzs ķetnas. Jaunas meitenes iemie-

sojumā, neredzams spēks stiprināja un iedvesmoja
demoralizēto tautu un izsauca no jauna dziestošās

patriotisma jūtas, ar ko glāba Franciju no .bojā ie-

šanas.

Žanna D'Ark nekad neko nedarīja bez sazinā-

šanās ar «debess balsīm", un kaujas laukā, tāpat kā

tiesas priekšā, šie neredzāmie gari stiprināja to ar

saviem padomiem un iedvesmi. Tikai Ruanas cir-

tuma uz brīdi šie gari atstāja Žannu D'Ark, tad

viņa, nomocīta nepārspējamās ciešanās, padodas.
Tikko gari atstājuši Žannu D'Ark, viņa kļūst sie-

višķīgāka, vājāka un padodas.
Tiesas priekšā Žanna D'Ark, iespaidota no

jauna ar garu iedvesmi, runā: «Debess balss

man, ka atsacīšanās no sarga gara kļūs par zvēra-

sta laušanu.Patiesībā mani atsūtīja Dievs un ko

es darīju, viss bij labs, tāpēc ka es izpildīju «Viņa

gribu". Gājusi moku pilnai nāvei pretim, Žanna

D'Ark kļuva par izbrīnās un pašaizliedzības pie-
mēru.

Materialisms.

Dabas likumi ir negrozāmi spēki. Viņi nezin

nedz morāles nedz labsirdību.

Ja matērija apvieno visu sevī, tad kas ir ma-

tērija? Paši materiālisti nespētu uz šo jautājumu

atbildēt, tāpēc, ka matērija pie mazākās analīzes iz-
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zūd, izgaro līdzīgi maldīgam mirāžām. Cieta vei-

da matērija pārveidojas šķidrumā; šķidrums — gā-

zē, pēc kam gāze izgaist. Tad matērija kļūst par

gaisīgu ēterisku substanci, kura pilda izplatījumu
un viņu var atzīt par absolūtu tukšumu, ja tikai

gaisma neliktu Ui ribrēt zem sava iespaida.

Gars ir tas noslēpumainais spēks, kas pārval-
da matēriju un dod tai dzīvību.

Visas materiālās daļiņas nepārtraukti vibrē un

atjaunojas. Arī cilvēka smadzenes ir padotas at-

jaunošanās pārmaiņām un mūsu miesa pilnībā at-

jaunojas dažu mēnešu laikā. Kā varētu akla bez

jūtīga matērija mainīties un attīstīties grandiozā iz-

platījumā. Ģeoloģiskā un aizvēsturiskā antropolo-

ģija dod mums zināmu jēdzienu par primitīvās pi -

saules attīstību un vēsturi.

Veltīgi materiālisti oenšas kustību likumos at-

rast sev pamatus savām teorijām.
Seit pievedīsim izskaidrojumu par šo teoriji

sekām.

Ir neapstrīdams fakts, ka akls spēks nespēj
valdīt par noteiktām formām, bet gan vienīgi sa-

prāts, griba un apziņa valda par visu.

Lielājam pasaules izplatījumam ir viens mērķis

un šis mērķis ir cēlums un daiļums. Zemes vēsture

to ir daudzkārtīgi apliecinājusi Mums var būt aiz-

rādīs, ka cīņa, ciešanas un nāve, ir visas dzīves

pamats. Uz 10 mēs varam droši atbildēt, ka cieša-

nas un ciņa ir nepieciešami progresam, bet kas at.

tiecas uz navi, tad tā ir vienīgi matērijas iznīcība

lai cilvēks atjaunotos un- papildinātu savu attīstību.

Morāles krīze.

Morāles attīstības ziņā, cilvēce iet atpakaļ.

Sabiedrība nogrimusi politiskās cīņis un finansielos
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iautājienos, ziedo savas ētiskās jūtas materiālām

i.eksmēm. Ja civilizācijas sasniegumi cilvēcei pa-

rādās visā savā spožumā, tad tomēr nav jāaizmirst,
ka tai ir sava tumšā puse. Neapstrīdams ir tas,

ka viņa zināmā mērā uzlaboja dzīves labklājību, bet

līdz ar to attīstīja lielākas prasības. lerosinādama

cilvēces vēlēšanās un apetītes pavairošanos, viņa

palīdzēja attīstīties jūteklībai un morāles grimšanai.
Tieksmes pēc izpriecēm, greznības un bagātības,

kļūst arvienu lielākas un lielākas. Cilvēce grib
visiem līdzekļiem izmantot un iekarot materiālos

labumus. No šejienes rodas tās zemiskās speku-
lācijas, kuras norisinājās visu acu priekšā. Kakstū-

ra vājums, cilvēka sirdsapziņa, ir šā zelta dievekļa

■labklājības elki.

Zinātne un rūpniecība ir daudzkārtīgi pavairo-

jusi cilvēku bagātības, bet šos bagātības augļus
bauda neliela cilvēces daļa. TrUcīgo ļaužu liktenis

ir palicis negrozīts un vārds «brālīgā mīlestība" vai-
rāk dzirdams ārīgi, nekā sirsnīgi. Nav brīnums, ka

ļaudis nomirst bada nāvē, lielās un bagātās pilsētās.

Fabrikas, darbnīcas un visas vietas, kur sapulcējas
darba ļaudis, ir kļuvušas par garīgas un fiziskas

izvirtības centru. Dzeršana, prostitūcija un zādzī-

bas, ir laidušas visur savas indējošās saknes, kuru

sekas ir fiziskas izvirtības cēlonis. Izmisums,

pašnāvības, ir šo iemeslu sekas. Pašnāvnieku skait-

lis 1820. gadā skaitījās simtos, bet tagad tas jau

pārsniedz 10,000. Desmiltūkstoši brīvu cilvēcisku

radījumu, kuriem trūkst enerģijas un morāliskās

apziņas, katru gadu atstāj dzīves arēnu un dodas

uz to vietu, kuru viņi skaita par nebūtību. Nozie-

gumu skaits ir trīskārtojies pēdējos 50 gados.

Starp noziedzniekiem vairums ir jaunat-

nes, kuriem pa iemeslu ir nepietiekoša stingra
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audzināšana, un vecāku ģimenes drāmas. Mūsu

ciešanas un bēdas rodas galvenā kārta no ta, ka

neraugoties uz zinātnes progresu un cilvēku attī-

stību viņi nezin, kas viņi ir.

Viņi ļoti maz pārzin izplatijuma likumu, viņi
nezin tos spēkus, kas tiem piemit. Grieķu filozofu

izteiciens «Pazīsti pats savi", ir lielākai cilvēces

dajai palicis par neauglīgu aicinājumu. Cilvēkiem

nav jēdziena par sevi un par to, no kurienes

tie ir nākuši, uz kurieni tie iet un kāds ir viņu

dzīves reālais mērķis. Neviena zinātne nav devusi

tiešu jēdzienu par to lomu, kādu cilvēkam jāspēlē
šinī pasaulē, par viņa pienākumiem un novēlēju-
miem. Olvēka prāts šaubās nezināšanā starp di-

viem iespaidiem: reliģiju, kura ir ciešanu apmie-

rinājuma avots un zinātne, pilna materiālisma no

sākumu līdz beigām. Caur šīm dažādam idejām
cilvēces apziņa ir zaudējusi savu ceļa kompasu,
caur ko zaudējusi ceļu. Viņa droši iet pretim

gadījumam un nezināmam, kurš smagi gulstas uz

viņu un noslēpj labklājību un patiesību, kuru viņi

meklē. Kādu izeju atradīs cilvēks no šī kritiskā

stāvokļa? Priekš tā ir viens līdzeklis: apvienot
divus naidīgus spēkus — jutas un prātu — kuri

saplūstu vienība, cilvēces glābšanai un labklājībai.

Katrs cilvēcisks radījums nes sevī divus pretējus

spēkus. Zem kuru valdības viņš domā un darbo-

jas. Ideja, ka cilvēks ir atkarīgs no izplatījuma, no

viņas likumiem, no lomas, kuru tam pienākas

izpildīt uz pasaules skatuves, atspoguļojās uz visu

viņa dzīvi un iespaido to. Pozitivisms, materialism.*

un ateisms ved dzīvi uz kombinacjiam, kad matē-

rija un spēks izplatījuma likumos ir vienkāršs rupjš
mechanisms. No šejienes rodas pesimisms, skepji-

cism*, likumu un varas neatzīšana.
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Materiālisms loģiski un neizbēgami noved pie

anarķijas un nigilisma.

Tādēļ mums jāraugās uz Šīm briesmām, kā

uz savas pagrimšanas iemeslu.

Var būt šis jēdziens dažiem izliksies vienpu-

sīgs, tie mēģinās mūsu domas analizēt. Priekš

tam mums būs pietitkošs iemesls atsaukties uz

pazīstamu rakstnieku materiālistu slēdzieniem. Pie.

mēram, savos darbos S. 2uļ Suri*) starp citu raksta:

„Sinī pasaulē ir tumsība un klusums—tikai cilvēks

mokās un cieš. Viņš nāk pie atziņas, kam ticējis

ko mīlējis, par skaistumu niecību un zinātnes iro-

niju. Un taļak:

,Ja pastāv kas pasaulē bezvērtīgs un nevaja-

dzīgs, tad tas ir dzimšana, dzīve un nāve. Dzīve,
kura rada nežēlīgu, pastāv savstarpēju cīņu, zemis-

kumu un vieltību katram apzinīgam radījumam
liekās par briesmīgu sapni vai slimīgu halucināciju,

caur ko iznīcība bds lielāka laime. Otrs rakstnieks

materialiste dzejniece Akkerman, nešaubās izteikties

šādi:

„Es neteikšu cilvēcei: ej uz priekšu! Es teikšu

viņai: mirsti 1 tādēļ, ka nekāds progress neizraus

tevī no tavas zemes dzīves mazvērtības. Ja ideja

par dzīves mazvērtīgumu valda par mums, un ja

mēs ticam, ka mūsu zemes dzīve ir bez nākotnes,

ka nāve ir mūsu zemes dzīves beigas — tad lai

mēs būtu loģiski, mums ir jāatmet viss un ir jārū-

pējas tikai par mūsu materiālo eksistenci, un per-

sonigam interesēm".

