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.Tāpēc esat pilnīgi, tā kā Jūsu Tēvs debesis ir pilnīgs".

<Mat. evaņ. 5. nod. 48. p.)

šie lielā cilvēces Mācitāja vārdi ir guvuši jo lielu nozīmi

pēdējā laikā, kur pār pasauli šalc daudz jaunas garigas idejas

un dzimst jaunas atziņas.

Agrāk par aksiomu, par acim redzamu patiesību pieņemtā

doma, ka pasaulē viss ir slikts un nepilnīgs, ka tā tam jābūt un

labāki nemaz nevar būt — ši doma pamazām dod vietu citai at-

ziņai, proti, ir gan ši materiālā pasaule nepilnīga, bet viņa var

tapt daudz, daudz labāka un tuvāka dievišķīgai pilnībai — per-

fekcijai

Šī doma, ka mēs varam tapt labāki un pilnīgāki, ka mēs

ari savu apkārtni varam veidot labāku, un ka mēs to netikai va-

ram, bet tas mums ar Kristus norādījumu ir uzlikts pat par pie-

nākumu, dod mums sparu un drosmi cīņai ar dzīves jaunumiem

Lai mēs varētu stāties pie sevis un savas dzīves labāk vei-

došanas, mums skaidri jāzin, kādi mēs esam pašu laiku un kādi

mēs gribētu būt, kāda mūsu dzīve ir tagad un kāds ir dzīves

pilnības ideāls.

Lietojot vārdu
B
mēs" jāpiezīmē, ka zem šā vārda es gribē-

tu saprast šo laiku vidus mēra cilvēku, izslēdzot tos retos no

mums, kas jau garīgās pilnības ziņā ir pacēlušies pāri vidus mē

ram.

Tā tad, kādas ir mūsu dzīves asākās nepilnības? Vai mēs

esam tādi, kādiem mums, pēc augstākās gribas nolikuma jābūt,

proti, laimīgiem, veseliem, spēcīgiem un labiem? Ka liekas gan

ne: mēs esam vāji, nespēcīgi, slimi, ļauni, nemierīgi, bailīgi un

visādu rūpju nospiesti. Visi šādi ļaunumi dara mūs nelaimīgus

un liek mums skatīties uz skaisto, jauko pasauli, kā uz „bēdu

leju.
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Bet Kristus teic: „Esat pilnīgi". Un pilnība Izslēdz visus

šos Jaunumus Tā tad, pēc Kristus mācības, mēs varam visus

dzīves ļaunumus mazināt vai galīgi pārvarēt Pie tādas atziņas

ir nākusi arī modernā dzīves mācība — Jaunā Gara (The new

thought) filozofija, kas rāda ceļu, kā pārvarēt ļaunumu un tuvo-

ties garīgai un fiziskai pilnībai. Šis ceļš ir meklējams tikai ga-

rīgā sfērā; jo gars ir tas, kas veido visu pēc savas līdzības, pro-

ti, dara labāku un pilnīgāku.

Tā tad, lai mēs Varētu tuvoties pilnības ideālam, mums jā-

veido un jāuzlabo savs garīgais .es", kas ir visu garīgo īpašību

kopība.

Cilvēka garīgo būtību sastāda viņa domas, jūtas, impulsi,

simpātijas, antipātijas, griba, intereses un tā tālāk Pie cilvēka

garīgā „cs
v pieder arī rakstura īpašības.

Mūsu garīgās īpašības var būt pozitīvas vai negatīvas, tas

ir tādas, kas mūs tuvina, vai attālina no garīgās pilnības. Garī-

gās īpašības lielā mērā iespaido domas, jeb domāšanas veids.

Tādēļ apskatīsim vispirms, kādas ir domas un kādām tām jā-

būt.

Ari domas ir pozitīvas vai negatīvas, tās var vai nu sek-

mēt, vai aizturēt mūsu attīstību. Mēdz pat teikt, ka ikkatris cil-

vēks esot tāds, kādas viņa domas.

Modernās atziņas māca, ka domas nav tikai vienkāršs sma-

dzeņu šūniņu process, kura darbība aprobežojas tikai smadzenēs.

Tās ir kaut kas daudz reālāks un tām piemīt veidojošs spēks.

