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Piezīme par šo jautājumu:  
 

Šis sējums tika precīzi apstrādāts atbilstoši iepriekš minētā vācu oriģināla saturam tulkošanas 

programmai DeepL, ProVersion, kas tulko 12 valodās.  

Līdz šim ar to ir iztulkoti šādi sējumi:   

 

Statuss 2020. gada decembris  

 

Trešā Derība  

No vācu oriģināla valodās:  holandiešu, poļu, krievu, portugāļu, portugāļu-brazīliešu,. Pēc tam seko: 

Japāņu un ķīniešu 

Līdz šim tā bija pieejama šādās valodās: Vācu, angļu, spāņu, itāļu, franču, spāņu un itāļu,  

Grāmata par patieso dzīvi 

No vācu valodas: IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII sējums - pārējie 5 sējumi jau bija pieejami. 

Turpmāki tulkojumi sekos.  

 

Tā ir Tā Kunga griba, lai šie darbi būtu pieejami visiem cilvēkiem bez maksas. Tā nav Viņa griba 

pārdot šo darbu par naudu. Visus pieejamos sējumus PDF formātā var bez maksas lejupielādēt no 

interneta.  

Tā ir arī Tā Kunga griba izplatīt Viņa Vārdu visā pasaulē. Tas notiks saistībā ar mana paša, garīgā 

piemēra liecību. Tāpēc manā mājaslapā bezmaksas lejupielādei PDF formātā ir pieejami visi 6 līdz šim 

publicētie mana personiskā, garīgā piemēra sējumi, kā arī 5 dzejas sējumi vācu un angļu valodā, kas ir 

balstīti uz "Patiesās dzīves grāmatu".  

2017. gadā Tas Kungs mani aicināja kalpot Viņam. Šo vēsturi esmu ierakstījis iepriekš minētajos 6 

sējumos, norādot katra sējuma datumu. Tajā ir daudz sapņu, vīziju, noslēpumu, ko Kungs man atklājis, 

pravietojumu, pareģojumu par pašreizējiem notikumiem visā pasaulē. Tas ir modināšanas zvans 

cilvēcei, un man tas ir attīrīšanās, pacelšanās un atgriešanās Tēva klēpī posms.  

 

Mans vārds Anna Maria Hosta ir garīgais vārds, ko Kungs man atklāja 2017. gadā.  

Hosta, Kungs man teica, ka tai ir šāda nozīme:  

Hos... (mana vīra uzvārds) - Hos - t.... (Saimnieks, Dzīvības maize, Dieva vārds) un  

Hos...t...A (A kā mans vārds, Anna)  

Manam pilsoniskajam vārdam nav nekādas nozīmes, jo Tā Kunga griba ir, lai Vārds aizkustinātu 

sirdis un lai tās pievērstos Vārdam, nevis vēstnesim. Vēstnesis ir tikai Vārda nesējs, un tas ir pats Dievs. 

Tā ir visa Dieva pieredzes būtība ar Viņa radītajām būtnēm, un tā ir domāta viņu pamācībai, lai viņi 

varētu to studēt, lai attīrītu un pilnveidotu sevi ar mērķi atgriezties pie Dieva un atkal ieiet Tēva klēpī.  

 

Anna Maria Hosta 

Miermīlīgs Kristus uz zemes 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com  (daudzvalodu) 

E-pasts: a.m.hosta@web.de  
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Veltījums 
Komisija, kurai uzticēts sastādīt šo antoloģiju, šīs grāmatas Kunga vārdā velta visiem labas gribas 

cilvēkiem pasaulē, kuri ir iedvesmoti vēlmei sasniegt sava gara pacēlumu, studējot Dievišķās 

atklāsmes un praktizējot Dievišķā Skolotāja mācības. Ikvienam, kurš sevī jūt vēlmi dzīvot saskaņā ar 

Sestā zīmoga mācībām, kas saņemtas šajā Patiesības Gara laikmetā, līdz pēdējam pilienam jāizgaršo 

šajās grāmatās ietvertā garīgā jēga. Tad no viņa sirds izskanēs lūgums visai cilvēcei un izskanēs 

teikums, kas ieskanēs vissmalkākajās cilvēka sirds stīgām: "Mīliet cits citu!". 

Vācu valodas izdevuma priekšvārds 
Šī grāmata ir "Patiesās dzīves grāmatas" pirmā no divpadsmit sējumiem, kas ir precīzs tulkojums no 

oriģinālteksta spāņu valodā, un tajā sniegtas dievišķas atklāsmes. Tas attiecas ne uz ko citu kā uz Kunga kā 

Svētā Gara otro atnākšanu. Ar Viņa īpaši izraudzītu un sagatavotu instrumentu starpniecību (vārds spāņu 

tekstā ir: "portavoz", kas nozīmē "balss nesējs", vārda starpnieks, mutvārds) Kristus pasniedza lielas 

patiesības, lai izskaidrotu mums mūsu zemes dzīves jēgu, atklātu mums nesaprotamus vai nezināmus 

Gara noslēpumus un sniegtu mums mierinājumu, spēku un vadlīnijas pieaugošā haosa vidū, kas nes 

smagus apmeklējumus visai cilvēcei ar mērķi to šķīstīt. Tā ir mūžīga, nemainīga Dieva vēsts Viņa bērniem: 

Pirmajā laikmetā caur Mozu un praviešiem un Otrajā laikmetā caur Jēzu un Viņa mācekļiem. Ja tagadējā 

Trešajā laikmetā vēstījums mums šķiet jauns, tad tas ir tāpēc, ka tiek izskaidroti daudzi Pirmā un Otrā 

laikmeta vārdi, kas nebija saprotami, un tāpēc, ka Kungs mums atklāj papildu garīgās atziņas, kuras Viņš 

toreiz mums nevarēja sniegt. ("Man jums vēl daudz kas sakāms, bet jūs to tagad nevarat panest. " 

Jņ.ev.16:12.) 

Grāmata ir sadalīta daudzās nodaļās, un katrs pants ir numurēts; tas kalpo ne tikai kā precīza norāde 

uz fragmentu, bet arī ārēji norāda, ka tā nav viegla lasāmviela, bet gan saturs ir jālasa, jāpēta un 

jāiepazīstas ar sakopotām jūtām un pārdomām. Tomēr pēc tam ir jāseko vissvarīgākajai lietai - izpildei, 

darbam. 

Uzmanīgs lasītājs pamanīs, ka daudzas domas un garīgās mācības bieži atkārtojas, lai gan lielākoties ar 

citiem vārdiem vai no dažādiem skatupunktiem. Tam ir vairāki iemesli: Pirmkārt, mācības tika sniegtas 

daudzu gadu garumā desmitiem pulcēšanās vietu. Otrkārt, šajā procesā darbojās dažādi vārda starpnieki, 

un atkarībā no instrumenta garīgās brieduma pakāpes Dieva vārds varēja izpausties. Un visbeidzot, 

mācības uzrunas tika teiktas nevis slēgtā lokā, bet gan publiski vienkāršas auditorijas priekšā, lai vienmēr 

varētu nākt klāt jaunpienācēji, tādēļ Kungam vajadzēja viņiem atkārtot pamatjēdzienus no sava Vārda. 

Šodien mēs nedrīkstam apvainoties uz atkārtojumiem, bet tiem ir jādod mums iespēja dziļi sevī 

iespiest dievišķās domas. Turklāt atkārtojumi apliecina, ka mācība nāk no Dieva, jo, neraugoties uz 

daudzajām vietām, kurās tā ir dota, un daudzajiem Vārda starpniekiem, atklājas Vārda vienotība. 

Visai cilvēcei būtu postoši, ja, pamatojoties uz materiāli nepareizi interpretētiem pravietojumiem - 

gluži kā jūdu tauta pirms gandrīz 2000 gadiem -, tā noraidītu Dieva palīdzīgo roku un paliktu kurla pret 

sava Kunga balsi, kas šajā nepārprotami reālajā un patiesajā Dieva Vārdā uzrunā ikvienu cilvēka garu un 

aicina to uz pārdomām, atgriešanos un garīgo pilnveidošanos. Tā pati balss kādu dienu prasīs no katra no 

mums atskaiti par to, cik lielā mērā esam ievērojuši tās mīlestības pilnos pamācījumus un norādījumus. 

Darbā "Patiesās dzīves grāmata" galvenā tēma ir gars, tāpēc šis vārds ir ļoti bieži sastopams dažādos 

savienojumos. Ko nozīmē jēdziens "gars"? - Mūsdienās vispārpieņemtajā lietojumā un vārdnīcās vārds 

"gars" tiek lietots domāšanas spējas nozīmē, t.i.: prāts, intelekts, ideja, gudrība u.c. - Šodienas mācībā, kā 

arī Bībelē vārdam "gars" ir cita nozīme, un Jēzus to skaidri norādīja, sacīdams: "Dievs ir gars, un tiem, kas 

Viņu pielūdz, jāpielūdz Viņu garā un patiesībā" (Jņ.ev.4:24). Mūžīgais elementārais spēks, Dievs, ir tīrs 

gars, bez formas, taču tas neizslēdz iespēju, ka īpašos gadījumos Viņš Saviem bērniem atklājas arī cilvēka 

formā kā Tēvs. Dieva būtiskākā īpašība ir mīlestība, un šīs mīlestības vadīts, Viņš radīja citas garīgās 

būtnes no Sevis, lai varētu dot tām savu mīlestību. Šie gari, dzirksteles no Dieva gara un ar tādām pašām 

īpašībām kā Dievam ierobežotā mērā, piepildīja bezgalīgo telpu, līdz sava lepnuma un nepaklausības dēļ 
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atdalījās no Dieva un pēc tam tika iemūrēti materiālā ķermenī, lai atkal varētu sākt ceļu mājās. Tāpēc 

cilvēka būtiskākā daļa ir viņa gars, dievišķā gara dzirksts viņā. Īsi apkopojot, var secināt, ka: 

Dieva Gars = mīlestība, gudrība un spēks. 

Cilvēka gars = Dieva gara dzirksts cilvēkā. 

Gari = pirmatnējie eņģeļu gari, kā arī cilvēku garīgās būtnes, neatkarīgi no tā, vai tās joprojām atrodas 

materiālā ķermenī (inkarnētas) vai ārpus tā (dezinkarnētas). 

Dievišķās atklāsmes tika sniegtas Meksikā spāņu valodā. Tulkojumā vācu valodā tika veltīta liela 

uzmanība, lai nodrošinātu, ka katrā gadījumā tiek atveidota garīgā jēga. Oriģinālteksts lielā mērā tika 

ievērots arī vārdu un teikumu veidošanā, tāpēc dažkārt radās nedaudz neparasti izteicieni un teikumu 

konstrukcijas. Tikai salīdzinoši nedaudzos gadījumos bija nepieciešams izvēlēties brīvāku tulkojumu, lai 

atrastu sev tīkamu izteiksmes formu vācu valodā, taču garīgā jēga vienmēr tika saglabāta precīzi. 

Īsi paskaidrojumi, kas šķiet nepieciešami, lai izprastu tekstu, ir pievienoti kā zemsvītras piezīmes; 

teksta papildinājumi atbilstoši nozīmei ir ievietoti iekavās. Garākas zemsvītras piezīmes ir atrodamas kā 

piezīmes grāmatas pielikumā. 

Tulkotāji 

Paskaidrojumi labākai instrukciju izpratnei 
I. Kristus otrā atnākšana Bībeles apsolījumu spogulī. 

Tulkotāju priekšvārds sākas ar kodolīgu teikumu: "Tā nav nekas cits kā Kunga kā Svētā Gara otrā 

atnākšana". Daudzi lasītāji gaida šī apgalvojuma skaidrojumu, kas tiks sniegts tālāk. Jau kopš kristietības 

pirmsākumiem ticīgie ir bijuši saistīti ar Kristus otro atnākšanu, un katrs laikmets ir radījis savas idejas par 

to. Arī mūsdienās ticīgajiem par to ir dažādi, galvenokārt neskaidri uzskati, jo viņi nezina, kā pareizi 

interpretēt attiecīgo Bībeles pantu simboliskos tēlus. Tāpēc ir nepieciešams iegūt skaidrību. Šim nolūkam 

mēs vēlamies pārbaudīt neprecīzās un bieži vien izdomātās idejas un salīdzināt tās ar attiecīgajiem 

Bībeles vārdiem. 

Ir izplatīts šāds viedoklis: saskaņā ar to Kungs parādīsies visu cilvēku acu priekšā debesu mākoņos, 

tādējādi visas acis Viņu redzēs vienlaicīgi; jo Viņa atgriešanās esot līdzīga zibeņam debesīs, kas visu 

izgaismos un būs redzams visiem cilvēkiem. - Vai tas vispār var notikt, un vai šīs idejas atbilst paša Jēzus 

paziņojumiem, kā tos mums nodevuši dažādi evaņģēlisti? 

Kā zināms, Zeme ir sfēriska, un jau šī iemesla dēļ šī populārā ideja par šo notikumu ir fiziski 

neiespējama, jo sfēriskas pasaules iedzīvotāji nevar redzēt debesu parādību vienlaicīgi visā pasaulē. 

Vispirms pārbaudīsim, vai no dažādām Bībeles atsaucēm nekļūst ticamāks šī notikuma priekšstats, ja 

pravietojuma vārdus no simboliskiem tēliem pārtulkosim mūsu mūsdienu valodā un tādējādi sapratīsim 

garīgo nozīmi, kas tajā tiks izteikta. 

Attiecībā uz otrās atnākšanas laiku Kungs saka, ka neviens nezina dienu un stundu pirms šī notikuma, 

izņemot Tēvu (Mt. 24, 36 + 42), bet Viņš ir norādījis dažādus Savas atnākšanas priekšnojautas: viltus 

Kristus un viltus praviešus, karus, mērus, dārgus laikus, zemestrīces, pieaugošu nelaimi un bēdas, 

šausmas un lielas zīmes debesīs, plūdus un stipras vētras, Evaņģēlija pasludināšanu visā pasaulē. - Visas 

šīs zīmes ir piepildījušās, bet ticīgie joprojām gaida apsolījumu piepildīšanos. 

Kādā līdzībā Kungs vēl precīzāk norādīja uz Savas atgriešanās laiku un veidu. Viņš to salīdzināja ar zagļa 

slepenu ielaušanos naktī un piebilda: . . . "Jo Cilvēka Dēls nāks stundā, kad jūs nedomājat" (Mt.24:44). No 

šīs līdzības skaidri izriet divas lietas: pirmkārt, ka Viņa atgriešanās nenotiks kā pārdabiska debesu izrāde, 

bet gan slepeni, pasaulei un visai kristietībai nemanot. Un, otrkārt, ka Viņa atnākšanas laiks arī būs citāds, 

nekā gaidīts. 

Kungs pastiprina šīs līdzības nozīmi, lai pareizi saprastu Viņa atgriešanos, vēlreiz atsaucoties uz to savā 

Atklāsmē Jānim: "Redzi, Es nāku kā zaglis. Svētīgs tas, kas sargā un tur gatavas savas drēbes. .. 

"(Atkl.gr.16:15). 
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Otrajā līdzībā par gudro un ļauno kalpu ir pat dots mājiens par to, vai laiks, kad cilvēki sagaida Viņa 

atnākšanu, kad Viņš atgriezīsies, ir noteikts pārāk agri vai pārāk vēlu. Jēzus šajā līdzībā saka:... . "Bet, ja tas 

ļaunais kalps savā sirdī sacīs: Mans kungs ilgi nenāks..., tad kalpa kungs nāks dienā, kad viņš par to 

nedomās, un stundā, kad viņš par to nedomās. .. "(Math. 24, 48 + 50). Tas skaidri parāda, ka Kungs nāks 

agrāk, nekā kristieši parasti domā.  

Kādā veidā notiks šī Kunga atgriešanās, kas notiks klusumā? - Mateja evaņģēlijā mēs lasām: "Jo kā 

zibens iziet no saules lēkta (austrumos) un spīd, līdz tā nolaižas (rietumos), tā būs arī Cilvēka Dēla 

atnākšana." (Mt. 27, 27). - Ikvienam ir skaidrs, ka tas nevar būt dabisks zibens uzliesmojums, ko redzam ar 

savām fiziskajām acīm, jo tikai retos gadījumos zibens spīd no austrumiem uz rietumiem, bet nolaižas no 

debesīm uz zemi; tādēļ tam ir jābūt citādam. - Tā kā zibens ir spilgts gaismas fenomens debesīs un 

termins "gaisma" Dieva Vārdā bieži tiek lietots kā garīgo atziņu simbols, ir acīmredzams, ka šo "zibeni" var 

interpretēt kā Kristus atklāsmes mācību, kas nāk no garīgajām debesīm. 

Kāpēc tā sākums ir Austrumos, bet noslēgums - Rietumos? - Kungs Savā jaunajā Vārdā mums saka, ka 

šis tēls simbolizē Viņa mācības cilvēcei kopumu, kas aizsākās Israēla tautā, t.i., Austrumos jeb Austrumos, 

un kam bija jāatrod savs visaptverošs noslēgums Rietumos, kādā Rietumu puslodes valstī, un tagad tas arī 

ir atrasts. (Garīgās atklāsmes Meksikā) - Zibens simbolam ir arī tāda nozīme, ka Viņam laika sprīdis starp 

diviem atklāsmes laikiem bija tikai īss mirklis, kas pagāja kā zibens zibens debesīs. - Mums, cilvēkiem, 

gandrīz 2000 gadi ir ilgs laiks, bet Dievam - tikai mūžības mirklis. 

Nākamie Mateja evaņģēlija panti, kā tie ir nonākuši līdz mums, šķiet, ir pretrunā ar šādu Kristus 

atgriešanās kā atklāsmes vārdos interpretāciju, jo tajos teikts, ka "saule un mēness" zaudēs savu gaismu, 

"zvaigznes" nokritīs no debesīm, debesīs parādīsies "Cilvēka Dēla zīme" un tad Viņš pats parādīsies 

"debesu mākoņos" ar lielu spēku un godību. 

Ja vārdi pēdiņās tiek saprasti materiālā nozīmē, kā tas parasti notiek, tad zemi apņemtu tumsa, nakts 

debesīs zvaigznes sacenstos apjukumā vai uz zemes nokristu meteoru lietus, šajā haosā debesīs kļūtu 

redzama zīme, un tad starp nakts mākoņiem parādītos pats Kungs, lai tiesātu šausminātos cilvēkus. Taču, 

ja Bībeles vārdus par Kristus atgriešanos saprotam kā alegorisku tēlu garīgajiem procesiem - un tā tam arī 

jābūt -, tie sniedz pavisam citu izpratni. 

Aprobežosimies ar simboliskā termina "mākonis" atšifrēšanu. Bībelē tas sastopams vairākas reizes, 

taču lielākoties ne dabiskā nozīmē. Kad Israēla bērni gāja cauri tuksnesim, "Tas Kungs gāja tiem pa dienu 

priekšā mākoņu stabā...", un, kad desmit baušļi tika doti uz Sinaja kalna, "mākonis" nozīmē Dieva garīgo 

klātbūtni Viņa tautai. Daniēla vīzijā ir teikts: "Es redzēju naktī šinī vīzijā, un redzi, kāds nāca "debesu 

mākoņos" kā Cilvēka Dēls pie Dienu Vecākā un tika atvests Viņa priekšā. Viņš Viņam deva varu, godu un 

valstību, lai visas tautas, ļaudis un mēles Viņam kalpotu. Viņa vara ir mūžīga un nepazudīs, un Viņa 

valstībai nav gala." (Dan 7, 13 + 14). Šeit par Kristus garīgo parādīšanos tiek lietots tas pats izteiciens, kas 

Mateja evaņģēlija aprakstā par Viņa atgriešanos; bet kurš varētu apgalvot, ka tie ir materiāli mākoņi, 

nevis simbolisks izteiciens Kristus garīgajai parādīšanai? 

Lūkas evaņģēlijā zīmīgi tiek runāts nevis par "debesu mākoņiem", bet gan par "mākoni", un vārds 

"debesis" pilnībā iztrūkst: "Un tad tie redzēs Cilvēka Dēlu nākam "mākonī" ar lielu spēku un godību" (Lk 

21, 27). Šis izteiciens skaidri parāda, ka runa nav par zemes mākoņiem debesīs, bet gan par garīgu 

atklāsmes formu un ka Kungs neparādīsies materiāli - redzami. 

Bībeles fragmentā ir runa arī par cilvēkiem, kas redz "Cilvēka Dēlu". Daudzi kristieši to saprot burtiski 

un tic, ka viņi savām materiālajām acīm redzēs Jēzu, kad Viņš plūdīs no debesīm. - Vai Jēzus fiziskais 

izskats, kas būtu redzams ar mūsu materiālajām acīm, pamodinātu vai stiprinātu cilvēces ticību Viņam? - 

Nekādā gadījumā. Ja Kristus nolaistos no debesīm un būtu redzams ar fiziskām acīm, tikai niecīgi maza 

daļa cilvēces spētu to saskatīt. Pārējā cilvēce, praktiski visa, nebūtu bijusi lieciniece šim fenomenam, un 

tādējādi Kristus atgriešanās pārliecinošais efekts vispār nebūtu noticis. Tātad tas atkal būtu atkarīgs no tā, 

vai kāds ticētu nedaudzajiem aculieciniekiem vai Viņa vārdiem, citiem vārdiem sakot, situācija būtu tāda 

pati kā pirms gandrīz 2000 gadiem. 
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Tajā laikā Kristus jau redzami dzīvoja cilvēku vidū, bet Viņa mācībai neticēja - izņemot nelielu 

mazākumu. Un, ja Viņš šodien būtu redzams starp mums kā cilvēks mūsu fiziskajām acīm, Viņam 

pievērstu vēl mazāk uzmanības nekā pirms 2000 gadiem, jo šodien cilvēki ir pārāk aizņemti ar savu cīņu 

par lielāku labklājību vai ar smagajām ikdienas pārtikas sagādes problēmām, ar cīņu par varu, intrigām un 

kariem. - Un tomēr cilvēki Viņu redzēs. Daži, kuriem ir dāvāta garīgā seja, redzēs Jēzu tādu, kādu mācekļi 

Viņu redzēja pārvērtību laikā uz Taboras kalna. Nevis kā Viņa klātbūtnes pierādījumu - viņiem šāds 

pierādījums nav vajadzīgs, bet kā atlīdzību par viņu ticību un garīgo sagatavotību. - Pārējie sajutīs savā 

dziļākajā būtībā Kristus klātbūtni Viņa jaunajās atklāsmēs. Viņu gars viņiem apliecina Viņa Vārda 

patiesību. - Un vēl citi, vairums, drebēs visā savā būtībā, kad viņus piemeklēs smagie apciemojumi, 

kuriem ir jānāk. Tad viņu sirdsapziņa skaidri parādīs, ka šī ir apsolītā Kristus atgriešanās Viņa 

neizbēgamajā taisnīgumā. Šī pieredze būs daudz ilglaicīgāka nekā tad, ja viņu fiziskās acis būtu redzējušas 

"Cilvēka Dēlu".  

Lūkas evaņģēlijā Jēzus apsolījumam par Savu atgriešanos uz zemes seko vārdi: "Bet, kad tas sāksies, 

paceliet acis un paceliet galvas, jo tuvojas jūsu izpirkšana" (Lk 21, 28). Frāze "kad tas sāks notikt" norāda, 

ka tas nav pēkšņs "pasaules gala notikums", bet gan ilglaicīgāks process, kas cilvēkiem ir jāuzmanās. Par 

to, kas ir šis process, liecina vēl viena Jēzus norāde uz Viņa atgriešanos: "Kad Cilvēka Dēls nāks, vai jūs 

domājat, ka Viņš atradīs ticību arī uz zemes? (Lk 18, 8) Jautājuma raksturs pauž noliegumu un liek domāt, 

ka Viņa otrā atnākšana ir saistīta arī ar patiesības, Viņa mācības par pestīšanu pasludināšanu un ka 

cilvēkiem atkal būs iespēja pieņemt vai noraidīt šo mācību, pamatojoties uz savu brīvo gribu, un viņi - 

vismaz attiecībā uz lielo cilvēku masu un tās vadošajiem baznīcas, zinātnes un valsts pārstāvjiem - 

sākotnēji rīkosies tikpat neticīgi un noraidoši kā Jēzus laikā. 

Līdzībā par sinepju sēkliņu (Lk 13, 18), kas simbolizē Dieva Valstības rašanos uz zemes, Kungs īpaši 

norāda uz sēkliņas mazumu, t.i., uz Viņa Vārda sākotnēji nelielo ietekmi pasaulē, kas tiek iemesta "dārzā", 

t.i., no debesīm tiek sūtīta uz zemi un kļūst par lielu "koku", kas dod patvērumu un ēnu visiem putniem, 

t.i., cilvēkiem, un tādējādi kļūst par pamatu Dieva Valstībai uz zemes. Tāda pati sajūta par pakāpenisku 

Dieva Vārda augšanu un iespiešanos cilvēces apziņā ir atrodama arī nākamajā līdzībā par raugu. 

Tagad mums ir jāizpēta, ko par šo tēmu saka apustulis Jānis, Jēzus mīļākais māceklis, kurš - kā pierāda 

viņa evaņģēlija stāsts - saprata un nodeva sava Skolotāja mācību visdziļākajā un garīgākajā veidā. Savā 

atvadu runā mācekļiem Kungs saka: "Ja jūs Mani mīlat, turiet Manus baušļus. Un es lūgsim Tēvu, un Viņš 

jums dos citu mierinātāju, lai Viņš paliek pie jums mūžīgi, patiesības Garu, ko pasaule nevar uzņemt, jo tā 

Viņu neredz un nepazīst. Bet jūs Viņu pazīstat, jo Viņš paliek pie jums un būs jūsos; Es neatstāšu jūs 

bāreņus, Es nāku pie jums." (Jņ.ev.14:1518). 

Tā kā šis apsolījums Viņa sekotājiem ir ļoti svarīgs, Jēzus Savā lielajā atvadu runā vairākkārt pie tā 

atgriežas: "Bet Mierinātājs, Svētais Gars, ko Mans Tēvs sūtīs Manā vārdā, Viņš jums visu mācīs un 

atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis" (Jņ.ev.14:26). Šeit mēs uzzinām, ka šis mierinātājs jeb 

Patiesības Gars ir Svētais Dieva Gars, kas "Kristus vārdā" ir sūtīts pie ticīgajiem uz zemes, lai mācītu viņiem 

visas lietas un darītu viņiem zināmas visas Jēzus mācības. 

Pēc tam, kad Jēzus vēlreiz ir uzlicis savu mīlestības bausli mācekļu sirdīs un sagatavojis viņus 

gaidāmajām vajāšanām, Viņš dod viņiem mierinošu apliecinājumu kā apsolījumu pēc šīm vajāšanām: "Bet 

kad nāks Mierinātājs, ko Es jums sūtīšu no Tēva, patiesības Gars, kas nāk no Tēva, Viņš liecinās par Mani. 

Un arī jūs liecināsiet, jo jūs esat bijuši ar mani no sākuma" (Jņ.ev.15:26-27). "Bet es jums patiesību saku: 

labi, ka es aizeju (pie Tēva). Jo, ja Es nenākšu, tad arī Mierinātājs nenāks pie jums, bet, ja Es aiziešu, Es 

sūtīšu Viņu pie jums." (Jņ.ev.16:7). Tādēļ priekšnoteikums, lai mierinātājs varētu nākt kā patiesības Gars, 

ir Jēzus atgriešanās pie Tēva. Tas nozīmē, ka šis Patiesības Gars nāk no paša Kristus kā Dieva "Vārds" un 

Viņš sūtīs Viņu no Tēva troņa, vienotībā ar Viņu, pie saviem ticīgajiem uz zemes. Jo Viņš bija arī Dieva 

patiesības lielais liecinieks kā cilvēks, tādēļ Viņš Pilāta priekšā atzina: "Es esmu ķēniņš. Es piedzimu un 

nāku pasaulē, lai liecinātu par patiesību. Kas ir no patiesības, tas dzird manu balsi" (Jņ.18,37). 

"Man tev vēl ir daudz kas sakāms, bet tagad tu to nevari panest. Bet, kad Viņš, patiesības Gars, nāks, 

Viņš jūs ievedīs visā patiesībā. Jo viņš nerunās pats no sevis, bet ko dzirdēs, to runās, un, kas nāks, to jums 
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pasludinās. Tas mani pārveidos, jo no manis paša viņš ņems un jums to pasludinās. Viss, kas ir Tēvam, ir 

mans. Tāpēc Es esmu sacījis: Viņš ņems no Manis un jums to pasludinās." (Jņ.ev.16:12-15). 

Ar iepriekš minētajiem vārdiem Kungs vērsa savu mācekļu uzmanību uz to, ka viņi vēl nespēj panest 

visu patiesību, ko Viņš kā atklāsmes nesējs nodod no Tēva. Tāpēc Viņš vēlreiz norāda uz savu nākamo 

atklāsmes Vārdu kā patiesības Garu, kas iepazīstinās viņus ar visām patiesībām. Viņš sludinās kā "Vārdu", 

tāpat kā uz zemes, tikai to, ko Viņš saņems vienībā ar Dievu Tēvu kā dievišķu patiesību un gudrību no Viņa 

un kas tomēr nav nekas svešs, tikai pārmantots, bet nāk no Viņa paša gara. To darot, Viņš "pārveidos" 

savu dzīvi un mācību kā Cilvēka Dēls Jēzus, tādējādi ienesot tajā gaismu un skaidrību, jo šis mierinājuma 

un patiesības Gars ir paša dievišķā Gara Vārds, tādēļ Viņš ir arī "Svētais Gars". 

Kā redzams no iepriekš minētajiem citātiem, Jaunajā Derībā ir daudz atsauču un skaidrojumu par 

"otru Mierinātāju", "Svēto Garu", "Patiesības Garu", kuru Tēvs sūtīs Saviem bērniem pēc Jēzus 

atgriešanās pie Tēva. Bībele arī ziņo, ka tas notika, kad Svētais Gars izlēja pār mācekļiem. Tagad ticīgo 

vidū bieži vien pastāv viedoklis, ka līdz ar to apsolījumi ir pilnībā piepildījušies un tos var uzskatīt par 

pabeigtiem. Bet vai šis viedoklis ir pareizs? - Mums jāapzinās, ka visi Jēzus vārdi un jo īpaši Viņa apsolījumi 

neattiecas tikai uz tagadni vai tuvāko nākotni, bet ka to garīgajai nozīmei ir aktuāla nozīme arī vēlākos 

laikos. Svētā Gara izliešanās uz Jēzus mācekļiem, uz viņu vēlākajiem līdzstrādniekiem un ticīgajiem un pēc 

tam uz dažiem izredzētajiem, neraugoties uz tās lielo nozīmi, bija tikai pieticīgs sākums, tā sakot, 

priekšnojauta tam, kas bija jānotiek. Tā sauktajā Vasarsvētku notikumā tika aptverts tikai neliels loks, bet 

pilnīgam piepildījumam jāaptver visa Israēla tauta, kā jau pravietis Joēls pravietoja: "Un pēc tam Es izliešu 

Savu Garu pār visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas sapņos sapņus, un jūsu jaunekļi redzēs vīzijas". 

(Joēla 3:1) - Tas, kas toreiz bija nākotne, kopš 1866. gada ir tagadne. Patiesības gars tagad ir mūsu vidū. 

Bet cik maz ir tādu, kas jau ir iekšēji gatavi un spējīgi pilnībā darboties Svētā Gara spēkā, kaut arī viņi ir 

saņēmuši sevī šo Patiesības Garu! "To Es jums runāju ar sakāmvārdiem (tēlainā valodā). Bet nāk laiks, kad 

Es jums vairs nerunāšu caur 'sakāmvārdiem', bet brīvi pasludināšu jums par Savu Tēvu" (Jņ.ev.16:25). Ar 

to Kungs apliecina, ka Viņa valoda ir attēlu valoda, kas pilna ar simboliem un garīgām zemes materiālo 

lietu un procesu atbilsmēm garīgās dabas lietām un procesiem. Bet pienāks laiks - un tas var būt tikai Viņa 

kā mierinājuma, patiesības un svētuma Gara atgriešanās laiks -, kad Viņš nepārprotami pasludinās Savu 

Tēvu savējiem tolaik vēl attīstītākajā valodas un jēdzienu pasaulē, lai reiz un uz visiem laikiem beigtos 

prāta mulsināšana par attēlu valodas patieso nozīmi. Bailīgie kristieši, kuri katrā garīgi progresējošā 

atklāsmē saskata maldināšanu, un vārda kristieši, kuri nevēlas, lai viņus traucē viņu garīgā lēnprātība, 

norādīs uz Jēzus brīdinājumiem par viltus Kristiem un tādējādi centīsies atturēt cilvēkus no šī jaunā Dieva 

Vārda pieņemšanas. Taču viņiem būtu jāapzinās, ka tieši viltus Kristus un viltus praviešu laikā, kuru ir bijis 

un joprojām ir pietiekami daudz, ir apsolīts arī "īstais" Kristus ar Savu jauno Vārdu. Tāpēc nepārbaudītai 

vai aizspriedumainai noraidīšanai visa, kas ir jauns un neiekļaujas savās idejās un interesēs, neizbēgami 

jānoved pie Kristus noraidīšanas Viņa Otrajā atnākšanā! Tādēļ nopietnais pamudinājums: Pārbaudiet visu, 

bet to, kas ir labs, paturiet. 

Kā šī pētījuma nobeigumu atgādināsim Kristus garīgās atklāsmes vēstuli apustulim Jānim, kas pēc 

formulējuma ir adresēta kristīgajām draudzēm Mazāzijā, taču patiesajā nozīmē tā ir pamudinājums 

kristīgajām draudzēm septiņos secīgos attīstības laikmetos. Pēdējo laikmetu simbolizē Laodikejas 

draudze, kurā mēs varam atpazīt pašreizējās kristīgā tipa baznīcas organizācijas, kas ir iesaldētas kultā. 

Kungs viņai saka: "Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne auksts, ne karsts. Ak, ka jums būtu auksti vai silti! 

Bet tā kā tu esi remdens un ne auksts, ne karsts, Es izspļausīšu tevi no savas mutes." (Atkl.gr.3:15 + 16) - 

Cik trāpīgs mūsdienu kristietības vārda un ieradumu raksturojums! "Tu saki: "Es esmu bagāts, man ir 

daudz un man nekas nav vajadzīgs, bet tu nezini, ka esi nožēlojams, nožēlojams, nabags, akls un kails. Es 

tev iesaku pirkt no manis ugunī attīrītu zeltu, lai tu kļūtu bagāts, un baltas drēbes, lai tu būtu tērpies un 

tava kauna kauna neliktos redzama, un svaidīt acis ar acu ziedu, lai tu varētu redzēt."" (Atkl.gr.3:17, 18) - 

Kristieši domā, ka viņiem viss ir un ka viņiem vairs nav vajadzīga Kristus atklāsme. Bet Viņa acīs viņi ir 

garīgi nožēlojami, nožēlojami, akli un kaili, tādēļ Viņš viņiem iesaka no Viņa iegūt zeltu un baltas drēbes, 

kas ir nevainojamas, dievišķas glābšanas patiesības. 
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Viņiem vajadzētu arī ieziest savas acis, kas ir aklas pret patiesību, ar ziedi. - Es sodīju un sodīju tos, 

kurus mīlu. Tāpēc esiet centīgi un nožēlojiet grēkus" (Atkl.gr.3:19). Neraugoties uz bargiem 

pārmetumiem, Kungs neatmet Savus bērnus. Viņš tos mīl, īpaši lielajos pārbaudījumos un apmeklējumos, 

kas ir nākuši un nāks pār cilvēci, jo to mērķis ir vest mūs uz atgriešanos un atjaunošanos. 

"Redzi, es stāvu pie durvīm un klauvēju. Ja kāds dzirdēs manu balsi un atvērs durvis, es ieiešu pie viņa 

un sarunāšos ar viņu, un viņš ar mani. (Atkl.gr.3:20) - Viņš neatver durvis un nepiespiež savus bērnus. Bet 

tie, kuri klausās Viņa balsī, kas atskan no jauna, un atver savas sirds durvis, piedzīvo visciešāko saikni 

starp garu un garu ar savu Kungu. 

Mēs esam centušies palīdzēt kritiski noskaņotajiem, bet labas gribas šaubīgajiem saprast Kristus 

atgriešanos. Iepriekš mēs jau norādījām, ka Viņš neatgriezīsies iespaidīga debesu notikuma laikā, nedz arī 

fiziski redzamā veidā. Mēs arī esam sapratuši, ka lielais pūlis nepamana Viņa atgriešanos, jo Viņš nāk kā 

zaglis naktī - negaidīti un klusi, izmantojot garīgus līdzekļus. Tāpēc Viņš mudina: "Vērojiet un lūdzieties, lai 

šis nozīmīgais un svarīgais laiks nepazustu. Neesiet kā piecas muļķīgās jaunavas no līdzības, kuras ļāva 

izsīkt eļļai savās lampās - ticības, mīlestības un cerības simbols - un tādēļ nevarēja sagaidīt līgavaini, kas 

nāca pusnakts garīgajā tumsā priecīgā atziņā, un galu galā ieradās uz kāzām par vēlu. 

II. Trīs laiki un septiņi zīmogi 
Pēc garīgās radīšanas liela daļa Dieva bērnu bija atkrituši no sava Radītāja, ļaunprātīgi izmantojot savu 

brīvo gribu un nepaklausot. Ar to viņi sevi notiesāja uz mūžīgu attālināšanos no Dieva, t.i., uz nāvi. Bet 

Dievs Savā neizmērojamajā mīlestībā deva iespēju Saviem bērniem atgriezties savās garīgajās mājās. Taču 

šis ceļš bija ļoti garš, grūts un sāpīgs. Tāpēc Viņš neatstāja viņus vienus, bet atklāja viņiem varenu mācību, 

ar kuras palīdzību viņi soli pa solim un soli pa solim varēja atgūt zaudēto garīgo paradīzi. Mācību un 

audzināšanas plāns tika sadalīts trīs lielos laikmetos, kas savukārt ir sadalīti septiņos attīstības posmos, 

kas atbilst septiņiem Dzīvības grāmatas septiņiem zīmogiem Jāņa atklāsmē. 

Trīs reizes 
Pirmo reizi. 

Pirmās ēras sākumā Dievs joprojām varēja garīgi sazināties ar Saviem bērniem caur dažiem 

izredzētajiem. Viņi dzirdēja Viņa garīgo balsi, kas viņus vadīja. Taču, kad šī saikne tika zaudēta Viņa bērnu 

pieaugošā materiālisma dēļ, Dievs meklēja starpnieku. Viņš sagatavoja cilvēku, caur kuru Viņš varēja 

nodot Sevi Saviem ļaudīm. Mozus bija izredzētais instruments, ar kura starpniecību Viņš pasludināja 

desmit baušļus, kas vispirms Israēla tautai un vēlāk visai pasaulei deva dzīves vadlīnijas. Mozus ar desmit 

baušļiem un detalizētiem norādījumiem simbolizē Pirmo reizi, kad Dievs atklājās Saviem bērniem kā 

Radītājs, vienīgais Dievs, Savā nepielūdzamajā taisnīgumā (Dievs Tēvs no Trīsvienības). 

  

Otrā reize. 
Kad laiks bija piepildījies, Dievs sūtīja savu vienpiedzimušo Dēlu. Dieva Gars Jēzū kļuva par cilvēku un 

mājoja starp cilvēkiem. Savā mācībā Viņš atklāja Dievišķo mīlestību un ar Savu dzīvi un upurējošo nāvi 

deva cilvēcei perfektu piemēru; tādēļ Viņš bija Dievišķais Skolotājs, kas ar mīlestību piepildīja Pirmās ēras 

desmit baušļus, kas savu augstāko izpausmi atrada pie krusta, kad Viņš upurēja Sevi par cilvēci. Jēzus 

simbolizē Otro Laikmetu (Trīsvienības Dieva Dēlu). 

Trešā reize. 
Jēzus nevarēja atklāt visu, kamēr Viņš bija uz zemes, jo cilvēce vēl nebija tam gatava. Bet Viņš 

pasludināja, ka Tēvs sūtīs Mierinātāju, Svēto Garu. Šo Trešo laiku ievadīja Elija, kura Gars apgaismoja 

Dieva iedibināto instrumentu. Tas bija vienkāršs vīrs vārdā Roka Rojasa; viņš, tāpat kā Jānis Kristītājs, bija 

priekšgājējs, lai Dieva Svētais Gars, Patiesības Gars, varētu parādīties cilvēku vidū. 1866. gadā Elijas Gars 
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caur savu Vārda Starpnieku pasludināja: "Es esmu Elija, Pirmās ēras pravietis, tas, kas no Pārvērtībām uz 

Taboras kalna; sagatavojieties...". Tie klausītāji, kuriem bija garīgās vīzijas dāvana, redzēja Jēzu, Mozu un 

Eliju, tāpat kā mācekļi to piedzīvoja Jēzus pārveidošanās brīdī uz Taboras kalna. Tas ir trīs lielo laikmetu 

apstiprinājums, un Elija simbolizē trešo laiku, kurā patiesības Gars komunicē, jeb Kristus atgriešanos Garā 

(Trīsvienības Dievs Svētais Gars). 

Dievs sniedz Savas atklāsmes perfektā secībā: mācība par mīlestību mums tika dota caur Jēzu (Otrreiz) 

pēc tam, kad mums jau bija pietiekamas zināšanas par Dieva taisnību (Pirmo reizi). Un tā mēs varēsim 

saņemt patiesības un gudrības mācību tādā mērā, kādā mēs pildīsim mīlestības mācību (Trešais laiks). 

 

Septiņi zīmogi 
"Dzīvības grāmatā" ar septiņiem zīmogiem, kas zināma no Jāņa Atklāsmes grāmatas, ir aprakstīta 

Dieva paredzētā cilvēces vēsture. Tā ir sadalīta septiņās lielās nodaļās, no kurām katrai ir īpašs zīmogs. 

Šos zīmogus atplombēja Kristus, lai Dzīvības Grāmatas attiecīgajā nodaļā ietvertā gaisma, Dieva griba un 

izglītojošais plāns, varētu iedarboties un īstenoties cilvēku pasaulē. Tādējādi attiecīgā cilvēces garīgās 

attīstības posma galveno mācību simboliskā notikumā simbolizē viens no Dieva izredzētajiem, kas ir šī 

laikmeta un visu turpmāko laiku vadonis un paraugs. - Kopš Trešā laikmeta sākuma "Dzīvības Grāmata" 

tika atvērta pie Sestā zīmoga. 

Pirmais zīmogs: Upuris 
Kungs savā jaunajā Vārdā mums saka: "Pirmo no šiem garīgās attīstības posmiem pasaulē simbolizē 

Ābels, pirmais Tēva kalps, kurš upurēja Dievam savu izpirkšanas upuri. Viņš ir upurēšanas simbols. Pret 

viņu sacēlās skaudība." (U. 161, 54) 

No 1. Mozus grāmatas 4. nodaļas mēs zinām, ka Kains un Ābels upurēja Dievam savu dedzināmo 

upuri. Uz Ābela dāvanu Dievs uzlūkoja žēlastībā, jo tā tika dota ar nevainīgu un tīru sirdi. Bet Kainu Dievs 

noraidīja, jo Kains nebija tīras sirds. Tas ļoti sadusmoja Kainu, un skaudības un naida dēļ viņš nogalināja 

savu brāli Ābelu. Tomēr šī Bībeles stāsta dziļā jēga slēpjas faktā, ka Ābels - papildus materiālajam upurim - 

bija upurējis Dievam arī garīgo upuri par savām zemes cilvēciskajām kaislībām. Tāpēc viņa sirds bija 

nevainīga un šķīsta. Tādējādi viņa būtības šķīstīšana ir pats upura simbols. Rezumējot varam teikt: Pirmais 

zīmogs nozīmē, ka mums ir jāupurē savas grēcīgās kaislības, ka gars dominē pār matēriju un ka tādējādi 

mēs panākam garīgo saikni ar mūsu Debesu Tēvu. 

Otrais zīmogs: ticība 
To simbolizē Noa. Cilvēki neņēma vērā Pirmā zīmoga mācību, bet, ļaunprātīgi ļaunprātīgi izmantojot 

savu brīvo gribu, ļāva sevi pārvaldīt materiālisma ļaunajām kaislībām. 1. Mozus 6:3 un tālāk mēs lasām: 

"Tad Tas Kungs sacīja: "Cilvēki vairs nebūs mana Gara sodīti, jo tie ir miesa. Es došu viņiem vēl simt 

divdesmit gadus. . Bet, kad Tas Kungs redzēja, ka cilvēku ļaunums ir liels virs zemes un ka visas viņu sirds 

domas un darbi ir ļauni uz mūžīgiem laikiem, . ...Viņš sacīja: Es iznīcināsim no zemes cilvēkus, kurus Es 

esmu radījis. ... . Bet Noa atrada labvēlību Tā Kunga acīs... . Noa bija dievbijīgs un nevainojams cilvēks, un 

savā laikā dzīvoja dievbijīgu dzīvi. . . " 

Tauta nicināja Dieva brīdinājumu un neticēja noteiktajam termiņam, līdz kuram tai bija jālabo savi ceļi. 