Šai domai ir jānomāc visas citas jūtas. Kas

mums daļas par nākotni, kuru mēs nezinām un

nevaram zināt?

') Naturālā filozofija 210. lap. p.
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Ja mūsu nākotne ir vienīgi dzīves ena, tad

mums atliek tikai izmantot tagadnes dzīves brīžus.

Censties izmantot visas dzīves baudas un iz*

vairīties no ciešamām un pienākumiem.
Tāds ir materiālistu domu virziens, kas ikdienišķi

atkārtojas mūsu apkārtni.
Bet ideāls tomēr ir dzīvs!

Cilvēces dvēsele dažreiz sajūt savu mazvēr-

tīgumu, savu tagadnes dzīves neapmierinātību un

vēlas izzināt, savas aizkāpa pasaules dzīves.

Ļaužu domās pastāv jēdziens, līdzīgs patiesī-
bai. Vilušās savās ilgās, tautas pa daļai noska-

ņotas skeptiski. Viņi tic nezināmam un cenšas

•pēc patiesības. Ticība — šī lieliska kristālskaidrā

jūta, kura atrodas cilvēka dvēseles dzijumā ir viņu

vienīgais glābiņš.
Priekš vispārējas labklājības pietiekoši būtu,

lai mēs zinātu, ka patiesība priekš mums ir izpla-
tījuma likums, kurš pārvalda visas pasaules un

radījumus un ar kura starpniecību labais pār-
varēs Jaunumu un dzīve — nāvi.

BEIGAS.
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Filosofiskā daļa.
(Izplatijums.)

Ja uzmanīgi pētīsim dabas likumus, centīsimies

atrast morāles patiesibu, kuru mums atklāj musu

apziņa, iedziļināsimies tai pilnīgajā daiļumā, kas ap-

garo visas mākslas tad visur un vienmēr, visos pa*

matos un dziļumos atradīsim tā visu Augstākā ide-

ju, kas ir mūžīgs visa laba, daiļa un patiesa avots»

un kurā apvienojās augstākā gudrība.

Fizisko un morāles pasauli pārvalda liku-

mi, kuri radīti pēc viena negrozāma plāna. Šie li-

kumi nav radušies ar aklu gadijiena spēku, jo ga-

dijiens un haos nevarētu radīt tik brīnišķu kārtību

un harmoniju. Viņi nav atkarīgi no cilvēkiem,

īslaicīgas būtnes—cilvēki nespēj radīt mūžīgus li-

kumus. Lai to pierādītu loģiski, ir jāpaceļas lidz

visuspēcīgam Radītājam, visusākumu sākumam.

Kas attiecas uz pozitivistu ieskatiem par pilnī-

gi nederīgu pirmsākuma pētišanu, tad rodas jautā-

jiens: vai ir iespējams cilvēka prātam apnverināties

ar šiem šauriem ieskatiem.

«No zemes tu esi nācis, par zemi tu atkal

paliksi" Šie izteicieni piemēroti vienīgi materiālās

dzīves ižnīcībai, bet ne garīgā cilvēka pirmsākuma

pētīšanai, kas mums ir nepieciešams lai iegūtu mo-

rālisku dzīves līdzsvaru un lai nāktu pie tā slēdzie-

na, ka .baznīca" nav liekulības un egoisma apmie-
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rinājuma templis, bet gan vēsturiska gara svētnīca,

kur iegūstam garīgas mācības un Dieva būtības

izpratni caur tradicionelām formām un līdzībām.

Ideja par Dievu, ir nedalāma no likumiem un

ševiški morāles likuma, jo neviens cilvēks nevar

dzīvot un atīstīties bez morāles likumiem. Ticība

uz Dievu stiprina cilvēkā apzinu un dzīves pārbau-

dījuma brīžos sniedz tiem apmierinājumu un cerību

kas cieš no dzīves neveiksmēm un Jaunuma.

Līdzīgi saulei ta lej savu silto gaismu nelai-

mīgo dvēselēs, tā viņus mierinot. Bez šaubām

Dieva būtību nevar pierādīt ar taustāmiem un tie-

šiem līdzekļiem. Mūsos pašos slēpjas spēks,
smalks instinkts, kas mūs vada uz dievību un aps-

tiprina viņu būtību ar lielāku autoritāti, nekā visi

pierādijumi un analīzes. Visos laikos tas arī ir bijis

par pamatu visām reliģijām. Cilvēka dvēsele ir iz*

jutusi savos dvēseles dziļumos prasību, nostāties

augstāk par visiem riskantiem cilvēces vadītājiem,

no kā sastādās materiālā dzīve, augstāk par visu

ierobežoto, paviršo, kas to nav varējis apmierināt.
Dvēsele slāpst pēc apvienības ar to, kas mū-

žīgs, nemainīgs un noteikts, ar absolūtu, pilnīgu

pasaules izplatības spēku, kurā apvienojās visa in-

telektuālā un morāliskā varenība, kurš varētu būt

par atspaidu dvēseles progresa gaitā. Visu to cil-

vēks atradis Dievā un nekas ārpus Viņa nevar

mums dot to mieru, to paļāvību un ticību nākolnei

bez kuras mēs nespējam pārvāret šaubu un kaislī-

bu vētras.

Klusās nakts stundās, kad tumšā nakts sega

pārklāj zemi, kad viss apklust cilvēku mājokļos,—

ja paceļam savas acis uz nepārredzamo debess tel-

pu, — mēs redzam, kā tur iedegas un spulgo no

izskaitāmo un brīnišķo zvaigžņu ugunis, apžilbino-
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šas saules, pavadītas no planētam, un zvaigžņu

grupām kas izkaisītas līdz visu tālākām sfērām, iz-

liekas mūsu skatam, kā briniškas vizuļojošas rotas.

Veltīgi teleskops pētī un skatās debess velvē,

nekur tas nesaredz malu neaprobežotai debess pla-

tībai. Visur redzamas tik saules un zvaigznes, ku»

ras seko viena otrai nezināmā tālē un vienīgi ga-

rām ejot rotājās ar savu brinisko mirdzumu mūsu

acu priekšā.
Kurš cilvēks būtu spējīgs aprakstīt jūs

brīnišķās daiļās debess? Tā — zvaigzne Sir i v s

kas ir 20 reizes lielāka par mūsu sauli un miljonu

reizes lielāka par mūsu zemi, Vē ga, Prokions

— visas šīs rožainās, zilās, koši sarkanās opālās un

safiru krāsas zvaigznes, kas raida savus brīnišķos

krāsu starus pasaules izplatijumā, neraugoties uz

kustību ātrumu (līdz 70.000 verstis vienā zekundē.)

nonāk līdz mums tikai pēc simts un takstoš ga-

diem.

Bet jūs tālās miglas, kas radijušas saules, pa-

saules formācijas, tikko saredzamas zvaigznes, jūs

milzīgie siltuma, gaimas un dzīvības avoti, atrazda-

mies neizmērojamās sfērās, mūsu vājā balss vel-

ti pūlās izteikt jūsu varenību, lai gan mēs zinām,
ka bezgalības izplatījumā ir arī gaiss, ūdens sil-

tums, gaisma, gada laiki, klimats, dienas un naktis

mainās tāpat kā pie mums.

Aplūkojuši bezgalības pasaules, mēs virzīsim

savu skatu uz zemi un salīdzināsim viņu ar tām

varenājām saulēm, kas mirgo debess ēterī, tad pre-

tēji viņām zeme mums izliksies, kā niecīgs smilšu

graudiņš, līdzīgs ātomam, kas maldās bezgalībā.
Zeme — viena no vismazākām debess planē-

tām un tomēr, kada briniška harmonija ir viņas
formā, kāda dažādība viņas tērpā!
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Raugaties viņas varenās jūrās, ezeros, mežos !

Priecājaties par viņas stādiem, sākot no slaidā

ciedru koka, kas vaiņago augsto kalnu galotnes un

beidzot ar vismazāko puķiti, kas kautrīgi lūkojās
no zajās p}avas! Mēģiniet uzskaitīt visus zemi ap-

dzīvojošus radijumus: putnus, kukaiņus, stādus un

jūs sapratīsiet un redzēsiet, ka arī vismazākais no

viņiem ir brinišks radijums un dabas brīnums! Bet

cilvēka miesa?

Vai viņa nav dzīva labratorija, brīnišķs ins-

truments, kura mehānisms ir gandrīz pilnīgs?

Pētiet viņa asins cirkulāciju, raugaties acu

būvē, šai komplicētā aparātā, kas savā pilnībā pār-

spēj visu, par ko vien var sapņot cilvēces rūpnie-
ciba. Aplūkojiet auss būvi, tik pilnīgi piemērotu

skaņu vijņu uztverei. Cik komplicēts ir cilvēka

smadzeņu aparāts! \pskatijuši visu to, atstāsim

ārējo formu un iesim pie zemākās pakāpes radīju-

miem, kurus redzam mikroskopā.