Katrai domai ir tieksme realizēties jeb pārvērsties par īstenību.

Cilvēka domām piemīt zināms veidojošs spēks. Tādēļ, lai

mēs paši taptu labāki un mūsu dzīve pilnīgāka, mums galīgi jā-

atmet negatīvā domāšana un jāpieturas tikai pie pozitīvām do-

mām. Negatīvās, jeb traucējošās domas ir naida, skaudības, ne-

spēcības, īdzības, rūpju, bailības un daudz citas negatīvaas do-

mas.

Naida domas darbojas ne tikai uz šo domu objektu, bet

vēl vairāk uz pašu domātāju. Tās rada traucējumus organisma

darbībā, pārveido sejas pantus un piedod arī atstumjošu īpašību

mūsu garīgai atmosfērai — aurai. Naida un nelabvēlības domas
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noslēdz pie mums pieeju visam labam, bet atstāj ceļu vaļā ļau-
numam. Naida domas ne tikai veic savu ārdošo darbu apkārt-

nē, iespaidojot uz ļaunu mūsu tuvākus, bet atgriežas pie mums

pašiem atpakaļ un nes lidz visu viņās ielikto ļaunumu. Naida

un skaudības domas pilnīgi izslēdz laimes un prieka sajūtu.

Pilnīgi pretēju iespaidu uz apkārtni un uz mums pašiem

dara mīlestības un labvēlības domas. Tās pievelk visu la-

bo pie mums, bet noslēdz ceļu ļaunumam. Viss, par ko mēs

domājam ar mīlestību, tiecas uz mums, nāk mums tuvāk un pa-

līdz mums pārvārēt dzīves grūtības. Ja naids rada naidu, tad

vēl jo vairāk mīlestība rada mīlestību.

Ļoti traucējošs faktors ceļā uz garīgu attīstību ir mūžīgas

rūpju un raižu domas, šīs domas atņem mūsu garam spēku

lidot augstumos un sien to pie zemes lietām un dažādiem sīku-

miem Rūpju nomāktais cilvēks nekad nejutīsies brīvs un tam

tāpat ir nezināma un sveša prieka un laimes sajūta. Norūpēju-

šamies cilvēkam arvien ir bailes no kaut kāda bieži iedomāta,

draudoša ļaunuma un šīs bailes tam atņem drosmi un saista ta

rīcības brīvību. Nepadoties rūpju domām nenozīmē būt bezrū-

pīgiem un vienaldzīgiem. Pret ļaunumu mums arvienu jācīnās

un tas ar visiem spēkiem jāatvaira. Bet redzēt ļaunumu tur, kur

viņa nav, un baidīties no iedomātām briesmām — tas nav mūsu

pienākums. Pārvārēt rūpju domas mēs varam ar ticību un paļā-

vību Visaugstākā gribai. Bez Viņa ziņas mums nekrīt ne mats

un tā tad arī nekāds netaisnis sods mūs neķers. Bet ja sodu

būsim pelnījuši, tad ari rūpes un raizez mūs neglābs no tā.

Rūpēm tuvu rada ir baiļu domas. Mēs baidāmies no āt-

ras slimības, no nāves, no nelaimes, bada, nabadzības, kara un

no citām, briesmām, šis baiļu domas mums nekā nedod un ne-

vienu ļaunumu nenovērš, bet tikai aprij mūsu garigos spēkus,

kas būtu jānodarbina citā virzienā. Ar Šādām domām mēs tikai

tuvinām sev visu to, no ka baidāmies. Tādēļ mums ar discipli-

nētu prātu šādas domas vienmēr jāatvaira un jādomā taisni pre-

tējais, proti, ka tā pati Vispēcīgā Griba, pēc ka nolikuma mēs

esam nākuši pasaulē, tā pati mūs glābs no visa tā ļaunuma, kas

mūs brižam liekas tik tuvs un draudošs. Domāsim arvienu, ka

Jauna slimība mums nevar uzbrukt, un ka nekāda liela nelaime
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mums nevar notikt, ka badu un nabadzību mēs nekad nepiedzī-

vosim, ka ļauno karu novērsīs valsts vīru saprāts un tā jo pro-

jām. Tad tā arī būs!