Ticēja tikai viens: Noa. Kungs izvēlējās viņu par savu instrumentu, lai pēc plūdiem sāktu no jauna ar jaunu 

cilvēci. - Bija vajadzīga stipra ticība, lai izpildītu visus Dieva rīkojumus, kas arī tajā laikā bija diezgan 

neparasti un par kuriem cilvēki smējās. Taču Noa uzticējās savam Dievam un rīkojās tā, kā viņam bija 

pavēlēts. Ticība bija ne tikai burtiski, bet arī garīgi glābjošais šķirsts Noamam, un līdz pat šodienai ticība ir 

glābjošs spēks ikvienam ticīgajam. Tā nav nejaušība arī tas, ka Ābrahāms, otrs lielais ticības varonis, 

dzīvoja tieši Otrā zīmoga laikā. 
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Trešais zīmogs: garīgais spēks 
To simbolizē Jēkabs. Dievs deva Jēkabam garīgo vārdu "Israēls", kas nozīmē "stiprs". Jēkabs jeb Izraēls 

savā dzīvē saskārās ar daudzām nelaimēm un briesmām, ar kurām Dievs viņu pārbaudīja, bet kuras viņš 

spēja pārvarēt, pateicoties garīgajam spēkam, kas bija viņā. Viņš kļuva par simbolu garīgajam spēkam, kas 

mums ir jāiegūst, lai mēs spētu pacietīgi izturēt un padoties pārbaudījumiem, ko Dievs mums sūta. 

Pateicoties iepriekš minētajām garīgajām īpašībām, Dievs viņu izvēlējās par Izraēla tautas priekšteci, jo no 

viņa 12 dēliem radās 12 ciltis. Jehova caur viņu arī varēja darīt zināmu lielu garīgu atklāsmi.  

No Vecās Derības mēs zinām stāstu, kas pazīstams kā "kāpnes uz debesīm" (1. Mozus 28:10 un 

turpmāk): Jēkabs sapnī redzēja kāpnes, kas stāvēja uz zemes un stiepās līdz debesīm, un pa tām kāpa un 

nolaidās Dieva eņģeļi. Kāpņu augšgalā stāvēja Kungs. Tā Dievs simboliskos tēlos parādīja gara attīstību. 

Mūsu garam ir jākļūst nobriedušākam un tīrākam, lai soli pa solim varētu pacelties. Mēs varam novērtēt, 

ka mūsu garam nav iespējams sasniegt nepieciešamo tīrību, lai kāpt pa kāpnēm, kamēr mēs neesam kopā 

ar Dievu vienā cilvēka dzīvē, tā teikt, pirmajā mēģinājumā. Ir vajadzīgi daudzi mēģinājumi, daudzas 

inkanācijas, lai katru reizi pakāptos dažus pakāpienus augstāk, atbilstoši mūsu gara briedumam. To darot, 

Kungs mūs pamāca neapstāties uz kāpnēm, t.i., pastāvīgi progresēt savā garīgajā attīstībā, jo citādi mēs 

traucēsim tiem, kas nāk pēc mums, viņu garīgajā attīstībā. - Dieva eņģeļi, kas nolaižas lejup pa kāpnēm, ir 

progresīvie gaismas gari, kurus Kungs sūta lejā, lai palīdzētu tiem, kas pa tām kāpj. Šeit atkal tiek pausts, 

ka Dievs neatstāj mūs vienus ceļā uz mājām pie Viņa, bet piedāvā mums Savu palīdzību.  

Veids, kā sasniegt Trešā zīmoga kvalitāti, ir ņemt vērā iepriekšējo divu mācību: tikai caur zemāko 

kaislību upurēšanu un nesatricināmu ticību Dievs var panākt, ka mūsos dzīvojošā gara dzirksts kļūst par 

lielu spēku. 

 

Ceturtais zīmogs Likums 
To simbolizē Mozus. Dievs izvēlējās viņu, lai atbrīvotu Israēla tautu no Ēģiptes verdzības, un caur viņu 

Viņš deva cilvēkiem desmit baušļus un daudzus priekšrakstus, kas darīja cilvēcei zināmu Dieva gribu. 

Desmit baušļi kļuva par visu cilvēku likumu pamatu, un, ja tie tiktu uzticīgi ievēroti, cilvēce būtu gājusi pa 

labo ceļu - patiesa Dieva pielūgsmes, taisnīguma, kārtības un cieņas pret tuvāko ceļu. Taču dievišķā 

likuma neievērošana, t.i., cilvēka nepaklausība Dieva gribai, ir novedusi cilvēci uz bezdibeņa malas. 

Piektais zīmogs: mīlestība 
To pārstāv Jēzus. Viņā Dievs kļuva par cilvēku no mīlestības pret mums. Viņa dzīve bija perfekts 

piemērs, un Viņa mācība - vienots mīlestības slavinājums, kas savu augstāko piepildījumu atrada tad, kad 

Viņš atdeva savu dzīvību par mums. Tāpēc Viņš varēja apkopot savu mācību vārdos: "Jaunu bausli Es jums 

dodu, lai jūs cits citu mīlētu, kā Es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs cits citu mīlētu" (Jņ.ev.13:34). Un patiesi, 

šajā jaunajā mīlestības bauslī ir ietverts viss bauslis. Tās ievērošana līdz pēdējām sekām atnesīs uz šīs 

zemes garīgo Dieva Valstību. Aizsaulē tas jau ir noticis, jo mīlestība ir garīgās valstības priekšnoteikums un 

pamats. 

  

Sestais zīmogs: gudrība 
Sesto zīmogu kā Trešās ēras priekšvēstnesi un sagatavošanās posmu simbolizē Elija, Vecās Derības 

pravietis un lielais karotājs, kurš pēc savas misijas pabeigšanas devās uz debesīm "ugunīgā ratā" (2. Ķēn. 

2:11). Ar šo tēlaino attēlojumu mums tiek parādīts, ka Elijas gars ir gaismas piepildīts Dieva karotājs. Šis 

ķerubiskais 

Saskaņā ar Jēzus liecību Svētais Gars bija iemiesojies arī Jāņa Kristītāja personā (Mt 11, 7-14), kurš 

sagatavoja sirdis, lai Jēzus varētu tajās ielikt savu mācību. Viņš arī bruģē ceļu Kungam mūsu laikā, kad Viņš 

garīgi atgriezīsies, un kā spēcīgs eņģeļu valdnieks nodod visiem gariem un pasaulēm Svētā Gara gaismu, 

Dievišķo Gudrību, kas izplūst no atvērtā Sestā zīmoga jeb Dzīvības Grāmatas nodaļas, kuras mācības un 

atklāsmes Kungs pats darīja zināmas caur izvēlētiem instrumentiem līdz pat 1950. gadam. Taču Sestā 
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zīmoga laiks ar to nebeidzās. Sestā zīmoga gaisma turpina spīdēt cilvēcei, līdz tā ir atpazinusi Kristus 

atklāsmes Viņa Otrajā atnākšanā un ir sevi garīgi pārveidojusi. Apmeklējumi, kas notiks tajā pašā laikā, 

atbalstīs šo attīstību, lai gari varētu saņemt Dieva patiesību un gudrību. Šādā veidā cilvēce tiks sagatavota 

septītajam zīmogam. 

Septītais zīmogs: pabeigšana 
Ar septīto zīmogu ir pabeigts izpirkšanas darbs, tāpat kā septītajā dienā - tēlaini izsakoties - tika 

pabeigta radīšana. Gars ir mērojis garu un sāpīgu ceļu un atkal atrodas visciešākajā vienotībā ar Tēvu no 

Gara uz Garu. Nepaklausīgais dēls atgriežas mājās pie Tēva, viņš ir uzvarējis sevi un pasauli. - Septītā 

zīmoga simbols ir pats Debesu Tēvs, kurš būs šī grūtā garu attīstības un attīrīšanās ceļa galīgais mērķis. 

Septītais zīmogs vēl nav atvērts. Iespējams, pateicoties garīgajam briedumam, vienam vai diviem gariem 

jau ir dota neliela priekšnojauta par to, ko nesīs Septītais zīmogs. Bet visam Izraēlam un visai cilvēcei vēl 

būs jānāk un jāaiziet paaudzēm, vēl būs jānāk un jāaiziet daudziem pārbaudījumu gadiem, vēl daudzām 

asarām būs jāattīra sirdis, līdz visiem būs pienācis vislielākais laiks - laiks pastāvīgai sadraudzībai ar Tēvu. 

  

III. Izraēlas tauta 
  

Mācībās Kungs bieži runā par "Israēla tautu", "Manu tautu" vai vienkārši "tautu". Tas nekādā ziņā 

neattiecas uz Meksikas tautu, kuras vidū notika mītiņi. Vai tas nozīmē Izraēlas valsti? - Nē. Lai izvairītos no 

kļūdām, šeit ir sniegts īss paskaidrojums par vārda "Izraēla" izcelsmi un par to, kam atklāsmēs tiek teikts 

"Izraēlas tauta". 

Bībeles zinātājs zina Vecās Derības stāstu, saskaņā ar kuru Jēkabs grūtā dzīves situācijā naktī līdz 

rītausmai cīnījās ar "vīru". "Cilvēks" nespēja viņu pārvarēt un beidzot sacīja: "Tevi vairs nesauks par 

Jēkabu, bet par Israēlu, jo tu esi cīnījies ar Dievu un ar cilvēkiem un esi piekāpies." Un Dievs atjaunoja 

Jēkabam savu apsolījumu: "Tavs dzimums būs kā zemes putekļi, un tu būsi izplatīts uz vakaru un rītu, uz 

ziemeļiem un dienvidiem, un caur tevi un caur tavu dzimumu tiks svētītas visas zemes ciltis." - Izraēls ir 

garīgs vārds un nozīmē "stiprs". Tai bija jākļūst par spēcīgu, garīgu kopienu, kas aptvertu visu tautu, par 

daudzskaitlīgu, stipru Izraēla tautu. Un Dievs deva cilvēkiem Apsolīto zemi, lai viņi varētu tajā mierīgi 

dzīvot un padziļināt garīgo saikni ar Viņu. Tomēr saskaņā ar derību, kas tika noslēgta ar Dievu, tai tika 

izvirzīts nosacījums, ka tai jāsludina vienīgā Dieva patiesais dievkalpojums un Viņa mācības patiesība 

visām zemes tautām, tas ir, tai jābūt priesteriskai tautai. 

Vecajā Derībā ir spilgti aprakstīta Izraēla tautas attīstība gadsimtu gaitā. Drīz vien tajā iezīmējās 

dalījums: no vienas puses, neliela grupa, ko mēs gribam saukt par garīgo Izraēlu, jo tā uzturēja garīgu 

kontaktu ar Dievu, un no tās vidus izauga gudrie tautas vadoņi un lielie pravieši. No otras puses, 

vairākums, ko mēs dēvēsim par materiālistisko Izraēlu, jo viņi izmantoja dievišķās svētības - lielu gudrību, 

neatlaidību un mērķtiecību - vienīgi, lai iegūtu varu un bagātību. Šī nepaklausība ar Dievu noslēgtajai 

derībai bieži vien Izraēla tautai sagādāja smagus pārbaudījumus, jo tās bagātība, vara un lepnums faktiski 

izaicināja kaimiņvalstis uz karu pret viņiem. Bēdās un ciešanās tauta sauca pie sava Dieva, bet nožēla ilga 

tikai līdz brīdim, kad tā atguva brīvību un kļuva bagāta. 

Daudzo pārbaudījumu laikā garīgā Izraēla mazākums dzīvoja nepamanīts, bet ticības un cerības pilns 

uz Mesiju. Tāpēc Viņš Jēzū varēja kļūt par cilvēku viņu vidū, lai vēlreiz pievērstu savas tautas uzmanību 

Savai garīgajai misijai starp tautām un sagatavotu viņus tai. Garīgais Israēls sekoja Viņam un priecājās 

dzirdēt Viņa Vārdu. Lielākā daļa, materiālistiski noskaņotais Izraēls, Viņam gandrīz nepievērsa uzmanību, 

un oficiālā Baznīca Viņu stingri noraidīja. Viņi gaidīja spēcīgu vīru, varenu karotāju, kas lauzīs romiešu varu 

un uzmodinās pasaulīgu, krāšņu un neuzvaramu Izraēlu. Bet Mesija bija pazemīgs un apliecināja: "Mana 

valstība nav no šīs pasaules." Viņu vilšanās bija tik liela, ka viņi nosodīja Viņu kā aģitatoru un zaimotāju un 

lika Viņu sist krustā. - Tā notika ārkārtīgi nozīmīgs notikums - redzama atdalīšana starp garīgo un 

materiālo Izraēlu.  
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Garīgais Israēls pulcējās ap apustuļiem, un nelielajā pūlī drīz vien nobrieda atziņa, ko apustulis Pēteris 

ietērpa vārdos: "Tagad es ar patiesību mācos, ka Dievs neskatās cilvēkā, bet visos cilvēkos, un, kas Viņu 

bīstas un dara labu, tas Viņam ir tīkams." - Tātad ne tikai jūdi pieder garīgajam Izraēlam, bet arī visu 

reliģiju un tautu pārstāvji, kas tic Kristus vārdiem un rīkojas saskaņā ar tiem; jo tā ir garīga kopiena, un 

tāpēc nav saistīta ar tautām. 

Materiālistiskā Izraēla, fanātiski cenšoties atbrīvoties no romiešu kundzības, cieta smagu militāru 

sakāvi, un pēc Jeruzālemes sagraušanas 70. gadā pēc Kristus tā pārstāja būt tauta, un jūdi tika izklīdināti 

pa visu pasauli. Materiālistisko Izraēlu piemeklēja briesmīgs sods par nepaklausību dievišķajiem likumiem 

un Mesijas noraidīšanu. Jēzus pravietojums nenovēršami piepildījās, ieraugot krāšņo Jeruzalemes templi: 

"Patiesi es jums saku: te nepaliks akmens uz akmens, kas netiktu salauzts." Un atkal: "Jeruzāleme, 

Jeruzāleme, tu, kas nonāvē praviešus un ar akmeņiem apmētā tos, kas pie tevis sūtīti, cik bieži Es esmu 

gribējis sapulcināt tavus bērnus, kā vista sapulcina savus cāļus zem saviem spārniem, bet tu negribēji! 

Redzi, tavs nams tev paliks pamests tukšs." - Turpmākajos gadsimtos viņi visur bija nevēlama minoritāte, 

kurai nācās ciest apspiešanu, pazemojumus un grūtības. 

Taču tagad, gandrīz 2000 gadus pēc šiem briesmīgajiem notikumiem un no tiem izrietošās redzamās 

šķelšanās starp garīgo un materiālistisko Izraēlu, atkal notiek neiedomājami nozīmīgas pārmaiņas. 

Garīgais Izraēls, kas kā tikko pamanīta minoritāte starp zemes tautām bija vāja, maz ietekmīga grupa, tiek 

pamodināts un sapulcināts. Kristus savā garīgajā atgriešanās reizē runā uz "Israēlu pēc gara". Tagad Viņš 

apvieno visas "izkaisītās Israēla ciltis", lai apgādātu tās ar Savu Garu un sūtītu cīņā, līdz tās būs 

sasniegušas cilvēces glābšanu un garīgo pilnveidošanu. Norādījumi par to ir Kristus jaunās atklāsmes, kas 

apkopotas 12 sējumos "Patiesās dzīves grāmatā". 

No otras puses, mums ir materiālistiskā Izraēla. Tās svētceļojums ir bijis ilgs un bēdīgs, kopš tā no 

savām krūtīm izdzina To, kurš tai piedāvāja savu valstību kā jaunu mantojumu. Taču vissmagākās 

apspiestības laiki ir pagājuši; tā ir kļuvusi bagāta, un ar naudu tai ir liela ietekme. Tā ir kļuvusi spēcīga un 

lepna, un nacionālistiskais atzars atkal ir nostabilizējies kā nācija, ir atmodušās vecās reliģiskās tradīcijas. 

Tā tic, ka pilda Jehovas un Mozus likumus, bet patiesībā tā joprojām pielūdz zelta teļu. Tā ir tālu no savas 

garīgās misijas izpratnes un īstenošanas. To nedrīkst uztvert kā vienpusēju apsūdzību pret jūdiem vai 

izraēliešu tautu; visas zemes tautas - varbūt izņemot nelielas minoritātes - ir materializējušās un "dejo ap 

zelta teļu". - Ja materiālā Izraēla šajā skaidrojumā ir īpaši pieminēta, tad tas ir tāpēc, ka šajā traktātā ir 

runa par garīgo un materiālo Izraēlu un ir teikts, ka pēdējā - vēl - nepilda savu Dieva noteikto uzdevumu 

būt par priesteri starp zemes tautām. Neviļus mēs sev jautājam: kas notiks tālāk? - Mēs nedrīkstam 

aizmirst, ka Dievs Israēla tautai ir devis lielus apsolījumus, un Viņš tos nekad nepārkāps. Taču, to darot, 

mums jāapzinās, ka svētības apsolījumi, ko Dievs deva Jēkabam par viņa pēcnācējiem, attiecas uz garu, 

tāpat kā Jēkaba vēlākais vārds - Izraēls - jau ir garīgs vārds. Kļūdaini ir uzskatīt, ka šie apsolījumi attiecas 

uz matēriju, t.i., uz cilti vai pašreizējo Izraēla stāvokli. Ja tas tā būtu, tad pravieši un Dieva vēstneši 

joprojām rastos tajā. - Taču pienāks laiks, kad materiālais Izraēls apvienosies ar garīgo Izraēlu, un abi atkal 

veidos vienotību - vienu Izraēla tautu. Bet kad tas notiks? - Kad materiālistiski noskaņotais Izraēls atsakās 

no naudas, varas un lepnības un atzīst jaunās Kunga atklāsmes - kas, iespējams, būs iespējams tikai pēc 

vēl vienas vissmagākās apmeklējuma reizes - un ar sāpju asarām sauc: Jēzus bija Mesija, un Kristus arī 

mums ir "ceļš, patiesība un dzīvība".  
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Instrukcija 1  
1 Laiku sākumā Es kā Tēvs esmu pavēlējis cilvēkam darīt labu. Bet cilvēki novērsās no dievišķajiem 

baušļiem, krita elkdievībā un izdarīja pret Mani riebīgus darbus. Stiprie uzvarēja, vājie tika sakauti, un 
vīrietis paņēma sievieti par savu verdzeni. Tāpēc bija nepieciešams dot Mozum desmit Bauslības 
baušļus uz Sinaja kalna. Šis likums ietvēra baušļus, kas bija jāievēro Israēla tautai. Viņam bija jāpasaka: 
Kas nogalina, tas saņem tādu pašu spriedumu uz sevi. Kas nozog, tam jāatmaksā savam brālim. Kas 
dara ļaunu, tam jāmaksā acs par aci un zobs par zobu. 

2 Tuvojās Otrais Laiks, un Es atnācu jūsu vidū mājot Jēzū un Savā Vārdā jums sacīju: "Ja kādam trāpa 
labo vaigu, pieskaries arī kreiso. Piedodiet saviem ienaidniekiem." Un Trešajā Laikā, kurā jūs 
atrodaties, Es esmu nācis jums teikt: ko jūs darītu, ja jūsu tēva slepkava, kuru vajā cilvēciskais 
taisnīgums, klauvētu pie jūsu durvīm un lūgtu palīdzību? - Sniedziet viņam aizsardzību. Ja jūs šādi 
rīkosieties, jūs pierādīsiet, ka esat sasnieguši garīgo attīstību, kas ļauj jums piepildīt jūsu Debesu Tēva 
dievišķo likumu, kurš jums pavēl: Mīliet cits citu, atdzīviniet mirušos garus žēlastības dzīvei, jo katrs 
gars tiks dziedināts. 

3 Šodien Es nāku, lai runātu ar jūsu garu un atklātu jums septiņu zīmogu saturu, jūsu vēstures, 
pravietojumu, atklāsmju un taisnīguma grāmatu. 

4 Tas esmu Es, kas esmu atnācis, lai jums pateiktu, ka jūs tagad dzīvojat laikā, kas pieder Sestajam 
zīmogam. 

5 1866. gads iezīmē šī gaismas laika sākumu. Es sūtīju Eliju, lai paceltu noslēpumaino plīvuru un 
atklātu laiku, kad Es kā Svētais Gars parādīšos cilvēces vidū. Elija apgaismoja cilvēku, kuru Es izvēlējos 
par vēstnesi. Tas bija tas izredzētais, vārdā Roque Rojas, kurš no gara uz garu dzirdēja pravieša balsi, 
kas Manā Vārdā pavēlēja viņam aicināt un sapulcināt savus brāļus*, jo dievišķā atklāsme bija gatava 
apgaismot cilvēces likteņus. Roka Rojasa, lēnprātīgs un pazemīgs kā jērs, paklausīja garīgajai balsij un 
atbildēja: "Lai notiek mana Kunga griba!".  
Skatīt pielikuma 1. piezīmi. 

6 Roka Rojasa sapulcināja ticības un labās gribas pilnu vīriešu un sieviešu grupu, un tur, viņa pirmo 
sapulcējušos ļaužu pulkā, Elijs atklājās caur vēstneša prātu, sacīdams: "Es esmu pravietis Elijs, tas, kas 
bija Pārvērtību dienā uz Taboras kalna." Viņš teica: "Es esmu pravietis Elijs, tas, kas bija Pārvērtību 
dienā uz Taboras kalna." Viņš deva pirmās mācības saviem pirmajiem mācekļiem, vienlaikus 
pasludinot viņiem garīguma laikmetu un pravietojot, ka drīzumā dievišķā Skolotāja stars nāks, lai 
nodotu Sevi Saviem cilvēkiem. 

7 Kādu dienu, kad Roka Rojasa pieticīgā pulcēšanās vieta bija pilna ar sekotājiem, kuri ticēja šī vīra 
vārdiem, Elija nolaidās, lai apgaismotu sava runasvīra prātu, un, Manis iedvesmots, viņš svaidīja 
septiņus no šiem ticīgajiem, kuriem vajadzēja simbolizēt septiņus zīmogus. 

8 Vēlāk, kad pienāca apsolītais Manas Manifestācijas brīdis, Es atklāju, ka no šiem septiņiem 
izredzētajiem tikai viens gaidīja šķīsta laulātā ierašanos, un tā bija Damiana Ovjedo, jaunava, kuras 
prāts pirmais saņēma Dievišķā staru gaismu kā atlīdzību par viņas neatlaidību un gatavošanos. 

9 Damiana Ovjedo pārstāvēja sesto zīmogu. Tas bija vēl viens pierādījums tam, ka Sestā zīmoga 
gaisma ir tā, kas apgaismo šo laikmetu. 

10 Otrajā laikmetā es atradu sievietes dzemdi, mātes dzemdi, un šajā laikā es atpūšos Damiānas 
Oviedo tīrajā un šķīstajā sirdī. Viņas jaunavas miesas Israēla tautai bija kā mātes miesas, un ar viņas 
starpniecību Es sagatavoju vadoņus*, "balss nesējus" un "strādniekus "**. Es liku viņai nonākt pie 
vecuma sliekšņa un teicu viņai: Tu, kas esi pacēlusi sevi kā mīlestības avotu un iededzi sirdīs ticības 
lāpu, atpūties tagad. 
* Kopienu vadītāji 

** Pamatojoties uz Jēzus līdzību par "strādniekiem vīna dārzā". 
11 Viņa lūdza Mani, lai Es ļauju viņai nākt garā strādāt, jo viņa ar dedzību sargāja Manu Bauslību un 

negribēja, lai tā tiktu aptraipīta, un Es viņai to atļāvu. 
12 Tajā pašā laikā Es viņai devu vēl vienu uzdevumu, sakot: Damiana, nav Mana griba, lai duļķainie 

ūdeņi sajauktos ar kristāldzidrajiem ūdeņiem. Esiet pie vadītāju labās rokas, lai ticības lāpa viņos augtu 
katru dienu. Ieprieciniet un atsvaidziniet sevi ar šiem cilvēkiem no vietas, kur atrodaties. Redzi, cik 
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daudz ļaužu tevi mīl un ir Mani atzinuši. Viņi seko jūsu atstātajam ceļam. Lūk, lāpa joprojām deg. 
Skolotājs ir teicis: kas sēj mīlestību, tas pļauj mīlestību; kas sēj gaismu, tas pļauj gaismu. Jūs cīnījāties, 
lai sagatavotu balss nesēju* prātus un attīrītu Manu izredzēto ceļus; lūk, tā ir jūsu sēkla. 
kā starpniekinstitūcija 

13 Patiesi es jums saku, cilvēki: Damiana ir šķīsta jaunava, kas nāca trešajā laikmetā kā Marijas 
pārstāve, lai sniegtu jums maigumu un glāstus. Svētīgas tās jaunavas, kas sekos šai vadlīnijai, jo Es tās 
aplaistīšu ar Savu žēlastību. Un Mana dievišķā vēlēšanās ir jūs visus, kas esat Mani bērni, pārvērst par 
Maniem mācekļiem, jo tuvojas Manas aiziešanas brīdis, un Es vēlos atstāt jūs kā meistarus cilvēces 
vidū. 

14 Ejiet ar stabilu soli, lai jūs sasniegtu sava ceļa mērķi un ar savu pazemību un izpalīdzību kļūtu par 
zemes spēku. 

15 Arī materiālistiski noskaņotie šī laika cilvēki ir Mani aicinājuši. Mana balss ir atradusi viņos garīgu 
rezonansi, un Skolotājs ir dāvājis mieru pārpilnībā; vienatnē, lai gan Es esmu ar viņiem, viņi nav 
gribējuši Mani pieņemt un ir gribējuši sēt cita veida sēklas. 

16 Šobrīd Es pieņemu jūs un dodu jums Savu Būtību un Savu Gaismu, ko jūs tik ļoti gaidījāt. 
Nenosodiet savus brāļus, kuri ir novirzījušies no patiesības ceļa, jo jūs nezināt, vai rīt arī jūs nenokļūsiet 
uz citiem ceļiem. Es pasargāju jūs no apmaldīšanās un dodu jums pienu un medu. 

17 Šodien Es nāku, lai vēlreiz jums pateiktu Savu Vārdu, lai atgādinātu jums pagātnes mācības. Bet es 
neesmu atnācis, lai atgādinātu jums par Svēto Vakarēdienu tādā formā, kādā Jēzus to simbolizēja 
Otrajā Laikā ar zemes maizi un vīnu. Ir pagājis laiks, kad jums tika piedāvāta materiāla maize kā Mana 
Vārda aizstājējs. Šodien Mans Vārds ir maize, un tā dievišķā nozīme ir svētais vīns, ko Es jums garīgi 
dāvāju katru brīdi. 

18 Tuvojieties, tuvojieties, tā ir Mana griba. Dodiet patiesību tam, kas barojas ar gruvešiem. Atvediet 
neticīgos pie Manis un ļaujiet pazust nesaskaņām un nesaskaņām, lai Mūžīgās Dzīvības Maize varētu 
sasniegt visus Manus bērnus, jo Mana Mīlestība nāca jums palīgā, kad jūs bijāt tuvu krišanai. Kā 
glābšanas lins vētrā jūs glābj Mans Gars, kas piepildīts ar žēlsirdību. 

19 Ikreiz, kad jums šķita, ka esat pamesti pārbaudījumu stundā, Es ļāvu jums sajust Manu klātbūtni, 
lai stiprinātu jūsu ticību. 

20 Tad tavas lūpas klusēja, jau gatavas zaimot, pārmetot Man: "Kungs, kāpēc Tu ļauj, lai Mani pašu 
brāļi Mani ievaino, ja Tu saki, ka Es esmu Tavs Izredzētais?" 

21 Ak, bērniņi, kas vēl neesat izlēmuši būt Mani mācekļi, lai gan Es esmu sacījis: Svētīgs tas, kas ir 
nomocīts un izrādās stiprs pārbaudījumā, piedodot savam brālim un svētījot Manu vārdu, jo no viņa 
nāks gaisma, kas atgriezīs pat tos, kas noliedz Manu mācību. 

22 Katrs labs darbs atrod savu atalgojumu, kas tiek saņemts nevis uz zemes, bet gan pēcnāves dzīvē. 
Bet cik daudzi gribētu baudīt šo svētlaimi šeit, uz zemes, nezinot, ka tas, kurš neko nedara savas 
garīgās dzīves labā, būs bez nopelniem, kad ieies tajā, un tad viņa nožēla būs liela. 

23 Pamazām Mana mācība ļaus cilvēkiem izprast dzīves būtību jeb jēgu; tad šis īsais zemes kurss tiks 
izmantots gara labā. Bet tam ir nepieciešams, lai jūs cits citam piedotu, lai gaisma un miers varētu 
rasties starp cilvēkiem. 

24 Bet, ja pat jūs, Mani mācekļi, šajā laikā nerādāt šo tikumu piemēru, uz ko tad cilvēce vēl var cerēt? 
25 Apzinieties, ka to jums saka Viņš, kurš par jums atdeva savas asinis un dzīvību, kurš mīlēja un 

piedod pūlim, lai gan tie Viņu tiesāja, nosodīja un nogalināja. 
26 Bet patiesība, kas ir dzīvība, kas ir mīlestība, ir nemirstīga, un redzi, šeit tā ir no jauna starp jums 

Mana Gara izpausmē caur cilvēka prātu. Šoreiz mans Vārds jums atkārto šo mācību: "Mīliet cits citu, 
kā Skolotājs mīl Savus mācekļus." Es to arī izskaidrošu, lai katrs noslēpums tiktu izgaismots, un tā 
grāmata, ko Es jums atstāju kā testamentu un ko cilvēki vēlāk slēpa vai slēpa, tiktu atvērta no jauna.*. 

27 Jāņa Atklāsmes grāmata, par kuras saturu bieži vien strīdējās un daļēji noraidīja, jo to bija grūti saprast, ir pilnībā 
apstiprināta un izskaidrota Kunga. 

28 Daudzi plīvuri tiks saplēsti. Mans Vārds ir gaismas zobens, kas iznīcina tumsu. 
29 Slēptās zināšanas nāks gaismā un jums tiks atklātas nezināmas mācības. Tiks atklāti daudzi 

noslēpumi, bet jūs neatradīsiet šīs atklāsmes pasaules grāmatās, bet gan šajā Manā Vārdā. 
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30 Ikviens, kurš vēlas būt gaismas bērns patiesībā, lai ar cieņu iedziļinās Mana Vārda dzīlēs, un tur 
viņš atpazīs savu Skolotāju, kurš gaida, lai viņu mācītu. 

31 Patiesi, patiesi, ne jau cilvēku mācības atnesīs pasaulē mieru un izglābs cilvēci no bezdibeņa. 
32 Lūk, reliģijas, kas noliedz viena otru un apgalvo, ka tās sludina Manu mācību. 
33 Tādēļ visi tie, kas ir aicināti būt Mani vēstneši, Mani jaunie mācekļi šajā laikā, tiks šķīstīti un attīrīti, 

lai viņi būtu cienīgi nest šo Labo Vēsti saviem brāļiem. 
34 Otrajā laikmetā bija divpadsmit mācekļi, kas izplatīja Manu mācību visā pasaulē. Trešajā laikmetā 

būs divpadsmit tūkstoši no katras "Israēla cilts", kas darīs zināmu visai cilvēcei Manu patiesības un 
mīlestības mācību. 

35 Kur ir šie simts četrdesmit četri tūkstoši? - Eliass pašlaik tos vāc, neatkarīgi no tā, vai daži no 
viņiem ir garīgajā, bet citi - inkarnētajā veidā. Viņi visi būs garīgi vienoti šajā dievišķajā darbā. 

36 Jūs redzēsiet lielus notikumus, no kuriem daudzi jūs pārsteigs, bet Es jums došu gaismu ar Savām 
mācībām, lai jūs nekad nenonāktu apjukumā. Studējiet Manu Vārdu, kas iedvesīs jūsos mīlestību uz 
Tēvu un jūsu brāļiem. Lai varētu kalpot Tēvam vai saukties par Skolotāja mācekļiem, nav nepieciešams 
piederēt pie simts četrdesmit četriem tūkstošiem. Tie, kas pieder šim skaitlim, ir tie, kuru uzdevums ir 
būt Mana Darba pionieriem un aizstāvjiem. 

37 Šodien es nāku Garā. Otrajā laikmetā Es biju redzams cilvēku acīm, jo kļuvu par cilvēku. 
38 Daudzi, Mani redzēdami, jautāja: "Kas ir Tas, kas runā Dieva vārdā?" Un citi tiem sacīja: "Tas ir 

Marijas un Jāzepa miesnieka dēls, tas ir Galilejietis." Tad viņi ņirgājās par Jēzu. 
39 Bet Gleznotāja Dēls lika tiem, kas bija akli no dzimšanas, ieraudzīt gaismu un tās vidū Jēzus seju, 

kas viņus dziedināja. Kad viņi sajuta Skolotāja glāstīšanas brīnumu, viņi noliecās pie Viņa kājām un 
kliedza no visas sirds, ka ir atpazinuši Viņu kā apsolīto Glābēju. 

40 Nobijušies, neticīgie jautāja sev: Kā tas bija iespējams, ka šis vienkāršais cilvēks, kuru viņi pazina 
kā vienu no daudziem, varēja darīt tik lielus brīnumus? 

41 Šodien Es nāku Garā, un cilvēki vairs nevar Mani saukt par Gleznotāja Dēlu, bet patiesi Es jums 
saku, ka pat tajās dienās viņi nebija tiesīgi Mani tā saukt. Bija rakstīts, ka jaunava ieņems bērnu un 
viņas miesās "Vārds" kļūs miesa. Jāzeps, ģimenes galva, bija tikai sargeņģelis jaunavas un bērna dzīves 
ceļā, kas bija redzams cilvēku acīm; savukārt Marija bija Dieva mātes mīlestības iemiesojums un Jēzus 
māte, kas bija Kristus cilvēciskā daļa. 

42 Ar vienkāršām mācībām Es pakāpeniski liksim jums saprast atklāsmes, kuras jūs saucat par 
noslēpumiem un kuras nav. Es mācīšu jums lūgties, lai pārbaudījumu stundās jūs varētu pacelt savas 
domas pie sava Tēva.  

43 Visos laikos jums ir mācīta lūgšana. 
44 Mozus lika tev lūgties* pēdējās nakts laikā, ko pavadīji Ēģiptē, kā arī visā tavā ceļā pa tuksnesi.  

Tas attiecas uz visiem tiem, kas Mozus laikā bija iemiesojušies Israēla tautas vidū. 
45 Otrajā Laikā Es jums mācīju Kunga lūgšanu, lai jūs, tās iedvesmoti, vērstos pie sava Tēva savās 

vajadzībās un lai jums vienmēr būtu klātesošs Viņa nākamās Valstības apsolījums; lai jūs nāktu pie Viņa 
ar lūgumu pēc piedošanas, vaicājot savai sirdsapziņai, vai arī jūs paši jau esat līdzīgi piedodami saviem 
parādniekiem. 

46 Tagad Es jums mācu garīgo lūgšanu, kas nāk nevis no lūpām, bet no jūsu gara dziļākās dzīles un 
kas pazemībā un paļāvībā vēršas pie Manis: "Kungs, lai notiek Tavā griba mūsos!". 

47 Es iemācīju tev dziedināt. Jēzus bija balzāms, Viņš bija veselība, Viņa vārds dziedināja to, kas to 
dzirdēja, Viņa roka atnesa veselību tam, kam Viņš pieskārās; Viņa skatiens sniedza bezgalīgu 
mierinājumu tam, kas to saņēma; pat Viņa svārki, ticībā pieskārušies, atjaunoja mieru tiem, kurus 
nomāca rūgtums un ciešanas, kas nāca pie Viņa; un pat Viņa asinis, kad tās notecēja uz simtnieka 
sejas, atjaunoja zaudēto redzi viņa acīm. 

48 Tikai mīlestība un žēlsirdība, kas ir šīs mīlestības meita, var paveikt šādus brīnumus. Ar tiem jūs 
varat dziedināt.  

49 Jūtiet Mani ļoti tuvu sev; Es jums to apliecinu jūsu dzīves grūtajos brīžos. Tā bija Mana vēlēšanās, 
lai jūs no sirds sagatavotu Manu mājokli, lai tajā sajustu Manu klātbūtni. 
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50 Kā tas ir, ka jūs nevarat Mani sajust, lai gan Es esmu jūsos? Daži Mani redz dabā, citi Mani jūt tikai 
ārpus visas matērijas, bet patiesi Es jums saku, ka Es esmu visā un visur. Kāpēc jūs vienmēr meklējat 
Mani ārpus sevis, ja Es esmu arī jūsos? 

51 Kad Es jums teicu, kas Es esmu, jūs nedzirdējāt un nesapratāt balsi, kas uz jums runāja, un, kad jūs 
Mani ieraudzījāt, jūs nezinājāt, uz ko skatāties. Tas bija pierādījums tam, ka jums trūkst garīgās jūtības. 

52 Bet beidzot jūs nāksiet pie Manis, lai Es varētu jūs mācīt, nevis tikai norādīt uz jūsu nepilnībām. 
Savā garā tu nes savu pagātni kā izpirkšanas nastu*. 
Skatīt pielikuma 2. piezīmi. 

53 Tad es noņemu jūsu nastu un ļauju jums atpūsties, noņemu jūsu skumjas un piedāvāju jums 
ēdienu, kas jūsu sirdī iededz cerības gaismu. 

54 Cik daudzas dzīves pārbaudījumu nocietinātas sirdis ir jutušās uzvarētas Mana Vārda maiguma 
dēļ. Viņi ir sajutuši, ka atrod mierinājumu, kļūst veseli un mostas jaunai dzīvei. Tā notiek, ka tie, kas 
seko Man, piedēvē Manu spēku un mīlestību tam, ko ir saņēmuši, un viņu gars vairs nespēj nošķirties 
no Manis, jo viņu sirds ir pateicības un mīlestības pilna, un viņi nemainītu savas garīgās drēbes tīro 
baltumu pret bagātākā monarha karaliskajām drēbēm. 

55 Bet ir tādi, kas paliek ar Mani un, lai gan saņem Manu Vārdu kā kristāldzidra ūdens straumi, tomēr 
saglabā savas ļaunās tieksmes. Starp tiem ir tādi, kas rīkojas kā skaudīgais Kains; kad viņi redz, ka viņu 
upuris ir mazāk tīkams Kungam nekā pazemīgajam, kas rīkojas kā taisnais Ābels, viņu sirdis deg 
dusmās un skaudībā, un viņi ar mēli izvelk sev piederošo divslīpjaino zobenu, lai sāpīgi ievainotu savus 
brāļus. Pēc tam, kad viņi ir atstājuši tos raudošus savās sāpēs vai nogalinājuši tos (garīgi), viņi nāk uz 
Manu svētnīcu, ceļ savas domas uz Mani un liekulības pilni saka, ka mīl Mani. 

56 Tomēr Es neatstumju šos mazos bērnus, kuru prāti un sirdis ir nocietinājušās, Es pakļauju viņus 
lieliem pārbaudījumiem un liku viņiem dziļi izjust Manu Vārdu. Ja viņi paklanās, viņi ir uzvarējuši; ja 
viņi sacelsies, viņiem atkal būs jāklīst un jāgaida cita izdevība. 

57 Par to visu Es jums runāju, lai jūs kļūtu par Maniem labajiem mācekļiem un iemantotu patiesu 
gudrību. 

58 Jums nekad nevajadzētu lielīties ar savām zināšanām, jo Tēva noslēpums atklājas tikai tiem, kas 
pazemīgi klauvē pie Viņa durvīm. 

59 Ja zinātnes cilvēkus, kas virza un maina jūsu pasauli, iedvesmotu mīlestība un labestība, viņi jau 
būtu atklājuši, cik daudz zināšanu Es esmu sagādājis šī laika zinātnei, un ne tikai šo ļoti mazo daļu, uz 
kuru viņi tik daudz uzdrīkstas. 

60 Salamans tika saukts par gudru, jo viņa spriedumos, padomos un izteikumos bija jūtama gudrība; 
viņa slava izplatījās ārpus viņa valstības robežām un sasniedza citas valstis. 

61 Bet šis vīrs, lai gan viņš bija karalis, pazemīgi noliecās ceļos sava Kunga priekšā un lūdza gudrību, 
spēku un aizsardzību, jo viņš atzina, ka ir tikai Mans kalps, un Manā priekšā nolika savu skepetu un 
kroni. Ja visi zinātnieki, visi zinātnieki rīkotos tāpat - cik liela tad būtu viņu gudrība, cik daudz līdz šim 
vēl nezināmu mācību viņiem tiktu atklātas no Maniem slepenajiem zināšanu dārgumiem! 

62 Jūs, kas esat zemie materiālā, jau esat saņēmuši daudz zināšanu, ko jums nav atklājuši ne 
zinātnieki, ne zinātnieki. 

63 "Miesas augšāmcelšanās" noslēpums tika noskaidrots ar atklāsmi par gara reinkarnāciju. Šodien 
jūs zināt, ka šī mīlestības un taisnīguma likuma jēga ir tāda, ka gars sevi pilnveido, ka tas nekad netiek 
pazaudēts, jo vienmēr atradīs atvērtas durvis kā Tēva piedāvāto glābšanas iespēju. 

64 Mans spriedums par katru garu, pamatojoties uz šo likumu, ir pilnīgs un neizbēgams. 
65 Es vienīgais zinu, kā jūs tiesāt, jo ikviens liktenis cilvēkiem ir nesaprotams. Tāpēc neviens netiek 

pakļauts vai nodots citiem. 
66 Pēc tam, kad gari būs pazaudējuši sevi savos grēkos, pēc tik daudzām cīņām un pārdzīvojumiem 

un ilgiem klejojumiem, viņi nāks pie Manis gudrības pilni, jo būs pieredzes pilni, sāpju attīrīti, savu 
nopelnu pacelti, noguruši no garā svētceļojuma, bet vienkārši un priecīgi kā bērni. 

67 Cilvēki, apdomājiet laiku, kas jums priekšā, un ieklausieties Manā Vārdā, jo tas ir "Ceļš". 
Apzinieties un pildiet savu uzdevumu un pacietīgi panesiet savas ciešanas, jo nav bez ērkšķiem 
paliekoša ceļa, lai sasniegtu pilnības virsotni. 
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68 Mana Vārda gaisma apvienos cilvēkus šajā trešajā laikmetā. Mana patiesība spīdēs ikvienā prātā, 
liekot izzust ticību un kultu atšķirībām. 

69 Kamēr šodien vieni mīl Mani Jehovā un noliedz Kristu, citi mīl Mani Kristū un nepazīst Jehovu; 
kamēr vieni atzīst Manu esamību kā Svēto Garu, citi strīdas un dalās par Manu Trīsvienību. 

70 Un tagad es lūdzu šo cilvēci un tos, kas to garīgi vada: Kāpēc jūs cits no cita distancējaties, lai gan 
jūs visi apliecināt patieso Dievu? Ja jūs mīlat Mani Jehovā, jūs esat patiesībā. Ja jūs mani mīlat caur 
Kristu, tad Viņš ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība. Ja jūs mīlat Mani kā Svēto Garu, jūs tuvojaties Gaismai. 
Jums ir tikai viens Dievs, tikai viens Tēvs. Dievā nepastāv trīs Dievišķās Personas, bet tikai viens 
Dievišķais Gars, kas atklājies cilvēcei trīs dažādos attīstības posmos. Iedziļinoties šajā dziļumā, viņi savā 
bērnišķībā uzskatīja, ka redz trīs personas, lai gan pastāv tikai viens Dievišķais Gars. Tāpēc, kad dzirdat 
vārdu Jehova, domājiet par Dievu kā par Tēvu un Tiesnesi. Kad domājat par Kristu, atpazīstiet Viņā 
Dievu kā Skolotāju, kā Mīlestību; un kad mēģināt izprast Svētā Gara izcelsmi, ziniet, ka Viņš nav nekas 
cits kā Dievs, kad Viņš atklāj Savu milzīgo gudrību tiem mācekļiem, kuri ir vairāk attīstīti. 

71 Ja Es būtu atradis pirmo laiku cilvēci garīgi attīstītu, kāda tā ir šodien, Es tai būtu atklājis Sevi kā 
Tēvu, kā Skolotāju un kā Svēto Garu; tad cilvēki nebūtu saskatījuši trīs dievības tur, kur ir tikai viena. 
Bet viņi nespēja pareizi interpretēt Manu mācību, un viņi būtu apjukuši un palikuši prom no Mana 
ceļa, turpinot radīt pieejamus un mazus dievus saskaņā ar savām idejām. 

72 Tiklīdz cilvēki apzināsies un pieņems šo patiesību, viņi nožēlos, ka nepareizi novērtējuši viens otru 
kļūdas dēļ, no kuras viņi būtu varējuši izvairīties ar nelielu mīlestības devu. 

73 Mācieties likumu, mīliet to, kas ir labs, ļaujiet mīlestībai un žēlsirdībai kļūt par rīcību, piešķiriet 
savam garam svēto brīvību pacelties uz savām mājām, un jūs Mani mīlēsiet. Vai jūs vēlaties perfektu 
piemēru tam, kā rīkoties un kā būt, lai sasniegtu Mani? - Ņemiet Jēzu par paraugu, mīliet Mani Viņā, 
meklējiet Mani caur Viņu, nāciet pie Manis pa Viņa dievišķo ceļu, bet nemīliet Mani Viņa miesīgā 
veidolā vai pēc Viņa tēla un pat neaizstājiet Viņa mācības praktizēšanu ar rituāliem vai ārējām formām, 
citādi jūs mūžīgi paliksiet savās atšķirībās, savā naidīgumā un fanātismā. 

74 Mīliet Mani Jēzū, bet Viņa Garā, Viņa mācībā, un jūs piepildīsiet mūžīgo likumu, jo Kristū taisnība, 
mīlestība un gudrība ir apvienotas vienā, ar ko Es atklāju cilvēcei Mana Gara esamību un visvarenību. 

75 Ja Kristus ir Mīlestība, vai tu vari ticēt, ka Viņš ir neatkarīgs no Jehovas, jo Es esmu Mīlestība? 
76 Ja Svētais Gars ir Gudrība, vai jūs ticat, ka šis Gars pastāv neatkarīgi no Kristus, jo es esmu 

Gudrība? Vai jūs domājat, ka "Vārds" un Svētais Gars ir divas dažādas lietas? 
77 Pietiek zināt tikai kaut ko no Vārda, ko Jēzus mācīja cilvēcei, lai saprastu, ka eksistē un mūžīgi būs 

tikai viens Dievs. Tāpēc Es caur Viņu sacīju: "Kas pazīst Dēlu, tas pazīst Tēvu, jo Viņš ir Manī un Es 
Viņā." Vēlāk, kad Viņš paziņoja, ka atgriezīsies pie cilvēkiem citā laikā, Viņš ne tikai teica: Es atkal 
nāksim, bet apsolīja sūtīt Svēto Garu, Garu Mierinātāju, Patiesības Garu. 

