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181. 

Labs darba rīks pārbaudījumos uzrādīs vienīgi jaunas īpašības. Patiešām, viss 

kvalitatīvi labais pārbaudījumu nebīstas. Ikviens pārbaudījums jau iepazīstinās ar 

jauniem apstākļiem, kuri būtu varējuši palikt nepamanīti. Kas bīstas pārbaudījuma, tas 

ir bailīgs nejēga. Kad cilvēks sirdī ir gatavs uzņemt visu dzīves pieredzi, tas nozīmē, 

ka viņš var domāt par augšupeju. Viņš spēj atšķirt, kas labs un kas ļauns. 

Kāda laime ziedot sevi vispārības labumam, ne abstraktai, bet apzinātai augšupejai! 

182. 

Jaunā laikmeta zīmes aug. Tās neiet bojā no kaujas. Puķes pļavās nemirst no negaisa, 

un lietus gāzes tās tikai atsvaidzina. Tā jāsaprot sadursmju nozīme. 

183. 

Jā, ikvienu, kas uzsācis kalpošanas ceļu vispārības labumam, neizbēgami sagaida 

visādi pārbaudījumi, kas ir pastiprinātā garīgā un intelektuālā darba sekas, arī 

izdzīvojamās karmas paātrināšana. Ja katrs domāšanas process kaut ko pārgroza mūsu 

karmā, tāpēc, ja tas virzīts uz svētīgu celtniecību, notiek arī attiecīga šķīstīšana, bet 

šāda šķīstīšana mēdz būt sāpīga. Svētība, ja mēs protam iemīlēt grūtības, jo vienīgi 

personīgā pieredze, personīgie pārdzīvojumi un ciešanas iemāca lielo pacietību un 

žēlsirdību, kādības, kas ir visu sasniegumu pamatā. 

184. 

Uz Vispārības Labumu netieksies vienīgi pārakmeņojusies sirds, bet domās vienīgi 

par paša dvēseles glābšanu un par augšāmcelšanos fiziskajā ķermenī! Nevis par sevis 

glābšanu jādomā, bet par dzīves varoņdarba upuri vispārības labumam. Daudzi, kas 

domājuši par vispārības labumu un tā vārdā upurējuši savu dzīvību, bijuši Dievam 

tuvāk nekā tie, kas ar lūpām piesaukuši Viņa vārdu un domājuši vienīgi par savu 

glābšanu. “Tas, kas mīl savu dvēseli, zaudēs to; bet tas, kas šajā pasaulē ienīst savu 

dvēseli, atradīs to mūžīgajā dzīvībā.” 

185. 

Kalpošanas ceļš, varoņdarba ceļš ir ļoti, ļoti grūts. Kas izvēlējies šo ceļu, tam jābūt 

gatavam uz visāda veida pašatteikšanos. Šķēršļi un grūtības pieaug reizē ar virzīšanos 

pa Ceļu. Protams, viņš saņems lielākas zināšanas, bet šīs zināšanas dzīvē viņam dos 

maz prieka; nebūs ar ko dalīties, nebūs kur tās pielietot, jo viņa atbildība pieaugs 

proporcionāli zināšanām. Bez tam arī pašas zināšanas viņam rada skauģus un 

nodevējus. Jo apkārtējā tumsa ir satriecoša. 

Smags ir varoņdarba ceļš un tas nevar tikt atvieglots, iekams cilvēces apziņa 

neizkustēsies jaunas pakāpes sasniegšanai. Ceļā ir smagi pārgājieni, kad māceklis ir 

atklāts pats sev, kad viņam pastāvīgi jāparāda visa sava attapība, visa sava prasme, un 

brīžiem pat Skolotāja Balss apklust. Bet īsts māceklis savā sirdī nes prieku un 
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tiekšanos, jo viņš zina, ka šī ir jauna pakāpe. Viņā dzīvo izpildīta pienākuma 

apzināšanās prieks un ar visu savu gara spēku viņš tiecas izpildīt vēl pilnīgāk viņam 

doto uzdevumu. Un, patiesi, šajā darbā ir viss viņa prieks. 

Grūts ir kalpošanas ceļš un tomēr tie, kuriem bijusi iespēja izdarīt dzīve varoņdarbu, 

ne par kādiem pasaules dārgumiem šo vainagu neatdos. Jo nekas nevar līdzināties tai 

garīgajai sajūsmai, kas kļūst par varoņdarba veicēja atalgojumu. Un šī alga ir jo 

spilgtāka, jo bagātāki ir bijuši agrākie uzkrājumi. Protams, ap Mācību lido daudz 

tauriņu. Bet arī labums no tās viņiem pašiem ir proporcionāls viņu garām skrejošam 

lidojumam. Runājot ar jums un jūsu draugu, es ceru, ka vēršos pie vīrišķīgām 

apziņām, kuras nenobīsies no grūtībām. Tieši pieredzējis cīnītājs izjūt sirds trīsas un 

sajūsmu pirms jaunas kaujas. Tādēļ arī, lai Jūsu sirdis iedegas abidharmas gaismas 

liesmā, jaunu pārvarējumu un iekarojumu priekšā. Lai Jūsu draugs visu teikto 

neuzskata par aicinājumu, bet gan par sirsnīgu brīdinājumu. 

Kurš ir gatavs uz pašatteikšanās varoņdarbu? Patiesi, tikai pilnīga sevis atdošana ir 

vērtīga un noved pie mērķa. 

