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Mani draugi! 

Laime ir – kalpot cilvēku dvēseles glābšanai. 

86. 

Tā arī notiek, kad gars apzinās kalpošanu. Jauni spārni aug un apkārt gaiss dzied 

naktī. Gaismas ceļš parādās pārsteigtam skatienam. Un prāta slēdziens ceļ Vienīgās 

Patiesības svētnīcas pakāpes. Uzlabojiet smadzenes, iztīriet ausis, lūpas nomazgājiet. 

Paši būsit sava neprāta liecinieki. 

87. 

Manas rokas nepazīst mieru. Mana galva atbalsta darbu smagumu. Mans saprāts 

meklē lēmumu noteiktību. Pieredzes spēks veic svešu nespēku. Uz zaudējuma robežas 

ierosinu jaunas iespējas. Uz atkāpšanās līnijas ceļu cietokšņus. Ienaidnieks acu 

priekšā plivina karogu. Noguruma dienu devēju par atpūtas dienu. Neizpratni uzskatu 

kā gružus uz sliekšņa. Svētneskarto protu noslēpt darba drēbju krokās. Brīnums priekš 

Manis tikai pakava nospiedums. Vīrišķība priekš Manis tikai loks makstī. Apņēmība 

Man tikai pusdienas maize. 

88. 

Darbības īpašības. Ja darbība maza, tai vajadzīga dažādu, rokām darinātu lietu 

piepalīdzība. Turpretim, kad darbība kļūst liela, tad zemes priekšmeti tai nav 

vajadzīgi. Darbībai ir pirmais pārbaudīšanas akmens. Kad mags runā par veselu 

aptieku, tad tas nozīmē, ka viņa darbība ir apjomā ļoti šaura. 

Otrā darbības īpašība ir tās kustīgums. Līdzīgi pirmatnīgās matērijas viesulim patiesai 

darbībai vajag virmot no iespējamībām. Tikai lidojums var noslēgt izpausto gaismu 

nesošo domu.  

Trešā darbības īpašība ir tās pēkšņums. Katra prātus pārdzīvojušā darbība ir bijusi 

negaidītu domāšanas ceļu rezultāts. 

Ceturtā darbības īpašība ir tās nenotveramība. Tikai šī īpašība pasargā darbību no 

kaitīgiem uzbrukumiem. 

Piektā darbības īpašība ir tās pārliecināšanas spēks. Kā katrs zibens saista mūsu 

apziņu ar Kosmu, tāpat arī vajag, lai katra darbība pārsteidz mūs kā šķēpa ziba. 

Sestā darbības īpašība ir tās likumīgums. Tikai pasaules evolūcijas pamatu 

apzināšanās pavirzīs darbību ārpus maldīguma. 

Septītā darbības īpašība ir tās tīrā funkcija. Pa tās ceļu var bīdīt smagumus bez 

noguruma. Ir vienlīdz jāizprot kā miesas tā gara darbība. Jo pēc visa sacītā, domu 

darbība tomēr netiek pienācīgi novērtēta. Gribu Aizrādīt tieši tiem, kuri tic matērijai. 

Jūsu doma ir nervu centru emanāciju piesātināta un īpatnējā ziņā tā ir smagāka par 

daudziem mikroorganismiem. Vai tad jūsu doma nav matērija? Cik precīzi gan mums 
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vajadzētu apsvērt mūsu domas? Par viņām mēs nesam tādu pašu atbildību, kā cilvēks, 

kurš ļaunprātīgi rīkojas ar tvanu. Vienkāršāk ir domāt sākot no matērijas, jo kur gan ir 

tās robeža? Tā mācība par garu nostāsies līdzās matērijai. Tā tie, kas noliedz garu, 

sāks noliegt arī matēriju. 

89. 

Kad sasprindzētais Magnēts savāc visus spēkus, vajag izzināt katru enerģiju. Tādēļ 

jāzin, kādi spēki pieļaujami celtniecībā un kādi spēki var kaitēt. Izzināšanu var 

sasniegt tikai piekļaujoties Augstākajai Apziņai, jo tikai tīras tiekšanās mērogs var 

atklāt apstiprināto Kalpošanas nolikumu. Tāpēc jāiemācās atzīt visus augstākos 

likumus, uz tiem ceļot dzīvi. 

