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68. 

Nosauciet Hierarhiju par savu pārbaudes akmeni, uz kā var izmēģināt kādības 

krietnumu. Jo, ja nepielaidīsit vislabākā un visgaišākā esamību, tad kāda gan 

vajadzība rūpēties par jūsu pašu monādes saglabāšanu un pilnveidošanu. Hierarhijas 

esamība ir visas dzīves pamats. Atcerieties, ka Kalpošanas draudzīgā vienība ir 

Hierarhijas darbs. Nepiekūstiet pulcēt šīs vienības, jo nav sekmīgāka uzdevuma kā 

Kalpošana Hierarhijai. 

69. 

Viena no spēcīgām gara īpašībām ir noturība. Kā gan iespējams attīstīt un paplašināt 

apziņu, kad nav noturības! Kā gan citādi iespējams pārbaudīt nodomus un darbības, ja 

nav tā varenā impulsa, kas ir noturība? Ikvienam ceļā ir tikai viena nemainīga 

varenība – Hierarhija! Uz šī svētā principa iespējama jaunrade. No šīs svētās 

Virsotnes var vērot pasauli. Uz šīs Tvirtās Pils gars var gūt spārnus. Uz šīs Virsotnes 

var veidot spēcīgu evolūciju. Tāpēc, kad gars cenšas radīt iluzoru patības pasauli, tad, 

protams, grūti virzīties uz priekšu. Tā bezrobežīgajā jaunradē ir ceļa radītāja uguns – 

Hierarhija. Tā ar noturību Kalpošanā var paplašināt apziņu un ietvert Ugunīgās 

Hierarhijas likumu. 

70. 

Tāpēc jāiegaumē, ka Hierarhijas aizskaršana ir nodevība; ka vienaldzīga izturēšanās 

pret Hierarhiju ir nodevība; ka remdena izturēšanās pret parādību, kas skar Hierarhiju, 

ir nodevība. Tā Mēs apstiprinām, ka atbildībai jābūt par katru izrunātu vārdu, par 

katru izturēšanos, par katru darbu. 

Kā gan nostiprināties ugunīgajā trauksmē uz Hierarhiju! Jo vissvētākā uguns ir – 

Hierarhija! Tāpēc, lai ikviens pārdomā, kā vislabāk kalpot Hierarhijai, neizpaužot 

patību, aizskaršanu, vieglprātību un mietpilsoņu uzstādītās formulas. Lai sadarbojas jo 

labāk, apzinīgi pieņemot Ugunīgo Hierarhiju! 

71. 

Tā, kad Mēs sakām – Vairogs ir Hierarhija, tas nozīmē, ka uz tā dibinās piesātinātās 

uguns jaunrades pamata princips. Tādēļ arī manifestēja pasaulei Uguns Nesējus un 

deva dailes parādību, tāpēc mācekļi lai glabā apgaroti to principu, kas ir pati dzīvība. 

Apgarotajam Avotam, kas piesātina visus darbus, jāapstiprinās sirdīs un apziņā. 

72. 

Visu pasākumu dzīvīgumu apstiprina Hierarhijas ugunīgais princips. Jo vienīgi 

Augstākās Hierarhijas princips dod līdzsvarojumu un tiekšanos katram 

apstiprinājumam. Tāpēc noteicot kosmiskos principus galvenais impulss ir Hierarhijas 

ķēde. Cilvēces jaunrades darbs atkarīgs no šiem apstiprinājumiem un tikai 

piekļaušanās Augstākajai Ķēdei atnes vajadzīgo spēku. Tā katra ķēde ir lielākas ķēdes 

loceklis un šīs ķēdes varenība valda Kosmā; tāpēc evolūcija sasprindzina katru 
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mazāko ķēdi, lai savienotos lielajā bezgalīgajā Hierarhijas ķēdē. Tā tiecas augšup 

ugunīgās Hierarhijas varenais spēks, jā, jā, jā! 

73. 

Kā iespējams nostiprināties Hierarhijas ķēdē? Tikai ar sirdi un nebeidzamu tiekšanos 

uz kalpojumu; tikai ar pilnu Valdoņu plāna ietveri un gara jaunradi. Tā, patiesi, 

katram ceļā jāpieņem sirds kalpošana. Tā top apstiprināta Hierarhijas ķēdes 

negrozāmība, patiesi! 

74. 