Novērosim šos mudžošos radijumus, viņu da-

žādības un rasas. Sis skats pārsteidz un rāda

mums jaunu mazu pasauli. Katra ūdens pile, katrs

puteklīts ir vesela atsevišķa pasaule, kurā visma-

zākos radijumus vada tie paši negrozāmie noteiktie

likumi, kā milzu pasaule. Visa daba pilna radīju-

miem, miljoniem infuzoriju kustās katrā musu asins

pilē un organisko priekšmetu šūnas. Mušu spar-

niņš, vismazākais matērijas ātoms ir apdzīvots no

parazitu leģioniem. Un visiem šiem mikroskopis-
kiem dzīvniekiem ir dota iespēja kustēties un just;
visi viņi ir veseli radijumi, apbruņoti ar visu ne-

pieciešamo dzīves cīņai. Okeānā 800 metru dziju-

mā mājo jūtīgi, trausli fosforgaiši radījumi, kuri

■atīstās no gaismas kā redzīgas būtnes.
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Visur dzīvība rada dzīvību, pakāpeniski pāre-

jot no viena veida otrā, sākot no visvienkāršākiem

primitiviem organismiem noiet līdz apzinīgam do-

mājošam radijumam — cilvēkam. Visuvarenais

vienības likums pārvalda pasauli. Ēteris, visuap-
tverošā šķidrā viela rada savos nebeidzamos pār-

veidojumos bezgala daudz vielu variāciju.

Visi šie radījumu veidi apvienojām, visi spēki

līdzsvarojās un saistās mūžīgā matērijas maiņā pie
ciešas zolidaritates, no minerāla līdz stādam, no

stāda līdz dzīvniekam un cilvēkam, no cilvēka lidz

augstākiem radijumiem, kuros matērija noskaidro-

jās; tā pilnīgā ritmiskā harmonijā norisinājās spēka
un domu attīstība.

Visas dažādu veida darbības, tomēr virzās uz

vienu un to pašu centru, šis centris — visuvare-

nais Dievs.

Dabu pētot mēs pārliecinājāmies, ka visur

slēpjas noslēpumaina radoša griba, Matērija pado-

das spēkam, kurš valda, organizē un vada to. Vi-

siem kosmiskiem spēkiem kustoties rodās dzīvība.

Materiālisms izskaidro pasaules formāciju

caur neapzinīgu kustību un nejaušu ātomu kopo-

jumu.

Bet vai ir iespējams ar nekārtībā uzrakstītiem

alfabēta burtiem radīt veselu poēmu? Un vai izpla-

tījuma pasaules nav pēc būtības skaistas brīnišķas

poēmas? Pati par sevi matērija ir bezspēcīga. Ne-

apzinīgi ātomi bez noteikta likuma nevarētu tuvo-

ties noteiktam mērķim. Visa brīnišķā pasaules har-

monija izskaidrojama tikai ar Augstākas gribas pa-

vēli. Sī griba parādās pasaules likumu kārtojumā,

pavēlot iedarboties spēkam uz matēriju, caur gu-

driem un dzijiem likumiem. Bieži aizrāda, ka da-

bā ne viss ir harmonisks.
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Saka, ka viņa līdz ar brīnumiem rada ari

briesmoņus. Ļaunais iet visur līdz ar labo. Dzīve

nevar un nedrīkst dot mums vienīgi labumus un

sekmes; ir derīgi un nepieciešami, lai viņa radītu

mums dažādas grūtības un sķtrš}us. Mēs visi

esam radīti, dzīvei un nāvei, bet brīnāmies, ka da-

ži cilvēki nomirst nejauši. Mēs esam īslaicīgi radī-

jumi šai pasaulē, no kuras sev līdz aizkāpa dzīvē

nekādus materiālus labumus nespējam aiznest. Mēs

esam nelaimīgi, zaudējot mateiialus labumus, kuri

paši pēc dabas likumiem ir padoti iznīcībai. Šaus-

mu pilnie notikumi, dzīves katastrofiskie momenti

ar savām sekām nes sevi tikumības raksturu.

Viņi atgādina mums, lai mēs negaidām no da-

bas vienīgi labvēlību mūsu izglītībai un attīstībai,
ka mēs dzīvojam virs zemes ne (ādeļ lai jūsmotu

un snaustu savu personīgo baudu apziņā, bet gan-

lai cīnītos strādātu un iekarotu.

Dievs ir mīlēstības pirmcēlonis, pateicoties tam

visi radījumi savstarpīgi ir saistīti brālības saitēm.

Viņš ir mūžīgs ugunskurs, kura liesma izstaro bez-

galībā visus morāliskus spēkus: mīlestību, patiesību

un gudrību. Radošais spēks pastāvīgi turpina dar-

bību, nezinot sākumu nedz beigas. Pasaule nepār

traukti atjaunojas savās daļās savas komplicētās
būtības deļ viņa mūžīga un negrozāma.

Viss mainās, viss kustas caur dzīves un nā-

ves līdzdalību un nekas neizgaist. Tanī brīdī, kad

saules aptumšojās un izdziest, novecojušās pasaules

izgaist un iznīkst, viņu vietā rodāsjaunas zvaigznes

jaunu pasauļu gaisma. Vecuma un nāves vietā,,

jauna paaudze zied mūžīgā atjaunojumā.

Tanī laikā, kad fizikas likumi mums rāda

augstāko spēka darbību, marāles likumi ar cilvē-
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ka prātu un apziņu, pilnīgi izteic mums visas tais-

nības sākumu un vareno Dievišķību.

Debess, kalni, jūra ierosina mūsu prātā ideju

par Dievu, apslēptu izplatijuma noslēpumainos dai-

ļumos. Apziņa atrod daļu no Dievības mūsu per-

sonībā, kas izpaužas jūtās, pienākumā un patiesībā
Šis ir morāles ideāls pēc kā tiecas dvēsele.

Pienākums pavēl un šī pavēle ir iespaidīga;

pienākuma balss valda par visiem cilvēka dvēseles

spēkiem. Viņa ir spēks, kas pamudina cilvēkus uz

pašuzupurēšanos un nāvi.

Pienākums piedod varenību un cēlumu

cilvēces eksistenčei. Sirdsapziņas balss ir aug-

stākā spēka parādīšanās, arī prāts runā

vienlīdzīgi mums par Dievu. Ar jūtu palīdzī-
bu mēs iepazīstames ar materiālo un darbojošo

pasauli, prāts parāda mums iemeslu pasauli.
Prāts paceļas pāri visiem piedzīvojumiem. Ja pie-

dzīvojumi konstatē faktus, prāts grupē tos un sa-

stāda no tiem likumus. Tikai viņš viens pierāda

mums, ka kustības un dzīvības sākuma pirmcēlonis
ir augstais saprāts. Prāts atklājis visus pasaules

likumus, pirms eksperimenta; eksperiments tikai

apstiprināja prāta slēdzienus. Ir dažādas prāta pa-

kāpes, kuras nevienādi attīstās pie cilvēkiem. Ar

šo izskaidrojams cilvēku domu ieskatu dažādība.

Ja cilvēks varētu pats sevi izpētīt un atbrī-

vot savu dvēseli no tumšām ēnām, kuras rada viņā

kaislības, ja tas varētu noraut to biezo pārklāju,
kurš ir viņa aizspriedumu, nejēdzības un sofisma

cēlonis, tad tas varētu nokļūt savā apziņas un prāta

centrā, tur viņš atrastu savu garīgo dzīvi, pilnīgu

pretstatu ārējai dzīvei.

Saskaņā ar garīgās dzīves palīdzību, tas va-

rētu iepazīties ar visu dabu, izplatījumu un Dievu,
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kas dotu tam iespēju sagatavoties uz aizkāpa nā-

kotni un augstākām sfērām.

Tur garīgās pasaulēs atrodas noslēpumaina

krātuve, kur glabājas visi cilvēka fabie un Jaunie

darbi, ierakstīti biezās grāmatās, kur visi viņa dzī-

ves fakti apzimogoti, lai parādītos visā pilnībā nā-

ves stundā. Dažreiz mūsu sirdsapziņas balss skan,

neraugoties uz mūsu izklaidīgo sīko rūpju pilno

dzīvi, aicinādama izpildīt pienākumu. Nelaimīgi

būs tie, kas šo balsi neievēros. Pienāks laiks, k d

sirdsapziņas mokas liks sajust, ka nevar nievāt brī-

dinošo apziņas balsi.

Mūsos katrā mājo gaišs avots, no kura iztek

dzīvības straume, radīdama mīlestību, līdzjūtību un

daudz citus spēkus un īpašības. Tur šai iekšējā

svētnicā vajag meklēt cilvēkam Dieva tuvumu.

Dievs—ir mūsos pašos jeb pareizāki sakot, mūsos

slēpjas viņa vājš attēls. Tas kas neeksistē — nevar

atspoguļoties ne uz ko. Cilvēka dvēsele ir Dieva

attēls līdzīgi tam, kā rīta rasā atspīd saules stars;

Dievs mājo cilvēka dvēselē vairāk vai mazāk, rau-

goties pēc dvēseles stāvokļa noskaņojuma un no-

skaidrojuma. Pateicoties tādai refrakcijai, kas spē-

jīga iedziļināties cilvēka zemapziņā, ģeniālie zināt-

nieki un lielie misionāri atzina Dievu un virpa liku-

mus, nekautrēdamies sludināt tos cilvēcei. Vai spē-

am iet tāļāk Dieva atzīšanā? Tieši atzīt — nozīmē

atrast robežas. Pret šādu problēmu cilvēce klusē.