78 Kāpēc Kristum vajadzētu nākt bez Svētā Gara? Vai Viņš nevarētu atnest patiesību, gaismu un 
mierinājumu ar Savu Garu? 

79 Cik maz cilvēki ir iedziļinājušies Manā Patiesībā un cik apjukuši viņi ir kļuvuši tajā mazajā, ko ir 
iedziļinājušies! Viņi tic, ka ir sasnieguši visdziļākās patiesības, bet, kamēr viņi izmanto patiesību, lai 
maldinātu, nogalinātu, iznīcinātu mieru un nepareizi spriestu cits par citu, kas ir pretēji tam, ko māca 
Mans Vārds, cilvēki nevar teikt, ka viņi iet patiesības ceļu. 

80 Es jums visiem sūtu Savu vēsti šajā laikā, vēsti, kas apsolīta cilvēcei caur Jēzus muti, kad Viņš 
dzīvoja starp cilvēkiem. 

81 Es zinu, ka sākotnēji šī mācība netiks augstu vērtēta, jo tā ir sniegta caur vienkāršām būtnēm un 
grēciniekiem, kādi ir Mani Vārda starpnieki. Taču šajā atklāsmē ietvertā patiesība gūs virsroku, un šī 
mācība tiks uzklausīta, jo tās būtībā ir klātesošs Svētais Gars, mierinātājs un apsolītā patiesība. 

82 Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 2  
1 Lūk, es atkal esmu jūsu vidū šajā stundā, kad jūsu gars klausās Mani un pateicas Man. 

2 Katru reizi, kad sākas jauns gads, cilvēcei rodas jaunas cerības, lai gan ir cilvēki, kas izjūt bailes. 

Kāpēc jūs baidāties no dzīves un laika? Viņi vienmēr paliek tie paši, tikai jūs ejat garām. Šodien jūs esat 

bērni, bet rīt jūs esat pieaugušie; šodien jūs esat uz zemes, rīt jūs vairs neesat; šodien jūs piedzimstat, rīt 

jūs mirstat. 

3 Jūs dzīvojat laikmetu pilnbriedā. Jau tagad jūsu gars vairs nav pakļauts materiālajai dzīvei; tas ir 

iegājis mūžībā. Jūs esat Manas Dievišķības atomi. Es esmu mūžīgs. Es vienmēr esmu bijis. Dievišķais Gars 

nekad nenoveco. Es esmu nemainīgs un nemirstīgs, Es esmu sākums un gals, Alfa un Omega. No Manis 

jūs nācāt, un tāpēc jūs atgriezīsieties pie Manis. 

4 Protams, katrs jauns gads vīriešiem ir noslēpums, bet patiesi, es jums saku, ka tas ir jauns solis, 

kas jums ir jāsper uz savas evolūcijas ceļa. 

5 Nebaidieties no nākotnes, jo jūs to nezināt, neredziet to tumsā. Atcerieties, ka Es esmu laiks un 

mūžība; atcerieties, ka Es esmu nākotnē. 

6 Jūs, Mana tauta, kaut ko zināt par to, kas gaidāms nākotnē, jo Es jums to atklāju, un jūsu vidū ir 

pravieši, kas saskaņā ar Manu gribu iedziļinās nākotnē un liecinās jums par to. 

7 Jums nav tiesību šaubīties; jūs neesat akli cilvēki, kuriem jābaidās paklupt ceļā. 

8 Visiem cilvēkiem Es esmu izveidojis ceļus, lai viņi atrastu mieru. Es viņiem esmu iezīmējis ceļus, lai 

viņi varētu atrast Mani visā Manā patiesībā. 

9 Ak, cilvēce, Es esmu jums tik tuvu, bet jūs Mani nejūtat! 

10 Es jums esmu devis miera noslēpumu, kas ir mīlestība cits pret citu. 

11 Pienāks stunda, kad cilvēki tik ļoti ilgosies pēc miera, ka meklēs to ar visiem līdzekļiem: reliģijās, 

zinātnē un dažādās doktrīnās. Gan ticīgie, gan tie, kas sevi dēvē par ateistiem un brīvdomātājiem, visi 

virzīsies uz vienu un to pašu punktu, meklējot šo mieru, un, kad viņi to sasniegs, viņi būs aci pret aci ar 

Mani. 

12 Pievērsiet uzmanību, jūs, kas šobrīd klausāties Manu Vārdu, bet drīz vairs to nedzirdēsiet. Šī 

atklāsme nebeigsies šajā gadā, bet tikai tajā laikā, ko Mana Griba būs noteikusi, proti, 1950. gadā. 

13 Lai tie, kas Mani ilgi klausās, atceras, ko Es jums teicu: Mans Vārds nolaidīsies no kalna virsotnes, 

un jūs būsiet tā pakājē, lai to saņemtu. 

14 Kopš pirmā "runasvīra", kura prātu Es izmantoju šai manifestācijai, Es jums teicu, ka šī dievišķā 

manifestācija, kas sākās 1866. gadā, beigsies 1950. gadā un ka pēc šī gada jūs nepaliksiet bāreņi, jo Mana 

Klātbūtne būs jūtama vēl spēcīgāk, ja jūs zināsiet, kā sevi sagatavot. 

15 Šodien ir 1941. gada pirmā diena, tātad jūs dzirdēsiet Manu Vārdu vēl desmit gadus - pietiekami 

daudz laika, lai daudzi jūsu brāļi iepazītu šo mācību, lai daudzi, kas nav ticējuši, noticētu un lai daudzi, kas 

nav bijuši paklausīgi, dotos uz priekšu un izpildītu Manus rīkojumus. 

16 Mans pazemīgais un maigais vārds būs prieks cietējam un kā rasa un smarža ikvienam garam. Šis 

Vārds, kuru tik daudzi ir noraidījuši un kuru tik daudzi ir apgānījuši savam priekam, visiem šķitīs kā glāsts. 

17 Nedomājiet, ka jūsu valsts būs vienīgā, kas saņems Manus garīgos labumus. Nē, no paša sākuma 

Man pieder mantojums visām šīs zemes tautām. 

18 Mana patiesība atkal ienāks visos mājokļos, tāpat kā reiz Jēzus ienāca Dieva pielūgsmei veltītajos 

tempļos un pārsteidza priesterus, vecākos un bauslības skolotājus ar savu vārdu. 

19 Kurš mūsdienās ņems Mani par piemēru? Kas ir tie, kas nebaidās no cilvēcības? - Tie, kas apliecina 

patiesību ar saviem darbiem. Patiesi es jums saku: Tas, kurš runā patiesību, tāpat kā viņa Skolotājs, 

nebaidīsies no nāves. 

20 Jau sen ir pienācis laiks, lai šis vārds izskanētu svētnīcās un baznīcās un lai tā atbalss sasniegtu 

zemes varenos. Taču ir nepieciešams, lai tās nesēji attīrītos un pilnveidotu sevi, lai būtu tās cienīgi 

vēstneši. Redziet, kā ir pagājis laiks, bet jūs neesat sagatavojis šo preparātu kā savu. 
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21 Es neprasu no jums upuri; Es tikai vēlos, lai jūsu rīcība būtu spontāna un jūsu mīlestība patiesa. 

Tomēr neaizmirstiet Ābrahāma paklausības un padevības piemēru, kad Tēvs lūdza viņam dzīvību par 

Īzāku, savu mīļoto Dēlu. Kurš no mūsdienu cilvēkiem, no tiem, kas Mani mīl, varētu sniegt Man šādu 

paklausības, mīlestības un ticības pierādījumu? 

22 Mani apustuļi sludināja Manu Patiesību, un, kad cilvēki viņus nosodīja, viņi neglābās no nāves. 

23 Kas dzīvo patiesībā, tam nav jābaidās no nekā. 

24 Tavs ceļš, Mana tauta, ir bagāts ar skaistiem piemēriem. 

25 Sestās svečturis gaismas gaisma nes gaismu šī laika cilvēkiem, bet arī pieci zīmogi, kas jau ir 

pagājuši, ir atstājuši savu gaismu garā. 

26 Kad jūs ieradāties pie šīs starojošās gaismas, daži garā* un citi miesā, jūs jautājāt, ko esat aicināti 

darīt. Tad jūs dzirdējāt šo balsi, kas uz jums runāja: Es esmu Jērs, kas upurēja Sevi jūsu mīlestības dēļ, un 

Es esmu nācis apgaismot jūsu garu, lai jūs mīlētu cits citu un nāktu pie Manis. 
* kā gars bez materiāla ķermeņa. 

27 Šajā laikā es nāku Garā. Mana gaisma kā uguns mēles nolaižas pār cilvēkiem, lai viņi varētu runāt 

par Manu likumu visās valodās. 

28 Šajā laikā ceļu bruģēs simts četrdesmit četri tūkstoši inkarnētu un dezinkarnētu garu. Viņi būs 

priekšgājēji, pravieši un vēstneši. Tie ir tie, kurus es esmu iezīmējis un kuri būs armijas priekšgalā. 

29 Šiem iezīmētajiem tika atklāts tās cilts vārds, pie kuras viņi piederēja Pirmajā Laikā, lai viņi zinātu, 

ka tolaik bija noslēguši derību ar savu Dievu un ilgu laiku bijuši Tā Kunga ceļā. Taču mūsdienās visi cilšu 

nosaukumi ir izzuduši, jo ne jau Kungs ir tas, kas novelk robežas, lai nošķirtu cilvēkus. 

30 1950. gadā, kad Mans stars caur balss nesēju nāks pēdējo reizi, visi būs sagatavoti nākamajiem 

laikiem. Bet līdz tam laikam es turpināšu jūs mācīt. Taču pirms tam nolieciet savas bēdas uz Mani un 

atpūtieties. Tad, kad jūsu sāpes būs norimušas un asaras būs izžuvušas, atkal paceliet savu garu, lai tajā 

varētu būt Mana mācība. 

31 Es negribu redzēt nevienu no saviem mācekļiem izsalkušu vai izslāpušu; Es gribu redzēt jūs 

sātīgus, jo jūs esat ēduši un dzēruši Manas mīlestības maizi un vīnu. Tikai tā jūs varat darīt cilvēces vidū 

darbus, kas ir Manis cienīgi. Neaizmirstiet, ka ar katru dienu tuvojas Manas aiziešanas brīdis un ka tas, 

kurš neizmantos šo pamācību laiku, vēlāk jutīsies bāreņu. 

32 Tas nebija nejaušība, kas jūs atveda uz šo ralliju. Mana balss aicināja jūs uz jūsu ceļiem un aizveda 

jūs uz šo vietu. Tagad jūs zināt, ka esat ieradušies šeit, lai uzzinātu par uzdevumu, kas jums ir jāizpilda uz 

zemes. Manā Vārdā jūs esat uzzinājuši, kas ir jūsu izcelsme un mērķis. Jums ir atklājies, ka esat daļa no 

tautas, kas trīs laikmetos ir saņēmusi Gara mannu. 

33 Ja jūs garīgi izpētīsiet visu, kas notika ar Izraēla tautu pirmajos divos laikos, jūs sapratīsiet, ka tas 

pats notiek arī ar jums tagad. 

34 Šīs tautas dzīve, tās vēsture ir mācība, līdzība visai cilvēcei. Tā ir mācību grāmata, kuras likumu Es 

jums atklāju Sinaja kalnā. 

35 Šodien šī grāmata atveras jūsu gara priekšā, un jūs redzat, ka no tās izaug jaunas mācības, jo tikai 

tagad jūs mācāties saprast to, ko toreiz nesapratāt. 

36 Jūsu gars var pulsēt pie aizsaules vārtiem, alkstot pēc gudrības, jūsu garīgās spējas ļauj jums 

tuvoties Skolotājam, lai Viņš jums sniegtu jaunas mācības, ko glabā Viņa slepenā krātuve. 

37 Mana tauta, kad Es redzu jūs ejam pa pasaules ceļiem, velkot līdzi darba un nepilnību ķēdes, Es 

sūtu jums Savu mīlestību, lai palīdzētu jums uz evolūcijas ceļa. 

38 Jūs klaiņojat pa tuksnesi, un es liku tam vidū augt palmām, lai jūs varētu atrast ēnu un 

atspirdzinājumu. 

39 No neauglīgās tavas sirds klints Es esmu radījis neizsīkstošu avotu, lai tu varētu dzert un nekad 

vairs nepūst slāpes. 

40 Šodien Es nedošu jums apstrādāt laukus pasaulē. Jūs atradīsiet savus laukus sirdīs. Daži ir tikko 

sākuši kultivēt, citi beidz sēju. 
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41 Tēviem nevajadzētu aizbildināties ar to, ka, pildot ģimenes pienākumus, viņi nevar domāt arī par 

to, kā darīt labu citiem. 

42 Lai cilvēki Man nesaka, ka viņi jūtas nespējīgi mācīt Manu Bauslību. Es jums visiem saku, ka jūsu 

dzīves ceļā ir daudz iespēju izkaisīt Manu sēklu, netērējot laiku un neignorējot savus pienākumus. 

43 Kalpojiet Man, un Es kalposim jums. 

44 Neesiet vīlušies, ja jūs sējat mīlestību savu dēlu vai brāļu sirdīs un pļaujat nepateicību. Jūs zināt, 

ko Jēzus sēja pasaulē un ko Viņš pļāva. Bet Viņš jums sacīja, ka raža nav uz šīs zemes, bet tikai debesīs, 

kad pienāks īstais laiks. Arī jums, Mani mācekļi, vajadzētu ņemt par paraugu Skolotāja pacietību. 

Nemeklējiet ne atlīdzību, ne kompensāciju uz šīs zemes, bet drīzāk gaidiet savu svētlaimes stundu 

aizsaulē. 

45 Atcerieties, ka Es esmu nācis, lai spriestu par jūsu darbiem un atklātu jūsu nopelnus un trūkumus. 

Es izlieju Savu žēlastību uz katru garu, pakļaujot jūs pārbaudījumiem un lūdzot jūs: Kāpēc jums šodien nav 

ražas, ko Man parādīt, jo jūs esat atgriezušies uz zemes laikmetu pilnbriedā, kad jums jau no laikmetu 

sākuma piederēja Mans Likums un Es jums esmu uzdevis uzraudzīt tautas*, lai tās pievērstu Manai 

mācībai? 
* Tas ietver: garīgo gatavību palīdzēt ar aizlūgšanu, piemēru un dievišķās patiesības sludināšanu. 

46 Šajā laikmetā Es esmu atnācis garā un pieprasu no jums to baušļu izpildi, ko Es jums atstāju Otrajā 

Laikā, kad Es dzīvoju jūsu vidū. Es meklēju tavā garā Manu vārdu atbalsis un tavā ceļā Manas pēdas, bet 

neatrodu tās. Vai esat praktizējuši un mācījuši mīlestību? - Par spīti visam, jūs varat labot savus 

pārkāpumus un atgūt nokavēto laiku, jo Es jums dodu jaunu iespēju. Jums ir jāstrādā ne tikai sev, bet arī 

saviem brāļiem, kuriem nākamajās miera dienās ir jāapvienojas ar Mani vēl pilnīgākā veidā. 

47 Manī jums ir nenogurstošs Skolotājs un pilnīgs Tēvs, kas jūs mīl un jūs pārmet. Ko jūs darītu, ja Es 

jums piešķirtu labumus tikai tad, ja stingri pildītu Manu likumu? 

48 Kad Es ar jums šādi runāju, jūs iekšēji raudājat par saviem pārkāpumiem un meklējat patīkamu 

upuri: jūs noliekat svētītos bērnus Manā priekšā un lūdzat, lai Es piedodu jūsu grēkus viņu nevainības dēļ. 

Uz to es jums atbildu: Ja jūs zināt, kā kopt viņu sirdis un uzturēt tās tikumībā, es pieņemšu jūsu 

piedāvājumu. 

49 Es jūs nesodīšu ar bardzību, bet pirms tam Es jūs sagatavošu pienācīgā laikā jūsu gara pacelšanai, 

lai jūs varētu strādāt un baroties ar Manu Vārdu. Pa to laiku jūs būsiet liecinieki lielām vizitācijām, kurās 

stihijas būs izplūdušas; daudzas tautas skars spēcīgi viesuļvētri, un tās saņems piedošanu tikai ar Dieva 

mātišķās mīlestības aizbildniecību Marijas veidā. 

50 Meklējot dievišķas zīmes un pierādījumus, jūs redzēsiet, ka ļaužu pūļi nāks uz šo tautu, un Es tos 

uzņemšu, izdzēšu no viņu prāta katru viltus interpretāciju par Manu Vārdu un parādīšu viņiem patiesību. 

Tad viņi nolieksies Manai mīlestībai. 

51 Jums ir Marija, jūsu maigā Māte, kas gaida jūsu paklausību. Viņa zina, ka Manu Garu apbēdina 

cilvēku nepilnības, un Viņa tuvojas jums, lai iedvestu jūsos labestību, cīnoties, lai jūs vestu uz pilnīga 

miera sasniegšanu. 

52 Tā kā cilvēce šajā laikā šķīstās un raudās, jūs būsiet sagatavoti ar Manu Vārdu, lai sniegtu sirdīm 

mierinājumu un mieru. Ciešanas būs kā tīģelis, kurā gars attīrīsies, lai padarītu sevi cienīgu nākt pie 

Manis. Visi ir saņēmuši Manu spēku, un arī lielākajos pārbaudījumos viņi gūs panākumus. 

53 Es saņemu jūsu viena gada uzdevumu izpildi, tāpat kā Es esmu saņēmis visu Savu radību izpildi. Es 

svētīju jūsu labos nodomus un atstāju jūsos katru sēklu, kas nav labi kopta, lai jūs turpinātu to darīt 

auglīgu līdz pilnībai. Ziniet, kas Man ir tīkams, lai jūs vienmēr dzīvotu saskaņā ar Manu Likumu. 

54 Nepārkāpiet likumu, nerunājiet Manu vārdu, ja neesat gatavi. Kļūstiet cienīgi, lai jūs tiktu atzīti un 

jūsu piemērs aicinātu jūsu brāļus sekot Man, un Es varētu viņiem sacīt: Esiet sveicināti, mācekļi, jūs, kas 

pazemīgi nākat uz šīm tikšanās vietām, kā avis, kas nāk uz savu ganāmpulku, sava gana balss vadīti. 

55 Kas iet pa šo ceļu, ietērpts labā gribā, tas nekad nejutīsies noguris. 

56 Ja šajā ceļā būs sekas, Es jums esmu devis ieročus jūsu aizsardzībai: ne slepkavības ieročus, ar 

kuriem jūs varētu ievainot savus brāļus, bet lūgšanu, ar kuru jūs esat stipri un neuzvarami. 
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57 Es esmu jūsu mērķis, un tāpēc jūs visi atgriezīsieties pie Manis, kad izpildīsiet Manu likumu. Taču 

jums ir jādod savs ieguldījums, lai virzītos uz priekšu savas attīstības ceļā. 

58 Padariet Manu Vārdu par savu īpašumu, jo tas ir jūsu mantojums. Apzinieties spēku, kas tajā 

slēpjas. Tas, kuram tā pieder, spēs glābt zemi, kas atrodas apciemojuma laikā. 

59 Ir rakstīts: "Zeme drebēs no viena gala līdz otram", un ir nepieciešams, lai šajās tumsas dienās 

būtu ticības pilni cilvēki, lai viņi būtu kā lāpas, kas apgaismo ceļu citiem. 

60 Es negribu, lai šī tauta, kuru esmu pamodinājis tagadnē, atkal iegrimtu miegā, jo pretējā gadījumā 

cilvēces sāpīgās sāpes un mokas to satricinās. Un tad, kad tā pacelsies, lai sniegtu mierinājumu saviem 

kaimiņiem, tā atklās, ka viņi vairs neatrodas uz zemes, bet jau aizsaulē. 

61 Kurš no jums, dzirdot cilvēku apjukuma, baiļu un sāpju balsis, vēlēsies pagriezt tiem muguru un 

aiziet no ceļa, neuzticoties 

spēku, ko jums dod Mana mācība, lai kaut ko darītu viņu labā? Vai jūs neticat Manam Vārdam, kad Es 

jums saku, ka pārbaudījuma stundā Es būšu tas, kas runās caur jūsu lūpām un atklās Savu spēku jūsu 

darbos? 

62 Tas, kurš šaubās, būs tikpat bezspēcīgs un viņam būs vajadzīga palīdzība, kā tas, kuram nav nekā, 

ko dot tam, kurš lūdz. 

63 Šis ir Trešais Laiks, kad jūsu gars nojauš, ka tam no Tēva jāsaņem nepieciešamās dāvanas un spēki, 

lai paceltos pāri materiālisma un izvirtības kundzībai. Bet patiesi, es jums saku, ka šīs dāvanas jau no paša 

sākuma ir bijušas jūsu garā. 

64 Daži ir nākuši pie Manis slimības novājināti, bet citi, lai pieprasītu no Manis pierādījumus, kas 

ļautu viņiem ticēt Manai klātbūtnei. Pirmie ir sapratuši, ka viņu šķīstīšana bija nepieciešama, lai šķīstīti 

nāktu pie Manis. Tie ir ceļā, lai sekotu Man. 

65 Pēdējie atkal aizgāja, kad bija saņēmuši to, ko meklēja, nepiešķirot nozīmi Manam Vārdam un pat 

nenojaušot, kur un ar Ko viņi bija bijuši. 

66 Vēl citi, kas bija ieradušies ar pārliecību, ka šādā veidā atradīs tikai materiālās vērtības, jutās 

vīlušies, sastopoties ar šo garīgās barības mielastu, un atkal devās prom, meklējot labākus ceļus. Šiem 

cilvēkiem paies ilgs laiks, līdz viņi sapratīs, ka gara valstība nav no šīs pasaules. 

67 Bet es saņemu visu. Nav bijis neviena, kas klauvētu pie Manām durvīm, un tās viņam netiktu 

atvērtas. Es jums to saku tādēļ, ka arī kāds meklēs ieeju pie jūsu durvīm, un es būšu tas, kas pazemīgi 

klauvēs, kā to mēdz darīt trūkumcietējs. 

68 Jūs Man sakāt: "Mācītāj, kā tas ir iespējams, ka Tu parādies pie mūsu durvīm kā trūcīgais?" Bet es 

jums saku: Nebrīnieties un nedomājiet, ka tas nav iespējams, Es nāksim paslēpts nabaga, slimā, uzvarētā 

un sērojošā sirdī, lai klauvētu pie jūsu žēlastības durvīm. Lūk, es jums saku: Kļūstiet nelokāmi savā prātā 

un garā, lai jūs varētu gūt labumu no mācības, ko Es jums esmu atnesis. 

69 Šis ir laiks, kad jūs mācīsieties praktizēt, izskaidrot un dzīvot saskaņā ar Manu mācību, ko šodien 

saņemat šajās sapulču telpās, un rīt jūs dosieties to izplatīt cilvēces vidū. 

70 Savā Vārdā Es runāju ar visiem Saviem bērniem neatkarīgi no tā, vai viņi ir klāt šajā manifestācijā 

vai nav, vai viņi jau ir bijuši uz zemes, vai vēl nāks. Katram ir jāpieņem tas, kas attiecas uz viņu. 

71 Šajā laikā šī mācība būs gaisma, kas cilvēci vedīs uz patiesības ceļu, jo cilvēki ir aizvēruši acis šai 

gaismai. Bet patiesi Es jums saku: aklais nevar vadīt aklo, neapklupdams un neiekrītot bezdibenī. 

72 Patiesības Gars ir katrā Manā mācībā. Izmantojiet šo Manu izpausmju laiku, ar greizsirdību 

sargājiet Manu Vārdu un nekad neatņemiet sev šo mantojumu. 

73 Mana mīlestība pārvarēs jūsu sirds cietību. Tāpat kā Otrajā laikmetā vārti uz pestīšanu ir atvērti. 

Nāciet un ejiet pa to ceļu, kas vedīs jūsu garu uz Apsolīto zemi. 

74 Neviena koka lapiņa nekustas bez Manas gribas. - Ja Es esmu jums Sevi atklājis, tad tas ir tāpēc, ka 

tāda bija Mana Griba, un tās dziļumos slēpjas ļoti lieli nodomi attiecībā uz katru no jums un visu Visumu. 

75 Šobrīd cilvēki attīrās caur lielām ciešanām, bet no šīs cilvēces, kas šodien ir tik grēcīga, rīt nāks tās 

paaudzes, kas no gara uz garu būs sadraudzībā ar Manu Dievišķību. 
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76 Tie, kas piedzīvos šo laiku, brīnīsies par Mana darba lielumu un Mana Vārda piepildījumu. Tad viņi 

redzēs, kā bērni mācīs, pamācīs un liecinās par Mani ar patiesu garīgumu, kā jaunieši un pieaugušie 

atmetīs pasaules priekus un izklaides, lai veltītu sevi Manas Doktrīnas praktizēšanai, paziņojot, ka laiks, 

kurā viņi dzīvo, ir praviešu pasludinātais laiks. 

77 Bet tie, kas šodien dzird Manu Vārdu un ir gausi vai neticīgi, šo piemēru priekšā jutīsies kaunā. 

78 Viņi nedzirdēs Manu Vārdu caur cilvēka balss nesēju, kas ir grēcīgs un nepilnīgs, bet viņi dzirdēs 

sava Kunga balsi savā sirdsapziņā. 

79 Jums, Mani klausītāji, bija lemts dzirdēt Mani uz šī sapratnes ceļa, kas, lai gan ir ļoti augsts, tomēr 

nav vispilnīgākais. Desmit gadi joprojām ir jūsu rīcībā. Izmantojiet tos, lai rīt jums nebūtu jāraud par 

zaudēto laiku, jo jums, Mana tauta, vēlāk iestāsies lielākas garīgās attīstības laiks. 

80 Ja jūs tagad neturēsiet Manu Vārdu, tad vēlāk, kad šī izpausme vairs nepastāvēs, jūs nāksiet uz 

šīm lūgšanu vietām ar sāpēm sirdī, lai lūgtu Tēvu, lai Viņš runā ar jums un ka Viņš vēlētos atkal sazināties 

ar jums caur cilvēka prātu, bet jūs Viņu atkal nedzirdēsiet. Tad jūs vērsīsieties pie Maniem bijušajiem 

Vārda Starpniekiem, kuri par šo manifestāciju klusēs un tikai pateiks jums, lai jūs garīgi celtos. 

81 Tā ir Mana griba, lai jūs neprofanētu Manu vienošanos. Es negribu, lai tad, kad jūs nonākat pie 

Manis, jums būtu jāsaka: "Atkāpieties no Manis, Es jūs nepazīstu!" un lai tad jūsu garā paliktu smaga 

gandarīšanas nasta. 

82 Es jums runāju par garīgajām mācībām, kas ir jūsu zināšanu sfērā, un tomēr joprojām ir kāds, kas 

šaubās par Manu Vārdu. Ko darīt, ja es jums runātu par Dievišķajām izpausmēm vai aprakstītu jums 

mūžību? Tad jūs Man teiksiet: "Par ko Tu ar mums runā, Tēvs, mēs neko nesaprotam? 

83 Es uzticu jums Savus jaunos praviešus, kuriem ir zināma izpratne par to, kas ir aizsaulē. Viņi 

liecinās par šīm garīgajām mācībām un paziņos jums par notikumiem, kas vēl tikai gaidāmi. 

84 Šeit ir Mana mācība, mācekļi, Es to nepagarinu, lai jūs nenogurtu un Man tā nebūtu jāatkārto citā 

reizē. Bet, ja jūs vēlaties gūt labumu no Manas mācības, atjaunojiet sevi un izbeidziet katru ļaunumu un 

netikumu. 

85 Tad jūs pieredzēsiet, kā egoisms, liekulība, tukšums un materiālisms nemanāmi pametīs jūsu 

sirdis, un tā vietā jūs sāksiet praktizēt patiesu tuvākā mīlestību, kas negaida nekādu atlīdzību. 

86 Jūs būsiet apvainojies un brīnīsieties, ka neesat atbildējis, kā to esat darījis agrāk. Tad, pateicības 

pilni savam Skolotājam, jūs celsieties un sacīsiet Man: "Kungs, tikai Tu mums dod šīs mācības un stiprini 

mūs šajos pārbaudījumos." 

87 Es esmu vīnogulājs, un jūs esat zari; tādēļ nesiet tādus pašus augļus, kādus Es esmu nesis jums. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 3  
1 Lūk, šeit ir mūžīgās dzīvības maize, bet jūs jau sen to neesat ēduši. 

2 Ilgu laiku jūs Mani gaidījāt, un, kad jūs par to gandrīz nedomājāt, debesīs uzspīdēja gaisma. Kad 

jūs jautājāt, no kurienes tas nāk un ko tas nozīmē, jums atbildēja: tas ir Elija, kas nāk, lai sagatavotu 

cilvēci un padarītu to cienīgu savienībai ar Skolotāju. 

3 Tāpat kā gans, kas savāc savas avis un saskaita tās, steigšus meklējot apmaldījušās, lai savam 

saimniekam parādītu pilnu skaitu, tā arī Elija jūs mīlēja, vadīja un lika jums sajust staļļa siltumu. 

4 Kad Es redzēju jūs šādi sagatavotus, Es jums piedāvāju Savu Maizi, ar kuru jūs barosieties mūžīgi. 

5 Kas patiesībā ir ēdis šo maizi, tas ir baudījis un dzīrojis Manu mieru. 

6 Šī barība, kas ir Mans dievišķais Vārds, nāk no cilvēka mutes kā vēl viena izpausme tam, ka Dievs 

patiesībā mājo cilvēka sirdsapziņā. 

7 Kāpēc Man vajadzētu liegt jums svētību sajust Mani sevī? 

8 Kas savā sirdī glabā mieru un šķīstību, tas jūt Mani sevī, lai gan Es esmu visos garos, lai cik daudz 

tie būtu grēkojuši. Kas ir bijis, tas nekad nepazudīs, un, kas dzīvo, tas nes Mani sevī, jo Es esmu dzīvība. 

9 Starp Dievu un Viņa radībām pastāv saites, kuras nekad nevar pārraut. Bet, ja cilvēki jūtas nošķirti 

no sava Debesu Tēva, tad tas ir tāpēc, ka viņiem trūkst garīguma vai ticības. 

10 Ne nāve, ne mīlestības trūkums nevar iznīcināt saikni, kas jūs vieno ar Mani. 

11 Neviens nevar izvairīties no Manas klātbūtnes. Nav mājokļa vai vietas, kur jūs varētu no Manis 

paslēpties, jo Es esmu ar jums, lai kur jūs dotos, un jūs esat Manī, lai kur jūs būtu. 

12 Neapmierinieties ar to, ka to zināt. Jums Mani jājūt, lai Es varētu izpausties jūsu darbos. 

13 Pārdomājiet: ja Es esmu jūsos, tad kur jūs Mani esat atveduši, kad grēkojat? 

14 Es jums to saku tāpēc, ka Man ir jānoņem pelni, kas atrodas jūsu sirdī, līdz Es tajā atradu gaismas 

dzirksti. 

15 Es dodu jums spēku izturēt pārbaudījumu. 

16 Es redzu, ka jūsu radinieki plosa jūsu sirdis un pakļauj jūs pārbaudījumiem. Vieniem tie bija viņu 

tēvi, bet citiem viņu dēli, kas visvairāk traucēja viņiem sekot Man. 

17 Daudzi ir nākuši uz šo mītiņu raudādami, jo viņi zināja, ka viņiem būs jāatstāj savas mājas, lai 

dzirdētu Mani, un tomēr viņi uzstāja, ka vēlas Mani dzirdēt. 

18 Cik daudz asaru, cik daudz lūgšanu, cik daudz pacietības cerībā, ka tie atzīs šo patiesību! 

19 Ir tādi, kas, tiecoties pēc brīvības klausīties Manus Vārdus, ir bijuši spiesti šķirties no savām 

mājām; ir tādi, kam ir nācies pamest savas tuvākās mājas, lai izvairītos no vecāku un draugu 

aizrādījumiem; ir tādi, kas ir zaudējuši darbu, tiek izsmieti un saukti par burvjiem; ir tādi, kam ir liegta 

maize. 

20 Kā gan lai Es nepieņemu jūs ar maigumu, kā gan lai Es neieleju Savu dziedinošo balzāmu jūsu 

brūcēs, kad jūs tik ļoti ciešat, lai sekotu Man! 

Bet nekad par nevienu nesūdzieties, neapsūdziet nevienu no saviem brāļiem. Atstājiet savu lietu Man, 

kas jums saka patiesību: tie, kas jūs visvairāk sāpinājuši, būs tie, kas nāks pie Manis ar vislielāko nožēlu un 

pazemību, lai saņemtu dziedināšanu un piedošanu. Tad tie man sacīs: "Kungs, piedod man, kā es esmu 

ievainojis sava bērna sirdi." Cits teiks: "Kungs, es biju noraidoša pret savu laulāto, jo viņš sekoja Tev. Es 

viņu sodīju, atdalīdams sevi no viņa gultas un gulēdams citā istabā, jo es viņu nosodīju ar tumšu sirdi." 

Viņi lūgs Man piedošanu, atzīsies savos pārkāpumos un sapratīs, ka daudzkārt viņi ir saņēmuši labumu 

no tiem, kurus viņi ir nepareizi novērtējuši. Tad Es viņiem sacīšu: Kamēr jūs domājāt, kā šiem Maniem 

strādniekiem pēc iespējas vairāk apgrūtināt dzīvi, viņi klusumā un vientulībā "vēroja" jūs. 

Bet patiesi Es jums saku, mācekļi, jūs esat saņēmuši Manu piedošanu. Bet vai jūs viņiem arī piedodat 

no sirds? 

21 No tā laika Jēzus jums mācīja, ka no mīlestības dzimst pilnīga piedošana. Šodien Es nāku garā, bet 

Mana mācība ir tā pati. 
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22 Priecājieties, ka caur Skolotāju jums ir perfekts piemērs. Patiesi es jums saku: jums nav bijis tāda 

piemēra ne pirms, ne pēc Jēzus kā tas, ko Viņš jums deva. 

23 Vai Skolotājs būtu perfekts, ja māceklis viņu pārspētu gudrībā? - Nē. 

24 Tavs gars kļūs ļoti liels, bet nekad ne lielāks par tava Kunga garu. Jo lielāks būs jūsu garīgais 

pacēlums, jo augstāk un augstāk jūs ieraudzīsiet savu Dievu. 

25 Augstprātīgais cilvēks beigās vienmēr krīt, noniecināts ar saviem darbiem, jo, domādams, ka cīnās 

par sevi, patiesībā cīnās pret sevi. 

26 Lepnums ir daudzu ļaunumu un ciešanu cēlonis Dieva radību vidū. 

27 Cik daudz posta un cik daudz tumsas atstāja pirmais nepaklausīgais, jo viņš sacēlās pret Manu 

Likumu! Kopš tā laika ļaunums pastāv kā neredzams spēks. Es ļāvu šim spēkam saglabāties tikai tādēļ, lai 

pakļautu jūs pārbaudījumam, un caur jums Es vēlos to izskaust. 

28 Taču tāpēc nevaino konkrētu būtni, kas iemieso šo spēku, par savām kļūdām un kritieniem. 

Atcerieties, ka pret katru kārdinājumu jūsu garā ir tikums, lai cīnītos pret ļaunumu. 

29 Izprotiet un rūpīgi izpētiet laiku, kurā dzīvojat. Otrajā Laikā Es jums paziņoju, ka Es atgriezīšos, un 

norādīju, kādas būs Manas atnākšanas pazīmes. Es vēlos, lai cilvēce saprastu, ka šīs zīmes jau ir 

parādījušās. 

30 Ja Es jums teicu, ka atkal atnākšu, tad tas bija tāpēc, ka Man jums bija vēl daudz kas sakāms, bet 

toreiz es nevarēju jums to atklāt, jo jūs to nebūtu sapratuši. 

31 Šodien es nāku Garā, un patiesi es jums saku: daži domā, ka pirmajos laikos es jums biju tuvāk 

nekā šodien. Viņi maldās, jo ar katru nākšanu es esmu jums arvien tuvāk. 

Atcerieties, ka Pirmajā Laikā Es apmetos uz kalna un no turienes Es sūtīju jums Savu likumu, kas 

izcirsts akmenī. Otrajā Laikā Es atstāju kalnu augstumu un nolaidos jūsu ielejās, kļūdams par cilvēku, lai 

dzīvotu jūsu vidū. Un šajā laikā, lai būtu vēl tuvāk jums, Es esmu padarījis jūsu sirdi par Savu mājvietu, lai 

tur atklātu Sevi un runātu ar cilvēkiem no tās iekšienes. 

32 Daži šaubās, kaut arī dzird šīs mācības; un no šiem šaubīgajiem daži noticēs, bet citi paliks neticīgi. 

Bet pienāks 1950. gads, un kādu aukstumu tad viņi jutīs savā garā, kā viņi redzēs, kā viņus plosīs 

viesuļvētras, jo tad cilvēcei nāks lielas ciešanas un apmeklējumi! 

33 Pēc Manas aiziešanas 1950. gadā zeme drebēs un cilvēku vaimanas pacelsies debesīs.* Tas viss 

līdzināsies tumsai un viesuļvētrai, kas aptumšoja Jeruzalemi Dieva Dēla nāves dienā. 
* Skatīt 3. piezīmi pielikumā 

34 Daudziem šis būs augšāmcelšanās laiks. Gari, kas ir krituši tumsā, celsies uz dzīvi gaismā. 

35 Šis laiks tika pravietots. Ir rakstīts, ka es ieradīšos atkal. Bet, lūk, daudzi, dzirdēdami Manu mācību 

no cilvēka mutes, šaubījās un noliedza Mani. Citi nepiešķīra ne mazāko nozīmi Manai manifestācijai. 

36 Saskaroties ar cilvēku neiejūtību un nocietinātību pret Manu Vārdu, Man nācās darīt darbus, 

kurus jūs saucat par brīnumiem, lai pamodinātu vienus ticībā un piesaistītu citu uzmanību. 

37 Šodien viens, rīt otrs, viņi pamazām pulcējas ap Manu Vārdu; tos Es simboliski esmu iezīmējis uz 

viņu pieres. Tā ir dievišķā zīme, ko viņi nes savā garā, un vēlāk Es viņus nosaucu par "strādniekiem Manā 

laukā". 

38 Tiem nebūs vajadzīgas ne zinātnes grāmatas, ne filozofijas un ticības doktrīnas, lai mācītu. Mana 

Svētā Gara gaisma apgaismos viņu prātus, un viņu vienīgā grāmata būs Mans Vārds. 

39 Svētīgi tie, kas uzticējās un palika ar Mani, jo viņi piedzīvoja lielu atspirdzinājumu no Manas 

mācības dievišķā koncerta. 

40 Tas, ka esat Dieva bērni, padara jūs cienīgus saņemt šo žēlastību, jo jūsu nopelni joprojām ir 

niecīgi. Es neskatījos uz jūsu kauna traipiem, jo tos slēpa mantija. Bet kam pieder šis žēlsirdīgais 

apmetnis? - Marija, jūsu mīlošā Māte, kas nenogurstoši sargā katru no saviem bērniem. 

41 Jums ir dots dzīvot šajā Trešajā Laikā uz zemes, kas būs pilnības Laiks un kuru Elija atklāja, parādot 

Savu Garu ar cilvēka prāta starpniecību, norādot jums uz Manu Mani, kas izpaužas tādā pašā formā. 
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42 Taču cilvēku starpnieku sagatavošanas laiks tuvojas beigām. Drīz vien Mans Vārds vairs nebūs 

dzirdams šajās sapulču zālēs, un tie, kas nezināja, kā to saglabāt savās sirdīs, jutīsies bāreņi. Daži, 

domādami, ka viņu Kungs ir tālu, vēlāk skries pēc reliģijām, lai atrastu Mani. 

43 No otras puses, tie, kas būs pieņēmuši Manus dievišķos principus, būs stiprie Trešajā laikmetā, jo 

viņi skaidri redzēs savu ceļu. 

44 Es esmu nosaucis šo laikmetu par Gaismas laikmetu, bet tagad redziet, Mani bērni, kā tautas vēlas 

sākt nežēlīgus un brālības pilnus karus. 

45 Jūs, kurus Es esmu aicinājis par gaismas bērniem, lūdzieties par saviem brāļiem, "sargājiet" tautas, 

lai šī gaisma sasniegtu viņu garu un lai viņi rīt ietu Mana Likuma ceļu. 

46 Kad cilvēki kļūs par īstiem Kristus mācekļiem? Ar Jēzus starpniecību es vienmēr esmu mācījis jums 

paklausību, pazemību un laipnību. Šis ir ceļš. 

47 Es jums esmu pasludinājis lielu ļaužu pulku ierašanos, kas nāks no citām zemes zemēm. Šķietami 

materiālie iemesli atvedīs viņus uz jūsu tautu, bet būtībā tas būs tādēļ, lai viņi varētu saņemt Labo Vēsti 

par Vārdu, ko Es jums esmu devis šajā laikā. 

48 Bet nopietni padomājiet par šo uzdevumu: ko jūs nodosiet tālāk, ko mācīsiet vai par ko liecināsiet, 

ja jūs paši vai jūsu bērni nebūs sagatavoti? 

49 Atcerieties savu atbildību, lai jūs varētu palielināt savu dedzību iedziļināties Manā Vārdā un lai 

tad, kad pienāks stunda, kad tie klauvēs pie jūsu durvīm, jūs būtu gatavi piedāvāt dievišķo barību ar 

savām domām, vārdiem un darbiem. 

50 Ticiet, nododot sevi Man, un Es runāšu caur jūsu muti. 

51 Ziniet arī to, ka to ģimeņu tēviem, kuri prot pacelties un garīgi pilnveidot savu dzīvi, dzimst tādi 

bērni, kas nes veselību un spēku savos ķermeņos un gudrības vēsti savā garā. 

52 Šajā lūgšanu namā, kur jūs pulcējaties, lai Mani uzklausītu, jūs atradīsiet mierinājumu savām 

ciešanām un drosmi izturēt apmeklējumus, kuriem ir jānāk. Bet arī tavs gars savā pacēlumā parāda Man 

graudus, ko tas maz pamazām ievāc ar savu darbu. 

53 Patiesi Es jums saku: gars, strādādams Manos laukos, nekad nejutīsies noguris, tādēļ tam nebūs 

miera arī kapā. Pat pēc savas matērijas sabrukšanas tā turpinās strādāt, lai panāktu savu augstāku 

attīstību un pilnveidi. 

54 Ja Mans Vārds ir izgaismojis jūsu garīgās cīņas ceļu uz zemes, tad, turpinot savu ceļojumu pie 

Radītāja, jūs sastapsiet vēl spožāku gaismu aizsaulē. 

55 Mana dievišķā gaisma spīd visā Visumā. 

56 Paklausiet Manam likumam, bet lai jūsu paklausība izriet no izpratnes par Tēva bezgalīgo 

mīlestību pret jums. Klausieties Mani un lūdzieties, bet neejiet pasaulē, kamēr nejūtaties stipri, citādi jūs 

nespēsiet izturēt viesuļvētras un vētras. 

57 Es jums rādu un sagatavoju ceļu, lai jūs nekad no tā neatstātu. Patiesi es jums saku: Kas sēj 

labestību Manā vārdā, kas ir žēlsirdība, mīlestība un miers, tas staigā pa Manu ceļu un atradīs pestīšanu. 

58 Vienīgā nožēla, ko es no jums lūdzu, ir pārvarēt egoismu, lai jūs varētu kalpot savam tuvākajam ar 

sirsnību un labo gribu. 

59 Uzmanīgi studējiet šo Vārdu, ko Es jums dodu ar daudzu balss nesēju starpniecību, jo katram no 

viņiem ir sava dāvana. Neniciniet to, kas jums šķiet neprasmīgs, jo cik daudzi pēc šīs Manifestācijas 

beigām 1950. gada beigās vēlēsies Mani atkal dzirdēt, pat caur to, kas viņus neapmierināja. 

60 Bet Es jums dodu žēlastību, ka Mans Vārds tiks saglabāts rakstveidā caur tiem, kurus Es esmu 

izraudzījies un sagatavojis šim uzdevumam, lai rīt jūs nejustos kā bāreņi, kas ir zaudējuši savu 

mantojumu. 

Tad, kad pie jums nāks pūļi un "pēdējie", jūs viņiem pasniegsit Manas mācības Grāmatu kā uzticamāko 

un patiesāko liecību par to, ko Es jums esmu teicis. Jo jums vēl daudz kā pietrūkst, lai savā dzīvē un vārdos 

būtu kā īsta grāmata un piemērs. 
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61 Šī grāmata pamodinās daudzus guļošos garus, un atklāsies viņu apslēptās dāvanas. Tās lasīšana 

iedvesmos un apbruņos nākamās paaudzes, soli pa solim vedot tās uz garīgu vienotību ar Manu 

Dievišķību. 

62 Mani strādnieki, atsvaidziniet sevi ar domu, ka Es jūs, grēciniekus, esmu izvēlējies, lai jūs 

pārvērstu par Maniem instrumentiem un glābtu citus pazudušos. 

Vai jums kādreiz var apnikt vai nogurt, nesot mieru, atvieglojumu vai prieku tiem, kas cieš no šo 

labumu trūkuma? 

Nekad nemeklējiet tuksnesi vai savu istabu vientulību, lai nepieļautu, ka līdz jums nonāk lamentācijas. 

Apzinieties, ka šis ir izšķirošs laiks katram garam, un jums ir jāsaskaras ar sāpēm. 