Garīgā attīstība prasa ari, lai cilvēks nekad nepadotos drū-

mumam un īdzībai. Drūms gara stāvoklis kavē fizioloģiskas
norises organismā un apgrūtina garīgo darbu. īdzība ir jāpārvar

ar piespiešanos un ar stipru gribas spēku jāuztur gaišs un pū-

cīgs gara stāvoklis Nekādas nepatikšanas un kavēkļi nedrīkstē-

tu novest pie īdzības. Jāzin ka kavēkļi un grūtības nav priekš

tā domāti, lai mūs darītu bēdīgus, bet visi šķēršļi mūsu ceļā ir

priekš tā, lai mēs tos pārvarētu un tādā ceļā pavairotu savus

spēkus. Ari nekādās bēdās un ciešanās mēs nedrīkstētu pado-

ties izmisumam. Arī ciešanas nes mums lielu svētibu, jo tanīs

skaidrojas mūsu gars un rodas jaunas atziņas. Ja nebūtu bēdu

un ciešanu, tad mūsu dzīve būtu nepilnīga un mēs nezinātu kas

ir prieka un laimes sajūta.

īdzībai tuvu stāv dzīves apnikuma sajūta Tā rodas,

ja mēs savas drūmās bēdu, skumju un bezcerību domas neap-

spiežam, bet kultivējam un audzinām tās lielas. Katris ļaunums,

kas netop apkarots, attīstās un aug augumā, līdz mēs krītam vi-

ņam par upuri. Tā tas ir arī ar nepareizām domām, kuras ne-

apspiežot mēs ārdam savu dzīvi.

Pārkārtojot savu domāšanas veidu, mums jāpiegriež vērība

arī savām tieksmēm, dziņām, simpātijām, antipātijām un citām

īpašībām. Daudzas no šām mūsu rakstūra īpašībām ir negatī-

vas, noteikti kaitīgas un apkarojamas. Ciņa ar savām nega-

tīvām īpašībām ir ļoti grūta Šī ciņa mums tomēr jāuzņemas, ja

gribam tuvoties pilnības ideālam.

Vispirmā kārta apkarojamas tieksmes uz kaitīgām bau-

dām. Tādas varētu būt: tieksme uz alkohola lietošanu, smēķē-
šanu, nepareizu baribu, pārmērīgu barības uzņemšanu, seksuālo

pārmērību un vēl citas. Šāda tieksmju apmierināšana kaitē mū-

su organismam un kavē gara darbību. Padoties šām tieksmēm

tā tad nozīmē: tapt garīgi un fiziski nespēcīgam, nodot sevi ve-

cumam, bezsekmibai, slimību varai, un priekšlaicīgai nāvei, še
nu iebildis, ka daži smēķētāji vai dzērāji dzīvo tomēr pietiekoši



ilgi un pie tam nav bezsekmīgi un nelaimīgi Tas ir gan tiesa,
bet atmetot šos netikumus, tie dzīvotu vēl ilgāki un būtu vēl

daudz laimīgāki

Garīgā attīstība prasa pareizu dzīves veidu. Tas nozt

nu-. atstāt visu to nedabīgo, pārmērīgo, pārsmalcināto, ar ko tik

bagāta kultūras cilvēka dzīve. Jālieto vienkārša, galvenā kārtā

augu barība, jāuzturas saulē un svaigā gaisā. Jāizbēg no fizis-

kas un garīgas pārpūlēšanās, tāpat ar no bezdarbības.

Garīgās dzīves izkopšana nevar notikt bez fiziskas ķer-

meņa kultūras. Mūsu miesa ir gara mājoklis. Neglītā, vājā

un slimā ķermenī nevar mājot pilnīgs gars. Visas garīgas nori-

ses notiek caur fiziskiem miesas orgāniem. Ja nu šī miesa ir

nevarīga, tad ari gara izpausmes nevar parādīties visa pilnība

Miesa ir gara ierocis un darba rīks. Bet ar sliktu darba rīku

nevar stra*dā*t arī labs meistars. Tad nepieciešami rūpēties par

to, lai mūsu miesa būtu vesela, spēcīga un daiļa. To mēs pa-

nāksim, izvedot dzivē veselības mācības noteikumus. Jazin, ka

veselības mācība pavisam ir kaut kas cits, ka maciba par slimī-

bām. Veselības un skaistuma avots nav aptieku zāles, bet gan

dabas elementi: saule, gaiss, ūdens un pareiza barība. Tādēļ
ikkatram jāiegūst zināšana par Šo elementu pareizu izmantošanu

un pielietošanu.

