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227. 

Nobriedis gars, kas apzinīgi izvēlējies Kalpošanas ceļu, pazīst apziņas paplašināšanās 

prieku un ugunīgu traukšanos uz Augstāko Apziņu; pazīst Augstākās Gribas 

pildīšanas prieku; pazīst atrastās jēgas un Esamības nozīmes prieku un noteiktā stundā 

iepazīs piepildījuma noslēpuma lieliskumu un daiļumu! 

Sapratuši un ar sirdi pieņēmuši lielā atbrīvojošā un vainagojošā upura nozīmi, 

tieksimies vispirms sevī attīstīt: mīlestību, uzticību, atzinību, paklausību Hierarhijai, 

gatavību pieņemt jebkuru nastu, atceroties, ka jo smagāks, jo īsāks ceļš. Būtībā tieši 

no mīlestības un uzticības izriet visas pārējās īpašības, kas veicina mūsu augšupeju 

tādēļ audzināsim tās kā visdārgāko ziedu; un tā kā viss aug un barojas savstarpēji, tad 

vislielākā mīlestība nesīs arī vislielāko atbildi. Tādēļ apņemsim Lielo Skolotāju ar 

mīlestības uguni un sargāsim Viņa godināšanu, atradīsim visrūpīgāko, visaugstāko 

Mācības un Norādījumu izpratni un svēti, kā lūgšanā un ar sirds trīsām stāsimies Viņa 

radīšanas varenuma un daiļuma priekšā! Atcerieties, kas augstāk izpratīs, tas arī pats 

pacelsies augstāk. 

Tā, dārgie, visa tirgus izpratne, visi sīpolu virumi, ko visaugstākiem jēdzieniem 

pagatavojušas mazās apziņas, savas nesamērības un visaugstākā un būtiskā 

pazemināšanas dēļ ir jāizmet no mūsu ikdienas, ja gribam iet Kalpošanas ceļu. 

Dažs meklē dzīves ceļa atvieglojumu, bet tas ir atrodams, tikai izpildot Skolotāja 

Gribu. Cita ceļa nav. Pie tam jāizjūt ar sirdi un pastāvīgi jātur prātā apbrīnojami dziļie 

Skolotāja vārdi: “Ar Manas Gribas izpildīšanu tu dodi Man iespēju izpildīt tavu 

gribu.” Jo kurš gan cits, ja ne Skolotājs zina mūsu slēptākās vēlēšanās un tieksmes; 

un, tīrot un kristalizējot tās ar doto Mācību, tas ir, paplašinot savu apziņu, dod mums 

iespēju izpildīt Viņa norādījumus, tuvoties to realizēšanai. Kurš neprātīgais gribēs 

sagraut savu laimi? 

Ugunīgi tieksimies izpildīt Gribu, kas glābj mūs un ved uz iepriekš norādīto, uz 

Kalpošanu Labumam! 

Kad doma tiecas izpildīt Augstāko Gribu, tad nodibinās tieša saistība ar Augstākās 

Gribas vairogu. Kā gan vairogs var aizsargāt, ja ar vieglprātīgu attieksmi un tikai 

daļēju norādījumu izpildīšanu mēs pastāvīgi izslīdēsim laukā no šī neapzinātā 

aizsarga? 

Tādēļ, mācekļi, kas tiecas svēti sargāt derības likumus un ievērot un pielietot 

vismazākos norādījumus, attīstīs savu radošo garu un paplašinās apziņu. 

Augstākās Gribas likums rada arī visas lietas! Jo šis likums piesātina visu izplatījumu 

un tikai Augstākās Gribas izpildīšana vainago mūsu darbus. Kā var izvairīties no 

Augstākās Gribas norādījumiem, nezaudējot uzvaru! Kā var atrast labākos ceļus, ja 

Skolotāja vairogs ir apstiprināts ar Hierarhijas galvojumu? Hierarhijas Gribas 

izpildītāji ved uz uzvaru tādēļ skolniekiem jāpielieto visprecīzākās tiekšanās 
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Augstākās Gribas izpildīšanai. Tikai tā mēs ko sasniegsim. Tikai tā apstiprināsim 

uzvaru. 

Uzticība idejai, uzticība Vadītājam rada brīnumus. Visos laikos cilvēki apzinājušies 

uzticības nozīmi un, lai nodrošinātu sev šo spēku, meklēja un pielietoja savai apziņai 

atbilstošus visdažādākos līdzekļus, sākot ar zvērestu ņemšanu, līdz baznīcas lāstiem 

un inkvizīcijai. Un tagad pret gaišo nesatricināmo Hierarhijas Spēku saceļas tikai 

mazās apziņas, ar skaudības un šaubu tārpu grauztie nodevēji, kurus dzen bailes no 

neparastā Gaismas. Teiksim tiem: “Nožēlojamie nepraši, kas baidāties no spēcīgā un 

skaistā, kas baidāties domu plašuma un radīšanas, jūs neesat mums līdzgaitnieki. Jūsu 

alās mēs nevaram novietoties, un jums mūsu palātās un plašumā liksies nemājīgi, jo 

nav viņos jums mīļā sasmakuma un sastāvējušā gaisa.” 

Apstiprinu ar Skolotāja Vārdu, apstiprinu garā, apstiprinu sirdī, ka visatdevīgākais būs 

vislielākais. Vai nav teikts, ka Ananda, Svētītā Budas padevīgākais skolnieks ir 

tūkstoškārt augstāks par visiem pārējiem budistu Arhatiem? 