Dievs ir mūsu prātā, bet nepadodas augstākai ana-

līzei. Kadijuras, neierobežots ar laiku un telpu, ne-

kad nevar būt tieši pierādīts. Vēlēties noteikti pie-
rādīt Dieva esamību — nozīmē ieslodzīt to zināmā

apkārtnē un pa daļai to neatzīt. Mēs varētu pacel-
ties līdz Viņa atzīšanai, tikai izbaudot vairākas

reizes nāvi.



30

Tagadnē mēs esam jau tāļu no tādas barba-

riskas reliģijas, kas atzīst «briesmīgu un nežēlīgu

Dievu", kas ap sevi ir kop» jis zibeņus prasa asins

upurus un notiesā uz mūžīgām mokām. Antropc-
morfiskie Dievi ir pagātnē eksistējuši.

Vēl patlaban runā par Dievu, kuram piemītot
cilvēku vājības un kaisles, bet ar katru dienu šī

Dieva valsts mazinās un paliek vājāka. Ideja par

Dievu ir radījusi daudzpusīgas zistēmas: viena —

panteisms, kurš runā par pasaules vienību ar Dievu,

otra — bezgalības atzīšana, kura attālina Dievu no

cilvēka, ka katra tuvināšanās pakāpeniski iznīkst.

Tādā kārtā izskaidrojama reliģiju dažādība.

Atgriezīsimies no jauna pie ļaunuma problēmas, kas

tik valdzinājušas zinātnieku prātus un ko

mēs iepriekš maz iztirzājām. Kāpāc Dievs, visu

radījumu pirmcēloni*, atļauj eksistēt ļtunumam un

grēkam? Mēs jau zinām, ka fiziskais, ļaunums, jeb

pareizāki tas, ko mēs saucam par «Jauno ,
tiešam

ir nepieciešams dabas likumiem. Viņu ļaunais rak-

sturs izskaidrosies pats par sevi, ja kļūst zināms

viņu pirmcēloņu iemesls.

Vulkāna izverdums ir tik pat ikdienišķs, kā

vāramais trauks pildīts ar ūdeni. Zibens, kas saārda

ēkas un kokus, ir no viena un tā paša pirmcēloņa,
no kā radusies elektriskā dzirkstele — mūsu domu

novadītāja. Un tā rodas visas šausmīgās parādības,
kuru sekas ir fiziskās ciešanas. Bet ir zināms, ka

šīs ciešanas rodas caur smalkjūtību, bet smalkjūtība

pati par sevi ir lielisks iekarojuma, kuru cilvēks

var iegūt pateicoties garīgās dzīves kultivējumam.

Ciešanas — nepieciešams brīdinājums cilvēka

darbībai. Viņa ierosina mūsus iedziļināties savā

personībā un pārdomās, palīdz pārvarēt mūsu

kaislības. Ciešanas ir ceļš uz pilnību.
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Bet morālisks ļaunums, iedzimtība, noziegums,

kā un ar ko izskaidrot to?

Nemirstīgā dvēsele.

Fizioloģija mums māca, ka dažas cilvēka mie-

sas dajas atjaunojas pēc zināma laika. (Ne ilgāk

ka 30 dienās).

Neraugoties uz mūsu miesas ātro maiņu, mēs

paliekam tie pasi cilvēki. Mūsu smadzeņu mate-

tija var atjaunoties, bet mūsu domas paliek pašas

par sevi un kopā ar to mūsu atmiņa par pagātni,
kurā mūsu tagadnes miesa nav ņēmusi līdzdalību.

Mēs zinām, ka matērija nevar pati organizē-
ties un radīt dzīvi.

Zaudējusi vienību, tā sasmalcinājas un izzūd

bezgalībā. Turpretim, visi mūsu intelektuālie
morāliskie spēki grupējās mūsos vienā centrālā vie-

nībā, kura apņem viņus, savieno un apgaismo, un

šī vienība — mūsu apvienojums personībā, mūsu

„Es" — ar vienu vārdu — mūsu dvēsele.

Apstiprinot dvēseles pastāvēšanas faktu, virzī-

simies uz viņas nemirstības problēmu. Šim jautā-

jumam sevišķi svarīga nozīme tāpēc, ka nemirstība

ir vienīgā morāles likuma sankcija, vienīgā iespēja

apmierināt mūsu patiesības idejas un atbildēt uz

cilvēces viscēlakām ilgām. Ja mūsu garīgā būtne

eksistē un ir patstāvīga, neatkarīgi no mūžīgas ma-

tērijas daļiņu atjaunošanās pie mūsu miesas pār-

organizēšanās, tad viņas pastāvība ir neapšaubāma.
Mēs jau rnnājām, ka nekas isplatijumā neiz-

nīkst. Ari ķimija mums māca, ka neviens atoms

neiet zudumā, un fizika pierāda mums, ka spēks
neiznīkst bez pēdām, kā tad mums var rasties jau-

tājiens ka šī brīnišķā vienība, kurā koncentrējās
visi intelektuālie spēki, kā šis apzinīgais cilvēka

a
Es' var iznīkt?
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Ja nāve būtu cilvēces iznīcibas gala mērķis un

mēs apmierinātos ar šo īslaicīgo dzīvi, vai tad ne*

būtu mazvērtīgi mūsu cēlie centieni uz labklājība
un gara attīstība, ar kuru mēs nākam pie mūžīgas

dzīves atziņas un kurš ir garīgā cilvēka dzīves

pamatakmens.

Daudzkārtejās iemiesošanās.

Kādā veidā iespējams atrisināt nemirstību un

kas īstenībā ir dvēseles dzīve?

Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, mums ir

jāgriež vērība uz tagadējās dzīves īstenību un jāpēta
tās problēmas.

Mēs zinām, ka uz mūsu planētas, sākumā

dzive parādās visur primitīvās elementārās formās

un pakāpeniski progresē pārejot no veida uz veidu,

no dzimtas uz dzimtu, līdz cilvēkam, kas ir visu

zemes radijumu vaipags.

Bet vai šis progresa ceļš ir jānoiet katrai cil-

vēka dvēselei?

Lai izmantotu apziņu un brīvību, lai pārva-

dītu visā pilnībā savu gribu, vai dvēselei vajadzētu
iemiesoties primitīvos organismos?

Vai tiešām mūsu dvēsele ir bijusi pakāpeniski

iemiosojusies dzīvnieciskos organismos?
Cilvēku rakstura dzīvnieciskās īpašības un

tieksmes apliecina viņa pirmcēloni.
Abzalutas patiesības izjūtas, starp citu stāsta

mums, ka dzīvnieks, tāpat kā cilvēks, nevar dzīvot

un ciest, ja tam nākotnē ir paredzama galīga iz-

nīcība.

Austoša un nepārraujama saite saista visus

radījumus: minerālus ar augiem, augus ar dzīv-

niekiem un dzīvniekus ar cilvēkiem.

Viņa saista tos divkārši, materiālā un garīga kārta.

Šīs divas kustību formas ir paralēlas un zolidaras,
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jo dzīve ir tikai gara izpausme, kas izteicās mū-

žīga kustība. Dvēsele attīstās primitīvos organis-

mos. Dzīvnieka iemiesojumā dvēsele ir neapzinīga,
un cilvēkā tā attīstās par apzinīgu spēku un nekad

neregresē. Bet visās attīstību pakāpēs tā nostiprina
savu čaulu. Pēdējās formas, kurās dvēsele ietērp-

jas, ir viņas pašapziņas izteiksme. Ari dažiem

dzīvniekiem piemīt īpašības, kuras tos ievērojami
tuvina cilvēkiem. Kā mūžīgai ceļiniecei dvēselei

ir jāceļo no vienas sfēras otrā, lai tā sasniegtu
Dievu. Katrs mūsu zemes dzīves iemiesojums, ir

tikai īsa mūsu nemirstības dzīves epizode. Neviena

dvēsele nevarētu tik īsā laikā nokratīt no sevis tos

netikumus un maldus un rupjās tieksmes, kuras ir

sekas no viņas iepriekšējām dzīvēm, ka ari pierā-

dījums par viņas pirmstāvokli.
Mēs redzam piemērus, ka ģimenes locekļi tuvi

viens otram caur miesu un asinīm, audzināti pēc

vienādiem principiem ir pilnīgi pretējiem dzīves

ieskatiem, *
„ &&f*ģ!*y*

Ir gadījumi, kur kā fiziski tā arī garīgi attīsti i

vecāki, rada pēcnācējus kropļus uu ar nenormālām

tieksmēm: vai ari pretēji — slimīgi un neattīstīti

vecāki, rada ļoti spēcīgus pēcnācējus.

Neizprotams noslēpums valda par šiem ap-

dāvinātiem cilvēku radījumiem, kuri no bērnī*

bas tiecās pēc mākslas un zinātne, tanī brīdī, kad

daļa jaunatnes nespēj saprast mākslas un zinātnes

nozīmi, kaut ari tiem ir vēlēšanas izglītot savu

dvēseli.

Visa šī noslēpumaina tumsa izgaist pret daudz-

kārtīgām dzīviu doktrīnām.

Radījumi, kuri atšķiras no citiem ar savu

intelektuālo spēku un morāli, vairāk ir dzīvojuši,

strādājuši, ieguvuši vairāk dzīves īstenības atziņu
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caur piedzīvojumiem. Dvēseles progress ir vienīgi

atkarīgs no cilvēka enerģijas, kuru tas izlieto cīpā

ar dzīvi. Vieni cīnās vīrišķīgi, ar stingriem soļiem

virzīdamies uz dvēseles dzīves kalngalu, otri sa-

stingst gadusimtepu ilgā neauglīgā un nenozīmīgā

dzīvē. Bet šo nenormālo apstākli pagātnes pārkā-

pumu rezultātu iespējams izpirkt ar mūsu nā-

kotnes dzīves ceļiem darbiem.