Stūdējot dabas un visa kosmosa likumību, mēs redzam, ka

visam, kas tur atrodams, ir savs mērķis un uzdevums. Ik katris

kosmosa ķermenis ir savā vietā un lietā, ik katris stāds, dzīv-

nieks, kukainis un tā tālāk pilda savu uzdevumu. No tā izriet,

ka ari cilvēkam ir savs mērķis un uzdevums, kas tam jāizpilda.
Mēs esam laimīgi, ja varam šo uzdevumu izpildīt, bet neesam

apmierināti, ja nevaram to veikt.

Par iemeslu šai nevarībai parasti ir mūsu gribas vājums
Ari iepriekš minētos garīgās attistibas noteikumus mēs nevarēsim

izpildīt, ja mums gribas spēks būs vājs un neattīstīts

Kas tad īsti ir šis bieži daudzinātais gribas spēks? Ta bū-

tība izteicama īsos vārdos: spēja darīt tikai to, kas vajadzīgs, un

nedarīt nekad to, kas nav vajadzīgs. Ar citiem vārdiem sakot,

gribas spēks ir spēja sekot loģiskiem prāta slēdzieniem.

7
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Mūsu būtības saimnieks ir — prāts. Griba — prāta izpildu

spēks, gribas šķēršļi — jūtas, tieksmes, impulsi un dažādas rak-

stūra īpašibas.

Cilvēks ar vāju gribas spēku nevar vest sevi uz garīgu pil-

nību. To neatvairāmi vilks atpakaļ viņa miesas prāts — kārības,

Sliktas tieksmes un instinkti. Tādēļ ikkatram nepieciešami vaja-

dzīgs audzināt, attlstit un izkopt savu gribas spēku. Par gribas

spēka attīstīšanas praktiskām metodēm ir ieteicams griezties pie

speciālas literatūras. *)

Stipra griba ir tas faktors, kas dod mums iespēju apkarot

minētās negativās domas un ar tām saistītas nevētāmas rakstūra

ipašibas. To vietā mums jāstājas pie pareizas garīgas no-

stādīšanās, jākultivē pozitīvās domas un vēlamās īpašības.

Vispirmā kārtā mums ir nepieciešams nepārtraukts garīgs

līdzsvars. Tas nozīmē, nekad neļauties aizrauties no jūtu im-

pulsiem, bet arvienu pieturēties pie mierīga garīga noskaņojuma.
Nekad neuztraukties, nedusmoties, neaizrauties galējībās. Domu

gaita jāvirza iekšējā optimisma gultnē. Jāattīsta savas vērtības

apziņa. Zinot to ka cilvēks ir dievišķīga augsta un cēla būtne

mēs atturēsimies no zemām domām un zemiem darbiem. Attie-

cīgi jāpārkārto arī mūsu darbība. Arī tā drīkst būt vērsta tikai

uz cēliem, augstiem mērķiem. Mēs nedrīkstam strādāt tikai se-

vim vien. Šādt vienpusība radīs mums mazvērtības un nevaja-
dzības apziņu, kas kavēs mūsu attīstību. Mūsu darbam ir jābūt

tādam, kas nes kaut kādu labumu ari mūsu līdzcilvēkiem, tautai

vai valstij. Mūsu darbībai jābūt mērķi apzinošai un mērķtiecī-

gai. Izklaidits, saraustīts, bezmērķa darbības veids nenesis ne-

kādu labumu ne mums, ne arī kādam citem.

Ļoti lielu lomu cilvēka dzīvē spēlē reliģija. Reliģijas iz-

pratne noteic cilvēka dzivi un darbību. Kas tad ir ši reliģija?
Vienkāršos vārdos izteicot tā ir nojauta, ticība vai zināša-

na par dievības esamību un cilvēka gara nemirstību.