Drīz pēc Manas gribas jūs iestādīsiet "kokus" dažādās vietās - tā Es Savā Vārdā esmu nosaucis sapulču 

vietas un lūgšanu namus. Sagatavojieties tam un ļaujiet garīgajai pasaulei izpausties jūsu vidū 

visaptverošā veidā, lai jūs varētu pareizi interpretēt Manas mācības. 

63 Laiks, kas jums atlicis, lai uzklausītu šos Manas Dievišķības vēstnešus, ir īss. 1950. gads vairs nav 

tālu, un kāds progress Manā Darbā jums Man ir jāparāda? apzinieties, ka Es esmu jūs pamodinājis no 

visdziļākās letarģijas, lai jūs nebūtu kā tās jaunavas līdzībā, kas ļāva saviem lukturiem aizdegties. Ja jūs 

gulēsiet, kad dzirdēsiet sava Kunga pēdējo vārdu, jūs gaida rupja pamošanās. 

64 Pievērsiet uzmanību tiem, kas ierodas noguruši no pārgājieniem. Daži nāk ar tīru sirdsapziņu, bet 

citi - ar sirdsapziņas pārmetumiem. 

65 Jūs visi esat nākuši šurp, jo jūs ir piesaistījušas runas, ka Es pašlaik runāju cilvēcei, un, klausoties 

šo Vārdu, jūs dzirdat, kā Tēvs jums saka: Šeit Es esmu starp cilvēkiem, lai viņiem darītu dzirdamu Savu 

Mācību un piepildītu apsolījumu. 

66 Šeit ir jauna iespēja dzirdēt Skolotāju un saņemt Viņa mācības. Es atgādinu katram par viņa 

dāvanām un ļauju viņam atpazīt savu uzdevumu. Kas uz Mana ceļa būs nelokāms un stiprs, tas drīz iepazīs 

Manu valstību. 

67 Neviens nespēs atņemt gaismu tam, kurš ar dedzību to sargā un dara to mirdzošu ar savu tikumu. 

68 Jūs esat pārejoši šajā zemes eksistencē, un jums kā šīs garīgās mācības studentiem tas ir jāsaprot. 

Es jūs visus uzņemu ar pilnīgu mīlestību un ar šo mīlestību es jūs tiesāju. Cik atšķirīgs ir spriedums jūsu 

Kunga no tā, ka no cilvēkiem! 

69 No simts četrdesmit četriem tūkstošiem, kurus Es esmu iezīmējis, daļa caur šiem balss nesējiem 

dzirdēs Manu Vārdu, lai izpildītu garīgu uzdevumu, cita daļa saņems Manus rīkojumus garīgi, atbalstīta ar 

intuīcijas dāvanu, un vēl viena daļa, kas atrodas aizsaulē, ar garīgiem līdzekļiem izpildīs savu misiju 

cilvēcei. 

70 Manai gaismai ir jāspīd visur uz zemes. 

71 Daži jautā Skolotājam, kad notiks šie notikumi. Patiesi Es jums saku, ka daudz kas ir atkarīgs arī no 

jūsu gribas un neatlaidības. 

72 Tie, kas nepamostas, kamēr atrodas ķermenī, tiek paņemti no zemes, lai viņu gars varētu 

atbrīvoties no visa, kas to saista vai traucē tam atpazīt Manu Darbu. 

73 Daudzkārt esmu jums teicis: negaidiet labākus laikus, lai strādātu, jo jūs nezināt, vai nākamie laiki 

nebūs vēl grūtāki. 

74 Izpildiet savu uzdevumu, lai vēlāk man nebūtu jāsauc jūs pie atbildības par daudzajām kļūdām, ko 

pieļauj cilvēce. 

75 Daži man saka: "Tēvs, pagaidi mani vēl kādu brīdi." 

Ņemiet vērā, ko Es jums par to saku: Es varu ilgi gaidīt Dēla atgriešanos, jo Es esmu Mūžība, bet 

atcerieties, ka Es jūs esmu sūtījis, lai jūs to iegūtu sev. 

76 Citi man saka: "Kungs, labāk aizved mani prom no šīs pasaules, jo es vairs nevaru izturēt!" 

77 Kad jūs dzīvosiet saskaņā ar savu likteni, kad jūs sapratīsiet, ka daudzas no jūsu ciešanām ir 

izpirkšana, ar kuras palīdzību jūs atbrīvojaties no smagas nepilnību nastas? Tikai sapratne un nodošanās 

var dot jums mieru. 

78 Cik lēni jūs esat klīduši pa gara atziņas ceļu! 
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79 Jūs esat piedzīvojuši daudzus gadsimtus atklāsmju un pārdzīvojumu, un joprojām Es satieku jūs kā 

trauslus zīdaiņus, kad redzu, ka jūs nespējat atbildēt uz kādu jautājumu vai kad jūs izrādāties nespējīgi 

virzīties uz priekšu pārbaudījumos, kas stāv uz jūsu dzīves ceļa. 

80 Es gribu, lai jūs visi kļūtu par Maniem mācekļiem, lai jūs visi spētu atteikties no tā, kas jums ir 

traucējis saskarties ar patiesību. 

81 Vienmēr domājiet garīgi, lai jums nebūtu grūtību saprast Manu Vārdu. Aizmirstiet, ka tieši jūs 

nevarējāt iedomāties, ka Dievs ir neredzams, un ka, domājot par Mani, jūs savā prātā uzreiz iztēlojāties 

gigantisku izmēru cilvēka tēlu, Būtni, kurai bija forma, bet kuru nevarēja redzēt un kura vienmēr bija 

paslēpta aiz bieza noslēpumainā plīvura. 

82 Kad Es kļuvu cilvēks Jēzū, tas nebija tādēļ, lai jūs saprastu, ka Dievam ir cilvēka veidols, bet gan 

tādēļ, lai padarītu Mani redzamu un dzirdamu tiem, kas bija akli un kurli pret visu dievišķo. 

Patiesi es jums saku: ja Jēzus miesa būtu Jehovas veidols, tā nebūtu asiņojusi un nebūtu mirusi. Tā bija 

perfekta miesa, tomēr cilvēcīga un smalka, lai cilvēce varētu to redzēt un caur to dzirdēt sava Debesu 

Tēva balsi. 

83 Ikreiz, kad jūsu priekšstats par Dievišķo bija tālu no realitātes, Es nācu jums palīgā, lai iznīcinātu 

fantāzijas un nerealitāti un liktu jums doties pa patieso ceļu. 

84 Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Mana mācība nav par nāvi. Kad Es jums bieži runāju par garīgās 

valstības pastāvēšanu, tad tas ir tāpēc, ka jūsu garam ir apsolīta dzīvība un mūžīgā laime, nevis tāpēc, lai 

jūs ilgotos pēc nāves un ienīstu šo dzīvi. 

85 Šobrīd Mans Vārds runā jums par garīgo dzīvi, un tas ir tāpēc, ka savā attīstībā jūs jau esat 

nonākuši pie tās dzīves grāmatas nodaļas, kurā atklāti neatklāti gara noslēpumi. 

86 Tā kā cilvēkam piemīt gars, ir dabiski, ka tas viņam atklāj dažas viņa būtības iezīmes, bet es jau 

esmu jums teicis: kamēr matērijas ietekme nepakļausies gara valdīšanai un pamudinājumiem, cilvēks ļoti 

maz spēs iekļūt sevī, lai ieraudzītu savu iekšējo gaismu un sadzirdētu savu garīgo balsi. 

87 Kad jums izdodas gūt savākšanas un pārdomu brīdi, jūs neapzināti nonākat saiknē ar garīgo un 

sajūtat mūžīgo un to, ka kaut kas no šīs mūžības dzīvo un mīt jūsu būtībā. Tas pats notika arī tad, kad 

cilvēks pirmajos laikos atklāja, ka viņš sevī nes būtni, kas nav no šīs pasaules, bet pieder citam līmenim. 

Tas viņu nemaz nebiedēja, bet gluži pretēji - piepildīja ar cerību, jo viņš redzēja, ka viņa dzīve 

neaprobežojas tikai ar īsu pastāvēšanu uz šīs zemes. Viņš nojauta, ka, atdaloties no ķermeņa, viņa gars 

pacelsies uz pasauli, kur viņš piedzīvos tādu svētlaimi, kādu šajā pasaulē nebija atradis, - taisnīgu 

gandarījumu par savu augsto ideālu. 

88 Es atnācu uz zemi, lai ar Savu mācību apstiprinātu visas šīs iedvesmas, un tiem, kas sapņo par 

gudrības, mīlestības un taisnīguma pasauli, kurā nav asaru, bēdu un nesaskaņu, Es veltīju Savu Kalna 

sprediķi, lai viņi neatlaidīgi turētos pie savas cerības. 

89 Ar kādu laipnību un mīlestību pirmie kristietības meistari mācīja cilvēcei. Viņu vārda spēks 

balstījās viņu darbu patiesumā, ar kuru palīdzību viņi atgrieza un aicināja uz garīgumu. 

90 Es viņus saucu par skolotājiem, jo viņi mācīja pēc Mana piemēra. Ja kāds vēlāk gribēja mācīt 

ticības piespiedu kārtā, nesaprotot Manas mācības nozīmi, viņš nebija meistars. Ja viņš izmantoja varu, lai 

atņemtu saviem brāļiem brīvību domāt, ticēt un spriest, tad viņam nebija Mani par paraugu, bet viņš 

faktiski neļāva gariem mēģināt iedziļināties Manu atklāsmju jēgā. 

91 Es jums saku: Ikreiz, kad Mans Vārds un Mana Mācība ir tikuši izmantoti, lai pakļautu cilvēkus vai 

iedvestu bailes, un ar šo baiļu palīdzību cilvēki ir bijuši spiesti ticēt, mērķis nav bijis garīgs, bet gan tiekties 

pēc zemes varas. Cik atšķirīgs bija Skolotāja nodoms, kad Viņš jums deva Savu vārdu un piemēru, ko jūs 

varat apkopot šajā teikumā: "Mana valstība nav no šīs pasaules." 

92 Nāciet Manā laivā, jo tā nekad neapgāzīsies. Bet nešaubieties kā Pēteris, kad viņš domāja, ka 

Skolotājs guļ, jo citādi tā vairs nebūtu Mana balss, bet sāpes, kas runā uz jums: Ak, jūs, mazticīgie! 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 4  
1 Katru reizi, kad dzirdat Manu Vārdu, jūs jūtat, ka atstājat savas sāpes kopā ar Mani. Bet kāpēc 

katru reizi, kad tu atgriežies pie Manis, tava sirds līdz malām ir pilna rūgtuma? 

2 Ir pienācis laiks jums iemācīties saglabāt Manu mieru. 

3 Šis laiks ir sagatavošanās laiks, un visur - ciematos, pilsētās un rajonos - aug "koki", lai dotu 

klejotājiem garīgu ēnu. 

4 Šie klejotāji ir tie ļaužu pūļi, kas ik pa laikam nāk uz šo Manifestāciju; kad viņi dzird Manu Vārdu, 

kas viņiem saka, ka citkārt viņi jau ir atraduši ēnu zem Dzīvības koka lapotnes, viņi dziļi apzinās, ka nav 

zinājušies, kā izmantot laiku, lai pietuvotos Apsolītajai zemei. 

5 Kurš no jums mani atkal noraidīs, kā to darīja agrāk, kad sajutīs, ka viņam ir jauna glābšanas 

iespēja? Kas izvairīsies no sava uzdevuma un ignorēs sirdsapziņas balsi? Kurš turpinās ļauties saviem 

materiālistiskajiem sapņiem pēc tam, kad viņu pamodinās šī balss? 

6 Jūsu gars satraucās, kad, neraugoties uz savu nemieru, jūs dzirdējāt Tēvu sakām, ka Viņš jūs mīl, 

ka Viņš jums piedod un palīdz jums atjaunoties, lai jūs varētu nākt pie Viņa. 

7 Jūs esat pakļāvušies dievišķajai mīlestībai un ar prieku esat devušies meklēt slimos, lai viņi steigtos 

pie Skolotāja un pie Viņa atrastu savu ciešanu dziedināšanu. 

8 Šeit ir koks, kas cilvēkiem piedāvā savus garīgos augļus. 

9 Es esmu mūžīgās dzīvības koks. Atcerieties Kristu pie krusta. Viņš bija kā koks, kura rokas, līdzīgi kā 

zari, ar mīlestību bija izpletušās, lai sniegtu ēnu cilvēcei. Viņa vārdi, kas lēnām nolaidās pār pūli, un Viņa 

asinis, kas krita piliens pēc piliena, bija kā augļi, kas nokrita no dievišķā koka. 

10 Tuvojas 1950. gads, kad jūs pēdējo reizi dzirdēsiet šo vārdu, kas jums ir debesu auglis. Tad koks, 

auglis un ēna būs jūsu garā. 

11 Tie, kas tajā laikā vēl būs materiālistiski noskaņoti un Mana Vārda fanatizēti, mēģinās Mani 

aizturēt un lūgs, lai Es vēl kādu laiku runātu ar viņiem šādā formā, bet tas nebūs iespējams, jo Es jums 

esmu darījis zināmu Savu gribu un tā ir pierakstīta. 

12 Tie "lakstīgalas", kas būs nodevuši Manu Vārdu, klusēs šīs manifestācijas dēļ, un Es atalgošu viņu 

paklausību ar Vārda dāvanu un iedvesmu. 

13 Jūs vēl nezināt, ko Es esmu sagatavojis Savos augstākajos padomos tiem laikiem. Jau šodien Es 

jums saku, ka šajos svētlaimīgajos laikos Es no jums visiem gaidu Savas gribas piepildīšanu un to, ka jūs 

būsiet paklausīgi un lēnprātīgi kā avis. 

14 Tomēr tā nav Mana griba, lai jūs cits citu tiesātu. Tas būs Mans perfektais taisnīgums, kas tiesās 

katru Manu bērnu. 

15 Klausieties Mani, Mana tauta, neļaujiet Man runāt tukšumā. Jums vēl ir laiks domāt un mācīties. 

16 Lai neviens neprasa, ka viņš rīkojas saskaņā ar savu gribu, lai gan cilvēkam būs iespēja to darīt 

īslaicīgi, jo Tā Kunga taisnība viņu sasniegs, un tikai tad notiks tas, kas viņam ir paredzēts. 

17 Gatavojieties, Trešās ēras pravieši, lai jūs varētu brīdināt ļaudis un lai viņus neaizvilinātu viltus 

kristieši un viltus pasludinājumi. 

18 Nešaubieties par šiem Maniem vārdiem tikai tāpēc, ka Es tos jums nododu caur neizglītotu un 

vienkāršu balss nesēju. 

19 Celieties un pasludiniet šīs mācības visiem, jo ir atlicis ļoti maz laika. 

20 Ar vienu gaismas vārdu pietiks, lai jūsu brāļi paliktu nomodā. 

21 Aizstāt trūkumus ar labām īpašībām būs nākotnes spirituālistu cēlais centiens, to, kuriem ir jāceļ 

augstāka valstība virs cilvēku dzīves drupām. 

22 Nākotnes paaudzes būs tās, kas veidos šo pasauli ar augstāku morāli, dziļākām zināšanām un 

lielāku garīgumu. Taču arī jūs, tagadējie cilvēki, varat darīt daudz. Ar nedaudz labas gribas jūs noņemsiet 

drupas, pagātnes gružus, pilnas noviržu un negodu, atstājot tikai ilgas un sāpīgas pieredzes gaismu. Es jūs 

svētīšu un ļausšu jums ieraudzīt mirdzumu gaismā no miera valstības, kuru jūs kopā veidosiet, ja 
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centīsieties dzīvot labu dzīvi, lai jūsu prāts būtu aizņemts ar tikumiem un jūsu lūpas būtu uzticams 

instruments patiesībai un iedvesmai, kas dīgst jūsu garā. 

23 Lai gan jūsu kājas pieskaras zemei, jums nevajag ļaut, lai jūsu centienus tā noturētu. Uzstādiet 

arvien augstākus mērķus, neaizmirstot atdot Dievam, kas pieder Dievam, un pasaulei, kas pieder tai. 

24 Mans Vārds ir domāts ikvienam, bet ne visi to uztver vienādi. Daudzi to dzird ar vienaldzību, bet ir 

arī tādi, kas vairs nevarētu dzīvot bez prieka, ko sagādā Mani dzirdēt. To vidū Es esmu redzējis arī tādu, 

kas atnāk, nesaņemot nekādu materiālu barību, un, klausoties Manu Vārdu, aizmirst savas vajadzības un 

trūkumus, un, izejot no sapulču telpas, jūtas tik piepildīts ar spēku un cerību, mieru un mierinājumu, ka 

sāk murmināt: "Patiesi, ne ar maizi vien cilvēks dzīvo, bet ar katru vārdu, kas nāk no Dieva." 

25 Tikai es redzu, ko katra sirds glabā, nevienam to nezinot. Es atrodu skumjas, slāpes, slimības vai 

nogurumu pārņemtas avis; radības bez mīlestības un bez mājām, kas, dzirdot Mani, tomēr saka: "Es esmu 

laimīgs, kad klausos Dievišķo Skolotāju, jo tad visas manas rūpes izplūst un manu sirdi pārpilda gaisma un 

prieks." 

26 Savukārt citi ieslīgst letarģijā un neļauj savai sirdij mīkstināties kā pirmajās dienās, kad viņi 

dzirdēja sava Kunga balsi. 

Bet kā turpināt mācīšanu, kamēr vieni klausās, bet citi ne, kamēr vieni Mani jūt, bet citi paliek 

nejūtīgi? 

27 Mācekļi, ejiet sevī, dzirdiet un sajūtiet Mani kā iepriekš. Atcerieties, kā jūs apliecinājāt, ka šis 

Vārds ir jūsu dzīve un jūsu likteņa gaisma. Neaizmirstiet, ko Es jums šodien saku: kas jums vajadzīgs, tas 

jums tiks dots laikā. 

28 Ielejiet eļļu savos lukturīšos, lai ticības un zināšanu liesma atkal spīdētu. 

29 Nemiegojiet, mostieties un lūdzieties, jo Skolotājs var jūs pārsteigt, kad Viņš ienāks jūsu mājās, kā 

Viņš to darīja tajās garīgā entuziasma dienās, kad jūs jutāt Manu klātbūtni ik uz soļa. 

Tad jūs redzēsiet, kā jūsu dzīvi no jauna izgaismos tā gaisma, kas pārtrauca jūs apgaismot, jums 

pašiem to neapzinoties, un tā atjaunos jums pārliecību par pārpilnību un gudrību pilnu nākotni. 

30 Uzticiet Man visas savas domas, dāvājiet Man savu sirdi, un katrs rūgtums un ciešanas būs kā 

ziedi, ko Es saņemu; sāpju, rūgtuma un vilšanās ziedi, bet galu galā ziedi, jo tie liecina par šķīstīšanos un 

izdala smaržu, kas paceļas pie Manis. 

31 Iegremdējieties klusumā, ak, gari, kas saņemat Manu gaismu, kamēr jūsu sirdis žēlojas Man par 

savām bēdām. Atstājiet savas asaras pie Manis un ņemiet Manu dziedinošo balzāmu tām. 

32 Tēvs, Augstākā Būtne, ir pievērsis jums Savas acis. Neparādiet sevi uzvarētus vai bezspēcīgus Viņa 

priekšā, jo, kad Viņš jūs radīja, Viņš jums deva Savu spēku. 

33 Ja jūsu ciešanas ir smagas, Viņa žēlastība ir lielāka. Veiciet ticības un mīlestības nopelnus un 

nešaubieties, ka Viņš jūs ievedīs Savā labestības un gudrības valstībā uz visiem laikiem. 

34 Cilvēki, paļaujieties uz Mani, un, kad jūsu spēki jūs pametīs, nododiet Man sava krusta nastu, 

kamēr jūs smelsieties jaunus spēkus. 

35 Saprotiet, ka šī pasaule ir attīrošs avots un ka jūsu gars spīdēs kā gaisma kosmosā, kad tas to 

pametīs, lai atgrieztos savās īstajās mājās. Atcerieties, ka Es jums sacīju: "Kas Mani meklē, tas Mani atrod, 

kas meklē, tas atrod." - Jūs esat Mani meklējuši un tagad stāvat Manā priekšā. 

36 Bet ir arī tādi, kas Mani meklē, bet neatrod, jo viņi meklē Mani tur, kur Es nevaru būt. Tad viņi pat 

sāk šaubīties par Manu eksistenci, nezinot, ka viņi ir ļoti tuvu Man, ka Es esmu viņos pašos. 

37 Viņi neatrod Mani savās sirdīs, jo tās ir kā slēgti tempļi. Miers un gaisma, kas ir viņos, palika 

apslēpta. 

Bet tur ir īstā svētnīca, kurā Es mājošu un gaidu, lai jūs tajā ienāktu, lai runātu jums par dziļām 

atklāsmēm un izskaidrotu jums daudzu noslēpumu "kāpēc". Kad esi iegājis, tu zini, no kurienes esi nācis 

un kur liktenis tevi ved, un tu esi pārsteigts, ka esi atradis Mani tur, kur pirms tam neko neesi redzējis. 

Bet tas, kas nepazīst šo svētnīcu, uzbūvē savu templi materiālā, uzceļ tajā altāri un uz tā novieto savu 

pašu rokām darinātu dievu. Tikai laika gaitā, pārliecinājies par sava kulta nepilnību, viņš pamostas un 
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dodas meklēt garīgo Dievu, patiesības Dievu, vienīgo Dievu, jo tas, ko viņš bija izdomājis, viņam neko 

nevarēja dot, jo viņam nebija dzīves. 

38 Dievs ir tas, kas devis dzīvību cilvēkam, kas viņu radījis, un ne jau cilvēks var radīt dievus un dot 

tiem dzīvību. 

39 Soli pa solim dzirdot šo vārdu, tu tu tuvojies sapratnei. Kad šī apgaismība pilnībā piepildīs jūsu 

garu, jūs sacīsiet Man: "Kungs, brīnums ir noticis. 

40 Tā jūs sapratīsiet, kādus darbus es šobrīd daru garā. 

41 Jūsu garīgumam nebūs vajadzīgi Pirmā un Otrā Laika brīnumi un pierādījumi, lai ticētu Man. 

42 Šodien jūs redzēsiet debesu mannu, kas nāks garīgā veidā. Jūs redzēsiet grēku nožēlas ūdeņus, 

kas izplūst no akmeņiem, kas ir lielo grēcinieku sirdis. Jūs redzēsiet, ka tie, kas ir miruši ticībā un tikumos, 

atdzims dzīvībai, tie, kas slimo ar morālām nepilnībām, attīrīsies, un tie, kas ir akli pret patiesību, atvērs 

acis, lai ieraudzītu Manu spožumu. 

43 Ja Otrajā Laikā Mana piedzimšana kā cilvēks bija brīnums un Mana garīgā augšāmcelšanās pēc 

Manas fiziskās nāves bija vēl viens brīnums - patiesi Es jums saku - tad Mana parādīšanās šajā Laikā ar 

cilvēka prāta palīdzību ir garīgs brīnums. 

44 Mani pravietojumi piepildīsies šajā laikā līdz pēdējam. Es jums atstāju Savus trīs testamentus, kas 

veido vienu. 

45 Tiem, kas agrāk pazina Tēvu kā mīlestību, upuri un piedošanu, šajā laikā vajadzētu Viņu iepazīt 

pilnībā, lai viņi varētu mīlēt un pielūgt Viņu, nevis baidīties no Viņa taisnības. 

46 Ja jūs Pirmajā Laikā ievērojāt likumu, tad tas bija bailēs, ka dievišķais taisnīgums jūs sodīs; tādēļ Es 

jums sūtīju Savu Vārdu, lai jūs saprastu, ka Dievs ir mīlestība. 

47 Šodien Mana gaisma nāk pie jums, lai jūs nekļūdītos un varētu sasniegt ceļa galu, būdami uzticīgi 

Manam likumam. 

48 Jūs jau ilgi kalpojat pasaulei, un tā jums ir slikti atalgojusi. Bet kad jums tika teikts, ka cilvēkam 

jābūt pasaules kalpam? Vai jūs nezināt vai neatceraties, ka jums tika teikts: "Apvaldiet zemi!"? Cik bieži 

jums ir nācies nākt Man priekšā kā blēdīgajam dēlam! 

49 Es vēlos, lai jūs nāktu pie Manis nopelnu, tikumu un pazemības pilni. 

50 Es tevi atradu apsēstu ar garīgām raupjībām, un Es tevi dziedināju ar savu gribu. Es vēlos, lai jūs 

dziedinātu savus brāļus tādā pašā veidā, nejūtot riebumu pret viņu grēkiem. Tad par to, ka jūs Mani 

mīlat, liecinās jūsu darbi, nevis jūsu lūpas, kas to pasludina, bet sirds to nejūt. 

51 Jums nav jārīkojas kā farizejiem, kas sinagogā lepojās, ka ir cienīgi Dieva priekšā, un kas izrādīja 

žēlsirdību atklātās ielās. 

52 Saglabājiet Manas mācības, lai tās padziļināti studētu, jo tuvojas diena, kad jūs vairs nedzirdēsiet 

šo Vārdu caur balss nesēja prātu, un tad tie, kas būs mācījušies un sapratuši, būs stipri kā neuzvarami 

kareivji. 

53 Ja esat gatavi, jūs runāsiet, iedvesmoti no Manis, un mācīsiet cilvēci šādā vienkāršā veidā. Kamēr 

dažiem no Maniem jaunajiem mācekļiem būs jāmeklē cilvēki, citiem būs jāgaida, kad viņu brāļi nāks un 

uzklausīs Manu mācību no viņiem. 

54 Cilvēki, izskaidrojiet Manu Vārdu un Manu mācību arī bērniem. Atcerieties, ka Mana mācība nav 

atkarīga no vecuma vai dzimuma, jo tā ir domāta garam. 

55 Sniedziet bērniem Manas mācības, vienkāršojot tās un padarot tās sasniedzamas viņu prātam. 

Taču nekad neaizmirstiet, ka vislabākais veids, kā izskaidrot Manu mācību, ir caur jūsu dzīves tikumiem, 

kuros viņi redzēs jūsu labdarības, pacietības, pazemības un garīguma darbus. Tas būs labākais mācību 

veids. 

56 Pastāstiet viņiem par Jēzu, pastāstiet par Mariju un visiem tiem vīriešiem un sievietēm, kuri nesa 

pasaulei gaismas vēsti. Šādā veidā jūs parādīsiet viņiem ceļu pie Manis. 

57 Pastāsti viņiem, ka atpūtas dienā tavs gars ieiet Manā svētnīcā, lai slavētu Mani. Sešas dienas tu 

veltīsi saviem cilvēciskajiem pienākumiem un tieksmēm, bet tad vienu dienu atpūties un veltīsi dažus 

mirkļus kontemplācijai un pielūgsmei savam Kungam. 
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58 Tur jūs atradīsiet Mani, kas jūs gaida un vienmēr gaida jūsu lūgšanu, kas ir valoda, kurā jūs runājat 

ar Mani par savām raizēm, savu mīlestību vai pateicaties Man. 

59 Jūs esat iegājuši Manā svētnīcā, ko veido pūļi, kas vēlas dzirdēt Manu Dievišķo Vārdu. Patiesi Es 

jums saku: Es esmu jūs apbēris ar mācību plūdiem. Šis Vārds kļūs par auglīgu sēklu jūsu garā, lai jūs varētu 

pārvērsties par Maniem darbiniekiem. 

60 Jūs nācāt ar pateicīgām sirdīm, jo, pirms es jums teicu, ka jums ir jāizplata aktīva labdarība, es 

jums dāvāju brīnumu, atjaunojot jums vai nu veselību, vai mieru, vai kādu citu zaudētu labumu. 

61 Šodien jūs man pateicībā sakāt: "Mācītāj, ko es varu darīt, lai atmaksātu par tik lielu mīlestību?" 

Tad es jums parādīšu plašos "laukus", lai jūs tos attīrītu no nātrēm un laukakmeņiem un sētu mīlestības, 

miera un žēlsirdības sēklas. 

62 Pirms Es jūs sūtu, Es jūs piepildīšu ar spēku un ticību, lai jūs cīņā nepadotos un nezaudētu drosmi. 

Bieži vien jūs redzēsiet, ka jūsu kvieši uzplauks un augs starp ērkšķiem un dadžiem, un tur jūs tos kopsiet 

līdz pļaujas laikam, un tad nošķirsiet kviešus no raizēm. 

63 Jo vairāk ciešanu jums izmaksās lauku kopšana, jo lielāka būs jūsu mīlestība pret tiem un jūsu 

gandarījums, kad redzēsiet tos ziedam. 

64 Patiesībā es jums saku: Šie garīgie kvieši, kurus jūs audzēsiet Manā pamācībā, būs mūžīgās 

dzīvības maize jūsu pēcnācējiem pēc septītās paaudzes. 

65 Nenogurstiet klausīties Mani, mācekļi, jūs, kas esat vienoti priekā. Es runāju uz jūsu garu caur šīm 

nešķīstajām cilvēku lūpām, caur kurām Es parādīju Sevi. Bet patiesi Es jums saku: Mans Vārds nav 

aptraipīts ar šo netīrību, tas sasniedz jūsu garu tīrs. 

66 Studējiet Manu mācību, lai jūs saprastu, kas ir lauks, sēkla, ūdens un lauka darbarīki, un lai jūs 

zinātu, kāds ir ideāls augsnes sagatavošanas, sēšanas, laistīšanas un kopšanas veids. 

67 Lauksaimnieks, kurš strādā šādā veidā, zinās, kā atšķirt labos augļus no sliktajiem. 

68 Redziet, cik daudzi ir sākuši sēt, domādami, ka viņi jau var sēt, bet šo kviešu vietā viņi ir sējuši 

svešu sēklu, kas, kad tā nobrieda, deva viņiem ērkšķus. 

69 Es vēlos, lai Trešās ēras strādnieks būtu savā vietā. Tādēļ Es sūtu aicinājumu lielajiem ļaužu 

pūļiem, lai no tiem varētu iziet tie, kam jāseko Man šajā laikā. 

70 Tā pamazām, pamācot jums vienu nodarbību pēc otras, tuvojas laiks, kad jūs pilnībā uzņemsieties 

savu uzdevumu. 

71 Savos klejojumos jūs sastapsiet laukus, kas iesēti citā laikā un kas tikai gaida laistīšanu un 

kopšanu. Tie ir tie gari, kuros ir ticības sēkla, ko viņi ir saņēmuši kopš praviešu un Manu apustuļu laikiem. 

72 Vieni nes Pirmās Ēras sēklu, citi - Pirmās un Otrās Ēras sēklu, un jūs ievietojiet viņos sēklu, ko Es 

jums esmu devis šajā Trešajā Ērā, jo jums pieder Trīs Ēru sēkla, tādēļ Es jūs saucu par trīnītiāņiem. 

73 Tā ir dzīve un darbs, kas jūs gaida. Kāpēc jūs baidāties no cīņas, ja Es jums dodu visu? Kāpēc Es 

redzu asaras dažu Manu strādnieku acīs, kad vēl nav sākusies grūtākā cīņas daļa? 

Es gribu, lai jūs ticētu, ka Es esmu jums tuvu, ka jūsu garīgās dāvanas ir realitāte, ka Es jums piešķiršu 

visu, ko jūs lūgsiet no Manis pārbaudījumu brīžos, kritiskos brīžos jūsu garīgai pilnībai. Es vairs nevēlos, lai 

tu būtu vājprātīgs. 

74 Lielākā daļa nāk, aizmirstot savu garu, lai lūgtu maizi, dziedināšanu vai darbu miesai, un visos 

tajos es daru brīnumu, jo arī tie būs liecības, kas rīt jūsu brāļu sirdīs iedegs ticību un cerību. 

Bet neprasiet no Manis tik maz. Tas, kas jums šķiet tik daudz, drīz beigsies. Drīzāk lūdziet Man 

mūžīgos labumus, garīgos labumus. Tad es jums došu to, kas pieder pasaulei kā papildinājums. 

75 Man ir vairāk, ko jums dot, nekā jūs varat no Manis prasīt. Tāpēc nepamierinieties ar tik maz. 

76 Es varu pārvērst sirdis par neizsmeļamas mīlestības avotiem, varu piepildīt prātu ar iedvesmu un 

lūpas ar vārdu. Es varu dot jums dziedināšanas dāvanu un varu izšķīdināt tumsu un uzvarēt ļaunumu. 

77 Tas, kurš tiecas uz to, pieredzēs, kā no viņa izplūst spēki, kas neapzināti bija viņa garā. Kas aizvērs 

savas durvis tam, kurš klauvē, lai gan viņam ir tik lielas dāvanas? Kādi ceļi varētu šķist bedraini un gari 

tam, kurš bauda Manu spēku? Kādi laikapstākļi viņam varētu šķist nežēlīgi, ja viņam ir vara pat pār dabas 

stihijām? 
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78 Ak, mācekļi, jūsu augstākais uzdevums būs mīlestības darbība! Bieži vien jūs to darīsiet slepeni, 

bez lielīšanās, neļaujot kreisajai rokai uzzināt, ko ir izdarījusi labā roka. Bet būs gadījumi, kad jūsu 

mīlestības darbību redzēs jūsu līdzcilvēki, lai viņi varētu mācīties tajā piedalīties. 

79 Neuztraucieties par atlīdzību! Es esmu Tēvs, kas taisnīgi atalgo Savu bērnu darbus, neaizmirstot 

nevienu no tiem. 

80 Es jums esmu teicis, ka, ja jūs ar patiesu mīlestību dāvāsiet glāzi ūdens, tas nepaliks neatalgots. 

81 Svētīgi tie, kas, nonākot pie Manis, saka: "Kungs, es negaidu neko kā atlīdzību par saviem 

darbiem; man pietiek ar eksistenci un apziņu, ka esmu Tavs bērns, un jau tagad mans gars ir laimes pilns." 

Es jums saku: Jūs nākat raudādami, jo esat zaudējuši ceļu, veselību un darba atslēgas. Tikai tad jūs 

atcerēsieties savu Debesu Tēvu. 

82 Nu, lūk, es esmu starp jums. Tu esi kopā ar Skolotāju, un iemesls, kas tevi atveda, nav svarīgs. 

83 Klausieties Manas mācības! Dažas no tām ir domātas mācekļiem, bet ir arī citas, kas domātas 

"mazajiem bērniem". 

84 Nekaunieties atrasties brāļu un māsu vidū, kuri ir progresējuši Manā mācībā un no kuriem jūs 

cenšaties noslēpt savu nezināšanu. Viņi ieradās tāpat kā jūs. 

85 Jūs, kas nākat šurp, pamazām apgūstiet dievišķo mācību, lai jums būtu, ko piedāvāt tiem, kas nāks 

pēc jums. 

86 Neviens nav pārsteigts, ka Es meklēju Savus jaunos mācekļus starp atkritumiem, atjaunojot viņus 

ar Savu Vārdu, lai vēlāk sūtītu viņus cilvēcei ar atjaunotnes, dzīvības un gaismas vēsti saviem brāļiem. 

87 Zem šīs tautas grēkiem, nepilnībām un nešķīstībām šajā laikā ir atklājusies Mana Gara gaisma. Tā 

es esmu atnācis, cīnoties, lai uzvarētu šīs tumsas, līdz es atnesu gaismu, lai tā spīdētu. 

88 Svētīgi visi tie, kas aizvēra acis uz tik lielu cilvēcisko nepilnību un pacēlās pāri tik lielam postažam, 

kas zināja, kā atrast Manu Klātbūtni Manā jaunajā izpausmē. 

89 Šī neizglītotā un grēcīgā tauta tiks arvien vairāk slīpēta un šķīstīta, jo tās uzdevums ir ļaut Manam 

garīgajam darbam no paaudzes paaudzē atklāties arvien pilnīgāk. 

90 Nebūsi vairs tāds, kāds esi bijis vakar. Atstājiet novecojušos kultus, sliktos ieradumus un centieties 

uzlabot savu garu. 

91 Es jūs pārsteidzu tieši tajā laikā, ko Jēzus un pravieši pasludināja par Manu jauno atnākšanu. 

Tagad, kad Mans apsolījums piepildās, jūs redzat grēku vislielākajā izvirtības augstumā, redzat cilvēku 

ambīcijas un naidu, kas izpaužas karos kā sekas tumsai, kas šajā laikā apņem cilvēku garu. 

92 Bet redzi, kad tumsa bija visnecaurredzamākā, nolaidās dievišķais stars, lai to pāršķeltu un, 

pārtapis cilvēciskā vārdā, sacītu cilvēkiem: "Mīliet cits citu!". 

93 Uzmanieties un lūdzieties, un netiesājiet paši sevi, lai man jums nebūtu atkal jāsaka: "Kas no jums 

ir bez grēka, lai pirmais met akmeni". 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 5  
1 Šis ir prieka brīdis Dievišķajam Garam, jo Israēla tauta ir sapulcējusies Jaunās Derības šķirsta 

priekšā. 

2 Es esmu atnācis no jauna, lai jums atstātu Savas pēdas, un jūs tām esat sekojuši. Es esmu jūs 

barojis un rotājis ar savu žēlastību. 

3 Šai dienai Elija ir gatavojies un ar nepacietību cerējis; ir pienācis brīdis, kad viņa gars priecājas. 

Tīrais Elija rāda savas avis, jo pirms tam viņš tās bija peldinājis žēlastības avotā, kas ir grēku nožēla, 

atjaunošanās un pacēlums. To skaits, kurus Gans Man šodien rāda, ir neliels, tas ir tikai sākums Manas 

tautas veidošanā, bet Es gribu, lai "pirmie" būtu vienoti, lai viņi dotu labu piemēru "pēdējiem". 

4 Es negribu, lai jūs nāktu pie Manis ar noliektu galvu un kauninātu sevi kā blēdīgais dēls. Es gribu, 

lai jūs uzlūkojat sava Tēva namu kā savas mājas. 

5 Zvanu zvans, stunda ir pienākusi, pūļi tuvojas. Miega avis pamodīsies, jo tuvojas Elija, lai 

sagatavotu bērnu, jauniešu un pieaugušo garu pieņemt Mana Vārda gaismu un sagatavot viņus savienībai 

ar Manu Garu. 

6 Ļaudis ir ieklausījušies Manā aicinājumā un nākuši pēc Mana Vārda, kas viņiem ir kā sasniegt 

Apsolīto zemi. Viņi nāk, lai dzirdētu Manu balsi, kas ir miers un mierinājums, jo bēdas, bailes un sāpes 

padara viņu ceļu skumju pilnu. Tie ir tie, kas nes lūgšanas, nevis upuri. Vieni man dāvina savas slimības, 

citi - bezdarbu, bet vēl citi - nabadzību un asaras. Es došu viņiem visas papildu dāvanas un liku saprast, ka 

gars ir pirms miesas. Šodien viņi joprojām ir Mani mazi bērni, bet šo labumu dēļ viņi sekos Man, līdz 

beidzot kļūs par Maniem mācekļiem. 

7 Es dodu jums Savu spēku, lai jūs nepārvarētu kārdinājumi, kas jūs sagaida uz šī ceļa. Es vēlos, lai 

jūsu vidū valdītu mīlestība, izpalīdzība un harmonija. Tā ir Mana griba, lai cilvēce Mani meklētu ar savu 

garu šajā Sestā zīmoga laikā. 

8 Es vēlos jūs pacelt pie sevis. Ja Otrajā Laikā Es kļuvu cilvēks un atdevu Savu Dzīvību par jums, tad 

tagad, kad Es komunicēju caur cilvēka prātu, Es došu jums Savu Dievišķo Būtību. Bet Es neļaušu jums 

gulēt savā piepildījumā, kamēr Es nesu krustu uz Savas muguras. Es jums pavēlēšu, lai jūs nesat uz saviem 

pleciem to daļu, kas pieder katram no jums. Ceļu jūs atpazīsiet, tas ir iezīmēts ar asiņu un upuru pēdām. 

Ja tu vēlies ziedu un prieku pilnu ceļu, tas nevedīs tevi uz kalna virsotni, kur tavs dzīves ceļš atradīs savu 

vainagu. 

9 Es jūs esmu nosaucis par "mariāņu tautu", jo jūs protat mīlēt un atzīt Dievišķo Māti un nākt pie 

viņas kā bērns, kas lūdz maigumu, vai kā grēcinieks, kas meklē aizbildniecību. 

10 Marijas klātbūtne pasaulē ir pierādījums tam, ka Es mīlu cilvēci. Viņas šķīstība ir debesu brīnums, 

kas jums atklājies. No Manis viņa nāca uz zemi, lai kļūtu par sievieti un lai viņas miesās varētu dīgt 

dievišķā sēkla - Jēzus ķermenis, caur kuru runās "Vārds". Šajā laikā viņa atklāj sevi no jauna. 

11 Marijas mīlestība jums būs kā debesu šķirsts. Jūs pulcēsieties ap viņu, kā bērni pulcējas ap savu 

māti. Ieklausieties viņas saldajā vārdā un neļaujiet, lai Viņa atrod jūsu sirdis nocietinātas; iedziļinieties 

sevī un nožēlojiet grēkus, lai Viņas gaisma varētu iekļūt jūsos un jūs varētu sajust Viņas maigumu. Kad 

būsiet šādi sagatavojušies, apsoliet sava Dieva, Marijas un Elijas priekšā, ka jūs veidosiet vienu miesu un 

vienu gribu; apsoliet pie Jaunās Derības šķirsta, ka nenogurstoši cīnīsieties, lai iznīdētu no savām sirdīm 

egoismu, naidu un fanātismu. Patiesi, es jums saku: ja jūs izpildīsiet savu solījumu, attīrīšanās laiks, ko 

izjutīsiet sāpēs, pāries. 

12 Mana tauta, ja pat akmeņi izjūt Mana Vārda spriedumu, tad kā gan jūs to nejutīsiet? Ja zeme dreb 

un ūdeņi kustas no Manas balss, tad kā gan var nedrebēt tavs gars, jo tas ir augstākais radības radījums? 

13 Skolotājs nenogurstoši nāks, lai mācītu un nodotu jums Savu labestību ar visskaistākajām 

mācībām. 

14 Mēģiniet saskatīt Jaunās Derības šķirstā ietverto nozīmi, jo tuvojas cīņas laiks. Ja Jēzus no krusta 

sacīja: "Tēvs, piedod viņiem, jo viņi nezina, ko tie dara!", un jums tika piedots par jūsu nezināšanu, tad 

šodien Mana griba ir, lai jūs pārdomātu Manu Gaismu, lai jūs vairs nepārkāptu Likumu. 
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15 Tuvojas laiks, kad tie, kurus jūs saucat par cittautiešiem, nāks meklēt Manu Vārdu un kad jaunās 

paaudzes pieaugs ar lielāku garīgumu. Drīz jūs redzēsiet savā vidū dažādu krāsu un valodu cilvēkus, kas 

klausīsies Mani ar mīlestību un pārvērtīsies par Maniem mācekļiem, jo Manam Vārdam būs jāatskan līdz 

pat zemes malām. Tad, kad viņi būs mācījušies, viņi atgriezīsies savās dzimtenēs un nesīs šo vēsti līdzi. 

16 mācekļi, jūs, kas ar sajūsmu klausāties Manu Vārdu, jo jūsu garam ir izdevies augšāmcelties: tur, 

kur jūs garīgi esat iegājuši, ir svētnīca, Svētā Gara templis. Jūs esat sagatavojušies pazemībā, jūs uzskatāt 

sevi par brāļiem un māsām, jūs mīlat sevi Manā Dievišķībā un esat saņēmuši šo žēlastību. 

17 Esiet šīs Lietas apustuļi un strādājiet, lai atjaunotu visu, ko Es esmu iedibinājis un ko jūs esat 

apgānījuši. Neesiet vāji, jo ikviens, kam ir dievišķā zīme, būs neuzvarams. Ja vēlies šo žēlastību saglabāt 

mūžīgi, neaizbrauc uz purva ceļiem. Neieejiet vairs tumšajos mežos, jo citādi Dievišķais Gans jūs atradīs 

bēdājamies kā pazudušas avis. 

18 Strādājiet visi pie šīs svētnīcas celtniecības, jo neviens nopelns nepaliks nezināms Manā priekšā. 

Mans Vārds jūs mācīs, jūsu sirdsapziņa jūs vadīs, un jūsu intuīcija jums pateiks, kurā brīdī un kurā vietā 

jums jādod izpausties Manam Vārdam un jādara labi. 

19 Atrodiet "laukus", kuros sēt, un apstrādājiet tos, aizvācot laukakmeņus. Padariet neauglīgos 

laukus auglīgus, jo es gaidu lielus augļus no jūsu darba. Tā būs prieks gan tam, kas dod, gan tam, kas 

saņem. Es jūs saucu par Saviem kareivjiem un svētīju jūs. 

20 Sestā zīmoga eņģeļa trompete ir atskanējusi, un jūsu solījums, ko jūs garīgi esat devuši Manā 

priekšā, paliek ierakstīts Dzīvības grāmatā. 

21 Strādājiet, jo jūs gaida atalgojums, kad būsiet pabeiguši savu darbu. 

22 Jūs esat tie strādnieki, kas saņēma Manu sēklu Trīs Laiku laikā. Bet jūs esat arī tie, kas krita 

letarģijā, redzot savus laukus apzeltītus ar kviešiem, un kas ļāva tārpam apgrauzt augu saknes, padarot to 

augļus kurlus. 

23 Atcerieties savus strīdus Pirmajos laikos, savas neticības, savus kritienus. Tāpēc es jūs šobrīd 

uzskatu par izkliedētiem un novājinātiem. Atcerieties, ka Es jums pasludināju, ka atkal atnākšu, lai jūs 

atkal sapulcinātu, un redzi, es esmu šeit. Kā Skolotājs es neesmu atnācis skatīties uz jūsu traipiem vai 

apvainojumiem. Es esmu atnācis, lai jums piedotu, lai jūs iesvētītu un vēlreiz dotu jums Savu gudrību. 