Tāds ir vienīgais racionālais problēmas atrisi-

nājums. Tā dvēsele cīņas caur vairākiem zemes

dzīves iemiesojumiem lai sasniegtu un iegūtu sev

tiesību uz dzīvi augstākās sfērās, kur mirdz

mūžīga, neizdziestoša, starojoša gaisma, skaistums,

gudriba, varenība mīlestība.

Dzīves mērķis.

Pateicoties visiem šiem pierādijumiem, brīnišķa

kārtības harmonija valda ap mums; mūsu ceļš

ir apgaismots Dievišķiem spīdekļiem un neaptve-

ramā noslēpumaiņā tālē, mēs tieši nojaušam dzīves

mērķi. Mēs zinām, kas esam un kurp ejam. Mums

nav vajadzīgs meklēt, sev materiālus ap-

mierinājumus, bet cītīgi strādāt un iet uz priekšu.

Augstākais mērķis — pilnība, ceļš už to

progress. Grūts un gafš ir šis ceļš; soli pie soļa

viņš lēni ved pie mērķa, kaut gan mēs šim mērķim

tuvojamies, mums liekas, ka tas novirzās tāļāk:

bet katrs noiets ceļš uz Šo mērķi atnes cilvēkam

labu augli. Viņš apdāvina tā dvēseli ar piedzīvo-

jumiem un labām īpašībām dod enerģiju tāļākam

ceļam. Mūsu likteni ir līdzīgi. Šeit nav nedz

izredzēto nedz atstumto.

Visa cilvēce iet pa vienu un to pašu ceļu un

ir aicināta sasniegt vienu un to pašu augstāko

mērķi. Mēs esam brīvi savā rīcībā un varam pa-
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ātrināt vai aizkavēt mūsu ce]u, mēs brīvi varam no-

-grimt rupjās materiālās baudās, palikt veselu dzīvi

zamākās materiālistu aprindās; bet agri vai vēlu

apziņas pienākums atmodisies mūsos, nožēlošana

un ciešanas izklīdinās un nokaus mūsu apātiju, un

mēs no jauna dosimies ceļā.

Cilvēkos pastāv tikai starpība garīgo īpašību

attiecībā, bet šo starpību viņiem ir atļauts novērst

nākotnē. Izmantojot savu brīvību, visa cilvēce ne-

~»et vienādiem soļiem pa savu ceļu. šo ir iz-

skaidrojams cilvēku intelektuālā un morāliskā ne-

vienlīdzība.

Visi esam viena Debesu tēva bērni,

un pēc saviem zemes dzīves vairākkārtējiem iemie-

sojumiem būsim spiesti Viņam tuvoties, lai radītu

no sevim vienu lielu Garu ģimeni, kura apdzīvo
visu izplatījumu.

Viss tas, kas mums cilvēkā liekas valdzinošs,

viņa talants, skaistums un ģeniālās spējas — viss

ir mazvērtīgs, ja salīdzinām ar tām garīgām bagā-

tībām, kuras iemanto dvēsele, kad tā sasniegs

augstāko garīgo pasauli. Nožēlojama ir cilvēce,

aizrauta no materiālām, zemiskām baudām, tā pie-
radusi smieties par to, ko viņa sauc par halucinā-

ciju un ilūziju.

Pārbaudījumi un nāve.

Grūtos dzīves brīžos izcietusies, izmocīta dvē-

sele sāk šaubīties par Dieva esamību un viņa lab-

vēlību un dažreiz noiet līdz apziņai, ka Dieva nav;

vēlāk, kad grūtais brīdis pārciests, ciešanas noklu-

sušas — šis ļaunums, kas pamudinājis cilvēku žēlo-

t es, ir nācis par svētību. Ciešanas noskaidro cilvēka

dvēseli, padara to labāku, cēlāku, līdzjūtīgāku pret

nelaimīgiem. Visas ciešanas un dzīves sēras palīdz
dvēselei noskaidroties.
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Tāpēc arī virs zemes ir vairāk bēdu un cie-

šanu, nekā prieku!

Arī fiziskām ciešanām ir savs labums. Viņas

ķīmiski atraisa tās saites, kas savieno dvēseli ar

miesu; viņas atbrīvo dvēseli no rupjām materiālām

čaulām, kuras dvēseli apņēmušas, — aiztur to ze-

mākās sfērās pat pēc cilvēka nāves.

Tādēļ nenolādēsim savas ciešanas un bēdāsi

Tikai ciešanas izrauj mūs no egoisma nagiem.

Dažreiz mums jāiet pa smagu ceļu, zem drūmās

debess, zem spēcīgā zibeņa varenības...

Ari akmeņi un dzeloņi ievaino mūsu kājas.
Tumšas ēnas aplido mūs un vada mūsu soļus. Sīs

ir ciešanas, svētas ciešanas, kuras mums ir ar pa-

teicību jāpieņem, tāpēc, ka tās modina mūsu dvē-

selē cēlas jūtas un atsvabina mūs no dzīves sīku-

miem, dod iespēju saņemt visu to, kas ir patiess,
skaists un morāles cienīgs.

Zem šādu domu iespaida kā lai uzņemam

ideju par nāvi? Viņa zaudē savu šausmīgo rak-

sturu.

Nāve ir nepieciešama pārveidošanai un atjau-

nošanai, īstenībā nekas nemirst. Nāve ir tikai re-

dzama. Arējās cilvēka formas mainas, bet dzīves

sākums — dvēsele, paliek neaizskārta savā mūžīgā

vienībā. Un tur aiz kapa, viņa paceļas visā īpašību

pilnībā: gaišām jūtām, labsirdību, centieniem un spē-

kiem, kurus tā ir sakrājusi savā zemes dzīvē. Kad

pienāk mūsu zemes dzīves vakars, tad mūsu pa-

gājusē dzīve līdzinājās lielas grāmatas lapaspusei,
kura ir izlasīta un aizvērta, lai dotu vietu citai, tad

nopietni domājošs cilvēks lēnu skatu raida uz savu

pagātnes dzīvi un analizē savus darbus vm pārkā-

pumus.
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Laimīgs ir tas, kas spēj šai brīdī izteikt:
B
Mana

dzīve bij pilna!" — Laimīgs tas, kurš prata paze-

mīgi saņemt ciešanas un pārbaudījumus un viriš

ķīgi pārciest tos!

Izcietusē dvēsele atbrīvojas no visa tā, kas

radījis Jaunas domas un atriebību.

Gudris cilvēks ar domām pārlidojis pār savu

grūto dzīves ceļu, svētī savas ciešanas un pārbau-

dījumus. Ar mierīgu apziņu un dvēseles mieru, bez

bailēm tas sagaidīs nāves brīdi, to momentu, kad

tas šķirsies no zemes dzīves. Teiksim .piedod*
visām teorijām, kuras runa par nāvi, kā pilnīgu
iznīcību.

No aizkāpa dzīves dzijumiem izvēršas ne tum-

šas ēnas, bet gan apžilbinoši gaismas stari.

Pārbaudījuši savus dzīves cejus un novēroju-
mus šinī zemes dzīvē, mēs sekosim Gailu*)

piemēram, nebaidīsimies no nāves un sagaidīsim to.

Aizmirsīsies visas bailes, nebūs asaru, bēdīgas

ceremonijas un apbēdīšanas dziesmas.

Tad apbēdīšana būs svētki.

Mēs priecāsimies par cilvēka dvēseles atbrīvo-

šanos no miesas važām un ciešanām. Nāve ir no-

slēpumainās pasaules lielais atklājums. Lai gan

grūts ir cejš uz Augstāko mērķi, bet sasniedzis tā

kalngalu, tu redzēsi mūžīgus spīdekļus, tu redzēsi,

kā debess apvārksnī uzlec mūžīgās patiesības saule!

Cieti un cīnies, lai varētu savu dvēseli no-

skaidrot, jo šai ledainā zemes pasaulē būs tavs

mūža kaps.

Klausies balsi! Mūsu dārgi mīļotu cilvēku balsi,

kuri aizsteigušies mums priekšā, mūžīgā dzīvē. Tie

neguļ ledainos kapos, zem akmeņu plāksnēm, bet

+) Gaili — franču tautas priekšteči.
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no neredzamās pasaules dziļumiem, tie redz mūsus

un uzsmaida mums.

Sie smaidi itkā sacītu mums: veltī-

gas šaubas, pūlaties un mīlat, jo sitīs stunda, kad

nāve mūs no jauna savienos".

Pretrunas.

Lai pierādītu materiālistiem un skeptiķiem

augstākā mērķa esamību, vajadzīgs liels filosofisks

mājiens, garīgas ciešanas un dzīves pārbaudījums.
Te rodas duudz pretrunīgu jautājumu:
Ja mēs esam dzīvojuši jau ieprrckšējās dzīves

pagātnes gadu simteņos, — cilvēce var jautāt, —

kāpēc mēs neesam uzglabājuši atmiņas par tām?

Bet šis jautājums, kurš izliekas mums īik sarežģīts»
ir viegli izskaidrojams.

Neviens no mums nespēj atcerēties to bridi,

kad gulējām Šūpulī uu maz tādu cilvēku, kuri labi

atminētos agrās bērnības nerātnības. Kaut gan tas

ir mūsu zemes dzīves sākums. Tāpat no rīta ceļo-
ties mēs nevaram atcerēties sīkumos tos sapņus,,

kuri parādīšanās momentā bij atzīti no mums par

īstenību.

Katram mums pagātnē ir bijuši savi pārkā-

pumi, daudz kļūdu uu ļaunumu.

