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283. 

Bargajās un izšķirīgajās dienās, kuras jūs pašreiz pārdzīvojat, sasprindziniet visus 

sirds spēkus, lai saglabātu iekšējo vienotību. Tieši sirds vienotība satriec ienaidnieku; 

viņam neizkļūt caur šīm bruņām. Un visu ienaidnieku uzmākšanās mūsu darbiem atsit 

šī labdabīgā enerģija, kura izstaro no apvienoto siržu centra. Tā nav abstrakcija, bet 

liela zinātniska patiesība. Nebūsim vieglprātīgi un nejēgas. Jūs jau no Mācības zināt, 

kādā briesmīgā, visu satriecošā viesulī pārvēršas uzbudinājuma un šķelšanās enerģijas 

izplatījuma megafonā, ieraujot savā virpulī visu negatīvo, ieskaitot pat slimības. 

Vai tiešām kāds no mums aiz nožēlojama gribas vājuma pieļaus sagraut celšanas 

sekmes un ieraus sevi izmisuma bezdibenī? Kad gan atvērsies sirds acis? Vienotība 

pašlaik ir kaujas pavēle un bez šīs dienišķās pavēles precīzas izpildīšanas uzvara 

nevar būt viegla. 

Derīgi pārlasīt norādījumus, kas doti ne tikai šai dienai, labi tos pastāvīgi turēt acu 

priekšā. Tā mēs redzam, ka pagājušajā gadā neatlaidīgi tika pasvītrota Dārgumu 

Aizsardzības Kunga lielā nozīme, lai tā beidzot ieietu mūsu apziņā. Atgādināsim tiem, 

kas šaubās, kā tika dibināts Sarkanais Krusts, kādas grūtības tam bija jāpārcieš 

tumsonīgo oficiālo personu dēļ, kuru rokās nokļuva šis augsti humānais projekts. Var 

nodomāt, ka cilvēces apziņa iet atpakaļ, bet nevis uz priekšu. 

Sūtu savu sirds lūgšanu, atcerieties vienību. Sirds sāp par katru no jums, tik ļoti 

gribētos atvieglot šī laikmeta smagumu, bet šis laiks ir neizbēgams. Centīsimies ar 

draudzīgām pūlēm atvieglot to cits citam, cik tas iespējams. Lai pašas grūtības kalpo 

to mūsu darbu rotāšanai un cildināšanai, kas virzīti uz vispārības labumu. – Vīrišķīgie 

karavīri, atcerieties vienotību! 

284. 

Kultūras kupols ir visaptverošs. Kultūras Līga ir it kā visplašākais templis, kurā katrs, 

kas tiecas uz pilnveidošanos un vispārības labumu, atrod sev vietu. Katrs, kam 

tiekšanās uz pilnveidošanos, vai tas būtu zinātnes, mākslas vai citās sfērās, atnesīs 

ķieģeli lielās nākotnes Kultūras Līgas celšanai. Tad arī pulciniet šādus akmeņkaļus un 

neierobežojiet sevi šauros rāmjos! Kas vēlas labāko, kas domā par tuvākā labumu, lai 

atrod savu vietu šajā templī! 

Ļoti vēlams pievienot visdažādākās grupas un biedrības, kas nodevušās kulturāliem 

uzdevumiem, pie kam būs ļoti vērtīgi, ja tiks iesaistītas dažādas tautības. 

Visas biedrības, kas nostājušās zem Kultūras tempļa juma, var saglabāt savu 

individuālo nosaukumu, tikai pievienojot Kultūras Līgas titulu vai pat, ja kādam tas 

nepatiks, vienkārši veikt iespieddarbus sadarbībā ar Kultūras Līgu. 

Visi dažādo biedrību locekļi, kas pie jums pulcēsies, šādā veidā kļūs par Vispasaules 

Kultūras Līgas locekļiem. Tagad uzskaitīšu, kādas nodaļas var ietilpt Kultūras Līgā. 
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Pirmā – miera nodaļa; otrā – garīgās pilnveidošanās, kas ietver sevī reliģijas un 

filozofiju; trešā – zinātnes; ceturtā – mākslas; piektā – mātes un audzināšanas; sestā – 

aroda un darba; septītā – kooperācijas un rūpniecības; astotā – drošības aizsardzības; 

devītā – zemes ierīcības un celtniecības; desmitā – veselības un tās aizsardzības. 

Nogriezt vieglāk nekā pielikt, tādēļ tiek dots tik plašs uzdevums. Tādēļ, izmantojot tik 

plašu programmu, rīkojieties pēc apstākļiem un lai jūs nemulsina niecīgas uzskatu 

atšķirības! Piekāpšanās, sevišķi sākumā, neizbēgama, tādēļ jāatrod sevī iecietība un 

pacietība. Ar iecietību, ar sirds vārdu un pacietību vienmēr un visur var pārveidot 

vissīkstāko pretinieku. Tāpat piekrītu jūsu tējas glāzei, jo mērena un tīra barība nekad 

nebūs šķērslis un var pat veicināt kā jūs sakāt, zināmu mājīgumu. Protams, jūs pareizi 

izprotat, ka katra pasākuma dabīgai attīstībai vajadzīgs savs fokuss, kas apvieno. Un 

svētība būs tam, kas to sapratīs un pieņems, jo ar to nostiprinās savu stāvokli. Pašreiz 

ir tik svarīgi visiem līdzekļiem nostiprināt jau iekarotās pozīcijas gaišajā celtniecībā. 