24 Tā ir jaunā derība, ko jūs noslēdzat ar Manu Dievišķību. Šī atklāsme ir Jaunās Derības šķirsts. Ja 

gribi iet savu ceļu un nekad vairs nenoklīst, ej un mierini bēdīgos, "svaidi" slimos,* glāb pazudušos, vadi 

aklos un dod barību tiem, kas alkst pēc taisnības, sapratnes un miera. Dodiet ceļu tiem, kas ir slimi miesā 

vai garā, lai tie nāk pie Manis, un Es viņiem došu dziedinošu balzāmu, bet Es viņiem neteikšu, ka viņu 

sāpju cēlonis ir viņu grēks. 
* Nozīmē ne tikai līdzekļa lietošanu, bet galvenokārt roku uzlikšanu ar lūgšanu. 

25 Kad Es būšu nācis pie nabagu mājokļa, Es nāksim arī pie vareno mājokļa. Patiesi es jums saku: 

abos laukos es sastapos ar brālīgu naidīgumu, bet šajos laukos es sēšu miera sēklu. 

26 Es jums dodu šo pamācību, kas ietver likumu un taisnīgumu, lai, sekojot savam Skolotājam, jūs 

varētu ieviest mieru tur, kur valda naids, un labdarību tur, kur valda egoisms. Savu brāļu dzīvē esiet kā 

zvaigznes, kas apgaismo viņu ceļu. 

27 Nekad nefalsificējiet Manas mācības. Pasniedziet Manu Darbu kā grāmatu, kurā ir tikai tīrība, un, 

kad būsiet pabeiguši savu ceļojumu, Es jūs pieņemšu. Es neskatīšos uz traipiem jūsu garā un dāvāšu jums 

Savu Dievišķo Skūpstu, kas būs vislielākā balva, kad jūs ieradīsieties Apsolītajā zemē. Jo es jums esmu 

devis šinī laikā sauju sēklu, lai jūs mācītos sēt auglīgos laukos un lai jūs tur to pavairotu. 

28 Es jums esmu mācījis, ka jums nav jāražo augļi, pirms tiem pienācis laiks, bet jāatstāj augļi uz 

auga, līdz tie ir nogatavojušies. 

29 Jūs nezināt, cik gadsimtu pagāja, līdz jūs atkal Mani aicinājāt un kļuvāt par strādniekiem Manā 

laukā. Jūs klīdāt pa pasaules ielām, līdz Mana mīlestība jūs atrada no lielā pūļa. 

30 Šodien Es esmu jūs izrotājis un licis jums iepazīt savu mantojumu. 

31 Nevienam nav vēlēšanās atkal būt kā blēdīgajam dēlam, jo katra atgriešanās būs vēl sāpīgāka. 

32 Neļaujiet savtīgumam no jauna ienākt jūsu sirdī un paturēt šo mantojumu tikai sev. 



U 5 

37 

33 Nedzīvojiet garīgi šķirti un vienoti tikai šķietami, jo jūs varat maldināt cilvēkus, bet Man jūs 

nevarat melot. 

34 Ja jūs zināt, kā lūgt, jūs neapmaldīsieties, jo bez Elijas, garīgā Gana, kas par jums rūpējas un jūs 

vada, ir arī jūsu brāļi, kurus Es esmu jums priekšā uz zemes, lai jūs pamācītu un pamācītu. 

35 Tiecieties uz visu kopienu apvienošanos, lai tā būtu miera, vienotības un labas gribas karogs. Jūsu 

rokās nekad nebūs brāļadarbības ieroču. Ieroči, ko Es jums esmu devis, ir izgatavoti no mīlestības. 

36 Šobrīd jūs mācāties, kā "svaidīt" slimos un atdzīvināt tos, kas ir miruši žēlastības dzīvei. Pamazām 

arī jūs mācāties cīnīties un izplatīt Manu mācību, bet ir tādi, kas pat uz šī ceļa joprojām tiecas pēc 

bagātības, ārējā spožuma un goda, jo nezina, ar cik sāpēm šie traipi tiek attīrīti. 

37 Cik liela dāvana ir uzticēta Vārda Starpniekam! Kāda gudrības, mīlestības un mierinājuma straume 

plūst caur viņa prātu un pār viņa lūpām! Viņš ir "starpnieks" starp Dievu un cilvēkiem, lai tie Mani 

dzirdētu. Tēvulība vai lepnums nedrīkst tajos ieligzdoties, jo tādā gadījumā viņi iekristu kārdinājumos. 

Viņu piemēram jābūt maigumam, vienkāršībai un izpalīdzībai, lai viņi varētu baudīt dievišķās iedvesmas 

pilnību. Tomēr viņu vidū būs arī tādi, kas jutīsies kā karaļi, meklēs savus kalpus un aplenks sevi ar 

glaimotājiem. Bet vai cilvēki spēs tiem noticēt? Vai viņi spēs uzmodināt "mirušos" žēlastības dzīvei un 

sniegt mierinājumu bēdīgajām sirdīm? - Nē, viņi tikai izraisīs izsmieklu, kas nebūs par viņiem, bet gan par 

Manu mācību. 

38 Jūsu uzdevums ir mācīt. Bet ja jūs nemācāties no Manis, ko jūs varat mācīt? 

39 Es mīlu jūs visus vienādi - gan to, kas Mani mīl un rūpīgi pilda Manu Bauslību, gan to, kas to 

pārkāpj vai samaitā. Pēdējos Es nomocīšu, labināšu, un beidzot tie būs Mani labie strādnieki. 

40 Es jums palīdzēšu izpildīt solījumu, ko jūs devāt Jaunās Derības šķirsta priekšā, un tas notiks tad, 

kad jūs būsiet izpildījuši uzdevumu, ko nesāt līdzi uz pasauli. 

41 Es vienmēr jūtu Sevi jūsos, lai jūs dzīvotu modri un jūsu prāts un sirds vienmēr būtu atvērta 

garīgajiem norādījumiem. 

42 Atbilstoši laikam tuvosies pūļi, un "pēdējo" skatiens kļūs arvien dziļāks, lai spriestu par Mana 

Vārda būtību un jūsu aprīkojumu. 

43 Attīrieties! Bez atjaunošanas jūs nevarat nest labus augļus. Mana Svētā Gara gaisma ir jūsu 

sirdsapziņā, lai jūsu darbi liecinātu par Manu Patiesību. 

44 Izmantojiet šos gadus, gadsimtus, laikmetus, lai tuvotos Man. 

45 Es jums to saku tādēļ, ka redzu jūs vienaldzīgus pret Manu mācību; no otras puses, kad jūtat 

tuvojamies nāvei, jūs raudat, jo vēlaties piepildīt un atgūt zaudēto laiku. 

46 Nebaidieties kāpt kalnā. Tu zini, ka es tevi gaidu tās augstumos. 

47 Es uzkāpu Golgātā Jēzū, zinot, ka krusts Mani gaida tās virsotnē, un es paliku drosmīgs; 

neaizmirstiet šo Manu mācību! 

48 Es jūs izmantoju, lai atklātu Sevi cilvēcei; caur jūsu muti Es runāju Savu debesu Vārdu. Bet, ja 

cilvēki, to dzirdot, apšaubīs, tad ne tās satura dēļ, bet gan jūsu nepilnību dēļ. 

49 Es mācu jums ar lūgšanu un domu palīdzību pārcelties garā uz jebkuru vietu, kur vēlaties sūtīt 

palīdzību. Jums ir arī fiziski jādodas, lai nestu Manu mācību uz dažādām vietām. 

50 Man ir jāizmanto visa jūsu būtība. 

51 Lai veidotu šo tautu, Man vajadzēja mīkstināt akmens sirdis, aiz kurām jūs slēpjat savu garu, un 

tas bija Mans mīlestības Vārds, kas jūs uzvarēja. Vēlāk Es jums devu ieročus - tās ir Manas mācības -, lai 

jūs savā cīņā pārvarētu šķēršļus, un liku jums saprast, ka ir nepieciešams praktizēt Manu mācību šķīstībā 

un nemainīgi mācīt Manu Bauslību, lai jūs varētu saukt sevi par Israēla bērniem. 

52 Tas, ko tu Man jautā un ko Tu Man atbildi, notiek klusumā, tavas sirds dziļākajā iekšienē. Ir 

pagājuši tie gadi, kad Es katram no Saviem mācekļiem ļāvu fiziski stāties savu brāļu priekšā, lai pārrunātu 

Manu Vārdu un atbildētu uz Maniem jautājumiem. 

53 Kā jūs varat ļaut laikam izdzēst atmiņas un izņemt Manu Vārdu no jūsu atmiņas. 

54 Mana pamācība jūs nogludina kā smalks kalts, jo dzīve ar tās pārdzīvojumiem un pārbaudījumiem 

jūs sagatavo. 
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55 Savas dzīves rūgtajos un grūtajos brīžos mieriniet sevi ar domu, ka Mans gudrais un perfektais 

likums visu spriež. 

56 Es esmu bijis jūsu sāpēs, lai jūs caur tām varētu meklēt Mani. Es esmu jūs nomocījis ar nabadzību, 

lai jūs iemācītos lūgt, būt pazemīgi un saprast citus. 

57 Es pat esmu jums atņēmis dienišķo maizi, lai parādītu jums, ka tas, kurš paliek uzticīgs, ir līdzīgs 

putniem, kuri neuztraucas par rītdienu; viņi redz rītausmu kā Manas Klātbūtnes simbolu, un, 

pamostoties, pirmais, ko tie dara, ir to, ka sūta savus treļļus kā pateicības lūgšanu un savas uzticības 

apliecinājumu. 

58 Es esmu Sevi sajutis jūsu vismīļākajos mīļotajos, lai pārbaudītu jūs, lai gars kļūtu stiprs un ar šo 

spēku varētu atbalstīt savu ķermeni šīs dzīves lielajos pārbaudījumos. 

59 Liela ir cilvēces nepaklausība, un katrs cilvēks savā sirdī nes akmeni, bet pie visiem Es nāku ar sava 

Vārda garīgo glāstu. 

60 Starp milzīgajiem ļaužu pūļiem ir daudz tādu, kas nesatrauktos, ja redzētu Jēzu pie koka piesistu 

un no jauna asiņojošu. Vēl mazāk viņus aizkustina sāpju kliedzieni un asiņu upes, kas šajās cilvēces 

pārbaudījuma stundās plūst no viņu kaimiņiem. 

61 Cilvēkus vairs nekas nesatricina. Viņi visu redz virspusēji un par neko nedomā. 

62 Ir nepieciešams, lai Mana Vārda gaisma sasniegtu garus, lai tie pamostos patiesībai, mīlestībai un 

žēlsirdībai. Tad viņi sapratīs, kas ir tik daudzu ciešanu cēlonis. 

63 Jums visiem ir jāsaprot, ka Es katram no jums esmu sagatavojis vietu mūžībā un ka šī vieta nav 

šajā pasaulē. 

64 Savā dzīves ceļā jūs pildāt Tēva bausli, kas saka: "Augiet un vairojieties!". Bet tagad ir pienācis 

laiks jūsu garam gatavoties atgriezties pie Manis. 

65 Daudzas mācības Es jums došu un atstāju tās šajā laikā rakstītas, jo drīz jūs Mani vairs nedzirdēsiet 

šādā formā. Pēc tam jūs sevi apbruņosiet, un Mana gaisma nāks tieši uz jūsu garu. Tas būs laiks, kad jūs 

kā īsti Svētā Gara mācekļi dosieties ceļā. 

66 Jūs domājāt, ka pravietošanas, vārda un iedvesmas dāvana ir bijusi vienīgi taisno un svēto 

prerogatīva; šajā laikā Es atņēmu jums šo maldīgo priekšstatu, sacīdams izstumtajiem: arī jūs varat būt 

Mani pravieši, Mani sūtņi un Mani mācekļi. 

67 Kad cilvēce jūs nicina jūsu materiālās nabadzības dēļ, Es jūs aicinu pie sava galda, lai jūs justos 

Manis mīlēti. - Ar ko jūs atmaksāsiet par mīlestību, ko Es esmu jums veltījis, Mana tauta? Ar savu uzticību 

vai ar nepateicību? 

68 Neapmierinieties ar pirmajiem panākumiem, tiecieties pēc arvien lielākiem un lielākiem, jo es 

gaidu vilcienu, kas būs aprīkots, lai sūtītu viņus plašajā zemē ar šo Labo vēsti. 

69 Vai jūs baidāties atstāt savu tēvu, sievu vai bērnus? Vai jūs uztraucaties par to, ka atstājat to, kas 

jums pieder uz zemes? Tam, kurš vēlas būt Mans māceklis, ir jāatceras Mani otrās ēras apustuļi un tad 

jāņem viņus par piemēru. 

70 Svētīgs tas, kuru miesas nāve pārsteigs Manas mācības sludināšanā, jo gaisma viņa garā būs ļoti 

liela. 

71 Vienmēr esiet gatavi, jo šī stunda nav zināma pat eņģeļiem. 

72 Šī dievišķā grāmata, kas ir Mans Vārds, pilnveidos garus. Tās priekšā nebūs ne veca cilvēka, ne 

pieaugušā, ne bērna, bet tikai mācekļi. 

73 Izlasiet šo grāmatu un izprotiet to, jo tā sniegs jums lielas mācības. Jūs esat tie, kas nav noguruši 

klausīties Manu Vārdu, ko Es jums esmu devis ar to, kurus Es saucu par "lakstīgalām", starpniecību. 

74 Cik bieži jūs esat jutušies vāji savā ceļā, un, tikai atceroties dažus no Maniem vārdiem, esat 

atguvuši spēku. 

75 Šodien, kad jums ir pārbaudījums, jūs meklējiet tiešu kontaktu ar Manu Dievišķību ar garīgas 

lūgšanas palīdzību un cīnieties sevī, lai attīrītu savu prātu, lai jūs varētu saņemt žēlastību, ko lūdzat no 

Tēva. 
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76 Ko tu Man apliecināsi, zinu tikai Es. Un uzticības persona, kas tev ir Manī, nekad neizpaudīs tavus 

pārkāpumus, vēl jo mazāk apsūdzēs tevi. Es no jauna mācu jums piedot. 

77 Uztveriet apmeklējumus kā mācības un izmantojiet Manas mācības. Laiks paiet ātri. Tie, kas šeit 

ieradās kā bērni, tagad ir jaunieši; tie, kas šo kursu uzsāka jaunībā, ir sasnieguši briedumu, un tie, kas to 

sāka pusmūžā, ir kļuvuši par veciem cilvēkiem. 

78 Kas spēja iekšēji savākties, lai klausītos Manu Vārdu, tas to absorbēja. Bet, kas, klausoties, ļautu 

savām domām klīst pie lietām, kas nepieder pie Mana darba, tā gars būtu bez pamācības un sirds tukša, 

kad viņš aizietu. 

79 Apzinieties, ka Es jūs esmu aicinājis ne tikai tādēļ, lai jūs apveltītu ar žēlastību, bet arī tādēļ, lai jūs 

kopā ar savu Skolotāju un saviem brāļiem un māsām uzņemtos pienākumu nodot tālāk kaut ko no tā 

daudz kā, ko esat saņēmuši. 

80 Es neļausim jums iepazīt Manu darbu, kamēr jūs būsiet apgānīti. Ko jūs varētu dot saviem brāļiem 

šādā veidā? 

81 Sagatavojieties, jo jums kopā būs jāaizsargā tas, ko Es jums esmu uzticējis. Vai jūs nejūtat 

pateicību savam Tēvam, kurš kā augstākais Tiesnesis dod jums iespēju nomazgāt savus traipus, 

praktizējot mīlestību, nevis darot to caur sāpēm? 

82 Ja jūs to saucat par nožēlu, tad es jums saku, ka tā ir vienīgā nožēla, ko es no jums pieņemu. Jums 

pienāks diena, kad atteikšanās no nelietderīgā un ļaunā, lai darītu to, kas ir labs un atļauts, nevis upuris, 

jums būs patiess prieks ne tikai garīgā, bet arī cilvēciskā ziņā. 

83 Es pašlaik bruģēju ceļus, lai Mani sūtņi varētu pa tiem doties uz dažādām provincēm un tautām. 

84 Mans vārds šajā laikā ir nesis augļus pēdējos gados, jo ir palielinājies pulcēšanās vietu skaits un 

cilvēku pūļi ir pieauguši. 

85 Jūs jūtaties pārāk neērti, lai ķertos pie tik delikātas misijas izpildes. Bet patiesībā Es jums saku: 

Manas neskaitāmās mācības un iedvesmas liks jūsu lūpām Vārda dāvanu. Tomēr, lai jūs varētu piepildīt 

šo apsolījumu, jums ir jāpaļaujas uz Mani un uz sevi. Tas, kuram ir šī uzticība un kurš pilda Manu likumu, 

lai nedomā lielīties ar savām dāvanām, jo citādi viņa vārdam trūks būtiskā. 

86 Kāpēc Mans Vārds ir nonācis visu veidu cilvēku sirdīs? - Tās pazemības, tīrības un vienkāršības dēļ. 

87 Mana tauta, māciet bērniem lūgties par cilvēci; viņu nevainīgā un tīrā lūgšana kā ziedu smarža 

pacelsies pie Manis un nonāks arī līdz cietušajām sirdīm. 

88 Sagatavojiet bērnus, parādiet viņiem, kā apgūt slazdus, tad rīt viņi būs soli priekšā jums. Jo jūs 

nebūtu tik kautrīgi runāt par šo darbu, ja jūs saprastu Manu Vārdu, ja jūs jau izprastu katras domas 

būtību, kas izpaužas caur dažādiem vārda starpniekiem, caur kuriem Es daru Sevi zināmu, un ja jūs zinātu, 

cik vērta ir viena Mana mācība. Jūs varētu justies spējīgi sasniegt kaujas lauku, lai šie cilvēki varētu dzirdēt 

kādas Manas mācības saturu. 

89 Patiesi es jums saku, jūs redzētu tos raudāt, daži no nožēlas un citi pilni cerības. Kāpēc reizēm jūs 

paliekat tik neskarts? - Ak, cietas sirdis, jūs, kas esat pieraduši pie Mana Vārda glāstiem! Jūs esat 

aizmiguši, apmierināti ar to, ka esat ieguvuši mieru un mierinājumu, nedomājot, ka ir daudzi, kuriem nav 

pat druskas no šīs maizes, ko jūs izšķiežat. 

90 Jūs neapmierinātos, redzot, kādu iespaidu daudzās sirdīs radītu Skolotāja mierinājuma vārds. 

91 Ak, bērniņi! Kad jūs beidzot pieaugsiet garā? Kad jūs būsiet gatavs apgūt sava ķermeņa vājās 

puses? Es esmu tas, kurš šķērso tuksnesi, sludinot Savu Dievišķo Vārdu un meklējot pazudušos klejotājus. 

Bet Es gribu, lai cilvēki iemācās nodot tālāk to, ko viņi saņem no Manis. Tādēļ Es jums saku, Mana tauta, 

lai jūs sagatavotos izplatīt labdarību un panākt, ka šīs mācības sasniedz zemes galus. Strādājiet, lai tie 

sasniegtu visas tautas, meklējot cilvēkus dažādos veidos. 

92 Tas ir labākais ūdens, ko jūs varat piedāvāt tiem, kas slāpst pēc mīlestības un patiesības. 

93 Jūs vēl neesat ķērušies pie darba, jo jūs slēpjat garīgos dārgumus, kurus Es jums esmu uzticējis, 

kamēr cilvēki citās tautās iet bojā, jo nevarēja saņemt šo vēsti. Tie ir ļaužu pūļi, kas staigā bez virziena, 

klejotāji, kuriem trūkst ūdens un gaismas. 
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94 Ja jūs, Mana tauta, neiesiet ceļā, kam jums kalpos jūsu zināšanas? Ko noderīgu un labu jūs 

plānojat darīt savā turpmākajā dzīvē, kas jūs gaida garīgajā pasaulē? 

95 Izžēlojieties par sevi! Neviens nezina, kad pienāks brīdis, kad viņa gars atdalīsies no matērijas. 

Neviens nezina, vai nākamajā dienā viņa acis vēl atvērsies gaismai. Jūs visi piederat vienīgajam visa radītā 

īpašniekam, un jūs nezināt, kad jūs tiksiet aicināti prom. 

96 Ņemiet vērā, ka jums nepieder pat mati uz jūsu galvas un putekļi, uz kuriem jūs staigājat, ka jūs 

paši nepiederat sev, ka jums nav vajadzīga gaistoša manta, jo arī jūsu valstība nav no šīs pasaules. 

97 Garīgojiet sevi, un jums viss piederēs taisnīgi un ar mēru tik ilgi, cik vien jums tas būs vajadzīgs. 

Tad, kad pienāks atteikšanās brīdis no šīs dzīves, tu celsies gaismas pilns, lai pārņemtu savā īpašumā to, 

kas tev pieder otrā pasaulē. 

98 Visa Mana garīgā darba mērķis cauri gadsimtiem bija izveidot svētlaimes un gaismas valstību 

visiem Maniem bērniem mūžībā. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 6  
1 Svētīgi jūs, kas klausāties Skolotāja mācību, jo Mana mācība ir sēkla, kuru jūs nodosiet nākamajām 

paaudzēm. Tu esi pirmdzimtais dēls, kas ar savu piemēru sagatavo ceļu saviem jaunākajiem brāļiem un 

māsām. 

2 Šis ir Trešais Laiks, kad Mans Dievišķais Gars izlies pār visu miesu un katru garu, piepildoties 

pravietojumam, ko Es jums devu, ka ikviena acs Mani ieraudzīs. 

3 Patiesībā Es jums saku: ja jūs savienosieties ar Manu Dievišķību no gara uz garu, jūs Mani 

redzēsiet, jo Es attīstu jūsu garīgo redzi. 

4 Jūs esat Manas Valstības mantinieki. Tēvs jums ir devis dzīvības koka augļus, lai jūs būtu 

apmierināti un vēlāk audzētu tā sēklas. 

5 Kungam piederēja zeme, un Viņš to atdeva saviem bērniem, kas esat jūs, saucot jūs par 

"strādniekiem Viņa īpašumā". 

6 Tie, kas saprata savu uzdevumu un zināja, kā apstrādāt laukus, ir atsvaidzinājušies un rāda Man 

savu apmierinātību; tie, kas iedomājās, ka ceļš ir rotāts ar smaržīgiem ziediem, un ticēja, ka kokam nav 

vajadzīgas rūpes un uzmanība, lai tas nestu augļus, šodien rāda sevi nogurušus. Savā dzīves ceļā viņi 

atrada tik daudz bēdu, grēku un sāpju, ka viņi jutās nespējīgi atvieglot savu brāļu krustu. Tiklīdz viņi bija 

sākuši dienas darbu, viņi jutās noguruši. Viņi veltīja sevi slimnieku dziedināšanas darbam un paši kļuva 

slimi. 

7 Taču Skolotājs joprojām ir starp saviem mācekļiem, lai sniegtu viņiem jaunas mācības un palīdzētu 

viņiem pacelties. Es jums saku: Lūdziet Mani, un Es jums došu, jo Es esmu jūsu Tēvs. 

8 Mana mīlestības un pacietības pilnā mācība pārvērtīs jūs par maigām avīm, kas labprāt sekos sava 

gana balsij. 

9 Neaizmirstiet, ka pie Jaunās Derības šķirsta jūs zvērējāt pildīt Manas Bauslības baušļus. 

10 Jā, mācekļi, jūsu uzdevums ir miera un vienotības nodrošināšana; jums būs jāatjauno Mans 

Templis, jo caur jums Man ir Mans Vārds, Mani pravietojumi un baušļi, kurus Man jānodod cilvēcei. 

11 Arī es jums saku: Kāpēc jūs uzdrīkstaties rīkoties pret Manu gribu vai sagrozīt to, ja esat Tēva 

mantinieki? Vai jūs nedomājat, ka, šādi rīkojoties, jūs palielināt savu izpirkšanas pienākumu nastu? - Lūk, 

jūsu slimību un likteņa triecienu iemesls! 

12 Ja Es jūs esmu padarījis par "pirmajiem", nekļūstiet par "pēdējiem". Ieņemiet savu vietu un 

saglabājiet šo žēlastību līdz ceļa beigām. 

13 Nesadalieties, veidojiet vienu ģimeni, tikai tā jūs varat būt stipri. 

14 Nekļūstiet lepni, atcerieties, ka jūsu lauki ir mazi un jūsu sēkla joprojām ir ierobežota. Vienmēr 

esiet pazemīgi, un jūs būsiet lieli Tēva priekšā. 

15 Tie, kas vakar bija vāji, rīt kļūs par stiprajiem, par rītdienu, pēc kuras jums vajadzētu ilgoties un 

kura būs kā jaunas dienas rītausma, kuras saule izgaismos jūsu garu. Tad jūs būsiet viens otram palīgi, lai 

palīdzētu jums nest krusta nastu. 

16 Neuzskatiet Manu darbu par apgrūtinājumu un nesakiet, ka jūsu garam ir grūti pildīt skaisto 

uzdevumu - mīlēt Tēvu un savus līdzcilvēkus. Patiesībā smags ir tavs un citu cilvēku ļaunuma krusts, kura 

dēļ tev ir jāraud, jākasiņo un pat jāmirst. Nepateicība, neizpratne, egoisms un apmelošana uzkritīs uz 

jums kā nasta, ja jūs sniegsiet tiem patvērumu. 

17 Nepaklausīgam cilvēkam Mana likuma izpilde var šķist grūta un grūta, jo tas ir pilnīgs un nav 

labvēlīgs ne ļaunumam, ne viltus darbiem. Tomēr paklausīgajam bauslība ir viņa aizsardzība, atbalsts un 

glābiņš. 

18 Es jūs par visu brīdinu un sagatavoju, lai jūs zinātu, kā ar patiesu sirsnību izplatīt Manu mācību. 

19 Es apgaismoju Savus balss nesējus, lai Mans stars, pārvērsts cilvēciskā Vārdā, tomēr pilns debesu 

būtības, nolaistos pār viņiem, lai barotu, šķīstītu un dziedinātu ļaužu pulku. Drīzumā Manu balss nesēju 

skaits pieaugs; vīrieši un sievietes runās daudz un plaši, un caur viņiem Es jums atklāsim lielas mācības. 
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20 Es runāju ar jums un sargāju jūs. Nespiet kā otrās ēras mācekļi, kamēr Jēzus lūdza olīvu dārzā, jo 

citādi ienaidnieki jūs pārsteigs. 

21 Lūdzieties vienoti ar savu Skolotāju, lai jūsu lūgšana dotu jums drosmi un lai pēc trauksmes 

signāliem jūs neizkristu izmisumā. 

22 Daži šaubās par Manu klātbūtni pat tad, kad saņem Manu izpausmi caur savu intelektu. Tas ir 

tāpēc, ka, vērtējot savu dzīvi, vārdus un pat domas, viņš uzskata sevi par necienīgu un nešķīstu un 

uzskata, ka Mana klātbūtne viņā nav iespējama. Patiesi, Es jums saku, ka viņi visi ir nešķīsti un grēcinieki, 

ar kuru starpniecību Es nododu Sevi, bet Es redzu viņu neatlaidīgās pūles padarīt sevi arvien cienīgākus 

Mana Dievišķā Vārda nodošanai, un Mans spēks un gaisma ir ar viņiem. 

23 Šī tauta, kurai pašreizējā laikā vajadzētu izskatīties kā cilvēkam pilnā jaunībā, Viņa Tēva klātbūtnē 

ir ieradusies kā vecs vīrs. Tā nāk garīgi nogurusi savā garajā svētceļojumā, noliekta no savas nastas 

smaguma, novārgusi un vīlusies. Bet, lai palīdzētu viņam ceļā, es esmu atvēris grāmatu - Dzīvības 

grāmatu, kurā viņš atklās mūžīgā miera, mūžīgās jaunības, veselības un prieka noslēpumu. 

24 Manās zemēs jūs atgūsiet spēku, ko esat zaudējuši, Mani strādnieki! 

25 Mans Vārds jums vienmēr iesaka labestību un tikumību: lai jūs nerunātu slikti par saviem 

līdzcilvēkiem un tādējādi viņus negodinātu; lai jūs ar nicinājumu neskatītos uz tiem, kas cieš no slimībām, 

kuras jūs saucat par lipīgām; lai jūs neatbalstītu karus; lai jums nebūtu apkaunojošas nodarbošanās, kas 

grauj tikumību un veicina netikumus; lai jūs neko radītu, neko svešu bez īpašnieka atļaujas nenolādētu, 

neko neatņemtu un neizplatītu māņticību. Tev jāapciemo slimie, jāpiedod tiem, kas tevi aizvaino, 

jāaizsargā tikumība un jābūt labam paraugam, un tev jāmīl Mani un savus līdzcilvēkus, jo šajos divos 

baušļos ir apkopots viss likums. 

26 Mācieties Manu mācību un iemāciet to ar savu rīcību. Ja jūs nemācīsieties, kā jūs sludināsiet 

Manu mācību? Un ja jūs nejutīsiet, ko esat iemācījušies, kā jūs mācīsiet kā labi apustuļi? 

27 Pastāstiet man, cilvēki: ko jūs līdz šim esat patiešām rūpīgi izpētījuši un īstenojuši praksē? Mans 

Vārds ir skaidrs un vienkāršs, bet jūs vēl neesat sapratuši, kā to interpretēt. Bet es jūs apgaismoju un 

vadu pa gaismas ceļu. Neatstājiet šo ceļu, nedz arī pagriezieties atpakaļ; neejiet arī pārāk steigšus. 

28 No mīlestības pret jums Es esmu nācis jūs mācīt, un Es ilgojos, lai jūs nāktu pie Manis un, līdzīgi 

eņģeļiem, dziedātu savu dziesmu: "Gods Dievam augstībā, un virs zemes miers labas gribas cilvēkiem." 

29 Es arī vēlos dzirdēt no jums grēku nožēlas vārdu, jūsu godīgu atzīšanos, lai jūs mierinātu un 

konsultētu kā tēvs un būtu jūsu labākais draugs. 

30 Šodien jūs vēl nezināt visu to, ko Es jums atklāju šajā laikā. Soli pa solim es jums iemācīšu. Mana 

mācība, kas zināma tikai daļai cilvēces, atklās savu krāšņumu, kad pienāks īstais laiks. 

31 Es neesmu aicinājis zinātniekus vai filozofus izmantot savu intelektu. Es esmu izvēlējies 

pazemīgos, lai tos padarītu par Mana Vārda balss nesējiem, ar kuru palīdzību Mans Gars jums pasludina 

šo vēsti, un Viņš priecājas, redzot, ka jūs Mani atpazīstat. 

32 Manas mīlestības avots ir pārpildīts: vai jūs Mani uzņemsiet? Es esmu Mana Vārda būtībā. 

Apvienojiet savu dziesmu ar eņģeļu dziesmām un slavējiet Mani! Es jums došu visu, ko lūgsiet, lai gūtu 

labumu jūsu garīgajam progresam. 

33 Jūs dzirdat Tēva Vārdu, Mans skatiens iekļūst jūsu sirdīs, un dažos Es redzu klints cietību un 

marmora aukstumu, bet Es daru, ka no klintīm izplūst ūdens, un Mana mīlestība un maigums dos jums 

vajadzīgo siltumu jūsu garam. 

34 Es veidoju tavu ķermeni no matērijas un devu tev Savu dievišķo elpu. Es apveltīju jūs ar 

sirdsapziņu, lai jūs dzīvotu Manas Būtības atziņā, un laiku pa laikam Es jums esmu devis gudrības pilnas 

mācības, kas paceļ jūsu garu. Otrajā Laikā Es jūsos sēju Savu mīlestības sēklu, un šodien Es nāku to kopt. 

Laika beigās jūs visi būsiet kopā ar Mani, tāpat kā Es esmu bijis kopā ar jums. 

35 Es esmu "nogludinājis" jūs ceļā, jo ilgojos, lai jūs būtu šķīsti un tikumīgi, lai jūs kļūtu par Maniem 

labajiem mācekļiem. 

36 Dzīvojiet modri un ar lūgšanu, un visas ciešanas būs panesamas, jūs neiekritīsiet kārdinājumos un 

jutīsiet, ka tuvu jums ir Mans Gars kā Tēvs, kas jūs sargā. Esi stiprs pārbaudījumos. Atcerieties, ka Otrajā 



U 6 

43 

Laikā, kad Jēzum tika iedots rūgtuma kauss un Viņš paredzēja sāpes, kas Viņu gaidīja, Viņš sacīja: "Ja 

iespējams, ņem šo kausu no Manis, bet lai notiek nevis Mana, bet Tava griba!". Vai jūs, kas arī ciešat un 

ciešat uz zemes, negribat darīt kā Viņš? Vai jūs Viņam nesekosiet? 

37 Kāpēc šodien, kad Es uz jums runāju kā Gaistošais Gars, jums ir mazāk baiļu nekā tad, kad Es uz 

jums runāju kā Tiesnesis Pirmajā reizē un kā Skolotājs Otrajā reizē, lai gan Es trīs reizes uz jums runāju kā 

tas pats Gars? Varbūt tāpēc, ka es ar jums runāju ar maigu laipnību? 

38 Es jūs mācīju Otrajā Laikā, un šodien Es jums piedāvāju to pašu sava Vārda barību, jo jūs esat 

Mani mācekļi, un Es gribu, lai jūs barojaties ar Mani. Atjaunojieties žēlastības dzīvei un izmantojiet šo 

laiku, kurā Es jūs mācu. Vēlāk, kad būsiet saņēmuši visu, ko Es jums esmu sagatavojis, Es prasīšu no jums 

atskaiti par jūsu darbiem šajā laikā un visos laikos. Jo, kad Es atnācu uz zemi, lai kļūtu par cilvēku, jūs 

runājāt ar Mani un saņēmāt Manu mācību, kā to darāt šodien. Bet, kamēr vieni no jums tajā laikā ticēja, 

citi šaubījās, un šis žēlastības laiks, šī iespēja jūsu gara attīstībai pagāja. Bet Tēvs dod Saviem bērniem 

jaunas mācības un pārbaudījumus, lai viņi garīgi pilnveidotos, un šajā laikā Es jums dodu vēl vienu 

mācību, lai jūs varētu tuvāk ieraudzīt apsolīto zemi. 

39 Es esmu runājis ar jums ar dažādu balss nesēju starpniecību, un, tā kā viņi kā cilvēki ir nepilnīgi, 

jūs šaubījāties. Bet patiesi Es jums saku: Es tos izmantoju, jo Es viņus pazīstu un esmu viņus sagatavojis 

gadsimtiem ilgi, lai šajā laikā jums tos pasniegtu kā Mana Vārda tulkus. 

40 Es esmu jūs meklējis, jo Mana mīlestība pret jums ir ļoti liela. Katrai radībai Es esmu iecerējis 

izpirkšanas likteni, kurā atspoguļojas Tēva mīlošais taisnīgums. Neskatoties uz jūsu novirzēm, Es jums 

atklāju jūsu uzdevumu cilvēces vidū, bet jums ir rūpīgi jāpārdomā un jāpierāda, ka esat tā cienīgi. 

Atcerieties, ka Es jums parādīju Sevi ne tikai vārdos, bet arī iedvesmā un atklāsmē caur sapņiem un 

vīzijām. 

41 Mana tauta: Jūs vēl neesat sevi pilnveidojuši, bet jūs būsiet pie Manis, kad būsiet sevi šķīstījuši ar 

saviem nopelniem. Ja jūs šodien domājat, ka esat nezinātāji, tad Es jūs apgaismoju, un jūs runāsiet ar 

cilvēkiem un pārsteigsiet viņus. Kad būsiet sagatavoti, jūsu vēlme būs sadarboties ar Mani cilvēces 

glābšanas darbā. 

42 Es jums mācu patiesību un rādu ceļu, lai jūs varētu sagatavoties un līdzināties Man ar savām 

lūgšanām un darbiem, atceroties Manu piemēru Otrajā Laikā. Visiem jūsu dzīves darbiem ir jāietver 

mīlestība un patiesība, lai ar tiem jūs liecinātu par Mani. Atcerieties, ka ne visi, kas runā Manu vārdu, 

Mani mīl, un ne visi, kas runā Manu vārdu, Mani pielūdz. Tikai tie, kas izpilda Manu Bauslību, liecina par 

Mani. 

43 Tagad Es jums dodu vēl vienu iespēju pacelties pa savas pilnības kāpnēm, un vai jūs zināt, kāds ir 

pacelšanās noslēpums? - Mīlestība, sirsnība, sirds tīrība un labi darbi. Tāpēc es jums teicu: iztīriet trauku 

gan no iekšpuses, gan no ārpuses. Uzmanieties kā gudrās jaunavas no Manas līdzības, turiet savus 

lukturus iedegtus, runājiet ar pārliecību par Manu mācību un nebaidieties un nekaunieties būt Mani 

mācekļi. Jo, ja jūs šodien Mani noliegsiet, tad rīt, pārliecinoties par Manu patiesību, jūs jutīsiet sāpes. 

44 Ja jūs neatpazīstat Mani pēc Maniem vārdiem, tad atpazīstiet Mani pēc brīnumiem, ko Es esmu 

darījis jūsu vidū. To, ko Es jums esmu apsolījis ar Balss nesēja starpniecību, Es esmu piepildījis jūsu dzīves 

ceļā. Kāpēc daudzi noliedz Manas Dievišķā Gara izpausmes, lai gan jūs dzīvojat Svētā Gara laikā? 

45 Ja jūs lūgtu Man pierādījumus par šīm atklāsmēm, Es jums tos sniegtu. Bet, ja es tevi pārbaudītu, 

ko tu darītu? - Jūs jutīsieties vājš un mazs. 

46 Es gribu redzēt jūsos ticību, kādu apliecināja slimie, kas nāca pie Manis Otrajā Laikā; ticību, kādu 

apliecināja paralītiskais, aklais un nedziedināma sieviete. Es vēlos justies mīlēts kā Tēvs, iekārojams kā 

Doktors un uzklausīts kā Skolotājs. 

47 Šoreiz es neesmu atnācis, lai mani upurētu kā otrajā laikmetā. Mans Gars izlies tikai gaismā, 

būtībā, uz visiem Maniem bērniem, lai tos glābtu. Kad būsiet nonākuši augstāk savā evolūcijas ceļā, jūs 

veidosiet vienotu labā, miera Garu, lai aizlūgtu par visiem saviem brāļiem. 

48 Apvienojiet savu mīlestību ar savas garīgās Mātes aizbildniecību, jo taisnīguma scepteris jau ir ļoti 

tuvu cilvēkiem. 
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49 Dariet mīlestības darbus un dodiet saviem brāļiem, kā Es jums esmu devis. 

50 Pārdomājiet Manus vārdus un jūtieties atbildīgi par saviem uzdevumiem. - Kāpēc jūs dažkārt 

aizmirstat, ka Es esmu atnācis mīlestības pilns, lai piedotu jūsu pārkāpumus un dotu jums iespēju sākt 

jaunu dzīvi? Kāpēc jūs ieslīgstat ikdienas rutīnā, lai gan Es strādāju ar jums, lai jūs varētu virzīties pa 

attīstības ceļu, uz kura jūs atklājat jaunus un plašus apvāršņus un nebeidzamu garīgo stimulu? 

51 Neuztraucieties tikai tajā brīdī, kad dzirdat Manu Vārdu. Neraudiet par saviem pārkāpumiem, dziļi 

nejūtot, un nepadariet viltus apņemšanos laboties, ko jūs drīz vien pārkāpsiet. Uzmanieties un esiet 

stipri, lai jūs paliktu nelokāmi savos lēmumos, un, kad jūs apņematies labot savus ceļus, dariet to ar 

stingrību, un tad nāciet pie Manis prieka pilni, lai sacītu: "Tēvs, es esmu izpildījis Tavus baušļus, es esmu 

Tev paklausījis un esmu darījis godu Tavam Vārdam." 

52 Šis ir izsludinātais laiks, kad Man bija jārunā ar cilvēci, un Es vēlos, lai jūs, piepildot Manus 

pravietojumus, sastādītu grāmatu sējumus ar šo Vārdu, ko Es jums esmu devis, un vēlāk no tiem veidotu 

izrakstus un analīzes un darītu tos zināmus saviem brāļiem. Vai jūs vēlaties uzņemties šo uzdevumu? Es 

dodu jums laiku, lai izpildītu uzdevumus, ko Es esmu jums uzticējis Savā darbā un ārpus tā. Jūsu garā būs 

darbs, miers un prieks. Rīkojieties, nekļūstot augstprātīgi, neizolējot sevi egoisma lokā. Esiet atbalsts un 

piemērs saviem materiālajiem un garīgajiem brāļiem un māsām. Jūsu misija neaprobežojas tikai ar darbu 

inkarnēto būtņu labā, bet jums ir jāpalīdz arī tiem, kas vairs nav inkarnēti, tām būtnēm, kurām ir 

vajadzīga mīlestība un palīdzība, par kurām tikai retais domā. Neapmierinieties ar ticību un atzīšanu par 

Manu parādīšanos šajā laikā; ir nepieciešams, lai jūs pielietotu mācību, kurā Es jūs mācu. 

53 Neļaujiet bērniem novirzīties no ceļa pamācību trūkuma dēļ. Ņemiet vērā, ka viņu attīstītais prāts 

var paklupt pie nepareizā ceļa akmeņiem, lai gan viņi bija gatavi paveikt lielus uzdevumus. 

54 Līdzība 

Ziedoša dārza vidū atradās cienījams vecs vīrs, kurš ar prieku raudzījās uz savu darbu. No kristāldzidra 

ūdens izplūda avots, kas apūdeņoja kopto dārzu. Vecais vīrs vēlējās dalīties savos augļos ar citiem, tāpēc 

aicināja garāmgājējus baudīt viņa labumus. 

55 Un pie Viņa atnāca slims cilvēks, raupjš. Vecais vīrs uz viņu mīļi paskatījās, apsveica viņu un 

jautāja, ko viņš vēlas. Un klejotājs viņam sacīja: "Netuvojies man, jo es esmu triekas slimnieks. Bet vecais 

vīrs, neizjūtot riebumu, pamudināja viņu ienākt, deva viņam pajumti savā mājā un pabaroja viņu, 

neprasot, kāds ir viņa ļaunuma iemesls. Lāgs attīra savu ķermeni vecā vīra aprūpē un pateicīgi sacīja 

viņam: "Es palikšu pie tevis, jo tu mani esi atveseļojis. Es jums palīdzēšu apstrādāt jūsu laukus." 

56 Pēc tam tur pienāca sieviete, kurai uz sejas bija rakstīts izmisums, un vecais vīrs viņai jautāja: "Kas 

ar jums ir?" Un viņa raudādama atbildēja: "Es nevaru noslēpt savu kļūdu. Es esmu salauzusi laulību un 

esmu izdzīta no savām mājām, mani mazie bērni ir pamesti." Un vecais vīrs viņai sacīja: "Nepreklūdz, mīli 

un godā savu laulāto, un, kamēr tu atgriezīsies savās mājās, dzer šo kristāldzidro ūdeni un attīri sevi." Bet 

sieviete atbildēja: "Es nevaru doties atpakaļ, bet lai tavs aicinājums sasniedz arī manu māju, un es palieku 

tavā kalpošanā." 

57 Pagāja dienas, un mazie, kas bija palikuši vieni, meklēja labo veco vīru, jo zināja, ka viņš dod 

labumus, un viņš tiem sacīja: "Ko jūs meklējat?" Viņi atbildēja: "Mēs esam palikuši vieni mājās, mūsu 

vecāki mūs pametuši, un mēs nākam pie jums meklēt maizi un pajumti, zinādami, ka pie jums mēs to 

atradīsim."" Vecais vīrs sacīja viņiem: "Ieejiet, jūsu vecāki ir pie manis, atpūtieties un apvienojieties ar 

viņiem." 

58 Ikviens šajā svētlaimīgajā pulkā atguva mieru, valdīja piedošana un izlīgums, un viņi atgriezās 

ikdienas dzīvē. Atjaunotais tēvs, attīrīts no raupjuma, atkal sniedza pajumti savai sievai zem sava jumta 

un sniedza siltumu saviem mazajiem bērniem. Viņa, nožēlojusi grēkus un šķīsta, bija dzemde vīram un 

šūpulis viņu bērniem. Mazie bērni, kuri bija domājuši, ka uz visiem laikiem zaudējuši vecākus, pateicās 

vecajam vīram par to, ka viņš viņiem tos atdeva un ļāva atjaunot viņu mājas.  

(līdzības beigas) 
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59 Patiesībā es jums saku: Ja jūs meklēsiet Mani savās lielākajās grūtībās, jūs vienmēr atradīsiet to 

risinājumu. 

60 Es esmu vecais vīrs no līdzības. Nāc pie manis. Es nevienu neatgrūžu, bet drīzāk izmantoju jūsu 

pārbaudījumus, lai jūs šķīstītu un tuvinātu Man. Nāciet visi, atgūstiet mieru un veselību. Dzeriet no 

kristāldzidrā avota un kļūstiet vesels. Jo Es esmu Dzīvības Grāmata un esmu jūs iepazīstinājis ar vēl vienu 

lappusi, lai jūs varētu to studēt un stiprināties Manā Mācībā. Vai vēlaties turpināt šo ceļu? - Mācieties 

Manu Bauslību un pildiet katru Manu bausli. Neizraisiet savam Tēvam rūgtumu, nelieciet Man ciest. 

Atcerieties, ka Mans upuris ir nepārtraukts; ar savām šaubām un neizpratni jūs Mani krustā krustojat 

katru brīdi. 

61 Jums, vīrieši, Es esmu devis mantojumu, īpašumu, sievieti, kas jums uzticēta, lai jūs mīlētu un 

rūpētos par to. Un tomēr tavs biedrs ir nācis pie Manis un žēlojies un raudājis Manis priekšā, jo tev trūkst 

izpratnes. Es jums esmu teicis, ka esat stipri, ka esat radīti pēc Mana tēla un līdzības. Tomēr es jums 

neesmu teicis pazemot šo sievieti un padarīt viņu par savu verdzi. Es esmu jūs darījis stiprus, lai jūs varētu 

Mani pārstāvēt savās mājās: stiprus tikumos, talantos, un esmu jums devis sievieti kā papildinājumu jūsu 

zemes dzīvē, kā pavadoni, lai savstarpējā mīlestībā jūs atrastu spēku stāties pretī pārbaudījumiem un 

mainīgajiem likteņiem. 