90. 

Protams, Kalpošanas ceļš var novest pie Augstākas zināšanas. Vienīgi tumsonība 

varēja novest planētu patlabanajā stāvoklī. Jo cilvēce zaudējusi tiekšanās daiļuma 

apziņu un celtniecības darbs nostiprinājies nošķirtības trulumā. Tādēļ Kalpošanas 

vienotība nākusi cilvēcei kā glābšana. Jo viss jaunveidošanas spēks turas uz 

Hierarhijas. Tā varenais pavediens apvieno visu Kosmu. Patiesi, tikai pilnīgajā Dižā 

Kalpojuma aptveršanā var izprast Gara daili un Hierarhijas vareno spēku. Izplatījums 

sauc uz dižā Likuma pildīšanu, jā, jā, jā! Tā izveidojas patiesās evolūcijas pakāpes. 

91. 

Tāpēc vienīgi pilnīga Diža Kalpojuma izpratne var dot mācekļiem tiekšanos uz 

manifistēto Hierarhiju. Kad gara jaunrade spēj ietvert Dižo Kalpojumu, tad visi ceļi uz 

Mums – atvērti. Tādēļ tiekšanos pildīt norādījumus var apstiprināt kā impulsu, kas 

ved uz augstākajiem Vārtiem. Tālab lai sargā visas pērles. Tā iespējams piepildīt visas 

dotās iespējas. Tik sasprindzēts un piesātināts laiks! Tāpēc lai mācekļi cenšas iet 

vienā ritmā ar notikumiem, un vajag sasprindzēt apziņu unisonā ar notiekošo. 

92. 

Atšķelšanās no vadītāja aptur gara evolūciju, jo ķēdes saraušana ved pie 

norobežošanās un liek šķēršļus gara jaunradei. Patiesi, tikai vienotība ar Gaismas 

Avotu virza garu, patiesi! Tā tiekšanās uz Augstāko Hierarhiju dos visas iespējas un 

piesātina garu ar Kalpošanas vareno spēku. Gaismas orbītas veidojas ar atbilstību un 

Augstākās gribas pildīšanas varenību. Tā veidojas ceļš uz Bezrobežību. 

93. 

Jums var jautāt – kā iezīmējas Kalpošanas ceļa sākums? Protams, pirmā pazīme būs 

atsacīšanās no pagātnes un pilnīga tiekšanās uz nākotni. Otra pazīme būs atskārsme 

sirdī, ne tāpēc, ka tā vajadzīgs, bet tāpēc, ka citādi nav iespējams. Trešā pazīme būs 

baiļu atmešana, jo ar Valdoni apbruņotais ir neievainojams. Ceturtā būs nenosodīšana, 

jo tam kas tiecas nākotnē, nav laika nodarboties ar vakardienas atkritumiem. Piektā 

būs visa sava laika aizpildīšana ar darbu nākotnes labā. Sestā būs prieks par 
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Kalpošanu un sevis visa veltīšana pasaules labā. Septītā būs garīgā tiekšanās uz 

tālajām pasaulēm, kā ceļš nolemtais. Pēc šīm pazīmēm ieraudzīsiet gatavu un 

kalpošanās izpaudušos garu: tas sapratīs, kur pacelt zobenu pār Valdoni un viņa vārds 

nāks no sirds. 

94. 

Tāpēc jāattīsta sevī, vispirmām kārtām, vērība un jāpiegriež nemitīga uzmanība 

jaunradei, kas notiek ap svētneskarto Hierarhiju. Tikai kad mācekļi sasniegs šo 

kārtību, varēs cerēt, ka nāks nolemtās saknes. Tāpēc jāuzturas ar vislielāko 

apzinīgumu (godprātību) un modrību pret visu, kas notiek ap Fokusu. Katra vērā 

neņemta kļūda uzplauks savā ziedā. 

95. 

Māceklim Kalpošanas ceļā jāliek lietā visas labākās gara un apziņas tiekšanās. 

Jaunradot vajag saprast, ka tikai labāko parādību pielietošana dos atbilstīgus 

rezultātus. 