•) leteicama M. Brantoma grāmata «Garīgo spēju attīstīšana" Da-

būjama M Apiņa grāmatapgādnieelba,Rīgā, Krišjāoa Barona iela 16-18.

Maksa U 1 —.
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Bez šādas ticības vai zināšanas mēs nevaram tuvoties pilnības
ideālam, jo atmetot dievības esamību, tas zaudē priekš mums

katru nozīmi Par iznīcīgām lietam tak nav vērts tik daudz cī-

nīties, ciest un strādāt, kā to prasa garīgās attīstības ceļš. Bet

mums ir pietiekoši daudz iemeslu ticēt, vai bflt pārliecinātiem
par dievišķīga pirmsākuma esamību. Tāpat arī mums nevar būt

šaubu par mūsu attīstības turpināšanos pēc nāves. Pie šādas

nešaubīgas atziņas mūs noved nevien loģiska domāšana, bet ari

acīmredzami fakti un mistiskas parādības.

Mūsu uzdevums šeit nu būtu — iegūt pēc iespējas skaidrā-

ku reliģisku ispratni, un tuvoties patiesībai cik tuvu vien iespē-

jams ar mūsu cilvēcīgo prātu. Šo mērķi mēs sasniegsim, ja stu-

dēsim un pētīsim visu to, kas attiecas uz garīgās dzīves parā-
dībām un cilvēka attiecībām ar dievību.

Gara dzīves kultūras tālākā nepieciešamība ir — estētis-

ko jūtu izkopšana. Tair skaistuma un daiļuma parei-

za izpratne, Daiļumam jātop par dzīves nepieciešamību. Visur,

pie sevis, ap sevi un apkārtnē jārada cik vien iespējams vairāk

daiļuma. Skaistums ir harmonija un saskaņa. Tas rada harmo-

niju mūsu garīgā dzīvē un pavairo mūsu garīgos špēkus.

Liela nozīme mūsu garīgā dzīvē ir prieka sajūta.
Prieks dara cilvēku labāku un veicina visas norises viņa būtībā.

Prieku nevar sajaukt ar izpriecu. Cilvēks var nodoties izpriecai

un pie tam nemaz nebūt priecīgs. Lai sajustu īstu prieku, ne-

pieciešama garīga harmonija, fiziskās būtības un garīgās dzīves,

saskaņa. Prieku dod apziņa par izpildītu pienākumu pret sevi,

pret līdzcilvēkiem, tautu vai ciļvēci. Nepildot savu dzīves uzde-

vumu cilvēks nevar sajust prieka.

Ir teikts, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien. Katrā no

mums ir prasība pēc kaut kā augstāka, kas stāv augstāk par

fizioloģiskām norisēm. Ši tieksme nedrīkst tapt apspiesta. Tas

jāņem vērā jau audzināšanas darbā, attīstot bērnos dziņu uz

augstākiem ideāliem. Ši tieksme var rast savu piepildījumu

mākslā, zinātnē vai reliģiskā dzīvē. Tāpat ari mīlestība uz līdz-

cilvēkiem, tautu vai cilvēci vispār. Katram no mums vajadzig»

kaut kas, pēc kā mēs ilgotos, ko mēs mīlētu, kam ziedotu savu

darbu, rūpes un gādību.
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Lai paši saviem spēkiem mēs varētu nonākt pie patiesības

atziņas, mums jāmācas disciplinēta domāšana.

Disciplinēti domāt nozīmē izdomāt ikkatru domu līdz ga-

lam un novest to līdz loģiskam slēdzienam. Tas ir kaut kas

pretējs izklaidīgai domāšanai, kur doma vadis no ārējiem iespai-

diem, lēkā no viena priekšmeta uz otru., nekad nenonākdama

pie slēdziena.

Izklaidīga domāšana ir liels kavēklis priekš garīgās attīstī-

bas. Izklaidīgi domātāji ir nesekmīgi savā darbā un tie nevar

veikt nekādus lielus uzdevumus. Tādēļ mums, ja gribam savu

dzīves uzdevumu sekmīgi veikt, mnms jāpiesavinās māksla

koncentrēt domas.