62 Šodien Es jūs aicinu Savā Valstībā, lai jūs glābtu, bet jums ir jāstrādā un jāiegūst nopelni, lai 

uzkāptu augstāk pa gaismas ceļu, ko Es jums esmu iezīmējis. Es jūs gaidu ar nepacietību; nāciet, un jūs 

tiksiet uzņemti kā paklausīgi bērni, un svētki būs debesīs. 

63 Kāpēc jūs jūtat nogurumu savā garā, lai gan Es jums dodu spēku ik mirkli? Neattālinieties no 

Manis, pat ja cilvēcība ir atstājusi jūsos nogurumu vai aukstumu. Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība; ja 

jūs uzticēsieties Man, jūs atgūsiet spēku un prieku. Ja jums ir nepieciešams atbalsts, paļaujieties uz Eliju, 

savu Ganu, un Viņš jums sniegs atbalstu. Ja ilgojaties pēc mierinājuma un maiguma, patverieties pie 

Marijas, savas Debesu Mātes, un sajūtiet viņas glāstu un dziedinošo spēku. Izprotiet viņas mīlestību; viņa 

jūt jūsu sāpes un atbalsta jūs jūsu ciešanās. Cik lielas ir viņas ciešanas, kad jūs apmaldāties un staigājat kā 

akli pēc tam, kad esat ieraudzījuši šo gaismu. 

64 Sāpes ir pārpludinājušas cilvēces sirdi. Šodien piepildās pravietojums, kurā teikts: "Tēvi atteiksies 

no saviem dēliem un dēli no saviem tēviem. Brāļu vidū viņi atzīsies un ienīst viens otru." Jūs arī redzat, ka 

mājas ir nesaskaņu un strīdu vietas. Bet Es jūs atturēju uz šī ceļa un jums saku, lai jūs atmetat 

iznīcināšanas ieročus un nenogalināt cits citu, lai bēgat no haosa, lai nākat pie Manis un sekojat Man 

atjaunošanas darbā. 

65 Es jums jautāju: Vai jūs neesat saņēmuši mierinājumu un spēku Manā Vārdā? Vai jūs nebijāt dziļi 

aizkustināti Manā klātbūtnē? - Jā, mācekļi, ja "miesa" to neatzīst, tad gars atzīst Mani, pateicas Man un 

atklāj Manas mīlestības būtību šī Vārda apakšā. Vai Es jums Otrajā Laikā neesmu apsolījis, ka atgriezīšos 

kā Patiesības Gars? Redziet, kā es esmu izpildījis visu, ko jums piedāvāju. 

66 Mācieties, mācekļi, lai mācītu tos, kas nāks pēc jums. Filozofi un zinātnieki jūs meklēs, un Es ar 

jūsu starpniecību runāsim ar viņiem, vēlreiz pierādot viņiem, ka Es esmu izmantojis nabadzīgos un 

vienkāršos. Celieties, strādnieki, un sējiet laukus, ko Es jums esmu sagatavojis, jo pavisam drīz Es atnākšu 

kā pārvaldnieks un tiesnesis, lai pieprasītu no jums to sēklu ražu, ko Es jums esmu devis. 

67 Es jūs apvelku ar savu žēlastību, lai jūs kļūtu par pazemīgiem savu brāļu kungiem un dziedinātu 

slimos. Pieņemiet tos, kas nāk šeit gaismas meklējumos, un esiet gaisma visiem. Konsultējiet un atgriežiet 

grēciniekus, bet nelepojieties, ka esat Mani mācekļi. Ja jūs jūtat savu brāļu sāpes un protat viņus 

mierināt, ja jūs mīlat patiesībā un nesavtīgi sniedzat palīdzību, to neizpaužot, tad jūs varat saukties par 

Maniem mācekļiem. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 7  
1 Tiem, kas vēl nesaprot Manu izpausmi, Es saku: šis cilvēks, caur kuru Es izpaužu Sevi, ir tāds pats 

cilvēks kā jūs, un šis krēsls, kuru jūs redzat sapulču zāles stūrī un uz kura balstās Mana Vārda balss nesējs, 

nav Kunga tronis. 

2 Tronis, kuru Es meklēju kopā ar jums, ir jūsu sirds, un tajā Es apmetīšos, ja tā pratīs Mani pielūgt 

bez elkdievības vai fanātisma. 

3 Jūs esat tik vāji un noslieci uz elkdievību, ka, paši to neapzinoties, pielūdzat Mani ķermeņos, caur 

kuriem Es komunicēju, un skatāties uz šīm vietām kā uz svētām. Bet, kad jums vairs nebūs Manis šajā 

formā, jūs sapratīsiet, ka šie mutes degļi nebija visaugstākais līdzeklis Manai izpausmei. Kad Dievišķais 

Stariņš, tā vietā, lai nolaistos uz cilvēka prātu, iemājos jūsu pienācīgi sagatavotajā garā, tad jūs patiesi 

būsiet sasnieguši perfektu savienību, jo tajā nebūs ne kļūdu, ne neskaidrību, kas sajaucas ar jūsu 

Skolotāja gaismu. 

4 Cilvēkam no mūžības bija lemts savienoties ar Manu Garu daudzās formās, un šī, kas jums tagad ir 

ar cilvēka prāta palīdzību, ir viena no tām. 

5 Ja jūs šajā vārdā saskatāt nepilnības, piedēvējiet tās prātam, ar kura starpniecību Es Saziņu 

nododu, paturot prātā, ka Es esmu izvēlējies šos runasvīrus no vienkāršo, nezinošo un neizglītoto vidus, 

lai Mans pasludinājums caur viņiem jūs pārsteigtu. Tomēr, ja jūs iedziļināties Manas mācības dziļākā jēgā, 

nekļūstiet par Manas balss nesēju tiesnešiem, jo tikai Es vienīgais esmu atbildīgs par viņu tiesāšanu, kas ik 

brīdi uzrunā viņus caur sirdsapziņu. Tāpēc nemērciet ar savu mērauklu, jo ar to jūs tiksiet mērīti. 

6 Tie, kas ir aicināti būt Mani darbinieki, jūt, ka viņu sirdis viņus mudina klausīties Mani un turpināt 

ieiet šajās lūgšanu un aktīvas labdarības vietās. 

7 Tiem, kuri nojauš, ka pieder pie šīs Trešās Ēras izredzētajiem, un tiem, kuri jau ir Manu darbinieku 

rindās, Es saku: turiet Manus Baušļus, pārdomājiet Manus Pamudinājumus un gūstiet skaidrību par 

Maniem Vārdiem, lai jūs būtu stipri kareivji, kurus pārbaudījumi neuzvarēs. 

8 Jums visiem ir jāzina, ka līdz ar 1950. gada beigām Es pārtraucu runāt ar jums šādā formā un ka 

tas ir nepieciešams, lai jūs varētu sajust Mani pilnībā savā vidū, kad jūs no gara uz garu dāvājat Man 

pilnīgu pielūgsmi. 

9 Ar šīm mācībām, ko Es jums dodu, Es jūs tuvinu laikam, ko Es jums pasludinu, lai jūs pakāpeniski 

izprastu pārmaiņas, kas notiks jūsos pēc 1950. gada. 

10 Šajā laikā jums jābūt stipriem un gataviem, ja vēlaties pakļauties Manai gribai un progresēt savā 

garīgajā attīstībā. 

11 Jums jābūt modriem, jo ik brīdi jūs pārņems kārdinājums, lai kārdinātu vienus turpināt bezgalīgi 

attīstības posmu, kura beigas esmu norādījis Es, bet citus - nesagatavotības un pārmērīgas tukšredzības 

dēļ teikt, ka viņi dzird Manu Dievišķo Vārdu garīgajā. Bet jau šodien es jūs brīdinu un gribu, lai jūs zināt, 

ka tad es nerunāju ar cilvēku vārdiem, bet ar iedvesmu, ar idejām un domām. 

12 Lai sniegtu jums Savas mācības ar cilvēciskiem vārdiem, Es esmu sazinājies ar Sevi caur cilvēka 

prātu, bet gara savienībā ar garu ne jūs runāsiet ar Mani, ne jūsu Tēvs ar jums ar materiāliem vārdiem. 

13 Ja jūs nesagatavosieties, jūsu ausis sasniegs neskaidras balsis, kas jūs mulsinās, un vēlāk jūs ar tām 

mulsināsiet arī savus brāļus. Es daru jūs modrus, lai pēc tam, kad šie pasludinājumi būs beigušies, jūs 

nemēģinātu tos atkal saņemt, jo tie nebūs gaismas gari, kas dara sevi zināmus, bet gan apjukušas būtnes, 

kas vēlas sagraut to, ko jūs iepriekš esat izveidojuši. 

14 No otras puses, tas, kurš zina, kā sagatavoties, tas, kurš, tā vietā, lai izceltos, cenšas būt noderīgs, 

tas, kurš, tā vietā, lai pasteidzinātu notikumus, gaida ar pacietību, skaidri dzirdēs Manu mācību, kas 

sasniegs viņa garu caur tajā esošajām dāvanām - iedvesmu, intuīciju, pareģošanu, ar lūgšanu, garīgo 

redzējumu un pravietiskiem sapņiem. 

15 Es jūs, Mana tauta, sagatavoju, lai jūs neaizskartu Manu Bauslību nezināšanas dēļ. Es atveru jūsu 

acis patiesības gaismai, lai jūs saprastu, cik milzīga atbildība gulstas uz jums, un tajā pašā laikā saprastu, 

cik bezgalīgi delikāts ir uzdevums, ko Es esmu jums uzticējis šajā Darbā. 
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16 Es gribu, lai jūsu paklausība padarītu jūs Manas aizsardzības cienīgus un lai jūs ar savām kļūdām, 

neizpratni un nepaklausību nepakļautos briesmām, ka jūsu soļus uz zemes aptur cilvēku taisnīgums. 

17 Patiesi Es jums saku: kas nepilda Manu Bauslību, kas ir viņa sirdsapziņā, tas nenāks pie Manis; bet 

Es jums arī saku, ka būtu skumji, ja jūs būtu pielikuši lielas pūles, lai sētu, bet, kad pienāktu ražas laiks, jūs 

būtu vīlušies savā ražu, jo jūs saprastu, ka visas jūsu darbības bija domātas jūsu miesai un nekas nebija 

vērsts uz jūsu gara pilnību. 

18 Mani ļaudis, neraudiet, kad dzirdat Mani šādi runājam, nedomājiet, ka Es esmu netaisns, kad jums 

izvirzu prasības, un nepiedēvējiet šos vārdus balss nesēja cietsirdībai. Es zinu, ka man ir iemesls jūs 

brīdināt un uzturēt modrību. 

19 Es jūs atstāju cilvēces vidū, lai glābtu daudzus, kas staigā tumsībā, jo neredz patiesības gaismu. 

Bet vai jūs ticat, ka akls cilvēks var vadīt citus aklus cilvēkus, ja jūs neiegūsiet to, kam jums jābūt, lai būtu 

cienīgi saukties par Maniem mācekļiem? 

20 Patiesībā es jums saku, ka par tikumu var runāt tikai tas, kurš to ir īstenojis savā veidā un spēj to 

izjust. 

21 Uzmanieties un lūdzieties, Mana tauta, lai jūsos pamodinātos atbildības sajūta un jūs uz katra soļa 

sadzirdētu sirdsapziņas balsi, lai jūs sajustu, ka esat iestājušies gaismas laikā, kad jūsu garam ir 

jāpamostas un jābūt uzmanīgam pret Maniem baušļiem. Nākamās paaudzes uzskatīs jūs par laimīgiem, 

kad uzzinās, ka jūs esat izvēlēti, lai veidotu jaunās cilvēces pamatus, lai kļūtu par Manas Trešās Ēras 

mācības vēstnešiem. 

22 Šajā laikā jūs visi esat izjutuši sāpes, un jūsu sirds, aizskartas tās visjutīgākās stīgas, pēc sāpju 

norimšanas ir atgriezusies pie Manis un apņēmusies Man sekot. Pietiek ar vienu vienīgu Manu vārdu, lai 

jūs saprastu, ka Es esmu tas, kas runā ar jums šādā formā. Alkas pēc maiguma un mīlestības, ko tu Man 

izrādīji, ir mazinājušās, un tu vēlies tikai saglabāt Manu žēlastību. Bet daudzi nezinās, kā interpretēt 

Manas izpausmes, ko Es pašlaik dodu cilvēcei dažādās formās, un nesapratīs Manu Vārdu, un šī 

nezināšana būs kā aizsietas acis, kas neļaus viņiem ieraudzīt Manu Patiesību. 

23 Ja vēlaties Mani atrast, meklējiet Mani klusumā, sava iekšējā tempļa pazemībā, un tur jūs būsiet 

vienībā ar Manu Garu, un Es jutīšos jūsu mīlēts un dievināts. 

24 Neveidojiet Man tēlu, necentieties Mani saskatīt kādā priekšmetā. Savu sanāksmju vietu, ko 

veltīsi Manam dievkalpojumam, neveidojiet ar izrādīšanos; lai kur jūs atrastos, jūs varat pacelt savu garu. 

Ja jūs vēlaties sanākt kopā, jums pietiks ar vienkāršu istabu, lai pulcētos, un, ja jūs savā sirdī esat uzcēluši 

patiesu svētnīcu Man, jūs mācīsiet arī saviem brāļiem to uzcelt. 

25 Jūs parādāt Man savu nabadzību un sakāt, ka jums nav nekādu labumu uz zemes, bet atcerieties, 

ka Es jums esmu devis mieru, mīlestību, garīgu pacēlumu, kas ir lielāks dārgums. Esi stiprs, gudrs Israēls, 

un, ja tu jūties Mana Gara iedvesmots, runā par Mani saviem brāļiem, dziedini slimos, stiprini vājos, sargā 

neaizsargātos; šajās darbībās tu piedzīvosi bagātību, kas mīt tavā garā, un tu jutīsies laimīgs. 

26 "Pēdējie" šajā ceļā spers lielus soļus uz priekšu, un jums ir jāsagatavo viņiem ceļš jau šodien. Kad 

tas laiks pienāks, pateicieties Man un lieciniet saviem brāļiem, ka Mans Vārds ir piepildījies. Nebremzējiet 

nevienu viņa garīgajā attīstībā, jo Mana griba ir, lai šī cilvēce attīstītos īsā laikā. 

27 Es saņemu jūsu lielu vai mazu piepildījumu. Es dodu jums Savu spēku un mierinu jūs jūsu 

ciešanās; jūsu asaras ir labākais apūdeņojums, ko jūs dāvājat savām sēklām. kā māte ir pārņemta bēdās 

un klusībā izlej asaras par savu bērnu neizpratni, tā arī tu sargāsi un cietīsi par tiem, kurus Es esmu 

atstājis tavā aprūpē, lai Es tev sacītu: Svētīgi Mani kalpi! Svētīgi, kas sēj perfektu sēklu. 

28 Es uzņemu jūs, ceļabiedri. Es jūs pieņemu, sējēji. Jūs pamazām atstatāties no nevajadzīgām 

paražām, lai sekotu savam Kungam, zinot, ka jūsu cīņas atalgojums nav uz zemes. Jūs nododat sevi dzīves 

pārvērtībām. Esiet svētīti. - Jūs neesat lūguši no Manis garšīgu ēdienu, jūs esat apmierinājušies ar cietu 

sausas maizes gabalu. Esiet svētīti, jo jūs esat apliecinājuši, ka jūs nesekojat pēc pasaulīgām lietām, bet 

esat parādījuši, ka arvien vairāk sekojat Jēzus no Nācaretes pēdām. 
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29 Izmēģinājumi jūs nav biedējuši, un patiesībā es jums saku: Es esmu uzlicis krustu katram no jums; 

visas jūsu sāpes, viss, ko cilvēki jums ir atņēmuši, jūsu trūkums, ciešanas, ko jūs visi un katrs nesat savā 

sirdī, tas ir jūsu krusts. Jūs esat pacietīgi to panesuši, un jūsu lēnprātība ir atalgojuma vērta.  

30 Kas meklē tikai to, kas pieder pasaulei, tas to pie Manis nesaglabā. Zemes labumus jūs iegūstat ar 

savu materiālo darbu, bet gara labumus jūs iegūstat tikai ar sagatavošanos un garīgu piepildījumu. 

31 Es esmu jūsu Kungs, un Es jums saku: Tā kā jūs jau pacietīgi nesat savu krustu, neatstājiet to 

pusceļā. Tas, kurš vēlas būt vesels, nesīs savu krustu līdz pat dzīves ceļa beigām. Tas, kurš tam 

nepakļaujas, padarīs savu krustu vēl smagāku, un tas viņam šķitīs neciešams. 

32 Ja jūs vēlaties, lai jūsu piepildījums Manā Mācībā būtu nopelniem bagāts, pacietīgi panesiet savas 

ciešanas, bet, ja tas, kurš Man saka: "Skolotāj, es nenesu nekādu krustu", Es redzu, ka viņš nes tikai 

nodošanās trūkuma nastu, bet tāda nav Mana Griba. 

33 Ko tu Man vari parādīt? Kāda ir sēkla, ko esat izaudzējis? Kādi ir lauki, kurus esat apstrādājuši un 

padarījuši auglīgus ar savu piepildījumu? Laiks, kad sēklas būs ideālas, vēl nav pienācis, bet es jūs 

nenobiedēšu. Es mācu jums, lai jūs varētu sasniegt vislielāko pacēlumu. Neaizmirstiet, ka atbilstoši jūsu 

sējumam būs arī raža. Ja kvieši, ko sējat, ir kurli, jūs neko nesaņemsit. Ja sējat maz, tad arī pļausiet maz. 

Tāpēc veltiet sevi sējas darbam, un jūs nopelnīsiet atlīdzību nākotnē. Nogatavojušies augļi būs Manā 

klētiņā. Es atstāju "septiņas kukurūzas kātis", lai jūs tās kultivējat. Es prasīšu augļus no pirmā, augļus no 

otrā un tā līdz pēdējam, un, kad visi būs labas garšas, raža būs pilnīga. Bet kas ir šīs labības kviešu vārpas, 

par kurām Es jums runāju, mīļie mācekļi? - Tie ir septiņi gara tikumi. 

34 Nostipriniet sevi! Balzams ir bijis ar jums, un Es esmu devis Savu gaismu jūsu garam. Cilvēki nāks 

tevi meklēt, bet es ar tavu starpniecību sniegšu viņiem pierādījumus. Bēdas tam, kas nav sagatavojies, jo 

tie apšaubīs Viņu un Skolotāju. Es daru jūs stiprus pārbaudījuma brīdim, bet kāpēc jūs esat pārsteigti, kad 

tas pienāk? Vai Mans vārds nebija pravietisks? Tādēļ Es jums saku: gatavojieties, Mana tauta, jo jūs savā 

ceļā sastapsiet izsalkušu vilku, kas grib jūs pārsteigt aitas ādā. Bet, ja jūs būsiet modri, jūs viņu 

atmaskosiet un uzvarēsiet ar saviem mīlestības ieročiem. 

35 Vīrieši meklēs jūsu kļūdas, lai jūs sabojātu. Tāpat kā viņi pārbaudīja Skolotāju otrajā laikmetā, viņi 

to pašu darīs arī ar jums. Bet es jūs pamodinu, sagatavoju un dodu jums intuīciju. 

36 Tuvos un tālos reģionos jūs nodosiet Manu Vārdu. Es nodrošināšu jaunus strādniekus, lai pēc 

1950. gada koks nepaliktu viens. 

37 Nebaidieties no cilvēkiem, jo patiesi Es jums saku: Es runāšu caur jūsu muti, caur jums apliecināšu 

Savu Vārdu, un tā atbalss sasniegs zemes malu, lielos, mazos, valdniekus, zinātniekus un teologus. 

38 Cilvēce jūsos saskatīs Svētā Gara vēstnešus. Jūs pārveidosiet nepilnības par pilnību. Tavam 

vārdam jābūt mīlošam, maiguma pilnam, tad slimie caur to saņems veselību, un tas, kurš ir novirzījies no 

ceļa, nožēlos savas kļūdas un atgriezīsies pie Manis. 

39 Šodien jūs esat Mani mācekļi, bet rīt jūs kļūsiet par meistariem, lai rādītu labu piemēru cilvēcei. Es 

redzēšu jūs nākam pie Mīlestības un Gudrības Avota ar prieka pilnu sirdi, un Es jums sacīšu: nāciet un 

remdējiet savas slāpes, un tad, kad būsiet dzēruši un pacēlušies pie Manis, jūs redzēsiet, kā Es jums 

norādīšu pasaules ceļus, kur slāpes izslāpuši ļaužu pūļi gaida jūsu atnākšanu. 

40 Tēvs jūs sauc par gaismas un miera bērniem, bet jums šis vārds ir jāattaisno ar saviem darbiem. 

Tikai tā jūs varēsiet runāt par Mani. Bēdas tam, kas ir iedomīgs, jo jūtas apbērts ar dāvanām, vai kas ļauj 

savtīgumam pārņemt savu sirdi, jo viņa krišana nebūs ilga un būs ļoti sāpīga. 

41 Augļiem, kurus Es jums esmu devis, lai dalītos ar saviem brāļiem un māsām, ir garša, kuru jūs 

nevarat sajaukt vai mainīt, ja nevēlaties, lai jūsu darbs būtu neauglīgs. Tā nav Mana griba, lai jūs 

pasludinātu, ka mīlat Mani. Es vēlos, lai jūs pakāpeniski atstājat mīlestības, žēlsirdības un ticības pēdas ar 

saviem darbiem. 

42 Ikreiz, kad jūs celsieties un sludināsiet, ka esat Mani izredzētie, tie, kas ir tuvāk Man un kalpo Man 

labāk, Es jūs pārbaudīšu, kā Es to darīju ar saviem apustuļiem pie Galilejas jūras. Tad jūs zināsiet, vai jūs 

Mani mīlat patiesībā un vai jūsu ticība ir stipra. Tam, kas grib Man sekot, jābūt pazemīgam. 
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43 Paklausība Manam Likumam nozīmē pazemību jūsu garā; kas ir paklausīgs, tas ir apveltīts ar 

Manu žēlastību, turpretī tas, kas rīkojas pēc savas gribas, domādams, ka viņam ir viņa mantojums, 

patiesībā ir atņēmis sev dāvanas. 

44 Dienu pēc dienas Es jūs mācu, sagatavoju jūs cīņai, jo drīz Es vairs nerunāšu ar jums šajā formā un 

jums ir jābūt stipriem, lai izturētu pārbaudījumus. Palieciet kopā ar Mani, iemācieties nest Mani savās 

sirdīs, un pārbaudījumu stundās jūs redzēsiet, kā Es daru brīnumus ar jūsu starpniecību. 

45 Saprotiet jūs visi, ko Es esmu gribējis jums pateikt, lai jūs nedomātu, ka nav iespējams nest Manu 

mācību sevī. 

46 Pareizi interpretējiet Manus vārdus, lai jūs varētu spert vēl vienu soli garīgās pilnības ceļā. 

47 Vai jūs spētu atstāt visu, lai sekotu Man, tāpat kā tie, kas Man cieši sekoja Otrajā Laikā? Vai arī jūs 

mēģināsiet līdzināties manā līdzībā aprakstītajam blēdīgajam dēlam, kurš pameta tēva mājas, lai dotos uz 

citām zemēm un izšķērdētu viņam doto mantojumu? 

48 Jūs paliekat pārdomāti un neuzdrošināties Man atbildēt, bet nebaidieties, jo, ja Es jūs esmu 

aicinājis, tad tas ir tāpēc, ka Es zinu, ka jūs Mani mīlat un sekosiet Man līdz ceļa galam. 

49 Ja jūs baidāties no dzīvības zaudēšanas vai asins upuru upurēšanas, tad jau šodien es jums saku, 

ka garīgajā cīņā jūs ar šiem pārbaudījumiem nesastapsieties. Kopš Otrā laikmeta zeme jau ir kļuvusi 

auglīga ar Skolotāja un Viņa mācekļu asinīm. 

50 Jūsu nopelns būs tas, ka jūs pildīsiet garīgos likumus, neatstājot novārtā savus pienākumus pret 

materiālo dzīvi. 

51 Es no visiem neprasu vienādu atteikšanos, nedz arī visi ir spējīgi uz vienādu upuri. Tajos laikos 

Maniem mācekļiem bija pilnībā jāvelta sevi darbam, ko Es viņiem uzticēju, un tādēļ viņiem bija jāatstāj 

vecāki, bērni, dzīvesbiedrs un viss, kas viņiem piederēja šajā pasaulē. No otras puses, kad es mācīju 

ļaudis, es viņiem parādīju, ka ir svarīgi "atdot Dievam, kas pieder Dievam, un imperatoram, kas pieder 

imperatoram", lai piepildītu dzīvi, ko devis Radītājs. 

52 Šī cilvēcība bija materializējusies un tajā pašā laikā maz attīstīta, tādēļ es sacīju ļaudīm: "Cilvēks 

nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas nāk no Dieva". 

53 Arī jūs esat materiālistiski noskaņota cilvēce, bet tajā pašā laikā attīstīta, spējīgāka dot savam 

garam to, kas tam nepieciešams, un savai cilvēciskajai dzīvei to, kas tai nepieciešams. 

54 Jūs neesat Jaunpienācēji Manā Doktrīnā, jo, ja jūs tādi būtu, tad Es jums būtu devis akmenī cirstu 

Likumu, kā Es to darīju Pirmajā Laikā. Tomēr, tā kā Es jums runāju par garīgumu un atklāju jums 

noslēpumus, kas tolaik cilvēkiem netika atklāti, tā ir zīme, ka jūs jau agrāk bijāt Mani mācekļi. Redziet, 

tāpēc es dažkārt jums saku, ka viņi un jūs esam viens un tas pats. 

55 Līdzība 

Tālā zemē dzīvoja tēvs ar vienu no saviem dēliem, kuru viņš ļoti mīlēja. 

56 Dēls saslima, un tēvs, redzēdams, ka viņa dzīvība ir briesmās, aizveda viņu uz kalnu, kur atradās 

vecs vīrs, kas vadīja šīs zemes likteņus, un, nonācis pie viņa kājām, viņš šādi uzrunāja veco vīru: "Mans 

dēls ir slims, un mana lielākā vēlēšanās ir, lai viņš izveseļotos, jo, ja viņš nomirtu, arī es nomirtu no 

sāpēm." 

57 "Tavs dēls izveseļosies un atgriezīsies mājās pilns dzīvības un spēka," atbildēja vecais vīrs, un, 

sacīdams šos vārdus, viņš pieskārās slimniekam, un viņš kļuva vesels. 

58 Atgriezies mājās, tēvs ieraudzīja savu dēlu sparīgu un labā veselībā. Pagāja laiks, un šis dēls jutās 

stiprs un kļuva pārdrošs; viņš apmaldījās un ņēma indīgus augļus, kas padarīja slimu viņa miesu un prātu. 

Viņš nepareizi novērtēja savu tēvu, un viņa sirdī bija tikai naida un iznīcības jūtas. 

59 Kad tēvs ieraudzīja viņu apmaldījušos šajā ļaunuma bezdibenī, viņš devās uz kalnu un sacīja 

vecajam vīram: "Cienījamais vecais vīrs, mans dēls ir apmaldījies, un tas viņu aizveda bezdibenī." 

60 "Kāpēc tu raudā?" vecais vīrs viņam atbildēja. 

61 "Es raudāju, redzot sava dēla izvirtību. Es cerēju, ka viņa gars tiks paņemts no šīs pasaules, bet tas 

brīdis nenāk, un es vairs nevaru paciest viņa ļaunumu." 
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Vecais vīrs viņam atbildēja: "Tu lūdza, lai viņš dzīvo, un viņš palika dzīvs. Bija pienācis laiks, kad viņa 
dzīves ceļojums uz zemes bija beidzies. Bet tagad saproti, ka tev ir jāmācās pareizi lūgt un pakļauties 
Manai gribai."  

(līdzības beigas) 
 
62 Mīļotais Israēls: Es vienmēr esmu taisnīgs savos lēmumos. Kāpēc jūs dažkārt vēlaties iejaukties 

Manos augstajos padomos? Vai jūs nezināt, ka tie, kas dodas uz garīgo pasauli, ieiet patiesajā dzīvē? 

Neiebiedrojiet viņus, gluži otrādi, palīdziet viņiem, lai viņi varētu aiziet ar jūsu piekrišanu un lai viņu ceļš 

no šīs pasaules uz citu būtu mierīgs un pilnīgs garīgas sapratnes. 

63 Meklējiet Mani kā Tēvu, iepazīstiet Manu mīlestību, Manu gudrību un Manu taisnīgumu, nāciet 

pie Manis ar lūgšanu, ticību un labiem darbiem. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 8  
1 Mana Svētā Gara gaisma nolaižas pār jums, bet kāpēc jūs Mani attēlojat balodīša veidā? Šos tēlus 

un simbolus Mani jaunie mācekļi vairs nedrīkst pielūgt. 

2 Saprotiet, ļaudis, Manu Mācību: tajā Otrajā Laikā, Jēzus kristībā, Mans Svētais Gars parādījās 

balodīša veidā, jo šis putns savā lidojumā atgādina Gara dzemdības, tā baltums runā par šķīstību, un tā 

maigais un maigais skatiens ir nevainības atspulgs. - Kā varētu padarīt dievišķo saprotamu šiem 

neizglītotajiem cilvēkiem, ja neizmantotu viņiem zināmās pasaules būtņu figūras? 

3 Kristus, kas šobrīd runā ar jums, tika attēlots kā jērs, un pat Jānis savā pravietiskajā vīzijā redzēja 

Mani šādā veidā. Tas viss tādēļ, ka, ja jūs meklējat Mani katrā Manā darbā, jūs vienmēr atradīsiet Dzīvības 

Autora tēlu visā radībā. 

4 Savā atklāsmē caur Jēzu Es jums pasludināju Svētā Gara atnākšanu, un cilvēki ticēja, ka tā ir 

Dievišķība, kas, viņiem pašiem neatzīta, ir Dievā, nesaprotot, ka, runādams par Svēto Garu, Es jums 

runāju par vienīgo Dievu, kurš gatavojas laikam, kad caur cilvēka intelektu Viņš garīgi atklās Sevi 

cilvēkiem. 

5 Ar šīm mācībām Es jums uzticu gaismas un patiesības zobenu, lai jūs ar to varētu cīnīties cīņā, par 

kuru Es jums tik daudzkārt esmu paziņojis; bet Es jums vēlreiz saku, ka šie ieroči, kurus Es jums uzticu, ir 

mīlestība un taisnīgums, piedošana un žēlsirdība pret jūsu brāļiem. 

6 Atlikuši tikai daži gadi, lai sniegtu jums Manu mācību šādā formā. Turiet Manu mācību, jo 1950. 

gada beigās šīs izpausmes beigsies, un jums ir jākļūst stipriem pazemībā un paklausībā, lai jūs varētu 

pārdzīvot visus pārbaudījumus. 

7 Nedomājiet, ka jūs cīnīsieties tikai garīgajā sfērā; nē, Mana tauta, gaidāmā cīņa notiks visās sfērās, 

lai tas, kas ir pazaudējis savu ceļu, atgrieztos tajā, tas, kas ir apstājies, sāktu attīstīties no jauna, un tas, 

kas ir aptraipījies, varētu sasniegt savu attīrīšanos. 

8 Tad jūs redzēsiet, kā cilvēces institūcijas pašas tiek satricinātas līdz pašiem saviem pamatiem, kā 

dabas stihijas tiek iedarbinātas vardarbīgā kustībā, radot postījumus un pārbaudot cilvēces ticību. 

9 Tas viss notiks saskaņā ar 1950. gadu, un, ja jūs paliksiet uzticīgi šim likumam, jūs pārdzīvosiet 

visas pārvērtības veselībā; bet, ja jūs kļūsiet nepaklausīgi, novēršoties no tā, ko Es jums esmu pavēlējis, 

tad Es jums jau šodien saku: jūs būsiet pārbaudījumu un atraisīto stihiju žēlastībā, un tās vairs nepaklausīs 

jūsu pavēlēm. 

10 Es negribu šīs sāpes Saviem ļaudīm, kurus Es esmu mācījis tik ilgu laiku; Es gribu viņu mieru, lai 

pārbaudījumu stundās viņi spētu nest gaismas un mierinājuma vārdu nomocītajiem. 

11 Kurš gan šajā laikā negribētu saņemt Svētā Gara apgaismību? 

12 Patiesi, patiesi, patiesi Es jums saku: ja jūs zināt, kā sagatavoties, tad izpausmes, ko redzēsiet pēc 

1950. gada, būs lielas. 

13 Kad Otrajā Laikā Es pēdējo reizi kļuvu redzams Saviem mācekļiem starp mākoņiem, viņiem bija 

skumji, kad Es pazudu no viņu redzesloka, jo viņi tajā brīdī jutās pamesti; bet pēc tam viņi dzirdēja Kunga 

eņģeļa vēstneša balsi, kas viņiem sacīja: "Galilejas vīri, ko jūs meklējat? Šo Jēzu, kuru jūs šodien redzējāt 

debesīs uzkāpjam, jūs redzēsiet tāpat arī nolaižamies." 

14 Tad viņi saprata, ka tad, kad Skolotājs atgriezīsies pie cilvēkiem, Viņš to darīs garīgi. 

15 Dažas dienas pēc krustā sišanas, kad Mani mācekļi bija sapulcējušies ap Mariju, Es liku viņiem 

sajust Manu Klātbūtni, ko simbolizēja balodi garīgā vīzijā. Šajā svētlaimīgajā stundā neviens 

neuzdrošinājās ne kustēties, ne runāt. Kontemplējot šo garīgo tēlu, valdīja patiess sajūsma, un sirdis 

pukstēja spēka un paļāvības pilnas, jo viņi zināja, ka Skolotājs, kurš šķietami bija no viņiem aizgājis, 

vienmēr būs garā kopā ar viņiem. 

16 Mācekļi, dziļi pārdomājiet šīs mācības un ļaujiet, lai Mana žēlastība iedarbojas jūsos kā toreiz. 

17 Šodien Es nāku pie jums spožā gaismā, kā Es parādījos Saviem mācekļiem Otrajā Laikā, kad garā 

biju kopā ar viņiem pirms Savas Debesbraukšanas, lai stiprinātu viņus un atbrīvotu no pārsteiguma, ko tie 

bija piedzīvojuši. Es jums parādos tajā pašā godībā, lai jums pateiktu: Mans Upuris mūžīgi atkārtojas, atkal 
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un atkal Es augšāmceļos no mirušajiem un izlieju pār jums Savu Gaismu, lai jūs sāktu dienas darbu un 

īstenotu visu, ko Es jums esmu mācījis. 

18 Strādājiet pie sevis, lai jūs varētu redzēt, kā no Manas Valstības nolaižas garīgās vērtības, ko Es 

vēlos jums piešķirt. 

19 Mielasts ir sagatavots, jērs ir upurēts, un bagātīgais ēdiens ir gatavs. Pulcējieties ap Mani, mācekļi, 

un pabarojieties. Es atveru Gudrības grāmatu, lai jūs varētu izlasīt šai dienai atbilstošo mācību. Nāciet pie 

Manis un ņemiet ēdienu, ko Es jums piedāvāju, jo žēlastības laiks, ko Es jums dodu, ir īss. 

20 Kāpēc jūs brīnāties par Manu Vārdu, ko Es jums dodu caur cilvēku, jo visos laikos Es esmu 

izmantojis cilvēkus, lai runātu ar jums un jūs vadītu? Kad Es atnācu pie jums Otrajā Laikā, Es kļuvu cilvēks, 

lai jūs sekotu Manām pēdām, redzot Manus Darbus. Jūs esat redzējuši, kā Es piedzimu, augu, cīnījos un 

cietu. Tas bija nepieciešams, lai cilvēce iepazītu Manu mīlestību un Manu spēku, lai Mans piemērs būtu 

neizdzēšams visos Manos bērnos. Tāpēc, atceroties šos notikumus, jūs raudājat un izjūtat nožēlu, jo 

cilvēce Mani nav pilnībā iepazinusi un mīlējusi. Pat tagad, Trešajā Laikā, Es jums dodu vēl vienu 

norādījumu, kas izskaidros jums Manu iepriekšējo darbu un sagatavos jūs jaunajam laikam, kurā jūs 

dzīvosiet. 

21 Es vēlos, lai jūs rīt, kad vairs nedzirdēsiet Mani šajā formā, dzīvotu pēc Mana piemēra un paliktu 

cilvēces meistari. Kas būs tie, kas dosies glābt cilvēci, kad tā būs nonākusi haosa vidū? Kas Mani pārstāvēs 

trešajā laikmetā un liecinās par Mani? Kas būs tie, kas apturēs iznīcības stihiju virzību, kad tās izlauzīsies 

pasaulē? Kas sekos Maniem apustuļiem un izplatīs Manu mācību? - Tieši jūs Es gatavoju ar Savu Vārdu, ar 

dziedināšanas un spēka dāvanām, lai jūs būtu ārsti, vēstneši un mierinātāji, jo cilvēce ļoti raudās pirms un 

pēc Manas aiziešanas. Nākamie laiki piedāvās visrūgtākos kausiņa raugus, un tajās dienās Mans Gars 

izsauks vibrācijas visos prātos, kas apgaismos visas radības, lai novērstu valdošo apjukumu. Šajās dienās 

ciešanas apvienos visus garus, un tie meklēs gaismu un ceļu, kas ved pie Manis. 

22 Vai jūs sekosiet Manai gribai vadīt tos, kas nāk Mani meklēt? - Jūs Man sakāt, ka tāds ir jūsu 

nodoms, un lūdzat Man palīdzību, lai pārvarētu visus šķēršļus, kas stāv jūsu ceļā. Jā, Mani bērni, Es jums 

esmu sacījis, ka esmu gatavs jums palīdzēt, jo bez šī spēka jūs neko nevarētu izdarīt. Jūs esat vāji, 

nabadzīgi un nezinoši, bet Es jūs daru par patiesas diženuma valstības mantiniekiem, un Es neko 

neaizturēšu Savā slepenajā dārgumu krātuvē; visu, kas pieder jums kā Maniem bērniem, Es jums došu, un 

Es jums pavēlu šo bagātību sadalīt starp saviem brāļiem un māsām. 

23 Es runāju ar jums par vienotību, par harmoniju un sapratni, jo Es vēlos, lai Izraēla nams būtu 

glābšanas šķirsts, miera un mierinājuma avots visiem nogurušajiem ceļotājiem. Es esmu jūs aicinājis būt 

stipriem, un tādi jūs būsiet, pateicoties to tikumu spēkam, kurus Es esmu ielicis jūsos. Atcerieties, ka visās 

jūsu cīņās Es eju jums pa priekšu un atstāju jums Savu zīmi. Saprotiet, ka jūsu garā nevar būt ne miera, ne 

prieka, kamēr jūs neesat vienoti. Es vēlos redzēt jūs brīvus no visām ciešanām, jo jūs jau esat tuvu 

izpirkšanas noslēgumam, jūs esat pie Apsolītās zemes vārtiem, kurā jūs ieiesiet uzvaras un pestīšanas 

ceļā, jo tāda ir Mana Griba. 

24 Es negribu, lai jūs ar Mana Vārda palīdzību kļūtu fanātiski vai lai jūs piekoptu jaunu elkdievību. Es 

neprasu, lai jūs upurētu savu dzīvību, nedz arī ziedus un dārzu augļus, jo tie ir Mans darbs, un jums nav 

nekādu nopelnu tos atdot Man. Tā nav Mana griba, lai jūs darinātu tēlus ar savām rokām un pēc tam tos 

pielūgtu, nedz arī lai jūs celtu otru Bābeles torni, pilnu tukšuma un lepnības. Tas, ko Es vēlos no jums kā 

dāvanu, ir svētnīca, kas sniedzas uz Mani, veidota no jūsu mīlestības darbiem, no lūgšanām un vārdiem, 

kas izplūst no jūsu sirdīm un ko jūs Manā vārdā dāvājat gariem, kas alkst patiesības. Tas ir "pakalpojums", 

ko es no jums lūdzu. 

25 Jūs esat pakļauti evolūcijas likumam, tas ir jūsu reinkarnāciju iemesls. Tikai Manam garam nav 

jāattīstās: Es esmu nemainīgs. 

26 Jau no paša sākuma Es jums esmu parādījis kāpnes, pa kurām gariem jākāpj, lai sasniegtu Mani. 

Šodien jūs nezināt, kādā līmenī atrodaties, bet, kad noņemsiet savu čaulu, jūs uzzināsiet savu attīstības 

līmeni. Neapstājieties, jo jūs būsiet šķērslis tiem, kas nāks pēc jums. 
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27 Esiet vienoti garā, kaut arī dzīvojat dažādos līmeņos, un kādu dienu jūs būsiet vienoti septītajā, 

augstākajā līmenī un baudīsiet Manu mīlestību. 

28 Jūs, vīri, kas esat radīti pēc Mana tēla un līdzības, klausieties Mani. Neuzsākiet rīt runāt par šo 

Doktrīnu, ja jums līdzi nav labas sēklas, ja jūs nezināt, kas ir pazemīga padevība, un darāt pretēji tam, ko 

Mans Likums pavēl. Es jums šodien dodu padomu, lai rīt jūs neapjuktu uz ceļa. 

29 Tu rūpēsies par sievieti, kuru Es tev dodu par sievu, tu viņu kopsi, un viņā tava sēkla nesīs augļus. 

Es negribu, lai jūs runātu par patiesību un taisnību, atlaizot rozes un pēc tam tās atstājot, jo jūs apgānītu 

Manu Likumu. Izturieties ar cieņu gan pret to, kas pieder jums, gan pret to, kas pieder citiem. Esiet 

taisnīgi un veiciniet mieru uz zemes. Pienāks laiks, kad jūs būsiet gatavi runāt par beznosacījumu 

paklausību, par mīlestību un piedošanu. 

30 Svētīgs, kas pazemojas uz zemes, jo Es viņam piedošu. Svētīgs, kas tiek apmelots, jo es apliecināšu 

viņa nevainību. Svētīgs, kas Mani apliecina, jo Es viņu svētīšu. Un, kas tiek nepareizi novērtēts Manas 

mācības praktizēšanas dēļ, to Es atzīstu. 

31 Kurš no jums nav jutis Manu klātbūtni un nav ticis barots ar Manu Vārdu? "Lūdziet, un jums tiks 

dots." - Ja agrāk jūs meklējāt Mani zvaigznēs un materiālajās lietās, tad šodien meklējiet Mani ar savu 

garu Bezgalībā. Tuvojieties Man caur mīlestību, caur paklausību, un jums būs miers. 

32 Mīliet Mani un neielūdziet šos balss nesējus, caur kuriem Es daru Sevi zināmu. Mīliet Manu Vārdu 

un Manus darbus, tie ir ārpus cilvēka. Šie mutautiņi ir tikai Mani instrumenti, un tie nav pārāki par jums, 

bet ir jums līdzvērtīgi. 

33 Apmierini savas slāpes Manā neizsīkstošajā avotā, lai tev vairs nebūtu slāpju. Es negribu, lai Mani 

bērni turpinātu ciest badu vai slāpes. Tāpēc Es tuvojos jums un nesu jums mūžīgās dzīvības maizi, lai jūs 

ne mirkli nejustu garīgo labumu trūkumu. Savukārt es ilgojos pēc tavas mīlestības, pēc tava miera, bet tu 

man esi liegusi savu saprašanas ūdeni. Līdz pat šai dienai jūs neesat remdējuši dedzīgās slāpes pēc Mana 

Likuma atzīšanas, ko esat Man kā bērni parādā. Tomēr Es turpināšu jūs gaidīt, jo Mana pacietība ir 

neizsmeļama. Nāciet pie Manis, un Es jums apsolu, ka jums netrūks Manas aizsardzības, jo, ja jūs šodien 

zināt, kā Mani mīlēt, kādu dienu jūs nāksiet pie Manis un beidzot Mani sapratīsiet. 

34 Dzīvojiet un ņemiet no visa, ko Es esmu radījis jūsu labklājībai uz zemes, lai miers nepazustu no 

jums. Neatslābstiet cīņā, lai jūs varētu sasniegt savu garīgo pestīšanu. 

35 Kad gars ir sagatavots, tam nav ne nakts, ne noguruma, ne miega; darbībā tas iegūst spēku, un 

katrs pārbaudījums tam ir vērtīga iespēja pierādīt savu spēku un izturību. Citi gari, lai arī vāji, zina, kā 

meklēt Mani pārbaudījuma stundā; viņu ticība un paļāvība palīdz tiem tikt cauri. - Es vēlos, lai jūs būtu 

pazemīgi un paklausīgi, lai jūs vadītos pēc savas sirdsapziņas, kas ir dievišķā dzirksts, kura vada jūsu garu. 

36 Ko tu vēlies Man jautāt un par ko tu raudā? Jūs Man sakāt, ka Es vienīgais varu jums dot to, kas 

jums vajadzīgs. Svētīgi jūs, kas meklējat Mani un pazemīgi lūdzat Mani par saviem mīļajiem mīļotajiem un 

par tiem, kurus jūs mīlat un par kuru garīgo attīstību jūs rūpējaties, lai arī viņi nav ar jums radinieki. Jūs 

lūdzat Mani par tiem, kas atrodas cietumā un izcieš sodu, un par tiem, kas arī ir ieslodzījumā kā nevainīgi. 

Jūs lūdzaties par slimajiem, kuri cieš tālu no savām mājām. Šī vēlme rodas jūsos, jo jūs sākat mīlēt, un šajā 

sajūtā jūs arvien vairāk un vairāk atrodat augstāko svētlaimi. Ļaujiet mīlestībai iedvesmot jūs īstenot visus 

jūsu darbus, tad tiem būs garīgs saturs. 