Jau tagadnes zemes dzīvē mēs jūtam grūtumu,
kas mums ir jāpārcieš par pagātnes dzīves pārkā-

pumiem, bet ja mēs atcerētos un redžētu agrākās
dzīves ciešanas un pazemojumus, mūsu dzīve būtu

smaga un neciešama.

Vai atmiņas par mūsu iepriekšējām dzīvēm

nav saistītas ar citu cilvēku atmiņām?

Tā analizējot veselu virkni mūsu iepriekšējās

dzīves, mēs sasniegtu mūsu izcelšanās vēstures pa-

matus, kur droši atrastu mums līdzīgu cilvēku dar-
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bus. Tad cilvēce turpinātu mūžīgu naidu un strīdu

kas sekotu no vienas pārmiesošanās otrā.

Mūsu ienaidnieku, mūsu nozieguma upuri, pa-

zītu un vajātu mūs, lai atriebtos.

Mēs varam pateikties Augstai varai, ka mūsu

darbi ir noslēpti un ciešanas mazinātas, ka mēs

esam izglābti no mūžīgām sirdsapziņas mokām.

Bez šaubām, ievērojami noziedznieki, ]aundari

būtu aizmūžībā nozīmogoti un nespētu izpirkt savus

pārkāpumus. Mēs redzam zemes tiesas notiesātos

ar lielu sodu, kurš turklāt vēl savienots ar aabie

drības nicinājumu, kura ar šausmām atstumj šos

cilvēkus, neuzņemot tos savā vidū. Bieži ar šo soli

tā grūž viņus ļaunumam pretim. Kas būtu, ja katra

cilvēka pagātne pamostos viņā un parādītos acu

priekšā? lemiesojusies dvēsele zaudē atmiņu par

pagātnes mie»īgo un garīgo dzīvi, bet ja dvēsele to

atminētos, tad šī zemes dzīve tai būtu šausmu

pilna.

Grūta bus cīņa, lielas pūles būs jāpieliek, lai

apziņa no jauna atmostos dvēselē, lai atklātos viņas

noslēptie spēki

Beigas.
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Moraliskā daļa.

Moraliskā dzīve.

Katra cilvēciskā radijuma apziņā un prātā ir

pirmie jēdzieni par tikumības līkumu pirmcēloni.
Pat mūsu zemes dzīvē, šim likumam ir sava sank-

cija. Katrs labs darbs, kuru cilvēk? izvedis, atnes

mums iekšēju apmieriājumu līdzīgi dvēseles noskai-

drojumam. Pretēji, kļūdas, Jauni darbi noved mūs

līdz sirdsapziņas mokām un izmisumam.

Tikumības līkumu sankcija ir daudzpusīga pēc
savām formām, ja raugāmies no absolūtās patiesī-
bas redzes viedokja.

Tādēļ reliģija mums māca, ka mūsu nākamā

dzīvē sods vai apbalvojums būs raugoties pēc mūsu

darbiem, uz kopslēdziena pamata. Bet šiem

aizrādijumiem nav noteikta pamata un tagadnes cil-

vēci viņi maz spēj iespaidot, lai gan senatnē

tika uzņemti ar nopietnību visās sabiedrībās.

Tagad šīs tēzes ir nepietiekošas, lai atbrīvotu

cilvēku no saldkaisles jūtām. Bet šīs sankci-

jas ātri izplātās caur spiritiskām mācībām un pār-

ņem visas pārejās doktrinas. Sīs pārmaiņas ir ap-

liecinājuši tūkstošiem garu, kuri atgriezušies no

aizsaules ar mēdiju palīdzību, lai stāstītu mums par

aizkāpa dzīvi savus personīgos pārdzīvojumus, sa-

vus priekus un bēdas un savu garīgo morāles

stāvokli.
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Neatkarīgā morāle, kuru mēģināja izvest ma-

teriālisti, nav stabila aiz noteikta pamata trūkuma.

Garu filosofija piedāvā cilvēcei morāles sankciju,
noraidot visus jēdzienuš par grēcinieku mocīšanu

un paskaidro, ka visi ļaunie cilvēka darbi tiek uz-

likti viņa nākamās dzīves iemiesojumiem.

Ja gars ir pārkāpis tikumības likumus, tad

viņš traucē savu garīgo attistibu, materializējas
un saista sevi daudzkārtējiem iemiesojumiem. Bet

ejot pa patiesības un labo ceju, pārvarēdams rupjās
kaislības viņš atvieglina savu dzīves ceju un tuvo-

jas augstākām, tīrākām pasaulēm. Tādā kārtā mo-

rāles dzīve ir nepieciešama visiem tiem, kas rūpē-

jas par savu likteni. No šejienes izriet nepiecešama
dvēseles higiēna, piemērota visai mūsu dzīvei, ar

ko mēs attīstām garīgās spējas, harmonijas un vien-

līdiības stāvokli.

Spiritisms māca mums šo dvēseles higiēnu.

Patiesu dzīves mērķu saprašana noved mūs pie

garīgās attīstibas. Zināt, kurp mēs ejam un gūt

tūlītējus mūsu gājiena rezultātus, ir dzīves impuls
mūsu ideālu sasniegšanai. Doktrina par cilvēka

pilnigu iznīcību pēc uāves ved uz bezizejas tum-

sību un ierosina uz nekārt'gu un netikumu dzīvi.

Laimīgs ir tas cilvēks, kurš neraugoties uz tumsību

un netikumu, nepārtraukti iet pa to ce}u uz to

mērķi, kuru viņš saprot un pazīst, un kuram viņš

tic. Sis laimīgais cilvēks, zem garīgā iespaida vien-

mēr sasniedz savu mērķi.

Visas dzīves izpriecas viņam ir vienaldzīgas;

visas kaislības, kārdinājumi, maldu mirāžas, fortu-

nas viņam ir bezvērtīgas.

Kā gara ceja ceļinieks viņš ar visu savu spēku

virzās uz savu garīgo mērķi.
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Pienākums.

Cilvēka pienākums ir morāles likumu ievads.

Noteikumi sakarā ar cilvēka uzvešanos ir saistībā

ar līdzcilvēkiem un ar visu pasauli.

Pienākums ir nevienāds priekš visiem. Viņi

izmainās, raugoties pēc dzīves apstākļiem un mūsu

apziņas.

Jo augstāk mēs stāvam uz attīstības pakāpes,
jo lielāks ir mūsu redzes aploks un spēks. Vien-

mēr un visur pienākuma kults ir salds un dārgs,

patiesi domājošam cilvēkam.

Ja padodamies šim likumam, kurš ved sev

līdz dziļu patiesību un prieku, kurš nav salīdzināms

ne ar ko, tad mūsu liktens seko ar stingru noteik-

tību par savu nosprausto ceļu.

Pienākums parādās daudzkārtējas formās. Mums

ir pienākums pašiem pret sevi, t. i. cienīt pašam

sevi, valdīt par savu spēku, gudri un apzinīgi cen-

sties uz tādu apziņas piepildīšanu, kas ir labs, skaists

un cienīgs. Bet ir arī profesionāls pienākums, kurš

no mums prasa noteiktu un apzinīgu mūsu pienā-
kumu izpildīšanu, ja esam tādu uzņēmušies. Ir ari

zocialais pienākums, kurš iedvēš mīlestību uz cil-

vēci, liek mums pūlēties. Viņas labklājībai un pa-
tiesi strādāt valsts un cilvēces labā. Pastāv vēl

pienākums attiecībā uz Dievu. Pienākumam nav ro-

beža. Tikai pašuzupurēšanās cilvēks atrod pareizāku
līdzekli savu dvēseli noskaidrot. Godīgums — mo-

rāliska cilvēka pamats. Tikko viņš to zaudējis,
tas jūtas nelaimīgs, Godīgs cilvēks darot labu

darbu otra labklājībai, nemeklē atzinību un balvu

par to. Nezinādams ienaidu un atriebību, viņš aiz-

mirst savu ienaidnieku Jaunos darbus un piedod
tiem. Viņš ir līdzjūtīgs pret visiem cietējiem un
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nabagiem. Katrā cilvēkā viņš redz brāli, neraugo-

ties uz viņa ticību un stāvokli. Viņš apzinīgi iz-

manto dzīves labumus, ziedo savas spējas un spēku

sociālām labklājībām lai gan pats cieš trūkumu un

nabadzību, tas tomēr neapskauž un nesacenšas ne

ar vienu citu. Godīgums attiecībā uz cilvēci vien-

mēr nav tas, kādu māca mums dievības likums.

Sabiedrībaš domai ir sava vērtība, bet viņu

nevar skaitīt par negrozāmu un nekļūdīgu. Bez

šaubām, gudrs cilvēks necenšās izvairīties no tās
t

bet kad sabiedrības domas paliek netaisnas, vai

neapmierinošas, tad viņš iet tam garām un saista savu

pienākumu ar vairāk noteiktiem un pareiziem no-

teikumiem.

Vispirms godīgs cilvēks ciena pats sevi un

darbojās saskaņā ar savu apziņu. Nenogurstoša

pienākuma izpildīšana ved mūs uz pilnību. Lai to

paātrinātu vajadzīgs vispirms atzīt pašam sevi, lielu

uzmanību vēršot uz visiem saviem pārkāpumiem
un stingri kontrolējot tos.

Nevienu slimību nevar ārstēt, ja to pilnībā

neparzin. Paši savas kļūdas mēs varam atrast, ja
salīdzinām tās ar citu cilvēku kļūdām. Ja kids ne-

tikums, vai trūkums, kurš parādās citos, — mums

nepatīkams, tad nepieciešami novērot, vai mums

pašiem nepiemīt tādas īpašības un ja mēs tādas

atrodam, tad tās ir jāizskauž. Sādi trūkumi iespaido
mūs uz netikumu un uz rupjo godkārību. Piera-

dums uz labu pastāvīgi pastiprinās mūsu labsajūtu

un līdzjūtību. Grūti un smagi ir pirmie soļi, bet

nākuši pie atziņas, mēs jutisimies laimīgāki.