Domas koncentrēt nozīmē — piepaturēt vienu domu, izslē-

dzot visas citas. To panāk sakopojot gribas un jūtu spēku uz

vienu centru un vadot to mērķtiecīgā virzienā. Koncentrācija tā

tad ir spēja vērst visus garīgos spēkus katrā laikā uz katru doto

priekšmetu, izslēdzot pie tam visas citas garīgās funkcijas. Šādā

veidā top radīta domas, domātāja un domu objekta vien i b a,

kas ir pamatnoteikums katrai sekmīgai darbībai. Koncentrēšanās

spēju var attīstīt ar attiecīgiem viugrinajūmiem, par ko zināšanu

var gūt speciālā literatūrā

.Cilvēks tuvojas pilnībai caur savu darbu", saka kāds filo-

zofs. Un tiešām, piedzīvojumi rāda, ka darbs mūsu dzīvē spēlē
daudz lielāku lomu, kā to mēdz domāt.

Ir liels garīgs baudījums redzēt savu labi veiktu dar-

bu. Tas dod mnms spēku un ierosmi veikt nākošo darbu vēl

labāki, un novest sava darba produktu vēl tuvāki pilnības ideā-

lam. Līdz ar to aug mūsu spēki un spējas, un mēs paši attīstā-

mies labāki uņ pilnīgāki. Tādēļ ik katris darbs, pat visniecīgā-
kais jārauga veikt cik vien iespējams labi, virzot uz to visu kon-

centrēto uzmanību.

Mūsu darbam jābūt tādam, kur mēs varam izlietot savus

spēkus un spējas. Tas nedrīkst būt mechānisks, kā tas ir lielās

fabrikās, kur ikkatris strādnieks dara vienmēr kādu vienu darbu,

piemēram, pieskrūvē kādu skrūvi, bet savu darba produktu tas

nekad neredz. Slīdošā lenta aiznes padarīto darbu un dod tādu
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pat jaunu. Šāds darbs neveicina garīgu attīstību. Cilvēks šo

darbu darot top mašinai līdzīgs nedzīvs veidotājs, bet ne māk-

slinieks — individuālists, kādam ik katram ne mums vajadzētu
būt. Tādēļ visiem šāda fdarba darītājiem vajadzētu meklēt vēl

citu darba lauku ārpus parastā darba, kur tas varētu ielikt savas

spējas un audzināt savus spēkus.

Mēs esam radīti darbam. Darbs audzina mūs un dara

mūs labākus. Tādēļ nekad nevajadzētu vairīties no darba. Cil-

vēki, kas spiesti dzīvot bezdarbībā, ir ne tikai nelaimīgi, bet ari

garīgi tukši un fiziski nespēcīgi. Tamdēļ darbs uzskatams par

neapejamu priekšnoteikumu garīgai attīstībai.

Mūsu ikkatra dzīves vērtība stāv ciešā sakarībā ar padaritā
darba vērtību. Labi padarīts darbs dara mūs pašus labākus un

tuvākus garīgai pilnībai.

Ikkatris darbs māca savu darītāju. Bet ikkatra mācīša-

nās ir garīga attīstība. Ar darba mācību vien tomēr nepietiek.

Mums jāmācas ari ārpus darba, visur un vienumēr. Mācīšanās

uztur gara svaigumu un pagarina jaunibu. Kas mācas, tas ir

arvienu garigi jauns, kaut ari tam būtu liels gadu skaits. Gara

spirgtums iespaido ari miesu un aizkavē tās novecošanu.

Katrai kustībai dabā un kosmosā ir ne tikai cēloņi, bet ir

ari mēiķ i s. Tādēļ ari cilvēka dzīve un darbiba nevarēs nori-

tēt bezmērķigi. Bezmērķa dzīve ir tukša un nepilnīga. Cilvēks,

kuram nav nekāda dzīves mērķa, savu dzīvi nedzīvo, bet to no-

veģetē. Tas nozīmē, ka viņš dzīvo fizioloģiski, bet ne garīgi. —

Mūsu dzīves mērķis nedrīkst balstīties uz šauri egoistiskām inte-

resēm. Tām jābūt saskaņotām ar vispārcilvēciskām, tautas un

valsts interesēm. Tiekšanās tikai pēc pašlabuma kropļo mūsu

garīgo seju un attālina mūs no pilnības ideāla.

