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Kurš Lielāks? 

398. 

Pareizi, ka Arhātiem nevar būt domu dažādības, jo Viņi zina patiesību, kas pieejama 

Garam, kurš guvis savas pilnveidošanās piepildījumu ne tik vien Zemes apmēros, bet 

arī mūsu saules sistēmas augstāko planētu apmēros. “Mahatmu Vēstulēs Sinetam” 

sacīts par Budu, ka Viņa Gars tik sekmīgi pabeidzis savus iemiesojumus, ka Viņš 

iemiesosies tikai uz mūsu saules sistēmas augstākās planētas, un arī tikai tad, kad tā 

sasniegs savu pēdējo septīto ciklu un pēdējo rasi. Dzīve ir bezrobežīga un 

bezrobežīgas ir atziņas un iespējas. Priekā par šo Neaptveramo un Neizsakāmo 

varenību arī beigšu savu vēstuli. 

399. 

Jūsu jautājumiem varētu atbildēt ar jautājumu – vai viņu garīgo attīstību daudz 

veicinās Kristus un Budas garīgo augstumu pakāpes zināšana? Var tiem citēt 8.p. II.d. 

“Ja vēl jautās – kas lielāks, Kristus vai Buda?” Atbildiet – “Nav iespējams izmērīt 

tālās pasaules, varam tikai priecāties par viņu mirdzumu”… Patiesi, Kristus un Buda 

ir šādas tālas Gara zvaigznes, salīdzinot ar mums – zemes apdzīvotājiem. 

Neaizmirsīsim, ka Viņi un Valdonis Maitreija atnāca no Veneras fiziskā cilvēka 

iedzimšanas ausmas stundā, un tāpēc Viņi ir mūsu Dievišķie Senči un Audzinātāji. 

400. 

Nav jādomā, ka Pēdējais Lielais Skolotājs parādīsies ķermenī un staigās mūsu vidū 

mācīdams, kā to darīja Buda un Kristus. Katram laikam savas izpausmes. Un tāpēc 

Skolotāja tips, kas staigāja ar mācekļu grupu no ciemata uz ciematu, grimis Latā. 

Sevišķiem nolūkiem daži vecākie Brāļi ir vēl fiziskajā ķermenī, bet ne jau tāpēc, lai 

parādītos pūļiem. 

401. 

Jums taisnība, ka Jēzus Kristus vēsturē ir izņēmuma parādība, bet jāpiemetina, ka arī 

visi Kumari jeb Dievcilvēki nav mazāk izņēmuma parādības. Un vienīgi iedomīgais 

tumsonis var sākt salīdzināt, kurš no šiem Visaugstākajiem Gariem augstāks vai 

zemāks. 

402. 

Cik savādi, ka Mācību Grāmatām uzbrūk tie, kuri tās nepazīst, tāpat kā Svētos 

Rakstus. Un ja arī kāds kaut ko ir izlasījis, tad sagroza to un izskaidro tā, kā pašam 

izdevīgi. Mēs vienmēr esam aizrādījuši un aizrādām nesaukt un nepiespiest 

nesagatavotas apziņas, jo tam nav nozīmes; tas ir ne vien nelietderīgi, bet pat kaitīgi. 

Visam jānotiek dabiskā ceļā. Gatavais gars noteikti zina, kur patiesība un nekas to 

nesamulsinās un nesabiedēs. Tādu, protams, nav daudz, bet tomēr mūsu laikā to ir 

vairāk nekā agrāk, jo evolūciju neapturēs nekādas represijas. Atcerieties cik mācekļu 

bija Kristum, un pat šajā niecīgajā skaitā viens bija Nikodems, bet otrs – Judass.  Bet 
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par Gaismas lietu nebīstieties, tā virzās pa sevišķiem ceļiem. Meklētāju dvēseļu skaits 

pieaug visā zemes lodes telpā. 

403. 

Nākamais 36-tais gads, kas ezotēriski jau sācies, liks pamatu daudziem ievērojamiem 

notikumiem, kaut gan, varbūt, tikai retie izpratīs viņu nozīmi. Iegaumēsim vienīgi, ka 

viss nāk pa Neizprotamiem Ceļiem, un šajā faktā dziļa Gudrība, jo citādi tumsas spēki 

iznīcinātu visas labākās iespējas un pasākumus. Tā paruna – “Cilvēks domā, bet Dievs 

dara”, sevišķi attaisnojas izšķirīgos notikumos. 

404. 

Vai tad jūs nezinājāt, ka 35.gads bagāts mēness un saules aptumsumiem? Tā jūnija 

otrā pusē un jūlija sākumā bija 3 aptumsumi, un pēdējais saules aptumsums būs 

decembrī, šķiet, ap ziemassvētkiem. Aptumsumi vienmēr nes pasaulē līdzi kosmiskās 

perturbācijas un dažādas neprātības. Tāpēc arī es visu šo gadu jūtos ļoti slikti, kaut 

gan tam bija arī citi visai svarīgi cēloņi. Visā izplatījumā notiek patieso seju 

atklāšanās. To sauc par izplatījuma šķīstīšanu. Protams, pazīstot okultos likumus, pēc 

kuriem pieskaršanās Mācībai un Lielā Skolotāja Aurai liek visai mūsu iekšējai būtībai 

izpausties uz āru; tāpat arī saprotiet apsēstības infekcijas briesmas, sevišķi iedzimta 

medicīniska gadījumā, mēs ne visai brīnāmies, bet tomēr ļoti skumji redzēt, ka 

apsēdēja tumšajā rokā novīst gara zieds un drausmīgā nodevība iezogas pašā gaišās 

celtniecības sirdī. Bet arī to pārdzīvosim.  

405. 

36-to gadu visi pravietojumi atzīmējuši kā Erceņģeļa Mihaila individuālās cīņas 

sākšanās gadu ar pūķi. Tā, par spīti visam, možums un prieks par jauno cīņu par 

Gaismu dzīvo mūsu sirdīs. Vai gan iespējams varoņdarbs bez grūtībām? Es tik ļoti 

mīlu brīnišķīgā svētvaroņa Milarepas vārdus, kurš veica lielus varoņdarbus un kad 

cilvēki pierunāja to žēlot sevi, savu veselību un izbeigt grūto dzīvi, viņš atbildēja: “tā 

kā mums visiem tomēr jāmirst, tad es atrodu par labāku mirt, tiecoties uz cēlu mērķi.” 

Patiesi, ja simts cilvēku apjēgtu šo formulu un liktu to lietā dzīvē, pasaule visīsākajā 

laikā pārvērstos. Tāpēc cīnīsimies par Gaismu līdz pēdējai asins lāsei, līdz pēdējam 

elpas vilcienam. Lai nekas jūs nesamulsina, dedziet priekā, ka Jums ir iespēja ziedot 

savu artavu cilvēka domāšanas šķīstīšanas un atveseļošanās darbam. 

 