Cilvēkam nevajaga attālināties no saviem tu-

viniekiem, nepieciešami nodibināt labas attiecības

ar cilvēkiem, censties dzīvot patiesj; kur nav ļaunu

iespaidu, tur vienmēr valda mīlestība un vienprā-
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tlba. Dzīvosim tā, ka katras dienas beigās mēs va-

ram sev teikt; .Šodien es esmu darījis labu darbu,

pārvārējis cīņu ar sevi, palīdzējis nelaimīgiem, ap-

mierinājis cietējus, mācījis patiesību saviem brā|iem

un strādājis viņu labā—tā esmu izpildījis savu pie-
nākumu!"

Lepnums, bagātība un nabadzība.

No visiem netikumiem visļaunākais ir lepniba,

tādēļ, ka viņa ir visu citu netikumu pirmcēlons.
Vislielākais cilvēka ļaunums ir, ja tas atļāvis lep-
nībai pārņemt dvēseli. Labāk ir, ja tas atļauj izraut

sirdi no savas krūts, nekā valdīt lepnības jūtām.

Lepnība ir lielākais cilvēces ļaunums, no viņas

rodas šķiru naids sociālā dzīvē, sacensība, greizsir-

dība, intrigas un ienaids. Cilvēce pārņemta no bez-

prātīgās pašlepnības, noved zemi līdz asins karam

un sabrukumam. No lepnības izriet mūsu aizkāpa

ciešams, tāpēc ka tās seko mums pēc nāves vai-

rākkārtējos iemiesejumos.

No visiem ļaudīm, lepns cilvēks mazāk var

saprast sevi.

Pārņemts no savas personības, viņš nevēlas

sevi pārliecināt un rūpīgi izvairās no visa tā, kas

varētu vest viņu uz labu ceļu. Viņš neieredz pret-

runas un apmierināts ar to liekuļu sabiedrību, kuri

izprot viņa tieksmes.

Lepns cilvēks dara labumu ar noslēptu vēlē-

šanos gūt atzinību, popularitāti un šis labais darbs

kļūst par ļaunuma ieroci viņam pašam.

Viēnkāršs cilvēks, bet bagāts ar morāles spē

kicm, atri sasniedz patiesību, neraugoties uz savu

mazizglītibu. Lepnais, kurš lepojas ar pasaulīgām

zināšanām, uztraucas par tādu likumu, kas cenšas

viņa lepnību iznīcināt.
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Gara mācības šausmīgās gleznās, glezno lepna
cilvēka stāvokli aizkāpa dzīvē.

Kā varam mēs atļaut lepnībai ieņemt izcilus

vietu mūsu dvēselē, kad pietiek mazliet ieskatīties

sevī, lai saprastu visu mūsu zemiskumu.

Skaistums ir īslaicīgs; kautkāda slimība var

viņu uzreiz iznicināt*

Laiks iet uz priekšu un noteikti dara savu

darbu; vēl daži soļi mūsu dzīves ceļā — un visas

mūsu fiziskās īpašības izzudīs. Mūsu miesu nesaistīs

vairs skaistuma tīkotājus, bet gan kļūs atbaidoša.

Visi cilvēki, sākot no visievērojamākiem un

beidzot ar visniecīgākiem un nabagiem, kuri dzīvo

šai zemes dzīvē, ir radīti no vienas un tās pašas

matērijas. Vai viņi tērpti lupatās, vai greznos tēr-

pos, viņu miesā tomēr dvēsele ir radusies no viena

un tā paša pirmcēloņa un nākamā dzīvē tie savie-

nosies kopā. Tikai morāles īpašības atšķirs vienu

no otra.

Lepns cilvēks, kurš šinī zemes dzīvē ir stā-

vējis bagātības augstumos, aizkāpa dzīvē var būt

viens no pēdējiem, bet nabags aizkāpa dzīvē var

kļūt ievērojams un sasniegt visu savu dzīves laimi.

Tādēļ nenīdēsim un neizsmiesim nevienn. Nc-

aīzrausimies no skaistuma un izgaistošu īpašību

cienīšanas, jo mēs nezinām, kas rīt' viņš būs.

Jēzus Kristus ir solijis debesvalstību pazemi*

giem un līdzjūtīgiem. Bagātības un valdīšanas kāre

bieži padara cilvēkus nejūtīgus un pašlepnus, tur-

pretim trūcīgāko šķiru ļaudis caur savām ciešanām

un līdzjūtību ir sasnieguši savu morāles progresa

mērķi.

Parastā dzīvē un darba trūcīgāko šķiru ļaudis

apmierinājās ar mazākām vēlēšanām un var vieg-

lāki attīstīt savu apzinīgo dvēseles spēku. Bagāts
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cilvēks pretēji tam, pastāvīgi nododas vieglprātī-

giem darbiem, spekulācijām vai izpriecām.

Bagātības saista mūs pie zemes tik dziļām

saitēm, ka pat nāve reti var pārraut šīs saites un

atbrīvot mūs no tām.

Simtiem tūkstošiem cilvēku līdz mums tāpat

domāja, ka viņiem pieder visi zemes labumi un

vēl tūkstošiem cilvēku pēc mums, lolos sevī šis

iluzjjas, lai gan agri vai vēlu viņi būs spiesti at-

stāt visus šos labumus.

Materiālo labumn cienīšana un mīlēšana bieži

rada skaudību un greizsirdību. Ja šādi netikumi

mājo cilvēka dvēselē, tad viņam jāšķiras no miera

un garīgās pasaules. Dzīve kļūst viņam par mūžī-

gām mokām.

Citu panākumi rada viņu dvēselēs kaislīgu
skaudības ienaidu. Viņi domā tikai par to, kā ap-

krāpt citus, lai iegūtu to bagātības, lai gan paši
šīs bagātības neprot izmantot.

Bagātība pati par sevi nav ļaunums. Bagātī-
bas izmantošana var nest sevi ļaunas vai labas se-

kas, raugoties pēc tā, kā viņu izlieto. Galvenais

īr tas princips, lai bagātība cilvēkā neiedvēstu lep-
nību vai skopumu. Ar bagātību var pālidzēt inte-

lektuālam cilvēces progresam, uzlabojot sabiedrību,

var vadīt labdarības iestādes, vai skolas, dot na-

badzīgākiem un nelaimīgiem cilvēkiem iespēju ņemt

dalību zinātnē un patiesā skaistuma un mākslas

formu izpratnē. Bet par visu to bagātībai ir pienā-
kums cīnīties ar trūkumu un sniegt pašaizliedzīgu

palīdzību — trūkuma un grūtos brīžos.

Bet ja bagātību izmantojam vienīgi savas god-
kārības labā, tad tas nozīmē veltīgi zaudēt viņas

nozīmi un radīt sev smagus pārdzīvojumus tagadnē.
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Bagātam cilvēkam būs jādod aprēķins par lām

bagātībām, kuras atradās viņa rokās un bij domātas

cilvēces labklājībai. Kad nepielūdzamais likums

viņa sirdsapziņas kliedziens sāks runāt pret viņu

jaunā dzīvē, kur zeltam nav nekāds iespaids, ko

tad šis cilvēks varēs atbildēt sevis attaisnošanai,

kad viņš ir izvairijies no vienīgās iespējas sniegt

palīdzību saviem tuvākiem ciešanas biīžos. Ja lik-

tens pret cilvēka vēlēšanos ir nolēmis tam ieņemt

bagātībā izcilus stāvokli dzīvē, tad lai viņš neaiz-

raujas un nepriecājas par to, jo viņa pienākums un

atbildība ir kļuvusi lielāka un nopietnāka. Cilvēki

nokļuvuši zemākās un nabadzīgākās sabiedribas sta-

\ oklī, lai nesarkst un nekaunas par tol

Viņu pienākums ar to ir lielāks; viņi iznes uz

saviem pleciem visu šolaiku civilizāciju, jo no viņu

pūlēm un darbiem dzīvo visa cilvēce. Nabadzībai

priekš visiem vajaga būt svētai, tāpēc, ka visas ga-

rīgi apgarotas cilvēku dvēseles, kuras ir dzīvojušas
šinī pasaulē, vienmēr ir raudzījušās uz nabadzību,

ar labsajūtu. Viņas zināja, ka darbs, trūkums un

ciešanas, attīsta viņu dzīves spēku, bet bagātība
mazina un vājina to. Tādēļ neapskaudīsim ba-

gātus, jo viņu ārējais spožums un greznība slēpj
daudz morālisku zemiskumu. Neaizmirsisim, ka

zem mūsu nabadzības bieži slēpjas augstā labsa-

jūta, pašaizliedzība, mīlestība un līdzjūtība uz cil-

vēkiem. Atminēsimies, ka sabiedrība dzīvo, aizstāv

sevi no ienaidniekiem, atjaunojas tikai caur darbiem,
asinīm un pastāvīgi iznicina vājākos un mazākās

pasaules!

Egoisms.

Egoisms ir lepnības brālis un rodas no tiem

pašiem pricipiem. Viņš ir viena no šausmīgākām
dvēseles slimībām, un sociālās labklājības ļaunums.
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Egoisms paralizē un vada neauglību visos

cilvēka centienos uz labu.

Cīņai ar viņu jābūt pastāvīgai priekš katra

progresa un patiesības cienītāja.