Tā mācekļiem ceļā jāpauž labākās tiekšanās un trauksme uz Hierarhiju. 

96. 

Kādi pasākumi gan ieiet dzīvē bez liela sprieguma? Jo katra jaunrades pakāpe ir lielu 

kauju apstiprinājums. Jo katrai kaujai ir savs uzdevums un katram notikumu rakstam 

sava nozīme. Tādējādi tiem, kas iet ar Gaismas spēkiem, jāzina, ka bez sprieguma 

pilnas kaujas nav uzvaras. Tā, kad apstiprinās dižās uzvaras pakāpe. Gaisma 

mācekļiem jāizjūt visa gara neatlaidība un visa darbību nesatricināmība. Kad cilvēcei 

tika dots pamatu apstiprinājums, tad katrs spriegums tika pieņemts kā tālākais impulss 

jauniem veidojumiem. Tā evolūcijā katrs karogs tika apstiprinās ar paustās 

nelokāmības dižumu. Patiesi, tikai tā iespējams uzvarēt. 

97. 

Kalpošana bieži pieņem kā apgalvojumu, pilnīgi pretēju Patiesībai. Pieņem Kalpošanu 

kā parādību, kas neatbilst īstenībai. Pieņem Kalpošanu kā ceremoniju, kā ritmu, kas 

nejauši ienācis dzīvē. Bet vajag atskārst, ka Kalpošana ir ķēde, kas tuvina augstāko un 

zemāko, kas apstiprināta dzīvē un ko iepriekš norādījusi izpaustā būtība. Tā visa 

Kalpošanas ķēde ieiet Labuma Hierarhijā. Tā visas darbības izveido sakaru ķēdi, 

tāpēc Hierarhijas likums var mūs novest pie Augstākā Labuma. 

98. 

Dižās kaujas laikā ļoti jāpiesargājas. Bet galvenais noteikums ir pārliecība, ka 

aizmugurē draud svārstīgums, kas rada nodevību. Jāatceras, kā Mēs pakāpeniski 

ieguvām sirds īpašības un sagatavojāmies dižai darbībai. 
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99. 

Tie, kas uzsākuši Dižā Kalpojuma ceļu, dažreiz baiļojas, vai viņiem pietiks garīgo 

krājumu nemitīgai atdošanai? Tiesa, viņi zina, ka devīga roka nekļūs nabaga, bet tiem 

grūti to piemērot garīgā nozīmē. Bet sacīts arī par debesu putniem, kuriem pietiks 

graudu rītdienai. Patiesi, sadarbojoties ar Hierarhiju, neizsīks garīgais krājums. 

Neapklusīs sirds, kas glabā Valdoņa attēlu. Tālab nav jābaiļojas, ka gara krājums 

izsīks – tas ir neizsmeļams. Šos dārgumus var izdalīt, tikai cieši jātur sidraba saite. 

100. 

Kur gan tās jūtas, kur gan tā substance, ar ko pildīsim Dižā Kalpojuma Kausu? 

Savāksim tās jūtas no labākiem dārgumiem. Atradīsim to drumstalas reliģiozā 

ekstāzē, kad sirds trīc par Augstāko Gaismu. Atradīsim to drumstalas sirds mīlestības 

izjūtā, kad mirdz pašaizliedzības asara. Atradīsim to varoņdarbā, kad cilvēces vārdā 

spēks vairojas. Atradīsim dārznieka pacietībā, kad tas pārdomā par grauda noslēpumu. 

Atradīsim vīrišķībā, kas tumsu šķeļ. Atradīsim bērna smaidā, kad tas sniedzas pretīm 

saules staram. Atradīsim visos lidojumos, kas aiznes Bezrobežībā. Dižās Kalpošanas 

jūtas ir bezrobežīgas, tām jāpiepilda mūžam neizsmeļamā sirds. Svētās trīsas nekļūs 

par ikdienišķu virumu. Cēlākās Mācības izvērtās sausā čaumalā, kad tās zaudēja šīs 

trīsas. Tālab kaujā domājiet par Kalpošanas Kausu un dodiet zvērestu, ka svētās trīsas 

jūs neatstās. 

 

 


