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243. 

Sējums “Mahatmu vēstules Sinnetam” ir jau iznācis 20 izdevumos un, ja nekļūdos, ir 

tulkots citās Eiropas valodās, protams, izņemot krievu valodu. Jo mums vēl jāsēž 

bērnu dārzā. Neesam vēl izauguši līdz domāšanas brīvībai. Mēs vēl esam autiņos un 

mums vēl nepieciešamas sētiņas un pavadonis – tā mūsu vietā lemj mūsu garīgie 

vadoņi. Pie kam mūsu savstarpējā ēšanās to tikai apstiprina. Bet sen jau ir teikts, ka 

zaimotāji ar niecīgo apziņu necels jauno zemi, bet gan simttūkstošo veselīgais saprāts. 

Tieši – “Ivans simttūkstošais glābs savu zemi.” Patiesi, tagad pienākusi Ivana kārta. 

Ivanam simttūkstošajam tiks dota iespēja izpaust savu potenciālu. Bet šis Ivans nav 

tas, kādu to pazina agrāk, šis Ivans uzstādīs jaunas prasības un vajadzības, viņam būs 

nepieciešama izturīga ticība, pamatota ticība, kas ir saskaņā ar dzīvi. Un šīs ticības 

sludinātājiem vajadzēs to pierādīt dzīvē ar personīgo piemēru, citādā veidā to nevarēs 

apstiprināt. Daudz cietušo ļaužu apziņu, kas zaudējuši ticību taisnīgumam, žēlsirdībai 

un Debesu Tēva aizsardzībai, nevar atgriezt agrākajās nāvējošās važās. Ja arī ir 

iespējams garīgs pacēlums, tad tas pēc savas jēgas un kādības būs citāds nekā tas 

rēgojas dažiem prātiem un, lai to nostiprinātu, tam būs vajadzīgas tēzes, kas balstās uz 

saprātu un loģiku. Nedrīkst aizvērt acis, masu apziņā ir noticis liels pagrieziens. Jo 

ciešanas ir liels skolotājs un transmutētājs. Ne jau pelēcīgā mierīgā dzīve mūs 

apgaismo. 

Jāsagatavo sava apziņa daudzu problēmu atrisināšanai, grūti nāksies sastingušai 

apziņai, kas nebūs izdzīvojusi vecos aizspriedumus. Jaunajai baznīcai ir jānāk 

nomainīt veco pilnā Kristus varoņdarba mirdzumā. Tai jāsasauc lielais Vispasaules 

Koncils un jācaurskata jaunās apziņas gaismā visu iepriekšējo koncilu nolikumi; tai 

vajadzēs izstudēt pirmo Kristus laikam tuvāko kristīgo filozofiju un baznīcas tēvu 

sacerējumus. Un tad viss Kristus varoņdarba daiļums, viss Viņa Mācības plašums tiks 

saprasts garā, bet nevis pēc bieži izkropļoto rakstu mirušā burta. Un tikai tad būs likti 

pamati jaunai reliģijai – Gara reliģijai. 

Tagad gribu jums atgādināt, ka visiem Erceņģeļiem un Eņģeļiem bija jāiziet cauri 

cilvēciskajai evolūcijai. Un Erceņģelis Varahails jeb Uriels bija un ir Cilvēks. Tāpat 

kā Erceņģelis Mihaels, ieņemot savu vietu starp augstākajām erceņģeļu pakāpēm, 

varēja staigāt pa mūsu garīgo Zemi, nesdams tai glābšanu. Ja nebūtu šo vislielāko 

garu, kas deva impulsu domas dzimšanai mūsu zemes fiziskā cilvēka rītausmā un kas 

turpināja virzīt zemes apziņas attīstību visgrūtākā un visilgstošākā procesa laikā, tad 

zemes cilvēce līdz pat šim brīdim nebūtu izkļuvusi no alu iemītnieku stāvokļa. Tieši 

Dižie Erceņģeļi arī ir tie septiņi Kumari un starp Viņiem Visaugstākais, par kuriem 

runā Austrumu Rakstos un “Slepenajā Doktrīnā”, kas ieradušies no augstākām 

pasaulēm un nesuši vislielāko upuri ar to, ka tieši Viņi iemiesojās kā lielie reliģiju, 

valstu, filozofiju utt. Dibinātāji visas planētas vēstures pagriezienu punktos, lai 

paātrinātu cilvēces evolūciju. Tieši Erceņģelis Mihaels pašreiz atrodas mūsu planētas 

likteņa Sardzē. Viņam ir uzticēta pēdējā Kauja ar šīs Zemes Kungu (par šo liecina arī 

Bībele). 
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244. 

Protams, Himalaju Mahatmas nevar ilgstoši saskarties ar zemes iemītnieka aurām un 

pat atrasties ieleju atmosfērā neatbilstošo vibrāciju dēļ, tāpēc ilgstošs kontakts 

abpusēji kaitīgs, un zemes iemītniekiem pat postošs. Tā H.P.Bl. laikā Mahatma K.H., 

kas visbiežāk saskarās ar ieleju auru, Viņa Hierarhs sauca atpakaļ uz Cietoksni spēku 

atjaunošanai. Tāpat arī zinām, ka kāds cits Mahatma, kas brauca satikties ar H.P.Bl. 

Sikhimas kalnos, visu laiku ieelpoja sevišķu ozona preparātu. Mēs zinām, ka arī Buda 

un Kristus nevarējuši ilgi uzturēties pilsētās un pūļa vidū un bieži gājuši tuksnesī. 

245. 

Jūs zināt, ka “Dzīvās Ētikas” uzdevums pēc iespējas paplašināt apziņu, un tāpēc jau 

pirmajā grāmatā “Aicinājums” tam ielikts pamats. Šajā grāmatā īsās formulās viss 

norādīts un pasacīts. Ieteicu to vērīgi izlasīt. 