Katrs no mums sastāda nedalāmu sabiedrības

daju un viss kas attiecas uz šo sabiedrību, attiecas

uz mums. Tas kas prot sadzīvot ar saviem tuvi-

niekiem, nebaidās no egoisma, viņam ir pietiekoša

paškritika, lai kritizētu savus darbus. Viņš neko

nedara, pirms nepārdomā, vai tas ir labs vai (auns,

nejautājis sev, vai tas var būt kaitīgs, vai nekaitīgs
solis pret sabiedrību, kurā viņš pieder. Ja izrādās,

ka šis darbs ir izdevīgs tikai viņam vien, bet kai-

tīgs sabiedrībai, tad viņš no tāda darba atsakās.

Skopums — viena no egoisma riebīgākām formām.

Viņa pierāda cilvēka dvēseles zemiskumu. Skopu-
lis savā mīlā uz zeltu cietsirdīgi aplaupa savus

tuviniekus un atstāj tos nabadzībā. Neviena līdz-

jūtības izjūta, kāda mājo labsirdīgā cilvēkā nevar

rasties skopulī.

Skaudība un skopums moca to, soda to ar

briesmīgiem piedzīvojumiem, nākošās dzīvēs. Nekas

nevar līdzināties ar to izmisumu, kuru skopulis pār-
dzīvo aizkāpa pasaulē, kad viņš redz savas bagātī-

bas izgaisušas. Visi tie, kuri ilgojas pēc garīgās

pasaules, baidās no šī briesmīgā netikuma.

Egoisms nes pats sevī savu sodu. Visā pa-

ssulē egoisms redz tikai sevi vienīgu; viss pārējais

priekš viņa ir mazvērtīgs, neinteresants. Lai gan

egoisms sastopams visās sabiedrības šķirās, tomēr

šis netikums visvairāk piederas bagātiem, nekā na-

bagiem. Vai bagāts cilvēks zin, ar kādām pūlēm
tiek radīti tie tūkstoši priekšmeti, kuri sastāda spo-

žumu un greznību viņa apkārtnē. Nesēdīsimies
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nekad pie labi servēta galda, neiedcmādamies par

tiem, kuri cieš trūkumu.

Vienīgi šī doma atturēs mūs no lielas gārd-
ēdības.

Domāsim par tiem miljoniem cilvēku, kuri no-

liekusies un sviedriem vaigā, nelabvēlīgos apstākļos

par niecīgu algu, savāc no zemes produktus, kuri

tiek pasniegti mūsu izpriecas viesībās un spodrina
mūsu dzīvi. Atminēsim, ka lai apgaismotu mūsu

greznās telpas un tās apsildītu, tūkstošiem {audis

rokas zemes dziļumos un izvāc no turienes šo sil-

tumu un gaismu. Lai izgreznotu mūsu zalonus

spoguļiem un mirdzošiem kristāliem, miljoniem cil-

vēku pie uguns krāsnīm pavada savu mūžu.

Mums jāatcēras, ka viss tas komforts, kuru

mēs izmantojam pašu vajadzībām ar vienaldzību,

viss viņš ir prasījis daudz pūlu un ciešanu mazā-

kiem brāļiem. Sī doma lai dziļi iespiežas mūsu at-

miņā, lai seko un savalda mūs; ka uguns zobens

viņa izdzīs egoismu no mūsu sirdīm un pavēlēs

mums visus spēkus, līdzekļus un zināšanas ziedot

nelaimīgo līdzcilvēku labklājībai.

Tikai tad egoisms būs apkarots, kad izzudīs

privilēģijas un nevienlīdzīgas attiecības starp cilvē-

kiem Katrs pēc savām spējām un attīstības ņems

dalību vispārējā cilvēces izveidošanā. Pateicoties

mūsu nākamības, esamības atzīšanai, zolidarisma

ideja ņems virsroku un līdzīgi tam, kā šī ideja iz-

platīsies pa visu pasauli, cilvēces sabiedriskais un

sociālais stāvoklis uzlabosies «brālīgā mīlestība",

kuru tagad nenozīmīgi atkārto daudz ļaudis, nā-

kotnē būs sasniedzis pilnību. Mēs mācīsimies dzī-

vot līdzi līdzcilvēku dzīvei, priecāties līdz ar viņiem

un tad viņu ciešanas būs arī mūsu ciešanas. Tad

mūsu pasaulē nedzirdēsim žēlabas un nebūs cieša»
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nas. Lielā cilvēces, saime spēcīgā vienībā ar ātriem

so)iem dosies pa ceļu uz sev nozīmēto mērķi.

Mīlestība uz tuvāku.

Bieži dzirdam sabiedrībā kurnēšanu par strād-

niecības rupjībām un dzīvnieciskām kaislēm, bet

vai mēs domājam par to, kādu izglītību un audzi-

nāšanu tie ir baudījuši un par tiem ļauniem piemē-

riem, kuri viņus no bērnības uz to pavedina?

Dzīves oīņa, ikdienas trūkums, padara viņu

darbu ļoti smagu un nepanesamu. Viņiem nepaliek

pietiekoši daudz laika sava prāta attīstīšanai.

Zinātnes labums, izpriecas un māksla, tiem ir

nesaprotama un nepazīstama. Ko viņi zin par mo-

rāles likumiem un par savu likteņa ceju. Grūtā cīņa

ar trūkumu, maizes iegūšanai, ikdienas un vienmēr

saista viņa domas. Vai mums nav jānosarkst, par

to, ka bagātnieki iešķiež savas iiagātības izpriecās
un izsmej šos cietējus. Bet nabagais pašaizliedzīgi
ziedo visus savus spēkus, lai palīdzētu līdzcilvēkam,

kādēļ nabaga grasis, kuru tas dala ar savas nelai-

mes līdzcilvēku, ir vērtīgāks, nekā bagāta cilvēka

lielās dāvanas. Ir tūkstošiem gadījumu kur nepie-
ciešama ir mūsu palīdzība.

Būsim līdzjūtīgi pret tiem, kuri ir krituši cīņā

ar savām kaislībām un iet par ļaunu ceļu Viss

ko cilvēks dara savam līdzcilvēkam, tiek mums

simtkārtīgi atmaksāts. Cilvēka pilnība pastāv mīle-

stībā un patiesībā uz savu līdzcilvēku.

Mīlestība.

Mīlestība ir debess un zemes dvēseles dievī-

bas spēks un savieno izplatījumu pārvalda un pa-

dara to auglīgu.
Mīlestība ir Dieva skats. Bet nenosauksim

mīlestību par kaislību, kas attīstās mūsu dzimum-
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dzīves vēlēšanās. Tas ir tikai vāja ēna, mīlestības

rupjš pakaļdarinājums.

Mīlestība nozīmē dzīvot priekš visa un priekš
visiem ziedot sevi pašaizliedzīgi līdz nāvei, cilvēku

labā. Ja jūs vēlaties zināt kas ir mīlestība, tad

raugaties uz lieliem gariem. Augstāk par visiem

ir Kristus, kuram visa morāle un reliģija saplūst
mīlestībā. Mācat šo mīlestību, Kristus prasa no

mums savaldīt savas jūtas un palīdzēt līdzcilvēkiem

un sniegt tiem līdzjūtīgi roku. Jo mūsu simpatiļai
ir jāizplūst uz visa, kas mūsu apkārtnē, uz lietām

un ļaudīm, uz visu to, kas palīdz mums eksistēt.

Uz neizsīkstošu tēva mīlestību, zem kura pūlēm ir

noritējusi mūsu bērnība, kurš daudz un ilgi ir pū-

lējies, lai nolīdzinātu mūsu smago dzīves ceļu uz

mūsu māti, kura sasildījusi mūs ar savu krūti, ar

uztraukumu sekojusi mūsu pirmiem soliem un cie-

šanām. Tēvzemei mums jāpateicas no visas sirds

par patvērumu, viņa dod mums kā mantojumu zi-

nātnes, kuras tā sakrājusi ro daudzām paaudzēm
visi mēs esam viena tēva bērni, vienas lielas ģime-

nes locekļi, tādēļ mums jāpietur svētais harmoni-

jas likums — mīlestība.

Noslēgums.

Kad materiālisms ir ižplatījies visur, vājinājis
cilvēka raksturu, tad garu balsis sludina mums

patiesību. Garu balss runā uz cilvēku: ,Mirsti, lai

no ļauna atdzimtu, atdzimsti, lai cīņā un ciešanās

tu varētu noskaidroties."

Spiritisms spožā gaismā mums parāda mūsu

pagātni, viņš atver jaunus ceļus cilvēcei. Pateico

ties spiritismam, mēs varam stāties sakaros ar tiem,

ko karsti mīlējām zemes dzīvē un kurus skaitījām
uz mūžu zudušus; mēs varam saņemt no viņiem
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padomus un norādījumus. Spiritisms norāda mums

morāles pirmcēloni un cenšas apvienot cilvēciskā

brālīgā mīlestībā. Viņš norāda cilvēcei mērķi vai-

rāk cienīgu un cēlu ka līdž šim. Viņa mācības nes

sevī garīgās pasaules mieru un tīcību, kā arī pār-

baudījumu. Cilvēces priekšā atklājas pati īstenība,

no to garu mācībām, kuri atstājuši zemi, bet nav

pārtraukuši sakarus ar mums. Viņi māca mums,

ka materiālisms ir īslaicīgs un mainīgs, bet ka ir

divas lietas, kuras izriet no Dieva un nes katn m

cilvēkam garīgu slavu t. i. gudrību un līdzjūtību.
«Cenšaties to iemantot un jūs būsiet laimīgi."

Beigas.
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(mazākas sumas var iesūtīt pastmarkās).

Grāmatu apgāde „Problēma4<

Rīgā, Elizabetes ielā N° 20, dz. I. Tājr. 29442.
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