37 Kad lūdzaties, meklējiet Mani Bezgalīgajā, kas ir aiz visām pasaulīgajām lietām. Sazinieties ar 

Mani, un, kad atgriezīsieties savā pasaulē, visas šaubas būs kliedētas, ceļā nebūs šķēršļu, un jūs jutīsieties 

pilni Manas gudrības. 

38 Es jums esmu devis šo laiku, lai jūs to izmantotu Manas mācības studēšanai, lai jūs varētu 

iegremdēties Manā Vārdā, novērsušies no pasaules baudām. Šodien Es esmu jums ļoti tuvu, Mana gaisma 

ir apspīdējusi jūsu garu, Mana Būtība jūs baro, un Mans piemērs ir mūžīgi klātesošs jums. Nedomājiet, ka 

Es jums devu mīlestības pierādījumus tikai Otrajā Laikā; Mana Klātbūtne ir mūžīgi ar jums. Es tikai lūdzu 

jūs sagatavoties sajust Mani visos Manos Darbos. Šodienas pārbaudījumos, kas skar cilvēci, jūs varat 

redzēt Mana taisnīguma taisnīgumu. 
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39 Jūs visi sasniegsiet mērķi, izpildot savu uzdevumu, tādēļ Es esmu atnācis, lai sniegtu jums Savas 

neizsmeļamās mācības, lai jūs varētu pacelties pa savas attīstības kāpnēm. Ne jau Manas asinis jūs glābs, 

bet gan Mana gaisma jūsu garā jūs atpestīs. 

40 Otrajā Laikmetā, pēc Manas aiziešanas, Es devu jums Savu Doktrīnu caur Saviem apustuļiem; 

tagad Es jums to dodu ar Manu balss nesēju starpniecību, un tajā Es jums piedāvāju Dievišķo Gudrību, kas 

baro un mierina jūsu garu. 

41 Es jūs lūdzu pārvērst savu sirdi par garīgu ziedu, lai ziedotu to Marijai, kuru jūs meklējat kā Māti 

un kuru jūs mīlat, jo no viņas miesām izauga svētītais auglis, kas jums atnesa mūžīgās dzīves maizi - Jēzu. 

42 Marija ir Mana Debesu dārza zieds, kuras būtība vienmēr ir bijusi Manā Garā. 

43 Vai jūs redzat šeit šos ziedus, kas savu skaistumu slēpj pazemībā? Tāpat arī Marija bija un ir: 

neizsmeļams skaistuma avots tiem, kas spēj uzlūkot Viņu šķīstībā un godbijībā, un labestības un maiguma 

dārgums visām būtnēm. 

44 Es viņu atdevu Jēzum kā Māti; viņa bija dievišķā maigums, kas iemiesojās sievietē. Tā ir Viņa, kuru 

jūs meklējat kā Aizstāvi, kuru jūs piesaucat, lai saņemtu mierinājumu savās ciešanās, un šī dievišķā 

mīlestība kā apmetnis klājas pār cilvēci. 

45 Viņa ir tā, kuru Tā Kunga eņģelis nosauca par "svētītu starp visām sievietēm". Viņa ir tā pati, kas 

atstāja Kristu pie krusta kā visu cilvēku garīgā māte. 

46 Marija gāja cauri pasaulei, slēpjot savu dievišķo būtību; viņa zināja, kas viņa ir un kas ir viņas Dēls, 

un tā vietā, lai lielītos ar šo žēlastību, viņa pasludināja sevi tikai par Visaugstākā kalponi, Kunga nodomu 

instrumentu. 

47 Marija klusi gāja cauri pasaulei, bet Viņa piepildīja sirdis ar mieru, aizlūdza par trūkumcietējiem, 

lūdza par visiem un beigās izlēja piedošanas un līdzjūtības asaras par cilvēku nezināšanu un ļaunumu. 

Kādēļ gan jums nevērsties pie Marijas, ja vēlaties nākt pie Kunga, jo caur Viņu jūs saņēmāt Jēzu? Vai Māte 

un Dēls nebija vienoti Pestītāja nāves stundā? Vai Dēla asinis tajā brīdī nesajaucās ar Mātes asarām? 

48 Tāpēc nav pārsteidzoši, ka jūs meklējat viņu šajā laikā, lai viņa jūs vadītu un tuvinātu Skolotājam. 

49 Svētīgi tie, kas zina, kā atklāt šo pazemības un šķīstības ziedu debesu dārzā, bet es jums vēlreiz 

saku, ka tikai tīras acis spēs to atrast. 

50 Šodien jūs Man dāvājat savas ciešanas, lai Es tās atvieglotu, un patiesībā Es jums saku, ka tas ir 

Mans uzdevums, ka Es esmu atnācis, jo Es esmu Dievišķais Ārsts. Bet, pirms jūsu brūcēs iedarbojas Mans 

dziedinošais balzams, pirms Mans glāsts jūs sasniedz, koncentrējieties uz sevi un pārbaudiet savas sāpes, 

izpētiet tās, rūpīgi pārdomājiet visu laiku, kas jums nepieciešams, lai no šīs pārdomas jūs varētu paņemt 

mācību, ko šī pārbaude satur, kā arī zināšanas, ko tā slēpj un kas jums jāzina. Šīs zināšanas būs pieredze, 

būs ticība, būs ieskats patiesības sejā, būs izskaidrojums daudziem jūsu pārprastiem pārbaudījumiem un 

mācībām. 

51 Izpētiet sāpes, it kā tās būtu kaut kas taustāms, un jūs atklāsiet tajās skaisto pieredzes sēklu, savu 

eksistences lielo mācību, jo sāpes ir kļuvušas par jūsu dzīves skolotāju. 

52 Tas, kurš sāpes uzskata par skolotāju un lēnprātīgi ieklausās to mudinājumos atjaunoties, nožēlot 

un laboties, vēlāk iepazīs laimi, mieru un veselību. 

53 Rūpīgi pārbaudiet sevi, un jūs pieredzēsiet, cik lielu labumu no tā gūsiet. Jūs atzīsiet savas 

nepilnības un trūkumus, labosiet tos un tādējādi pārtrauksiet būt citu cilvēku tiesnesis. 

54 Jūs lūdzat, lai Es jūs dziedinu, bet patiesi Es jums saku, ka neviens nevar būt jūsu ārsts labāk par 

jums pašiem. 

55 Kāds labums no tā, ka Es jūs dziedinu un noņemu jūsu sāpes, ja jūs neatmetat savas kļūdas, 

grēkus, netikumus un nepilnības? Jūsu ļaunuma avots nav sāpes, bet gan jūsu grēki. Lūk, tā ir sāpju 

izcelsme! Tāpēc cīnieties ar grēku, novērsiet to no sevis, un jums būs labi. Bet tas ir jūsu uzdevums, es 

jums tikai mācu un palīdzu. 

56 Ja caur savu sirdsapziņu tu atklāsi savu problēmu cēloni un darīsi visu iespējamo, lai ar tām 

cīnītos, tu sajutīsi dievišķo spēku visā pilnībā, kas palīdzēs tev uzvarēt cīņā un izcīnīt garīgo brīvību. 
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57 Cik liels būs tavs gandarījums, kad sajutīsi, ka ar saviem nopelniem tev ir izdevies atbrīvoties no 

sāpēm un iegūt mieru. Tad jūs sacīsiet: "Mans Tēvs, Tavs vārds bija mana dziedināšana, Tava mācība bija 

mana pestīšana." 

58 Beidziet dzīvot pieņēmumu pasaulē. Jūs nedrīkstat nezināt patiesību ne kā cilvēki, ne vēl jo mazāk 

kā gari. Kā jūs gūsiet uzvaru materiālajā cīņā, nepazīstot garīgo dzīvi? Kā jūs kļūsiet liels, vesels, gudrs un 

stiprs, ja spītīgi aizverat acis mūžīgajai gaismai? 

59 Nedzīvojiet vairs krēslā! Pamosties un nāc dienas gaismā! Neesiet vairs mazi bērni un garīgi 

augiet! 

60 Jūs arī nevarat teikt, ka esat mierā, ja salīdzināt sevi ar citām tautām, bet, kad jūtaties nomākti, 

smeļieties spēku no Mana Darba; kad materiālisma mācības vēlas jūs pārņemt, smeļieties gaismu no 

Mana Vārda. Patiesi Es jums saku: ja jūs nesagatavosieties tā, kā Es jūs mācu, daudzi no jums būs 

apjukuši, daudzi novērsīsies no Manis, un daudzi šodienas ticīgie rīt būs Mani ienaidnieki un iestāsies, lai 

noliegtu šo Patiesību; Es jums jau iepriekš piedodu, bet, ja jūtaties nomākts, smeļieties spēku no Mana 

Darba; ja materiālisma mācības vēlas jūs pārņemt, smeļieties gaismu no Mana Vārda. Jau iepriekš es jums 

piedodu, bet es arī jau iepriekš jūs brīdinu un lieku jums būt nomodā. 

61 Es jums vēlreiz saku, lai jūs rūpīgi pārbaudītu sevi; tā jūs sāksiet justies mazliet brālīgāki pret 

citiem, būsiet līdzjūtīgāki un saprotošāki pret savu tuvāko. Šodien jūs joprojām atbaidāt daudzas citu 

cilvēku darbības, jo aizmirstat par savām kļūdām. Bet, kad jūs zināsiet savus traipus un kļūdas, jūs 

sapratīsiet mīlestību, ar kādu Es jums piedodu un gaidu jūs. Tad jūs varat tikai teikt: "Ja mans Tēvs man ir 

piedevis pēc tam, kad es Viņu tik ļoti sāpināju, tad mans pienākums ir piedot arī saviem brāļiem." 

62 Cilvēks neprot ieskatīties sevī, pārbaudīt savu rīcību un domas. 

63 Jums ir vajadzīga garīga sagatavošanās, bet, ja jūs rīkosieties saskaņā ar Manu Vārdu, jūs radīsiet 

saviļņojumu savu brāļu dzīvēs, jo gars izpaudīsies jūsos ar visām savām dāvanām un spēkiem. 

64 Patiesi es jums saku: spirituālisma vēsture tiks ierakstīta cilvēces vēsturē ar spožiem burtiem. 

65 Vai Izraēla, atbrīvojoties no ēģiptiešu jūga, nepadarīja sevi nemirstīgu? Vai kristieši savā triumfa 

gājienā nepadarīja sevi nemirstīgus caur mīlestību? Tāpat arī spirituālisti kļūs nemirstīgi savā cīņā par gara 

brīvību. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 9  
1 Šajā dienā jūs atceraties Manu ieiešanu Jeruzalemē, jūs atceraties laikus, kad Es dzīvoju jūsu vidū 

kā Jēzus. Šodien jūs atkal jūtaties stipri Manu jauno brīnumu priekšā, un jūs publiski liecināt, ka šis 

Skolotājs ir tas pats, kas uzrunāja jūs Otrajā Laikā, bet Es jums saku, lai jūs neaizmirstat to, ko darījāt ar 

Jēzu, lai jūs to neatkārtotu šajā laikā. Es zināju, ka pēc jūsu līksmības priesteru vārdu dēļ jūs 

novājināsieties un ka jūsu Hosijas dziedājumi drīz pārvērtīsies par "Nozādzini Viņu". 

2 Ak, Mani bērni, jūs, kas neesat atzinuši Manus pasludinājumus cauri gadsimtiem un neesat 

palikuši nomodā, gaidot Manu pravietojumu piepildīšanos! 

3 Es biju upura jērs tajās Lieldienās, kuras svinēja Mana tauta. Tikai vēlāk, kad laiks bija pagājis, jūs 

atpazināt Manas mācības būtību un Mana upura iemeslu, un tad jūs raudājāt un nožēlojāt, ka neesat 

Mani atzinuši. 

4 Šodien jūs atrodaties jaunā mācību un lielu garīgo izpausmju laikā, un Skolotājs meklē jūsu garā 

sēklu, ko Viņš jūsos iestādīja citā laikā. Jūs Man sakāt: "Kāpēc mēs nejūtam Tavu klātbūtni, ja Tu esi tik 

tuvu mums?" Un Es jums atbildu, ka esat materializējušies, ka esat aizņemti ar zinātni un visu, kas pieder 

pasaulei, aizmirstot savu garu. 

Ar bailēm jūs Man sakāt, ka esat apmaldījušies, un Es jums saku, ka esmu nācis jums parādīt ceļu ar 

Savu mācību gaismu, kas jūs vedīs uz eksistenci miera pasaulē. Klausieties Mani, un Mans Vārds 

pamodinās jūs jaunai dzīvei, jūsu šaubas un bailes tiks kliedētas. Jūsu gars, kas nes smagu nastu, atradīs 

mieru, kad sajutīs Manu piedošanu. 

5 Kāpēc jūs neatstājat savu lietu Man? Kādēļ jūs sev nodrošināt taisnīgumu, ieņemot Manu tiesneša 

vietu? Vai jūs nezināt, ka dzīvojat pārbaudījumu un parādu atmaksāšanas laikā? Apzinieties, ka jūs visi 

pārkāpjat Manu Likumu un ka Es neesmu jūs ne tiesājis, ne publiski apsūdzējis. 

6 Ja Es jums esmu devis brīvu gribu, tad ne tādēļ, lai jūs cits citu tiesātu, bet lai jūs pilnveidotu savu 

garu labā praksē, ko atbalsta sirdsapziņas gaisma. 

7 Es daru jūs par "strādniekiem" un dodu jums Savu Mīlestības Sēklu, lai jūs to sētu slimajos, 

cietušajos, ļaunajos; un, ja kāds jūtas necienīgs to saņemt, lai viņš nāk pie Manis, Es zinu, kā padarīt viņu 

cienīgu, lai viņš nejustos nicināts. Sauciet savu Debesu Māti, viņas dievišķā mīlestība palīdzēs jums šajā 

cīņā un aizvedīs jūs visus pie Manis. 

8 Es gribu, lai jūs, cilvēki, kurus Es esmu mācījis, uzņemtos vadīt jaunos ļaužu pūļus, kas nāks pēc 

1950. gada, lai vairotu Manu tautu un gādātu par to, lai tā tiktu pabarota ar Mūžīgās Dzīvības Maizi, kā Es 

to darīju ar jums. 

9 Nepieļaujiet, ka Mans Vārds tiek sagrozīts; esiet modri, lai vienmēr tiktu saglabāta tā garīgā 

nozīme, un pārliecinieties, ka jūsu interpretācija ir pareiza. Sniedziet Manu patiesību, un tā nesīs dzīvību, 

veselību un ticību jūsu brāļiem. Ja Mans Vārds ir gaisma, kas izplūst no Manis, tad tam kā lāpas gaismai 

jāatklājas ikvienā, kas to pazīst. Es piedāvāju jums šo gaismu, jo nevēlos, lai jūs dzīvotu tumsā. 

10 Pilnveidojiet savu garu ar Manu gudrību, stipriniet sevi, lai jūs cīnītos par savu garīgo augšupeju. - 

Jūs, kas esat brīvi no jebkādiem jūtām, sajūtiet Manu glāstu, lai apkārtējo būtņu egoisms neatstātu 

kaitējumu jūsu sirdīs. - Jūs man jautājat: "Kāpēc starp cilvēkiem nav īstas mīlestības? Kāpēc cilvēki 

nepraktizē patiesu labdarību?" Un es jums atbildu: Jo jūs esat iztukšojuši kristāldzidrā ūdens avotu, ko Es 

esmu ielicis jūsu sirdī, jo esat attālinājušies no Manas Bauslības pildīšanas. 

11 Jūs esat sadalījušies un nevēlaties zināt par savu brāļu vajadzībām; jūs uzskatāt sevi par 

svešiniekiem, pat ja dzīvojat zem viena jumta. Tāpēc jūs bijāt pārsteigti, kad dzirdējāt Manu Vārdu, jo tajā 

Es atklāju Savu mīlestību, pacietību un piedošanu visiem Saviem bērniem. 

12 Es nevienam nelieku labvēlību un lūdzu jūs apvienoties, mīlēt cits citu un piedot cits citam. Es 

jums jau esmu devis pietiekami daudz laika, lai pārdomātu un sāktu jaunu dzīvi. Es esmu pieļāvis jūsu 

pagātnes kļūdas un dodu jums iespēju pārvērsties par Maniem labajiem mācekļiem. 

13 Dzīvības Grāmata atveras jūsu priekšā, lai apgaismotu ikvienu prātu. Izpētiet katru tās nodarbību, 

nesaskata noslēpumus visur; šodien viss ir skaidrs prātam. Ielūkojies slepenajos kambarīšos un uzzini 
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visu, ko Es tev piešķiru. Es vairs negribu būt jums nesaprotams Tēvs. Nav nekāda iemesla Mani tā uzlūkot, 

jo visas Manas atklāsmes bija jums saprotamas, un visu Es jums atklāju savlaicīgi. 

14 Neuztraucieties lieki; viss, kas jums šķiet nepieciešams, jums ir līdzi. Es esmu ielicis Savu gaismu 

jūsu garā un uzticējis jums to, kas nepieciešams jūsu ķermeņa saglabāšanai. Visi elementi kalpo jums, es 

visu esmu radījis jūsu atsvaidzināšanai, un viss ir noderīgs, ja jūs to lietojat ar mēru. Jūsu ciešanu un raižu 

iemesls ir cits: gars neatrod mieru šajā tukšajā eksistencē, ko esat radījuši uz zemes, un tā nemiers jums 

par to paziņo. Ja jūs apņemtos patiesi uzlabot savu dzīvi, cik daudz laba jūs varētu izdarīt sev un kā atgūtu 

zaudēto mieru. 

15 Mācekļi, sagatavojieties runāt cilvēcei par mīlestību, piedošanu un taisnīgumu. Aizmirstiet visu, 

kas pieder pasaulei, lai paceltos uz miera un pilnīgas mīlestības reģioniem. 

16 Jūs esat uzklausījuši Manu aicinājumu un meklējat Mani, lai iemācītos Manu mācību; daži lūdz 

dienišķo maizi, citi meklē Mani kā ārstu un padomdevēju. Bet daži nāk tikai tāpēc, lai meklētu Manu 

Vārdu un gribētu atklāt tajā kādu trūkumu, bet Es viņiem saku: Šo vājo punktu, ko jūs meklējat, jūs 

neatradīsiet Manā mācībā. Ja, no otras puses, jūs ieskatīsieties sevī, jūs tur atradīsiet nepilnības. - Tie, kas 

ir rīkojušies šādā veidā, nav atpazinuši Manu klātbūtni, jo viņi spēj interpretēt tikai cilvēku darbus, bet vēl 

nespēj saprast Dieva vēstījumus. Es apgaismoju visus un piedodu viņu neticību. 

17 Es neļaušu nevienam no saviem bērniem apmaldīties vai pat apmaldīties. Parazītiskos augus es 

pārveidoju par augļēdājiem, jo visas radības ir radītas, lai sasniegtu mērķi - pilnību. 

18 Es gribu, lai jūs baudītu Manu darbu kopā ar Mani. Jau iepriekš Es jūs esmu darījis līdzdalīgus 

Savās īpašībās, jo jūs esat daļa no Manis. Tā kā viss pieder Man, Es arī jūs daru par Savu darbu 

īpašniekiem. 

19 Jums visiem gariem Manī ir Dievišķais Tēvs, un, ja Es jums esmu devis cilvēciskus vecākus 

materiālajā dzīvē, tad tas bija tādēļ, lai viņi varētu dot dzīvību jūsu ķermenim un pārstāvēt jūsu Debesu 

Tēvu kopā ar jums. Es jums esmu sacījis: "Mīliet Dievu pāri visam, kas radīts," un esmu piebildis: "Tev būs 

godāt savu tēvu un savu māti". Tāpēc neaizmirstiet par saviem pienākumiem. Ja jūs neesat pateicīgi 

atzinuši savu vecāku mīlestību un jums viņi joprojām ir pasaulē, svētījiet viņus un atzīstiet viņu nopelnus. 

20 Es vēlos, lai jūs būtu ticīgi, lai ticētu garīgajai dzīvei. Ja esat redzējuši savus brāļus aizejam uz citu 

pasauli, nedomājiet, ka viņi ir tālu no jums, nedomājiet, ka esat viņus zaudējuši uz visiem laikiem. Ja 

vēlies atkal apvienoties ar viņiem, strādā, nopelni nopelnus, un, kad nonāksi otrā pasaulē, tur atradīsi 

viņus, kas tevi gaidīs, lai mācītu tev dzīvot garīgajā ielejā. 

21 Mana tauta, vai jūs ticat, ka jūsu Dievs ir tas, kas dod šo vārdu? - Kāpēc tad jūs šaubījāties par 

Mani, kad jūs Mani piesaucāt sāpju gultā, un dziedinošais balzāms uz vietas neizdziedināja jūsu slimību? 

Atcerieties, ka Es jūs pārbaudu daudzos veidos, jo Es gribu, lai jūs būtu stipri, jo, ja jūs esat Mani mācekļi, 

jums jāiztur daudzi pārbaudījumi, lai jums ticētu. 

22 Jūs esat Ābrahāma, Īzāka un Jēkaba pēcnācēji, kuri jums deva lieliskus ticības un paklausības 

piemērus; lai gan jums ir tas pats gars, jums nesanāk būt kā viņiem.- Visos laikos Es esmu pārbaudījis 

Savus mācekļus. Cik reižu es Pēteri pakļāvu pārbaudījumam, un tikai vienā no tām viņš svārstījās. Bet par 

šo rīcību viņu nenosodiet slikti, jo, kad viņa ticība bija iedegusies, viņš bija kā lāpa starp cilvēkiem, 

sludinot un liecinot par patiesību. 

23 Nenosodiet Tomasu; padomājiet, cik daudz reižu jūs varējāt satvert Manus darbus ar savām 

rokām un pat tad šaubījāties. Neskatieties ar nicinājumu uz Jūdu Iskariotu, šo mīļoto mācekli, kurš 

pārdeva savu Skolotāju par trīsdesmit monētām, jo nekad nav bijis lielākas nožēlas kā viņa. Es izmantoju 

katru no tiem, lai atstātu jums mācības, kas kalpotu par piemēru un mūžīgi paliktu cilvēces atmiņā. Pēc 

savas bezkaislības viņi nožēloja grēkus, mainījās un bez ierunām nodevās savas misijas izpildei. Viņi bija 

īsti apustuļi un atstāja piemēru visām paaudzēm. 

24 Nāciet garīgajā ielejā, lai jūs varētu saprast Manu Vārdu. Klausoties Manā mācībā, attālinieties no 

pasaules rūpēm un ļaujiet Manai gaismai apgaismot jūsu garu. Es iedrošinu jūsu ticību un vienmēr jūs 

vadu, lai jūs varētu sagatavoties baudīt mūžīgo dzīvi. 
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25 "Vērojiet un lūdziet," es jums saku atkal un atkal, bet es nevēlos, lai jūs pierastu pie šāda veida 

padoma, bet lai jūs par to domātu un rīkotos saskaņā ar to. 

26 Es jums saku, lai lūdzaties, jo tie, kas nelūdzas, nododas liekām, materiālām un dažkārt 

neprātīgām domām, kas, pašiem to neapzinoties, veicina un baro brāļadarbības karus. Bet, kad jūs 

lūdzaties, jūsu domāšana kā gaismas zobens pārrauj tumsas plīvurus un kārdinājumu slazdus, kas šodien 

iesloga daudzas būtnes; tā piesātina jūsu apkārtni ar garīgu spēku un iedarbojas pret ļaunuma spēkiem. 

27 Nebīstieties cīņas priekšā, nekrītiet izmisumā, ja vēl neesat saskārušies ar panākumiem. 

Apzinieties, ka jūsu uzdevums ir cīnīties līdz galam, bet jums jāpatur prātā, ka tikai ļoti maza daļa no šī 

cilvēces atjaunošanas un garīgās pilnveidošanas darba būs jūsu ziņā. 

28 Rīt jūs atstāsiet savu amatu, un citi nāks turpināt jūsu darbu. Viņi veiks šo darbu soli tālāk, un tā 

Mans Vārds tiks piepildīts no paaudzes paaudzē. 

29 Galu galā visi zari apvienosies ar koku, visas tautas apvienosies vienā tautā, un virs zemes valdīs 

miers. 

30 Lūdzieties, mācekļi, un pilnveidojiet sevi savā paaugstinājumā, lai jūsu pamācības un mīlestības 

vārdi atrastu atbalsi jūsu brāļu sirdīs. 

31 Patiesībā es jums saku: Ja šī tauta ne tikai saprastu savu likteni, bet jau tagad izpildītu savu 

uzdevumu, cilvēce ar savām lūgšanām iegūtu žēlastību. Bet jums joprojām pietrūkst žēlsirdības, lai 

sajustu savus kaimiņus kā īstus brāļus, lai patiesībā aizmirstu rasu, valodu un ticību atšķirības un turklāt 

izdzēstu no savām sirdīm visas aizvainojuma pēdas pret tiem, kas jūs ir aizskāruši. 

32 Ja jums izdosies pacelt savas jūtas pāri šādām lielām cilvēciskām ciešanām, jūsos pacelsies 

visdziļākais un sirsnīgākais lūgums par saviem brāļiem, un šī mīlestības vibrācija, šī jūsu jūtu tīrība būs 

visspēcīgākie zobeni, kas iznīcina cilvēku karu un kaislību radīto tumsu. 

33 Sāpes ir sagatavojušas tevi, Israēls, verdzībā tu esi šķīstījies, tāpēc tu esi piemērots, lai rūpētos par 

cietušajiem. 

34 Uzmanieties, Mana tauta, esiet kā putni, kas vēsta par jaunu dienu un modina tos, kas guļ, lai viņi 

pirmie saņemtu gaismu, un tad Es viņiem saku: Viņš, kas jūs patiesi mīl, jūs sveicina šajā brīdī. 

35 Visi, kas pietuvosies, lai klausītos Mani, jutīs Mana Vārda glāstu, jutīsies svaidīti ar Manu mīlestību 

un apveltīti ar garīgām dāvanām. 

36 Es esmu laimīgs, jo esmu redzējis, ka jūs esat atstājuši visu, lai būtu pie Mana galda, un tas ir 

tāpēc, ka jūs zināt, ka Mans Vārds ir jūsu maize un jūsu svētlaime uz zemes. 

37 Šis norādījums ienāk jūsu sirdī, kur ir dzimuši lēmumi par labklājību un cēlas jūtas. 

38 Ja jūs esat daudz cietuši un raudājuši, līdz bijāt gatavi atvērt Man savas sirds durvis, patiesi Es 

jums saku: kas ir daudz cietis, tas ir gandarījis par saviem pārkāpumiem un viņam tiks piedots. 

39 Cietušas sirdis, apklusiniet savas sāpes un nāciet pie Manis. Apgaismojiet sevi ar sirdsapziņas 

gaismu un ar prieku ejiet pa Manas mācības ceļu. 

40 Kļūstiet veselīgi Manī, aizmirstiet savas bēdas un mīliet. Kam ir mīlestība, tam ir viss; kas saka 

"mīlestība", tas saka visu. 

41 Bet, kad jūs saprotat, ka viss, kas ir nācis no Manis, ir pilnīgs, harmonisks un skaists, jūs jautājat 

sev: "Kāpēc tad Dieva bērni dzīvo, postīdami un postīdami pasauli? Kāds spēks viņus mudina nepareizi 

spriest un iznīcināt, lai gan viņi ir cēlušies no Tēva tīrā avota? Kādi ir šie spēki un kāpēc Dievs ar Savu 

neierobežoto spēku nav apturējis to cilvēku virzību, kuri grauj mieru? Kāpēc Viņš pieļauj ļaunumu starp 

cilvēkiem?" 

42 Klausieties, mācekļi: cilvēkam kā garīgas dāvanas piemīt brīva griba un sirdsapziņa; visi nāk 

pasaulē apveltīti ar tikumiem un var tos izmantot. Viņu garā ir sirdsapziņas gaisma, bet vienlaikus ar 

ķermeņa attīstību attīstās arī kaislības, ļaunās tieksmes, un tās cīnās ar tikumiem. Dievs to pieļauj, jo bez 

cīņas nav nopelnu, un tāpēc tas ir nepieciešams, lai jūs varētu pacelties garīgajā ceļā. Kāds būtu Dieva 

bērnu nopelns, ja viņi necīnītos? Ko jūs darītu, ja jūs dzīvotu laimes piepildītā dzīvē, pēc kā jūs ilgojaties 

pasaulē? Vai jūs varat sagaidīt garīgu progresu, būdami komforta un bagātības ieskauti? - Jūs varētu 

apstāties, jo tur, kur nav cīņas, nav arī nopelnu. 
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43 Bet nesaprotiet nepareizi, jo, runājot par cīņu, es domāju to, ko jūs attīstāt, lai pārvarētu savas 

vājības un kaislības. Šīs cīņas ir vienīgās, kurās es ļauju cilvēkiem savaldīt savu egoismu un materiālās 

vēlmes, lai sirdsapziņas apgaismotais gars varētu ieņemt savu īsto vietu. 

44 Es atbalstu šo iekšējo cīņu, bet ne to, ko cilvēki izvērš, tiecoties pēc pašizpausmes, apžilbināti 

ambīciju un ļaunprātības. 

45 Britu slepkavniecisko karu troksnis un nežēlība ir iznīcinājusi cilvēka sirds jutīgumu, neļaujot 

izpausties augstākām jūtām, piemēram, labdarībai un līdzjūtībai. 

46 Es negribu teikt, ka visi ir tādi, nē, jo vēl ir cilvēki, kuros ir maigums, līdzjūtība un mīlestība pret 

savu tuvāko, kuri iet tik tālu, ka upurējas, lai pasargātu viņu no ļaunuma vai atbrīvotu no kāda 

pārbaudījuma. Ja daži cilvēki jums sniedz šādu palīdzību, ko gan jūsu Debesu Tēvs nedarīs jums, kas esat 

Viņa bērni? Tad kā gan jūs varētu domāt, ka Viņš sūtīs jums sāpes un postu? 

47 Es esmu tas pats Skolotājs, kas Otrajā Laikā jums runāja par ceļu uz Debesu Valstību; Es esmu tas 

pats Kristus, kas gadsimtu gaitā sludina patiesību, mūžīgās mācības, kuras ir nemainīgas, jo tās ir 

atklāsmes, kas nāk no Mana Gara. 

48 Pazīstiet Manī Tēvu, jo patiesi Es jums saku: Kristus ir viens ar Tēvu no mūžības, pirms vēl bija 

pasaules. Otrajā Laikā šis Kristus, kas ir viens ar Dievu, kļuva par cilvēku uz zemes Jēzus svētlaimīgajā 

miesā un tādējādi kļuva par Dieva Dēlu, taču tikai attiecībā uz Savu cilvēcību, jo es jums vēlreiz saku, ka 

pastāv tikai viens Dievs. 

49 Dažreiz jums šķiet, ka es pārāk daudz runāju ar jums no gara un aizmirstos par jūsu cilvēciskām 

vajadzībām un rūpēm. Uz to es saku: "Meklējiet Dieva valstību un Viņa taisnību, un pārējais jums tiks dots 

virsū. Tad pie jums iestāsies miers, miers, sapratne, piedošana un mīlestība, un materiālajā sfērā jums 

būs viss pārpilnībā. 

50 Es zinu un saprotu visas jūsu vajadzības un uzņemos atvieglot visas jūsu rūpes saskaņā ar Savu 

gribu, un, ja jūs reizēm jūtaties vīlušies, jo Es jums uzreiz nepiešķīru to, ko lūdzāt, jūs neesat mazāk mīlēti 

Tēva dēļ; tas notika tāpēc, ka jums tas ir ļoti izdevīgi. 

51 Daudzi no Maniem mazajiem bērniem savas ciešanas piedēvē likteņa netaisnībai un uzskata, ka 

Tēvs viņus ir aizmirsis. Tagad es jums jautāju: Kādam nolūkam Mans Vārds jums ir kalpojis? Vai jūs 

domājat, ka Kungam, dzīvības Autoram, nav spēka novērst jūsu slimības vai ka Viņš nevar jums palīdzēt 

materiālā ziņā, kas nepalīdz jūsu garīgajā augšupejā? 

52 Es jums dodu tikai to, kas ir jūsu labā. Cik daudz lūgumu jūs izsakāt, kas jums sagādātu tikai 

nelabvēlīgus apstākļus vai nelaimi, ja tie tiktu apmierināti. 

53 Cilvēks, kurš paļaujas uz Dievu un svētī savu likteni Viņa priekšā, nekad to nepelē un nepieprasa 

to, kas viņam nav dots. 

54 Kad viņš ir nabags vai slims un viņa sirds cieš, viņš ar paļāvību cer uz sava Kunga gribu. 

55 Reizēm jūs Man sakāt: "Kungs, ja man būtu viss, ja man nekā netrūktu, es piedalītos Tavā garīgajā 

darbā un nodarbotos ar labdarību." Bet ziniet, ka jūs kā cilvēki esat nepastāvīgi un ka visi šodienas 

lēmumi, jo jums nekas nepieder, mainītos, ja es jums piešķirtu visu, ko vēlaties. 

56 Tikai Dieva mīlestība uz Viņa bērniem ir nemainīga. 

57 Es jau iepriekš zinu, ka jūs pazustu, ja Es jums dotu bagātīgas dāvanas, jo Es zinu jūsu izvēles un 

vājības. 

58 Es zinu, ka tad, kad cilvēkam ir materiālo labumu pārpilnība, viņš attālinās no Dieva, jo viņš vēl 

nespēj un nav gatavs saprast savu Kungu. 

59 Apzinieties, cik ļoti es jūs mīlu, un neaizmirstiet jūs, es tikai nevēlos, lai jūs aizietu bojā. 

60 Atgriezieties no pasaules tukšībām, nāciet pie Manis ar pārliecību, ar mīlestību, nevis ar sāpēm. 

61 Neatkāpieties no ticības, kad jums ir trūkums, jo, ja jūsu garīgajai attīstībai būtu izdevīgi 

atbrīvoties no nabadzības, Es jums dotu visu pārpilnībā. 

62 Atcerieties, ka Tēvs vada savu bērnu likteni ar visaugstāko taisnīgumu un pilnību. 

63 Šie ir pārbaudījumu, sāpju un rūgtuma laiki, laiki, kad cilvēce cieš no savstarpējā naida un ļaunās 

gribas sekām. 
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64 Redziet kaujas laukus, kur dzirdat tikai ieroču dārdoņu un ievainoto ciešanu saucienus, sakropļoto 

līķu kalnus, kas agrāk bija spēcīgi jaunu cilvēku ķermeņi. Vai varat iedomāties, kā viņi pēdējo reizi apskauj 

savu māti, dzīvesbiedru vai dēlu? Kurš var novērtēt šo atvadu sāpes, ja pats nav dzēris šo kausu? 

65 Tūkstošiem un tūkstošiem vecāku, sievu un bērnu ir redzējuši, kā viņu mīļotie dodas kara, naida 

un atriebības laukos, spiesti dažu cilvēku alkatības un augstprātības, bez gaismas un bez mīlestības pret 

tuvāko. 

66 Šie jauno un enerģisko vīru leģioni nav varējuši atgriezties savās mājās, jo ir palikuši saplosīti 

laukos, bet redzi, zeme, Zemes Māte, žēlsirdīgāka par cilvēkiem, kas valda pār tautām un domā, ka ir savu 

līdzcilvēku dzīvju kungi, ir atvērusi savas miesas, lai uzņemtu un ar mīlestību viņus apklātu. 

67 Redziet visu vecumu vīriešu, sieviešu un bērnu karavānas, kas bēg no iznīcības, noguruši meklē 

patvērumu un mieru. Viņu kājas jau ir sasistas un asiņojošas, viņu sirdis vairs nespēj pretoties sāpēm, bet 

viņu būtības dziļumos joprojām ir saglabājusies cerības dzirksts. 

68 Lūdzieties, cilvēki, lūdzieties par viņiem, un Mana maigums, kas apvienojas ar jūsu domām, 

nolaidīsies pār viņiem, lai viņus aizsargātu un pārklātu ar Manu mīlestības apmetni. 

69 Padomājiet par brāļu karu cēloni un to radīto postu, un jūs sapratīsiet, ka neesat tik nožēlojami, 

kā jums šķiet. Tad jūsu sūdzības beigsies, un jūs Man vairs neteiksiet: "Kungs, es esmu visnelaimīgākais uz 

zemes, vai tas ir tāpēc, ka Tu mani esi aizmirsis?" 

70 Redziet, kā karš iznīcina visu! 

71 Redziet šos vecos vecākus, kas gaida mīļoto cilvēku atgriešanos; pie viņu vārtiem slēpjas bads, un 

vientulība ir viņu pavadonis. 

72 Tiem, kuriem pietika spēka, lai staigātu, nācās bēgt, bet invalīdiem bija jāpaliek un jāsamierinās ar 

to, kas ar viņiem notika. Viņu drūmās domas kļuva gaišākas tikai tad, kad viņi lūgšanā lūdza Mani: "Kungs, 

neatstāj Mani!". 

73 Tikai es zinu, kādas sāpes slēpj cilvēku ļaunuma pamestās mātes. 

74 Es esmu vienīgais, kas viņu dzīves klusumā un vientulībā stāstu, ka viņi nav pamesti Manā 

Valstībā. 

75 Lūdzieties, Mana tauta, un padomājiet par augstprātību un ambīcijām, kas dīgst to cilvēku 

smadzenēs, kuri ir atnesuši postu, izmisumu un nāvi citiem, kuri nav pie tā vainīgi. 

76 Vai, pārdomājot Manus vārdus, jūs joprojām domājat, Mana tauta, ka esat visnelaimīgākie uz 

zemes? Jūs Man atbildat: "Nē, Skolotāj, mēs kļūdījāmies, jo aizmirsām par citiem un domājām tikai par 

sevi, domādami, ka cīņa par dienišķo maizi ir tas rūgtākais kauss, ko var izdzert." 

77 Uz to es jums saku, ka jūs jūtaties bagāti, jo dzirdat dievišķo Vārdu, kas jūs baro un stiprina, un jūs 

joprojām baudāt nelielu mieru. 

78 Jūs joprojām varat rēķināties ar dažām atpūtas dienām, bet pat šo zemes stūri satricinās sāpes, 

tāpēc šajā pasaulē vairs nebūs vietas, kas nebūtu attīrīta. 

79 Viss, ko jums teica mans apustulis Jānis, tagad piepildās vārds pēc vārda un notikums pēc 

notikuma. 

80 Visas šīs pazīmes, pārbaudījumi un nelaimes, no kurām cilvēce cieš, ir taustāmākais pierādījums 

tam, ka viens laikmets tuvojas beigām, lai dotu vietu jaunam laikmetam. Tas nav pirmais gadījums, kad ar 

jums notiek šādi notikumi, bet, ja jūs Mani saprastu un būtu sagatavojušies, jūs šo pārejas soli spertu 

mierīgi, bez satraukuma. 

81 Tuvojaties gadsimta vidum un esat piedzīvojuši daudz ko. Kādi pārsteigumi, notikumi un 

pārbaudījumi jūs sagaida nākamajā pusgadsimtā? 

82 Es jums saku tikai to, ko daudzkārt esmu teicis Saviem otrās ēras apustuļiem: "Uzmanieties un 

lūdzieties, lai jūs neiekristu kārdinājumā!" 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 10  
1 Atbildiet uz savas sirdsapziņas jautājumiem šajā svētīgajā stundā, jo ir tiesas laiks. 

2 Jūs esat sava Tiesneša priekšā, jo Man ir nepieciešams, lai uz mirkli pieskartos jums ar Savu 

taisnību, bet patiesi, Es jums saku, Mans spriedums ir mīlošs un taisnīgs. 

3 Es jums visu laiku sniedzu lieliskus pierādījumus, ka dzīvoju jūsu vidū. Kāpēc jūs visi neticat Man? 

Vai jūs vēlaties, lai Es jūs pametu cilvēku ļaunuma patvaļai? - Neaizbrauciet uz pasaules ceļiem. Nāciet pie 

Manis, Es esmu ceļš, kas ved jūs uz patiesu laimi. 

4 Es esmu uzticējis jūsu tautai miera, nevis kara misiju; saprotiet, ka tajā skan Mans Dievišķais 

Vārds, kurā Es jums esmu atklājis, ka Jaunā Jeruzaleme atrodas Garīgajā ielejā, un tajā (Jaunajā 

Jeruzālemē) visiem gariem ir jāienāk garīgās augstākās attīstības ceļā un jākļūst par tās iemītniekiem. 

5 Līdz pat šai dienai jūs vēl joprojām rādāt Man savas klētiņas ar maz sēklu, un tas ir tāpēc, ka jūs 

neizmantojat tos laukus, kurus Es jums pakāpeniski sagādāju. Jūsu brāļi mirst jūsu acu priekšā, bet jūs 

paliekat neskarti. 

6 Vai jūs nedomājat, ka šādā veidā jūs slēpjat Manu Likumu? Tu labi zini, ka tu esi tas, kurš jau sen 

noslēdza derību ar Mani, derību, kas palika ierakstīta Dzīvības grāmatā. 

7 Jūsu sirds atzīst, ka jūs joprojām esat kā apjukuši kareivji. 

8 Klausieties Mani, cilvēki, jo nāks pārbaudījumi, un tie jūs atmodinās un dos jums tēraudu, kura 

jums trūkst. 

9 Ir nepieciešams, lai jūsu ticība un zināšanas kļūtu lielas, lai jūs saprastu, ka šajā dzīvē jums ar 

savām domām un lūgšanām ir jābūt miera uzturētājiem. 

10 Jums sākas jauns gads, par kuru jūs atskaitīsieties Man. Es dodu jums šo laiku, lai jūs sagatavotos 

un cīnītos. 

11 Kad jūs sagatavosieties, jūs nesaplēsīsieties un neizjutīsiet sāpes savā sirdī. Bet ar nepaklausību 

neizaiciniet Manu taisnību, jo tad jums noteikti nāksies dzert rūgtuma biķeri. 

12 Kļūstiet par Maniem strādniekiem, jo lauki gaida jūsu mīlestības sēklu. Elija, nenogurdināmais 

Gans, jau ir sagatavojis ceļus un laukus, lai jūs varētu ņemt rokās darba rīkus un sākt strādāt laukus. 

13 Jūsu darbs ir ļoti delikāts, taču tas nebūs ne grūts, ne nogurdinošs. Manas taisnības baltās saules 

priekšā Marijas mātes mātes apmetnis vienmēr būs kā labvēlīgs mākonis, sniedzot jums debesu 

aizsardzību, bet Mana balss, līdzīga putnu treļļošanai un čivināšanai, priecēs jūs, lai padarītu jūsu darbu 

patīkamu. 

14 Mīļotie mācekļi, Mana Balss ir nenogurstoši uzrunājusi jūs trešajā laikmetā, Mans Vārds parādījās 

kā spoža bāka, rādot ceļu pazudušajiem bēgļiem. 

15 Ar Savu mācību Es esmu jums devis garīgo spēku ne tikai pārdzīvot šīs pasaules pārdzīvojumus, 

bet arī izpildīt garīgo uzdevumu, ko esat uzņēmušies šajā laikā. 

16 Ne visi jūs uzņems ar atvērtām rokām, kad izplatīsiet Manu mācību; daži uzliks lamatas, lai jūs 

sagrautu. 

17 Kara sāksies, jo tāpat kā ir tie, kam ir vara darīt labu, tā ir arī tie, kam ir vara darīt ļaunu. 

18 Es jūs šķīstu un sagatavoju garīgi un fiziski, lai jūs varētu saprast Tēva iedvesmu un vēlāk nodot to 

saviem brāļiem tādā pašā tīrībā, kādā Es jums to nodevu. 

19 Jūs pierādīsiet, ka šī mācība nav teorija, ka tā nav pārņemta no grāmatām, ka tā savā patiesībā 

satur Svētā Gara vēsti. 

20 Es jūs sagatavoju, jo dzīve uz zemes mainīsies katru dienu, un tas, kas šodien ir "miers", rīt būs 

karš; tas, kas šodien cilvēkiem šķiet "gaisma", rīt viņus novedīs līdz maldiem. Cilvēce gatavo savus 

daudzos ieročus cīņai; vai jums ir gatavi savi. 

21 Lūgšanā un praktizējot Manu mācību, cilvēki atradīs gaismu. Rīkojoties saskaņā ar Manu Likumu, 

Mani jaunie karavīri atradīs spēku, un, kad pienāks sāpju dienas, jūs apvienosieties, lai iedrošinātos un 

lūgtos par visiem. 
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22 Mans likums šajā laikā būs glābšanas šķirsts. Patiesībā es jums saku: kad plūdu ūdeņi izplūdīs 

ļaunuma, sāpju un posta ūdeņus, citu tautu ļaudis gariem vilcieniem ieradīsies šajā zemē, piesaistīti tās 

garīguma, viesmīlības un miera; un, kad viņi būs iepazinuši šo atklāsmi un ticēs tam, ko Es kā Svētais Gars 

Savā jaunajā atnākšanā esmu runājis, Es arī viņus saukšu par "izraēliešiem pēc Gara". Šo ļaužu vidū būs 

Mani vēstneši, kurus Es sūtīšu atpakaļ pie viņu tautām, lai tie nestu Mana Vārda dievišķo vēsti saviem 

brāļiem. Taču ne visi nāks uz šo tautu, lai iepazītu mācību, ko Es jums atnesu, jo daudzi to saņems garīgi. 

23 Tad jūs redzēsiet, cik daudzi, kas nekad nav Mani dzirdējuši, līdzīgi lielajiem apustuļiem, celsies 

ticības, mīlestības un dedzības pilni, neņemot vērā bailes un aizspriedumus, kurus jūs neesat spējuši 

pārvarēt, un ieies visur, kur atvērsies durvis, lai liecinātu par Manu Vārdu. Viņi nebaidīsies no sektām un 

reliģijām, jo neuzskatīs tās par ienaidniekiem, bet gan par brāļiem. 