Nemaz nebrīnos, ka dažas inteliģento cilvēku kategorijas neizprot Ugunīgo Pasauli. 

Vai tad tā saucamā inteliģence jebkad ir bijusi patiesas zināšanas vai “kausa” 

uzkrājuma ķīla. Intelekts nav augstākais manass. Augstākais saprāts ir gudrībā – 

ilggadīgu uzkrājumu auglis. Cilvēkam var būt spīdošs intelekts, bet pietrūkst lielās 

sintēzes, kas dod mums iespēju nojaust lietu īsto būtību. Bieži šauri speciālisti sevišķi 

izceļas ar augstu intelektu un pilnīgu sintēzes trūkumu. Tiem nekādi izskaidrojumi 

nepalīdzēs, jo nekas tik ilgi neuzkrājas kā sintēze. Jo vairums Mācības sekotāju, ja arī 

vairs nestaigā autiņos, tad tomēr, nez vai prot lasīt. Mēs dzīvojam aizejošās 5.rases 

vidū un vērojam sestās rases gaismas nesēju rašanos. 

186. 

Kalpošanas ceļš vēl grūtāks, jo tas ir Varoņdarba ceļš. Varoņdarbs prasa pilnīgu 

pašaizliedzību. Jūs, varbūt domājat, ka mums viegli, bet ja jūs zinātu īstenību, jūsu 

sirds runātu ko citu. Lai spētu panest visu briesmīgās atbildības smagumu un augošās 

grūtības, es katru dienu stiprinu sevi priekā un gatavībā visgrūtākajam. Jo skaistums 

tieši pašaizliedzībā. 

Bet, protams, es neaicinu un arī Jūs neaiciniet negatavus garus, jo neder kasta, kas nav 

pa spēkam. Vajadzīgs liels gara un sirds rūdījums, jo katra diena nes dažādas 

neveiksmes. Jaunās Pasaules nastas nesēju spriegums un spiediens ir briesmīgs! Jo 

viņa darbs noris trijos plānos. Viņa enerģijas šķīsta apkārtējo atmosfēru, bieži tas savā 

novadā aptur postošās zemestrīces un nes visu to nastas, kas tiecas uz viņu, kā arī lielo 

atbildību par tam uzticēto. Vienīgi ļoti stipri gari spēj iet kalpošanas ceļu. Tāpēc 

nevajag aicināt un mulsināt rožainiem solījumiem. 

Protams, pat vienkārša pārdomāta Mācības grāmatu lasīšana nesīs savu labumu, jo 

apziņa paplašināsies un tā radīs jaunu gara lidojumu iespējas. Bet nevar gaidīt 

tūlītējus un ugunīgus sasniegumus un centru ugunīgu pārveidošanos, spazmatiski 
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pielietojot Mācību. Okultie likumi ir precīzi un nelokāmi. Okultajā sfērā valda 

visprecīzākā atbilstība. Tāpat vajadzētu iesācējiem aizrādīt uz vēl vienu okultu 

likumu, kas brīnišķīgi aprakstīts H.P.B. “Slepenās Doktrīnas” III. daļā, rakstā 

“Brīdinājums”. 

187. 

Cilvēki bīstas no pārbaudes. Cilvēki bīstas no eksperimentiem, bet daudzus 

izzināšanas veidus tie pat nespēj iztēloties. Atkal ķermeniskās bailes, atkal miesas 

šausmas sasaista saprātīgas darbības. 

188. 

Senajās vienkopās apsveica katru, kam bija uzlikts pārbaudījums. Pret to izturējās 

saudzīgi, zinot, ka nedrīkst patvarīgi traucēt viņa pārdzīvojuma procesu. Ieskatīja, ka 

ikviens pārbaudījums jau ir augšupejas slieksnis. Neviens nespēja izkropļot seku ceļu, 

bet brālīgs uzmundrinājums palīdzēja nepalēlināt soli, sastopot pat visdrausmīgākos 

tēlus. Jo haoss, drausmi izķēmotā veidā, neatvairāmi cenšas likt šķēršļus katra 

pārbaudāmā ceļā. Bet lai ir drausmi šie tēli. Visbriesmīgākā parādība jau pārbaudes 

beigu vēstnesis. 

189. 

Atbildu uz jautājumiem par Kalpošanu. Protams, kalpošana Gaismas Hierarhijai ir 

kalpošana Vispārības Labumam. Protams, tiekšanās uz Vispārības labumu atver 

augstākās zināšanas un kalpošanas vārtus. Bet man gribētos, lai skaidri būtu apzināts, 

kādas īpašības nepieciešams sevī attīstīt vispirms, lai virzītos pa kalpošanas ceļu. Nav 

mazums cilvēku, kas sapņo par vispārības labumu un ir gatavi pat tam kalpot, cik tas 

netraucē viņu paradumus un labklājību. Bet patiesa kalpošana Vispārības Labumam, 

kas noved pie Gaismas Tempļa Vārtiem, prasa upurus un pilnīgu visa personiskā 

nicināšanu, citiem vārdiem sakot, patības aizmiršanu. Kad paplašināsies apziņa, kad 

visas jūtas un saprašana izsmalcināsies, tad upura likumu varēs pieņemt kā augstāko 

sasniegumu. Un nebūs vietas ne pašnožēlai, ne bailēm par nākotni, ne 

aizvainojumiem, ne skaudībai, jo katrā elpas vilcienā tiks izprasts kalpošanas 

augstākais prieks, daiļums un varenums. 