Ceļus, kas ved mūs uz augšu varam sadalīt divās lielās

grupās. Vieni ved pie mērķa caur atsacīšanos, otri caur ciņu

un iegūšanu. Abi šie ceļi ir grūti un pilni neskaitāmiem kavēk-

ļiem, abi prasa no to gājējiem spēku, neatlaidību un ļoti lielu

pācietibu.

Starpība starp šo abu ceļu gājējiem ir ļoti liela. Pirmais

iet uz priekšu ar ciņu, izlietojot ikkatru līdzekli sava mērķa sa-
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sniegšanai. Ar stipru gribu un neizsīkstošu enerģiju, tas iet uz

priekšu. Nekādi šķēršļi dzīves ceļā to neattura no spraustā

mērķa sasniegšanas. Viņš iekaro varu pār citiem un iegūst ma-

teriālu bagātību,

Otro ceļu gājēji, turpretim atsakās no visiem materiāliem

labumiem. Vina mērķis ir citus mīlēt un tiem uzupurēties, ne-

meklējot sev nekāda labuma. Viņa laime ir citu cilvēku laime

un viņš ir uz visu gatavs, lai palīdzētu citiem. Savas personīgā»

laimes tiem nav.

Šādu cilvēku mērķtiecība ir gan cēla un laba, bet uz līdz-

cilvēkiem viņas iespaids nav visai liels. Tādē| otrā ceļa gājēji ir

stādāmi augstāk par tiem, kas iet pirmo ceļu. Otrā ceļa gājēji
var sniegt cilvēcei daudz vairāk derīga un vērtīga. Caur to ari

viņi paši iegūst vairāk priekš savas garīgās attlstibas.

Ikkatrā no mums ir dota tieksme pēc kaut kā augstāka un

cēlāka, ne kā tas, ko esam mantojuši piedzimstot. Bet neparei-

zais dzīves un domāšanas veids šo svēto dziņu ir aptumšojuši.

Daudzi cilvēki tiešām ne pēc kā necenšas, lai gan nav apmieri-
nāti ari ar savu pašreizējo stāvokli. Šādi cilvēki tumši nojauš,

ka viņi dzīvo uz parāda, resp. nesamaksā pasaulei par to, ko

no tās saņem, jeb ir saņēmuši, Viņi nojauš, ka viņu dzīve šeit

ir veltīga, un ka parāds tomēr būs jānomaksā, varbūt ar visām

procēntēm. Tāds ir dabas likums.

TādēJ neviens nedrīkst apspiest to svēto nemieru, to dziņu,

kas mums liek tiekties pēc augstiem ideāliem. Šie ideāli pareizi

jāapzinās un pastāvīgi jātur gara acu priekšā visā viņu skaistu-

mā. Tad mēs labāki pratīsim izvēlēties pareizo ceļu un mums

nepietiūks spēka tiem sekot.

Dzives grūtības un pretestības ir tik lielas, kā mums liekas

tās nepārvaramas. Bet parasti tā tas tikai liekas. Šaubām, tā-

pat kā bailēm, lietas acis. Dodoties cīņā ar ceiibu un nešau-

bīgu uzvaras gribu, mēs iziesim no cīņas kā uzvarētāji. Un ja

mēs ar krītam savu niērki nesasnieguši, ari tad ir labi: mēs savu

pienākumu esam izpildījuši.

Cilvēka dzīves uzdevums ir — tapt labākam un pilnīgākam.
Mūsu dzive ir tik daudz vērta, cik mēs šim ideālam esam tuvo-
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jušies. Mēs būsim dzīvojuši par velti, ja nebūsim visā dzīves

laikā ne kā ieguvuši garīgā ziņā. legūstot tikai materiālas

vērtības, kam ir īslaicīga uozime, mēs visā visumā nekā neiegūs-

tām.

Materiāla bagātība mums nekalpos vairs, kad būsim zemes

gaitas beiguši. Bet iegūtās garīgās vērtības nāks mums līdz ari

pār mūzikas slieksni un paliks mūsu neatņemams īpašums nāka-

mā, garīgā pasaulē. Tādēļ centīsimies iegūt pēc iespējas vairāk

šās neiznīcīgās bagātības . . .
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