Jāiemācās augsti vērtēt fokusa siltumu un gaismu un jāatceras, ka Vienbūtīgās 

Gaismas izplūst no viena virziena. Pielīdzināsim mūsu stāvokli fiziskajam likumam 

un ieraudzīsim, ka vienīgais pienākumu pamats ir nesatricināms. Kas ir panākums, ja 

ne pareizi lietā likta likuma sekas! Tā jāiemācās nojaust Hierarhijas gultni. 

75. 

Tāpēc, kad garu piesātina tiekšanās, attiecīgi nodibinās augstāko mērogu 

nepieciešamības izpratne. Tāpēc, lai varētu virzīties uz priekšu, jāsaprot, cik 

piesardzīgi jāizturas pret Hierarhiju; tāpēc jānostiprina apziņa lielajā Hierarhijas 

izpratnē. Tāpēc, bez paustā fokusa nav iespējami sasniegumi un jauncelsme. Jaunrade 

var attīstīties tikai apstiprinot fokusu, tā norādu! 

76. 

Hierarhijas atskārsmei nepieciešams attīstīt izpratnes plašumu. Bez plašuma nebūs arī 

dziļuma un ilguma. Tik tā Hierarhijas ieies apziņā un tiks pielietota dzīvē. Tikai tā 

Hierarhija veidos konvencionālā jēdzienu. Kauja pārvērtīsies enerģijas kāpinājumā. 

Mēlnesība kļūs par megafonu. Noguruma vietā būs darba pārmaiņa. Mīlestība būs 

Gaismas lāpa. Velte kļūs par varenības pavairotāju. Neatlaidība būs ceļa saīsinātāja. 

Tā katra īpašība pārveidosies kādībā. 

77. 

Hierarhijas parādība nodrošina parastā pārvēršanu vērtīgajā un niecīgā pārveidošanu 

ievērojamā. Var redzēt, ka Hierarhijas sekotāji bagātinājušies ar patiesām vērtībām. 

Tā kādreiz būs iespējams izdot Hierarhijas sekotāju dzīves aprakstus; būs pārliecinoša 

aina. Bet lai gūtu sekas, vajadzīga patiesa Hierarhijas atzīšana ar visu sirdi, bez 

iebildumiem. 

78. 

Vienkārši un vareni piesātinājas dzīve ar dižo Hierarhijas likumu. Vajag tikai pieņemt 

visu apstiprināto varenību, tad būs iespējams noteikt visu pausto apjomu. Tāpēc 

apziņai vajag tiekties uz dižo Hierarhijas likumu. 

 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

12.daļa: Dārgumu Krātuves Sardzē. 

2.nodaļa: Hierarhija. 

 

3 lapa no 4 lapām 
 

79. 

Katru pavēlēto apstiprinājumu cilvēce iztulko pēc sava prāta. Katru Augstāko 

Nolikumu pēc sava ieskata sagroza. Katru diženo principu pēc sava ieskata pielieto 

dzīvē; katru pausto gribu pēc sava ieskata apstiprina. Tāpēc, kā lai diženais ietilpst 

mazajā un kosmiskais personīgajā? Kā var Saprāta un visas cilvēces lielais Kalpotājs 

ietilpt apziņā, kas atzīst tikai pavardu! Kā var pašaizliedzīgs vadonis nostiprināties 

sīkās ikdienas izpratnē. Tikai kad sirdī deg atdevības dzirksts Hierarhijai, var rast 

atvērtus Vārtus. Tikai atzinība Skolotājam var atvērt pieeju Vārtiem. Katram, kas 

izvēlējies savu paša ceļu, vajag iepazīt savas orbītas vientulīgumu, jo vienīgi mīlestība 

un atdevība Hierarhijai ieslēdz garu Gaismas ķēdē. Tā katrs pats lemj savu karmu. 

Tikai ar Gaismu mēs tuvojamies Gaismai. 

80. 

Cik daudz nevajadzīga ļaudis paši sev ceļ! Cik daudz lieku kosmisku kavēkļu sev 

rada! Un tas viss tikai no nevēlēšanās uzņemt sirdī Hierarhiju. Katrs ļaunums pasaulē 

rodas no pretdarbības dižajam Hierarhijas principam. Katru uzvaru gūst tikai ar 

Hierarhijas principu, tāpēc tā jānostiprinās apstiprinātajā Hierarhijā. 

81. 

Pamats, uz kura viss tiek celts, jāsargā no sairšanas. Pamats, kas visu balsta, jāizdaiļo 

ar labāko tiekšanos. Jo uz pamatu akmeņiem stāv celtne. Jo uz pamata balstās katrs 

apstiprinājums. Kā gan ļaudis apietas ar pamatiem, nesaprazdami, ka pats galvenais ir 

pamatakmens! Ļaudis tik daudz sabojājuši nesaprazdami savu pērli un pamezdami 

vissvarīgāko krusas postīšanai. Tā cilvēcei jāsaprot pamatu varenības lielā nozīme un 

ar visu garu jāpieņem Hierarhija. 

82. 

Paraudzīsimies, kā ļaudis izprot Kalpošanu Valdonim un Hierarhijai. Tas, kurš domā 

pacelties augšup tikai ar lūgšanu, tas tālu no Kalpošanas. Tam, kurš grib savā darbā 

paust labāko tiekšanos cilvēces labā, tam jāpieņem Valdonis ar sirdi. Tas, kurš 

neatsakās no savas ērtības, tas nezin, kā jākalpo Hierarhijai. Tas, kurš nepieņem 

Hierarhijas Norādījumus, nesaprot Kalpošanu. Tikai, kad sirds gatava apzinīgi 

pieņemt Augstākās Gribas sūtīto apstiprinājumu, var sacīt, ka Kalpošana izprasta. Tā 

Mēs neesam dvēseles aizlūgumu un tukšu tā Kunga piesaukšanu draugi. Tā Mēs 

cienām mācekļos tiekšanos Kalpot Hierarhijai. Tā viegli izsekot, ka tas, kas nepieņem 

Kalpošanu garā, ciena Valdoni vārdos un Hierarhiju, kamēr ceļš ir ērts. 

Tā Mēs ņemam vērā katru tiekšanos noņemt Hierarhijai nastu. Tā mazajā un lielajā. 

Tā Mūsu jaunrades darbā Mēs apstiprinām cieņu ne vārdos, bet darbos. Tā Mēs 

skumstam, kad redzam cienīšanu vārdos, bet ne darbībā. 
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83. 

Katram jēdzienam ir savs līdzsvarojums. Cieņai pret Hierarhiju līdzsvarojums ir 

galvošanas jēdzienā. Ja uz augšu Hierarhijas cienīšana, tad uz leju – galvojums. Ir pat 

galvojuma terafims. Jūs redzējāt galvošanu un terafimu; tā nesatricināms ir 

galvojums, kamēr apzināta Hierarhija. Liecinu, cik negrozāms ir Skolotājs, tikpat 

stingrs ir arī galvojums. Tāpēc neizrunājiet vieglprātīgi vārdu Skolotājs. Bet 

izrunājuši, nedomājiet par šī pavediena pārraušanu. Vieglprātīgais var izprast sekas 

vienkāršā piemērā. Lai stingri piesien pie sienas gumijas saiti un, aizverot acis, lai 

velk to ar visu spēku; ne jau pārdabisks zilums būs tā sekas. Kas gan var notikt 

sidraba pavedienu pārraujot? Atkal biklā un maldīgā apziņa runās par iebiedēšanu. 

Bet katrs likums, katra mašīna var nodarīt nepatikšanas, ja ar to apietas nepareizi. 

84. 

Tāpēc cilvēcei jāsaprot augstāko likumu daiļums. Kas gan parādīs ceļu uz jaunradi, ja 

ne īstā Hierarhijas izpratne un cienīšana? Kas gan pievilks garu Augstākajam, ja ne 

sekošana Hierarhijas likumam? Kas gan virzīs garu uz Patiesību, ja ne Hierarhijas 

izpratne? Tāpēc visaugstākajai izpratnei nepieciešams pieņemt Hierarhiju ar sirdi un 

neatlaidīgi tiekties uz Hierarhijas augstāko likumu [vispārības labumu]. 

85. 

Kā gan cilvēce domā tuvoties Augstākajam, neatzīstot Hierarhijas vietniekus virs 

zemes? Kā gan var nodibināties saites, kad cilvēce neatzīst Hierarhijas ķēdes 

diženumu? Domāšanu tādā mērā saindējusi iedomības inde, ka tiek traucēts viss 

kosmiskais līdzsvars. Tā ceļā uz Mums vajag pieņemt visus uz Hierarhiju attiecošos 

apgalvojumus kā glābšanas enkuru. Patiesi, cilvēcei Hierarhija ir kā brīnišķīga 

Gaisma! Kā varens Vairogs stāv sardzē Hierarhija! Kā pasauļu saite tiek apstiprināta 

Hierarhija! 

 