24 Uz nevienu šajā ceļā neskatieties kā uz svešinieku, pieņemiet savus brāļus ar atvērtām sirdīm un 

dodiet viņiem norādījumus, ko Es jums esmu devis. 

25 Vēlāk, kad Mani sūtņi būs izklīduši pa visu pasauli, viņi visi jutīsies vienoti savā misijā. 

26 "Strādnieks" apstrādās zemi, iekops rindas un iestrādās tajā savu sēklu ar ticību un ilgām, lai 

iegūtu bagātīgu ražu. Bet Skolotājs jums saka: vienmēr atcerieties izvēlēties piemērotu augsni, lai sēkla 

neizdīgtu. Jūs vienmēr pļausiet augļus, kas atbilst mīlestībai, ar kādu esat tos kopuši. 

27 Jūs visi varēsiet būt "strādnieki Manā laukā", bet pirms tam ir nepieciešams izjust un saprast šo 

uzdevumu. 

28 Šis darbs ir noņemt tumšo apsēju no nezinātājiem un fanātiķiem, lai mācītu viņiem, ka Es esmu 

Vienīgais Dievs, kam visiem ir jākalpo. Es jūs gatavoju parādīt sevi kā piemēru citiem, jo jūs spējāt atvērt 

acis gaismai un pazemīgi atzīt, ka bijāt nezinoši. 

29 Caur jums Es sēšu Savu sēklu un vēlāk pļausim Savu Likumu piepildījuma augļus. Jūsu brāļi jums 

jautās, kā jūs saņēmāt šo mācību, kāda ir Manu pasludinājumu būtība un kāpēc jūs ejat šo ceļu, un uz 

katru jautājumu jums būs jāatbild pilnīgi patiesi. Jo, ja jūs nezināt, kā sevi aizstāvēt ar patiesību, jūs 

nebūsiet stipri un paliksiet kā zaudētāji; tad sēkla nespēs dīgt. 

30 Es negribu, lai jūs pēc tam, kad būsiet novērsušies no pasaules kārdinājumiem, lai klausītos Mani, 

un būsiet saukti par Maniem mācekļiem, nevarētu gūt ražu cīņas beigās. Nebūtu godīgi, ja jūs gūtu 

vilšanos un rūgtumu tikai tāpēc, ka jūs laikus neiemācījāties aizstāvēt Manu Darbu, to studējot un izzinot, 

lai spētu stāties pretī pārbaudījumiem. 

31 Mana mācība ir viena mācība, kas gudri pasniegta daudzos veidos, lai jūs to saprastu, un kurai 

jums nav nekā, ko piebilst. Un, lai gan tas ir likums, Es negribu jums to uzspiest, jo jūs nonāktu liekulībā; 

jūs izrādītu izpildi, bet ar savu rīcību pārkāptu Manu likumu. 

32 Es esmu ielicis jūsu būtībā sirdsapziņu, lai tā būtu jūsu ceļvedis visos jūsu ceļos, jo sirdsapziņa spēj 

atšķirt labo no ļaunā un taisnīgo no netaisnīgā. Ar šo gaismu jūs netiksiet maldināti, un jūs nevarēs saukt 

par nezinātājiem. Kā spirituālists varētu maldināt savu tuvāko vai censties maldināt sevi, ja viņš zina 

patiesību? 

33 Otrajā laikmetā kāds bagāts jauneklis piegāja pie Jēzus un sacīja Viņam: "Mācītāj, es ticu, ka esmu 

pelnījis Tavā apsolīto valstību, jo es rīkojos saskaņā ar Tavu mācību." Jēzus viņam jautāja: "Vai tu pildi 

bauslību?" Un jauneklis atbildēja: "Jā, Kungs, es gavēšu, labi izturos pret saviem brāļiem, nevienam 

nedarīšu ļaunu un daļu savas mantas atdodu tempļa uzturēšanai." Tad Jēzus viņam sacīja: "Ja gribi Man 

sekot, tad atdod nabagiem, kas tev ir, un seko Man." - Bet tas bija tik daudz, kas piederēja jaunietim, ka 

viņš negribēja atteikties no bagātības un gribēja nošķirties no Tā Kunga. Viņš domāja, ka ir piepildījies, un 

maldināja sevi. 

34 Cik bieži esmu jums teicis: praktizējiet aktīvu tuvākā mīlestību, lai šis tikums kļūst redzams, bet 

nelietojiet to tikai izrādīšanai, jo tad tā vairs nebūs nesavtīga palīdzība, un jūs maldināsiet paši sevi. 

35 Mācekļi, ja nevēlaties nonākt kļūdās Manas mācības praktizēšanā, pārbaudiet savu rīcību ar 

sirdsapziņas palīdzību; ja tā jūs apsūdz, pārbaudiet sevi no pašiem pamatiem, atrodiet kļūdu un izlabojiet 

to. Jūsu sirdsapziņa ir spogulis, kurā jūs varat redzēt, vai esat patiesi vai ne. 
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36 Spirituālists ir atpazīstams pēc viņa rīcības, kurai, lai tā būtu patiesa, ir jābūt sirdsapziņas diktētai. 

Kas tā rīkojas, tas savā garā jutīsies attaisnots saukt sevi par Manu mācekli. 

37 Kas Mani varēs maldināt? - Neviens. Bet es jūs vērtēju nevis pēc tā, ko jūs darāt, bet pēc nodoma, 

ar kādu jūs to darāt. Es esmu jūsu sirdsapziņā un ārpus tās. Vai jūs domājat, ka es nevaru zināt jūsu rīcību 

un tās nolūku? 

38 Gatavojieties cīņai, lai Mana tauta netiktu pārprasta jūsu sliktās rīcības dēļ, jo bieži vien no jums 

būs atkarīga Manas mācības atzīšana vai neatzīšana. Bet es jums jautāju: Kas spēs aizēnot Manu Vārdu, jo 

tas pats ir Patiesība, jo tas ir tīrība un pilnība? - Nekas. Taču, ja jums trūkst piepildījuma, jūs varat palaist 

garām iespējas nopelnīt nopelnus un pacelt savu garu. 

39 Ja kāds nepazīst Manu patiesību, tad tas ir tāpēc, ka viņš nav nācis dzert no gudrības avota, kas ir 

Mans Vārds un kas pārplūst ar kristālūdeni ikvienam slāpstošajam. 

40 Patiesība, ko Es atklāju pirmajiem, patriarhiem, praviešiem un taisnajiem, ir tā pati, ko Es jums 

šodien pasniedzu, jo Mana mācība, ko jūs saņemat, ir visu laiku likums. Es tikai mācu jums ceļu, lai jūs 

varētu turpināt savu dzīves ceļu uz mērķi. 

41 Mācekļi, šeit ir Mans Vārds, kurā jūs vienmēr atradīsiet Manu patiesību, taču, ja jūs to kļūdaini vai 

sarežģīti interpretēsiet, ja jūs mainīsiet Manu mācību vai neskaidri pasniegsiet to (garīgi) 

trūkumcietējiem, jūs novāksiet sliktu ražu. 

42 Esiet uzmanīgi, kā jūs nododat Manu mācību un kā par to runājat, jo jūs esat atbildīgi par ļoti lielu 

mantojumu. 

43 Es esmu sēklas īpašnieks, bet jūs esat strādnieki, lai tā dīgst, zied un nes augļus, kā Es esmu jums 

mācījis. 

44 Tomēr nejūtieties kā kalpi vai vergi. Jūtieties brīvi mīlēt un strādāt Manā darbā. Es esmu gaisma, 

kas apgaismo ceļus, un jūs esat tie, kas izvēlas ceļu. 

45 Ja kāds staigā kā akls un neredz šo gaismu, ja kāds ir lēnprātīgs un tādēļ to neatrod, ja kāds 

novirzās no ceļa, tad nevaino Mani, jo, lai kur jūs atrastos, Es uzrunāju jūs dažādos veidos. Apzinieties, ka 

tam, kurš vēlas Mani atrast, ir jāpieliek pūles. 

46 Mans Vārds ienāk jūsu sirdī kā kvieši auglīgā augsnē, un, kad jūs to saņemat, jums jāpanāk, lai tas 

ziedētu un vairotos. 

47 Studējiet šo Vārdu, lai jūs zinātu tā saturu, un rīkojieties saskaņā ar to, lai apzinātos tā vērtību; un 

nepaturiet zināšanas, ko iegūsiet studējot, tikai sev, bet dariet tās zināmas cilvēcei. Jūs ar prieku 

redzēsiet, ka jūsu brāļi to labi uztver, un redzēsiet, kā viņi pamostas mīlestībā un ticībā. 

48 Pēc šī laika cilvēki nāks pie jums, meklējot Manu mācību, un, nedzirdējuši Manu Vārdu, kas 

nodots caur "mutes mutēm", viņi zinās, ka Es esmu atnācis vēlreiz, un būs pārliecināti, ka Es esmu 

uzrunājis cilvēci šādā formā. 

49 Pienāks brīdis, kad Mans Vārds izplatīsies visās tautās, un Mani šajā laikā dotie baušļi iegūs dzīvību 

un spēku cauri gadsimtiem. Ikviens, kurš sevi sagatavos, sajutīs Manu klātbūtni savā garā, un beidzot 

cilvēks paklausīs Manam likumam. Viņš pareizi sapratīs brīvības jēgu un darīs taisnīgus darbus Mana 

Dievišķā Likuma ietvaros. 

50 Es atkal atstāju jums pēdas, lai jūs varētu sekot Man. Kad dodaties meklēt cilvēkus, lai nestu 

viņiem Labo vēsti, nelūdziet, lai viņi jūs uzklausa. 

Pildiet savu uzdevumu ar cieņu, un tie, kas jums tic, būs tie, kurus Es esmu izvēlējies, lai darītu no 

viņiem Savus mācekļus. - Izplatīsies baumas, ka Skolotājs ir atgriezies, lai aicinātu Savus jaunos apustuļus, 

un jūs liecināsiet par šīm izpausmēm, atklājot viņiem, ka arī jūs esat atgriezušies uz zemes, jūs, kas bijāt 

kopā ar Mani Otrajā Laikā un dzirdējāt Manu Vārdu Galilejā un Jūdejā. Bet, ja viņi šaubās par jums, sakiet 

viņiem, lai viņi pārdomā Manus vārdus un pravietojumus, kas doti Maniem apustuļiem, un tad viņi 

sapratīs, ka tā ir patiesība. 

51 Jums, kas Mani dzirdat, Es dodu Savu Vārdu ar balss nesēju starpniecību; vēlāk nāks citas 

paaudzes, kas pētīs visu, ko Es esmu runājis un kas tiks saglabāts drukātā veidā un piepildīs biezus 

sējumus. 
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52 Es esmu Dzīvība, un Es jūs atdzīvinu ik mirkli, bet Man ir jācīnās ar jūsu idejām un domām. Jūsu 

darbi nes jums sāpes un nāvi, un jūs nezināt, kā meklēt Mani, lai kļūtu stipri labajā. Kāpēc jūs nenākat pie 

Manis? Kurš ir Mani aicinājis un nav sajutis Manu Klātbūtni? Cik ļoti es tevi mīlu un vienmēr esmu mīlējis! 

Vēl pirms Es jūs radīju, Es jūs mīlēju Sevī, un no brīža, kad jūs iznāca no Mana Gara, jūs saņēmāt Manas 

dāvanas un Manus baušļus visiem laikiem. 

53 Zeme, pa kuru jūs šodien staigājat, nav jūsu mūžīgās mājas, tā nav apsolītā zeme; tādēļ jūs 

vienmēr ilgojaties pēc citas, augstākas dzīves, jūs tiecaties pēc pilnības, jo tā jums nāk kā mūžīgs 

mantojums; tas ir pacēluma stāvoklis, ko jūsu gars sasniegs pēc lielām cīņām. Neapmierinieties ar zemes 

labumiem, jo jūs zināt, ka jums ir lemts iepazīt perfektu, garīgu dzīvi ar visām tās žēlastībām un 

skaistumu. 

54 Negaidiet, ka jūsu brāļi atjaunosies tikai caur Manu Dievišķo Darbu, par to necīnoties. Jūsu 

uzdevums ir strādāt, lai veidotu pamatus jaunai cilvēcei, kas mīl un ievēro Manu Likumu. Lai to paveiktu, 

jūsu labākais ierocis ir lūgšana. 

55 Es runāju ar visu cilvēku prātiem un sirdīm, Es tos audzinu, un pienāks laiks, kad viņi spēs 

savienoties ar Mani gars ar garu, un tad starp Tēvu un Dēlu nebūs noslēpumu. Sagatavojieties tam 

laikam, kad Es vairs nedarīšu Sevi zināmu caur cilvēka prātu. 

56 Pierakstiet Manu Vārdu nākamajām paaudzēm un piesargieties no tā, lai pienācīgi neizpildītu 

Manus rīkojumus. Es negribu, lai Mani jaunie mācekļi, tie, kas iepazīs Manu Vārdu tikai no Rakstiem, 

atrastu nepilnības Manā mācībā, jo jūs neesat pietiekami sagatavoti. Tā ir Mana Griba, lai viss Mana 

Darba saturs un patiesība tiktu ietverta šajās lappusēs. Šajā grāmatā, ko Es jums esmu uzticējis, Es esmu 

apvienojis Savu trīs reizes atklāto Vārdu, un visu, kas ir palicis apslēpts vai apvīts noslēpumā, jūs 

sapratīsiet, kad no gara uz garu apvienosieties ar Manu Dievišķību. 

57 Patiesi Es jums saku, ja jūs ticat, ka Mana Manifestācija šajā laikā nav notikums un ka līdz ar jūsu 

izzušanu Mans Darbs būs beidzies, tad jums nav ne jausmas par tā apjomu, ne arī par to, ka esat redzējuši 

Sestā Zīmoga gaismu, kas apgaismo un atdzīvina visas radītās lietas un iezīmē jaunu posmu gara 

pilnveidošanā. 

58 Ja jūs redzētu sava gara pazemību, klausoties Manu Vārdu, jūsu "matērija" apvienotos ar to pašu, 

veidojot vienotu gribu, bet ķermeņa apvalks ir šķērslis jūsu garīgajam progresam. Saskatiet tajā cīņu un 

tajā nepieciešamos nopelnus savam garīgajam pacelšanās procesam. 

59 Kad dzīves pārbaudījumi jūs nomāc, turieties pie Manis, un jūs būsiet stipri, un neviens nesagraus 

jūsu mieru un neatņems jums mantojumu. 

60 Es vēlos, lai jūs vienmēr degtu savā mīlestībā, lai jūs nebūtu kā kapi, kas ir karsti tikai tik ilgi, 

kamēr saule sūta savus starus, un atkal atdziest vakarā, kad tā paslēpjas. 

61 Ne tikai aizkustinieties, kad dzirdat Manu Vārdu, bet mīliet Mani un mīliet cits citu vienmēr, kā Es 

jūs mīlu. 

62 Pateicīgās sirdīs esmu dzirdējis šādu lūgšanu: "Kungs, nenogurstoši Tu dāvā mums tik daudz 

labumu." Bet es jums saku: Es esmu jūsu Tēvs un redzu jūsu vajadzības. Kā gan lai tavā lūgšanā Mans Gars 

nebūtu aizkustināts? Es esmu jūs mierinājis jūsu guļamistabas vientulībā un apgaismojis, lai jūsu garīgā 

lūgšana būtu noderīga. 

63 Savu mācekļu sirdīs Es atstāju piemiņas grāmatu, lai pēc 1950. gada, kad Mans Vārds vairs netiks 

uzklausīts caur cilvēka prātu, tieši viņi būtu tie, kas nesīs Manu vēsti cilvēcei. 

64 Cik daudz mācību jūs esat dzirdējuši un apguvuši šajos neuzkrītošajos lūgšanu namos, kur Mans 

Vārds kļūst zināms, lai gan tajos nav ne rituālu, ne altāru, ne tēlu; šeit jūs vairs nejutāt tukšumu savās 

sirdīs. 

65 Svētīgi jūs, kas esat klausījušies Mani lēnprātīgi un pazemīgi, jo rīt jūs pārsteigsiet ļaužu pūļus ar 

sava vārda dziļo nozīmi. 

66 Mācekļi, tagad ir pienācis laiks, lai jūs apzinātos Mana Darba diženumu un tīrību, lai nākotnē, kad 

jūs to sludināsiet, jūsu rīcība atbilstu Manai Mācībai. 
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67 Šiem ļaudīm tuvojas ļaužu pūļi; es negribu, lai tie pārsteigtu jūs, rīkojoties netaisni, jo viņi varētu 

sacīt: "Vai tie ir Kunga jaunie mācekļi?" 

68 Pēc tam, kad esmu jums tik daudz runājis, es nevēlos, lai viņi atrastu jūsu labajiem darbiem tukšu 

klēti. 

69 Rīt jūs iztaujās un pārbaudīs cilvēki, kuri vēlas redzēt jūs vājā stāvoklī, lai jūs apsūdzētu un 

noliegtu Manu Patiesību. 

70 Negaidiet, ka Mans Vārds, kas uzrakstīts grāmatās, viens pats paveiks cilvēces atgriešanas 

brīnumu; ir nepieciešams, lai Mani lielie karavīri celtos, lai apzīmogotu un apstiprinātu Manu Patiesību ar 

savu ticību, drosmi un mīlestību kā ieročiem. 

71 Jums nebūs jājautā, vai ceļš ir brīvs, vai nav, un jums nebūs jāmeklē pūļi, jo Es uzņemšos to, lai 

jūsu ceļā nostādītu trūkumcietējus. 

72 Ir nepieciešams, lai cilvēces vidū rastos cilvēki, kas atzīst Mana Likuma diženumu un veicina tā 

atzīšanu. 

73 Jūs, kas esat Mani dzirdējuši šinī laikā, esiet lieli ar pazemību, ar Manu Vārdu, ar savu tikumu un 

Manu Likumu labu pildīšanu! Bet nedomājiet, ka jūs būsiet vislielākie cilvēces vidū, jo esat Mani 

dzirdējuši. Cik daudzi, kas ir tālu no Manas mācības, dienā, kad viņi jūs dzirdēs, jūsu liecības pietiks, lai 

paveiktu lielākus darbus nekā jūs. 

Jūs par to ļoti priecāsieties, jo šie darbi būs jūsu piepildījuma augļi. 

74 Tagad Es stiprinu jūs un aizvēru brūces, ko cilvēce jums nodarīja, lai jums būtu nepieciešamais 

tērauds, kad sāksies cīņa. 

75 Apzinieties, ka Sestā Zīmoga gaisma apgaismo jūs, Sestais Svečturis apgaismo cilvēci, bet, lai gan 

visi ir izgaismoti ar šo gaismu, daži apzinās, ka dzīvo nozīmīgā laikā, bet citi ļauj visām mācībām iet garām 

bez ievērības. 

76 Kāpēc, ja jūs visi esat radīti vienādi, jums visiem nepiemīt ticība? - Jūsu brīvās gribas un atšķirīgās 

gara attīstības dēļ. Tāpēc, kamēr vieni cer, ka viņus vadīs augstāka gaisma un augstāks spēks, citi paļaujas 

uz to, ko uzskata par saviem spēkiem, un, kad to trūkst, jūtas pazuduši. 

77 Jau sen no Manis ir nācis jūsu gars, taču ne visi ir vienādi attīstījušies garīgās attīstības ceļā. 

78 Visi likteņi ir atšķirīgi, pat ja tie ved uz vienu un to pašu mērķi. Vieniem šie pārbaudījumi ir 

rezervēti, citiem šie. Viens radījums iet vienā virzienā, cits - citā. Jūs visi neesat radušies vienā un tajā 

pašā brīdī, un jūs visi neatgriezīsieties vienā un tajā pašā laikā. Daži iet priekšā, citi aiz muguras, bet 

mērķis gaida jūs visus. Neviens nezina, kurš ir tuvu tai un kurš tālu no tās, jo jūs vēl esat pārāk mazi, lai to 

zinātu; jūs esat cilvēki, un jūsu iedomība varētu būt jūsu bojāeja. 

79 Tēvs jums visiem saka, lai jūs izturat, un tiem, kam ir ticība, Viņš saka, lai tie apgaismo ceļu tiem, 

kas staigā tumsā. 

80 Dziļi pārdomājiet savu dzīves gaitu, un jūs redzēsiet, ka reizēm esat gājuši enerģiski, reizēm lēni, 

reizēm esat krituši un tad atkal cēlušies, līdz beidzot jums izdevies spert drošāku un stingrāku soli. 

81 Es vienīgais zinu jūsu attīstību, lai gan man jums jāsaka, ka patiesi augstākā garā ir zināšanas par 

savu attīstību, bet tas nav iedomīgs. 

82 Pateicoties intuīcijas dāvanai, jūs varat zināt, vai jūsu gaita ir pārāk lēna, vai arī esat elpu 

aizraujošā solī, vai esat apstājies, vai, jūsuprāt, esat ieguvis stingru pamatu. 

83 Tikai pēc sirdsapziņas jūs varat zināt, vai ceļš, pa kuru ejat, ir pieļaujams, vai arī esat to nolaidis. 

84 Lai tiem, kas nāks pēc jums, atstātu labvēlīgu pēdas nospiedumu par savu ceļu pasaulē, jums ir 

jāpilda Mans Likums; ar to jūs atstāsiet lielus darbus, un jūsu piemiņa un piemērs būs neizdzēšams. 

85 mācekļi, es esmu zvirbulis, zem kura spārniem jūs dzīvojat kā jauni putni. Es jums arī saku, ka 

Sestais zīmogs ir vienīgais, kas ir atvērts un apgaismo jūs šajā laikā. 

86 Apzinieties, ka daudzi no Maniem darbiniekiem, kas bija pirmie spirituālisma mācekļi, ir iekrituši 

smagā maldā, uzskatot, ka zīmogi ir pulcēšanās vietas, ka zīmogi šajā tautā ir atraisīti un ka viņi ir to 

īpašnieki. 
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87 Es viņiem ļauju nemitīgi izjust Manu taisnību, jo viņi šajā laikā ir kā pirmdzimtie, kurus Es aicināju 

un aicināju pie Savas galda, kuriem Es biju atvēlējis Savu mīlestības Vārdu. Viņi staigā pa pasaules ielām, 

nesot savas dāvanas un pasūtījumus, negribot zināt, ko viņi nes. Viņi tic, ka pilda Manu likumu, un nosoda 

savus brāļus. 

88 Viņi nezina, kurp viņi dodas, un nenojauš Mana Darba varenību, un, kad Es viņus aicināju 

klausīties Mani virs cilvēciskā prāta un jautāju: "Vai jūs ticat Manai Klātbūtnei šādā formā?", daudzi no 

viņiem noliedza Mani. 

89 Es viņiem esmu sacījis: parādiet Man savus sekotāju pūļus, uzskaitiet Man brīnumus, ko esat 

darījuši, bet viņi Man ir parādījuši ļoti maz augļu. Es viņiem norādīju uz lielajiem ļaužu pūļiem, kas 

pulcējas tur, kur skan Mans Vārds, uz neskaitāmajām liecībām par Manu spēku un atgādināju: "Koku 

pazīs pēc tā augļiem." - Tas ir Sestais zīmogs, kura gaismā jums visiem jāseko Man. Šodien jūs apgaismos 

Sestais Svečturis, kas ir Dievišķais Vārds. 

90 Redzi, starp Maniem ļaudīm ir šaubu bērni un ticības bērni, tie, kas Mani noliedz, un tie, kas Man 

seko: Viens sliecas uz materiālismu, bet otrs cenšas sasniegt garīgumu. Tas ir jūsu nesaskaņu galvenais 

iemesls šajā laikā. 

91 Bet Mana mācība ir gaiša kā dienas gaisma. 

92 Dieva Jērs atslēdza zīmogus, un tikai tas spēs tos no jauna aizzīmogot. 

93 Jaunā Jeruzāleme nav ne šajā, ne kādā citā tautā; šī pilsēta ir garīga, lai gan jūs tajā varēsiet dzīvot 

no šī brīža. 

94 Ne jau Elija ir tas, kurš atbrīvoja zīmogus; viņš bija priekšgājējs, lai sestais zīmogs tiktu atbrīvots un 

atklāts noteiktā laikā. Elija pārstāv sesto zīmogu, un viņa misija ir ļoti augsta; viņš jums atklāja, ka jums 

sākas jauns atklāsmes laiks. 

95 Septiņas Āzijas baznīcas, kas bija svētnīcas, kurās Manu apustuļu balss skanēja kā vēsts visām 

tautu paaudzēm, ir skaists Septiņu zīmogu grāmatas tēls. 

96 Roka Rojas nāca pasaulē ar misiju būt par pirmo komunikācijas orgānu, caur kuru Elijs aicināja 

pirmos Trešās Ēras darbiniekus, un starp tiem, kas pirmie saņēma pilnvarojumu, bija jaunava ar 

nepieciešamo garīgumu un ziedošanos, lai viņā varētu notikt brīnums par Manu izpausmi caur cilvēka 

prātu. Kopš tā laika un ar šī starpniecības starpniecību Mans Vārds norādīja šīs manifestācijas periodu, 

kas sākās ar Elijas parādīšanos un kas ilgs no 1866. līdz 1950. gadam. 

97 Daudzi saprašanas orgāni tika sagatavoti, lai jums būtu Mans neizsmeļamais Vārds, kas ir gudrības 

un atklāsmju avots līdz pat Manas parādīšanās pēdējam brīdim. 

98 Vēlāk pienāks garīguma laiks, un, lai gan jūs vairs nedzirdēsiet Manu Vārdu, jūs sajutīsiet Mani 

tuvāk sev. 

99 Neatkarīgi no tā, cik labi ir sagatavojušies vieni un cik slikti - citi, Es turpināšu nākt lejā, lai darītu 

Sevi zināmu. Dažu labo nodomu dēļ un citu nesagatavotības dēļ Mans Gars šajā formā būs klātesošs līdz 

1950. gadam, jo nekas nevarēs aizkavēt Manas gribas piepildīšanos. 

100 Bet tie, kas šim ēdienam pievieno kaut ko svešu un dod ļaudīm dzert ūdeni, kas nav kristāldzidrs 

un tīrs, būs atbildīgi Man priekšā. 

101 Tā ir Mana griba, lai jūs atgrieztos vietās, kur jums nav izdevies paveikt kādu uzdevumu. 

102 Ceļi ir bruģēti, lauki gaida sēklu. Sagatavojieties un ļaujiet pienākt jūsu cīņas stundai. Tad jūs 

apskausiet viens otru kā brāļi, jūs dosieties ceļā un ļausiet, lai jūsos piepildās Mana Griba. 

103 Neaizmirstiet, ka Mans Darbs ir tīrs, un jūs to mīlēsiet līdz galam. 

104 Jums ir jāīsteno aktīva labdarība visa jūsu dzīves ceļa garumā; tas ir jūsu uzdevums. Jums ir daudz 

garīgu dāvanu, lai dažādos veidos nesavtīgi palīdzētu. Ja jūs zināt, kā sagatavoties, jūs paveiksiet to, ko 

saucat par neiespējamu. 

105 Mīlestības darbība, ko veicat ar monētu, - lai gan arī tā ir mīlestības darbība - tomēr būs mazāk 

cēla. 

106 Mīlestība, piedošana un miers jums jānes savu brāļu sirdīs. 
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107 Es vairs negribu, lai farizeji un liekuļi būtu aizsargāti Manā Likumā. Es vēlos mācekļus, kas jūt 

līdzcilvēku sāpes. Es piedošu visiem, kas nožēlo grēkus, neatkarīgi no sektas vai reliģijas, ko viņi apliecina, 

un Es skaidri parādīšu viņiem patieso ceļu. 

108 Svētīgi tie, kas nes Manu mācību uz svešām zemēm, jo Mans likums un Mani sargeņģeļi sargātāji 

viņus aizsargās. Es jums esmu teicis, ka caur vienu no Maniem bērniem, kurš ir aprīkots, var tikt izglābta 

plaša teritorija. Kļūstiet šīs žēlastības cienīgi, un Es jums piešķiršu daudzas lietas. 

109 Es runāju ar jums dažādos veidos, lai Mans Vārds stiprinātu jūs un jūs nekļūtu vāji, kad jums 

visvairāk nepieciešama ticība. 

110 Mīliet cits citu, kad esat kopā, mīliet cits citu, kad esat tālu viens no otra, un tad Tēva svētība nāks 

pār šo brālību. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 11  
1 Cilvēce, meklējiet savu svētlaimi sava Debesu Tēva mīlestībā, jo patiesi, Es jums saku, ka vienotība 

ar Dievu liks jums sajust svētlaimi savā garā. 

2 Kad cilvēks nonāks uz garīgā ceļa, viņš beidzot būs atradis ceļu uz svētlaimi. Mācekļi, satveriet 

brīnumu, ka jūsu garā ir un jūtat Debesu Valstību! 

3 Atkal Es dodu jums mācības caur mīlestības mācību, jo, lai gan jūs apgūstat dzīves mācības, kas 

jums ir skola, jūs vēl neesat sapratuši visu, ko tā jums atklāj jūsu ceļā. 

4 Ak, Mani mīļie bērni, jūs, kas raudat kā pazudušas avis un ar bailīgu balsi saucat pēc sava Gana! Ja 

tu aizver acis uz realitāti, kas tevi ieskauj, tu galu galā domā, ka Es esmu visu tavu nelaimju cēlonis uz 

zemes; citi domā, ka Es esmu vienaldzīgs pret viņu bēdām un ciešanām. 

5 Cik jūs esat nepateicīgi, šādi domājot par savu Tēvu, un cik netaisnīgi jūs nosodāt Manu perfekto 

taisnību! 

6 Vai jūs domājat, ka es jūs nedzirdu, kad sakāt, ka jūs barojaties tikai ar rūgtumu, ka pasaule, kurā 

dzīvojat, ir pasaule bez laimes un ka jūsu dzīvei nav jēgas? 

7 Jūs Mani jūtat tikai tad, kad domājat, ka Es jūs sodīju, ka Es jums liedzu jebkādu žēlastību, un 

aizmirstat sava Tēva maigumu un labestību; jūs sūdzaties par savu dzīvi, nevis svētījat Viņa labumus. 

8 Tas ir tāpēc, ka jūs aizverat acis patiesībai un redzat savā apkārtnē tikai ciešanas un asaras, un 

krītat izmisumā, jo ticat, ka viss paliks bez atlīdzības. 

9 Cik atšķirīga būtu jūsu dzīve, ja šīs sacelšanās, šīs neizpratnes vietā jūsu pirmā doma katru dienu 

būtu svētīt savu Tēvu, un jūsu pirmie vārdi būtu pateicība par tik daudzajiem labumiem, ko Viņš jums 

dāvā ar savu mīlestību! Bet jūs vairs nespējat sajust šos tikumus, jo miesa ir traucējusi jūsu garam un jūs 

esat aizmirsuši Manu mācību; tādēļ Es jums runāju par šīm sajūtām, kuras jūs esat izdzinuši no savas 

sirds. 

10 Liktenim ir žēlastība, ko Dievs tajā ir ielicis. Cilvēku liktenis ir pilns dievišķas labestības. 

11 Bieži vien jūs neatrodat šo labestību, jo nezināt, kā to meklēt. 

12 Ja jūs ejat cietu un rūgtu ceļu, ko Es esmu iezīmējis katram garam, Es cenšos to mīkstināt, bet 

nekad nepalielināt tā rūgtumu. 

13 Cilvēkiem pasaulē ir vajadzīgi cits citam, neviens nav par daudz un neviens nav par maz. Visas 

dzīves ir nepieciešamas viena otrai, lai to eksistence būtu pilnīga un harmoniska. 

14 Nabagajiem ir vajadzīgi bagātie, un bagātajiem ir vajadzīgi nabagi. Ļaunajiem ir vajadzīgs labais, 

bet labajiem - pirmais. Nezinātājiem ir vajadzīgi zinošie, un zinošajiem ir vajadzīgi nezinātāji. Mazajiem ir 

vajadzīgi vecākie, un tiem savukārt ir vajadzīgi bērni. 

15 Dieva gudrība katru no jums šajā pasaulē ir novietojusi savā vietā un tuvu tam, ar kuru jums ir 

jābūt kopā. Katram cilvēkam tiek piešķirts aplis, kurā viņam jādzīvo un kurā ir inkarnētie un dezinkarnētie 

gari, ar kuriem viņam jādzīvo. 

16 Tā jūs pakāpeniski katrs savā veidā satiksiet visus tos, kuru uzdevums ir iemācīt jums mīlestību, 

kas jūs paceļ; no citiem jūs izcietīsiet sāpes, kas jūs šķīstīs. Daži jums nesīs ciešanas, jo jums tās ir 

vajadzīgas, bet citi dāvās jums savu mīlestību, lai kompensētu jūsu rūgtumu; bet visiem jums ir kāda 

vēsts, kāda mācība, kas jums ir jāsaprot un jāizmanto. 

17 Es jums vēlreiz saku, ka jūs neesat atpazinuši vēstījumu, ko katra būtne jums sniedz, lai gan jūs 

apmeklējat Manu mācību. 

18 Meklējiet katrā savā brālī gan labo pusi, ko viņš jums piedāvā mācīties no viņa, gan slikto, lai jūs 

varētu palīdzēt viņam pacelties; tā jūs ar savstarpēju palīdzību iesiet dzīves ceļu. 

19 Apstājieties un padomājiet, jo jūs esat palaiduši garām daudzus, kas varētu jums nākt par labu. 

Nepalaidiet šīs iespējas garām, jo tās ir mācības, kuras jūs palaižat garām. 

20 Katrs cilvēks ir mācība, mīlestības vai nemīlestības gaidas, kas galu galā jums sniegs savu saldo vai 

rūgto patiesību; un tā jūs dosieties no mācības uz mācību, reizēm mācoties, reizēm mācot, jo jums ir arī 

jānodod saviem brāļiem vēsts, ko esat atnesuši uz zemes. 
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21 Patiesību sakot, es jums saku, ja cilvēce saprastu šīs mācības, tā tik daudz nesapņotu uz zemes. 

22 Neaizmirstiet, ka ikviens inkarnēts un dezinkarnēts gars*, kas jebkādā formā šķērsos jūsu dzīves 

ceļu, palīdzēs jums jūsu liktenī. 
* Inkarnēts gars: joprojām dzīvo savā miesīgajā ķermenī; dezinkarnēts gars: vairs nedzīvo savā materiālajā 

ķermenī. 

23 Cik daudz Gaismas garu Es esmu sūtījis uz pasauli jūsu dēļ, bet jūs neesat apstājušies, lai svētītu 

Manu mīlestību pret jums! 

24 Daudziem gariem, kurus Es jums sūtīju, jūs nepievērsāt uzmanību, nesaprazdami, ka tie ir daļa no 

jūsu likteņa, bet, tā kā jūs nesapratāt, kā tos pieņemt, jūs palikāt tukšām rokām un vēlāk nācās izliet 

nožēlas asaras. 

25 Cilvēce, jūsu liktenis ir būt harmonijā ar visu radīto. Šī harmonija, par kuru es jums runāju, ir 

vislielākais no visiem likumiem, jo tajā jūs atrodat pilnīgu vienotību ar Dievu un Viņa darbiem. 

26 Pētiet garus, kas jūs ieskauj, un tos, kas jūsu dzīves ceļā krustojas ar jums, lai jūs varētu novērtēt 

viņu tikumus, absorbēt to vēstījumu, ko viņi jums nes, vai dot viņiem to, kas viņiem no jums jāsaņem. 

27 Kāpēc jūs nicināt savus kaimiņus, kurus liktenis ir novietojis jūsu ceļā? Jūs esat aizvēruši savas 

sirds durvis viņiem, nepiedzīvojot to mācību, ko viņi jums nesa. 

28 Bieži vien tu esi aizturējis to, kurš tavam garam nesa miera un mierinājuma vēsti, un pēc tam 

sūdzies, ka tieši tu esi piepildījis viņu kausu ar rūgtumu. 

29 Dzīve sagādā negaidītas pārmaiņas un pārsteigumus, un ko jūs darīsiet, ja rīt ilgi meklēsiet to, kuru 

šodien augstprātīgi noraidījāt? 

30 Paturiet prātā, ka ir iespējams, ka rīt jums būs jāmeklē tas, kas šodien noraidīts un nicināts, pilns 

vēlmju, bet bieži vien jau būs par vēlu. 

31 Ja esat bērni, saprotiet un novērtējiet savu vecāku labestību. Ja esat vecāki, esiet saprotoši pret 

saviem bērniem. Ja esat laulātie, iepazīstiet viens otru un mīliet viens otru, bet, ja vēl neesat un gaidāt to, 

kurš pievienosies jūsu liktenim, sagatavojieties viņu uzņemt un saprast. 

32 Pārtrauciet sev radīt vēl lielāku rūgtumu ar novirzieniem un vieglprātībām, un, tā kā neesat 

iemācījušies lasīt dzīves grāmatā, tad vismaz lasiet to cilvēku garīgajā cildenumā, kuri jums ir tiešā 

tuvumā. 

33 Cilvēce, saprotiet Manu Vārdu, mācieties no Manis un redziet, ka Es nevienu neatgrūžu no Sevis, 

no tiem, kas Man tuvojas, jo Es zinu, ka jūs visi esat Mani bērni, ka jums visiem Es esmu vajadzīgs. 

34 Apgūstiet šo mācību, lai saprastu, kā kļūt par meistariem, bet vispirms mācieties būt brāļi. 

35 Jums visiem ir jāsaprot, ka jūsu liktenis ir apgūt lielās dzīves mācības, jo tikai tā jūs sasniegsiet 

savas pilnības virsotni, tikai tā jūs kļūsiet lieli. Pretējā gadījumā jūs vienmēr nesīsiet sevī neapmierinātību, 

sūdzības un neizpratni, zaimošanu un pārmetumus pret savu Kungu. 

36 Ļaujiet Manai mācībai būt jūsu padomdevējam jūsu ceļā, un jūs sajutīsiet sevī spēku, kas nekad 

neļaus jums izmist un soli pa solim aizvedīs jūs līdz augstākajai sapratnes virsotnei. 

37 Mieriniet tos, kurus redzat raudam. Dievs jūs ir vedis pie tiem, jo tur ir jūsu uzdevums. 

38 Saprotiet Manu mācību, lai nepieļautu turpmākas kļūdas savā dzīvē, jo katrs jūsu vārdiem vai 

darbiem nodarītais nievājums brāļiem būs neizdzēšams atgādinājums jūsu sirdsapziņā, kas jums 

nesamierināmi pārmetīs. 

39 Es jums vēlreiz saku, ka jūs visi esat vajadzīgi, lai piepildītos dievišķais plāns un beigtos lielā garīgā 

nelaime cilvēku vidū. 

40 Kamēr vien eksistē egoisms, tik ilgi pastāvēs sāpes. Mainiet savu vienaldzību, savu egoismu un 

nicinājumu uz mīlestību, uz līdzjūtību, un jūs pieredzēsiet, cik drīz pie jums iestāsies miers. 

41 Dziļi pārdomājiet visas Manas mācības! 

42 Apzinieties sevi! Es esmu aplūkojis visu laiku cilvēku eksistenci un zinu, kas ir bijis visu viņu sāpju 

un nelaimju cēlonis. 

43 Kopš vissenākajiem laikiem esmu redzējis cilvēkus, kas no skaudības, materiālisma, alkas pēc 

varas atņem sev dzīvību; viņi vienmēr ir atstājuši novārtā savu garu, uzskatīdami, ka ir tikai matērija, un, 
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kad pienāca stunda atstāt cilvēka formu uz zemes, palika tikai tas, ko viņi radīja savā materiālajā dzīvē, 

nesaņemot nekādu svētlaimi garam, jo viņi to nemeklēja, nedomāja par to, nerūpējās par gara tikumiem, 

ne par zināšanām. Viņi bija apmierināti ar dzīvi, nemeklējot ceļu, kas aizvestu viņus pie Dieva. 

44 Kamēr jūs, kas nemīlat dzīvi, jo saucat to par cietsirdīgu, neatzīsit sirdsapziņas nozīmi cilvēkā un 

neļausiet tai vadīties, jūs neatradīsiet neko patiesi vērtīgu. 

45 Tā ir sirdsapziņa, kas paceļ garu uz augstāku dzīvi virs matērijas un tās kaislībām. Spiritualizācija 

ļaus jums sajust lielo Dieva mīlestību, ja jums izdosies to pārvērst darbībā. Tad jūs sapratīsiet dzīves jēgu, 

ieraudzīsiet tās skaistumu un atklāsiet tās gudrību. Tad jūs sapratīsiet, kāpēc es to saucu par dzīvi. 

46 Kurš uzdrošināsies noraidīt šo mācību, sakot, ka tā nav patiesa, pēc tam, kad to ir iepazinis un 

sapratis? 

47 Kad jūs sapratīsiet, ka jūsu patiesā vērtība ir jūsu sirdsapziņā, jūs dzīvosiet harmonijā ar visu, ko 

radījis jūsu Tēvs. 

48 Tad sirdsapziņa izdaiļos nabadzīgo cilvēka dzīvi, bet pirms tam cilvēkam ir jāatgriežas no visām 

kaislībām, kas viņu šķir no Dieva, lai ietu taisnīguma un gudrības ceļu. Tad jums sāksies īstā dzīve, dzīve, 

uz kuru šodien jūs raugāties vienaldzīgi, jo nezināt, ko nicināt, un nespējat iedomāties tās pilnību. 

49 Cilvēce, jūs visu laiku esat palikuši garīgi inerti, jo esat ticējuši, ka patiesa laime un patiess miers 

pieder cilvēciskajai eksistencei, nesaprotot, ka tie ir daļa no Garīgās dzīves, kas ir patiesā dzīve. 

50 Meklē tos, kas tevi mīl, un tos, kas tevi ienīst; mīli dzīvi, ko sauc par nežēlīgu, nezinot, ka tā ir kā 

atvērta grāmata, pilna gudrības tev. Ļaujiet sevi aizkustināt gan ar citu cilvēku priekiem, gan ciešanām. 

Katrā cilvēkā saskatiet Skolotāju un jūtieties kā dzīvs labā, nevis ļaunā simbols, jo atbilstoši jūsu darbiem 

dzīvē būs tas, kādu simbolu jūs iemiesojat. 

51 Cilvēki ir iedomājušies elli kā mūžīgo mokas vietu, kur, pēc viņu domām, nonāks visi tie, kas ir 

pārkāpuši Manus baušļus. Un tāpat kā viņi radīja šo elli smagiem pārkāpumiem, tā viņi izdomāja citu vietu 

mazākiem pārkāpumiem un vēl vienu vietu tiem, kas nav darījuši ne labu, ne ļaunu. 

52 Tas, kurš saka, ka aizsaulē nav ne prieka, ne ciešanu, nerunā patiesību; neviens nav ne bez 

ciešanām, ne bez prieka. Ciešanas un prieki vienmēr būs sajaukti, kamēr vien gars nesasniegs augstāko 

mieru. 

53 Klausieties, Mani bērni: elle ir inkarnētajos un dezinkarnētajos, šīs pasaules un "Garīgās ielejas" 

iedzīvotājos; elle ir smagu ciešanu, briesmīgu nožēlu, izmisuma, sāpju un rūgtuma simbols tiem, kas ir 

smagi grēkojuši. Bet viņi atbrīvosies no šīm sekām, attīstot savu garu mīlestības virzienā. 

54 Savukārt debesis, kas simbolizē patiesu laimi un mieru, ir domātas tiem, kas novērsušies no 

pasaules kaislībām, lai dzīvotu sadraudzībā ar Dievu. 

55 Konsultējieties ar savu sirdsapziņu, un jūs uzzināsiet, vai dzīvojat ellē, vai izpērkat savus 

pārkāpumus, vai arī jūs pārņem debesu miers. 

56 Tas, ko cilvēki sauc par debesīm vai elli, nav konkrētas vietas, tā ir jūsu darbu būtība, ko jūsu gars 

gūst, sasniedzot "garīgo ieleju". Katrs piedzīvo savu elli, dzīvo savā grēku izpirkšanas pasaulē vai bauda 

svētlaimi, ko sniedz pacēlums un harmonija ar dievišķo garu. 

57 Es esmu jūsu Tēvs, un jūs esat Mani ļoti mīļie bērni. Nāciet, pacelieties pāri visām radītajām lietām 

un nāciet pie Manis. 

58 Mīļotie mācekļi, šie laiki cilvēcei ir tiesas laiks. Ir beidzies termiņš, kurā jums ir jāsāk atmaksāt 

parādus. Tagad jūs pļaujat iepriekšējās sējas ražu, savu darbu rezultātu vai sekas. 

59 Cilvēkam ir laiks, kad viņš dara savu darbu, un ir laiks, kad viņš atbild par to, ko viņš ir darījis; šis 

pēdējais laiks ir laiks, kurā jūs dzīvojat. Tāpēc jūs visi ciešat un raudat. Tāpat kā jums ir sējas laiks un cits - 

pļaujas laiks, arī Dievam ir viens laiks, ko Viņš jums piešķīris, lai piepildītu Savu likumu, un otrs - lai 

parādītu Savu taisnību. 

60 Tagad jūs dzīvojat dievišķās tiesas laikā. Sāpes liek tev raudāt, cilvēce attīra sevi savās asarās, jo 

neviens nav pasargāts no (savas vainas) izpirkšanas. 
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61 Šie ir taisnības laiki, kuros jums vajadzētu pārdomāt savu likteni, lai ar pārdomu un garīgās 

iedziļināšanās palīdzību jūs varētu sadzirdēt sirdsapziņas balsi, kas ne maldina, ne maldina, bet ved jūs uz 

miera ceļa. 

62 Visgrūtāk garam ir panākt garīgumu caur matēriju; visgrūtāk cilvēkam ir atpazīt sevi būtībā. 

Neatstāj savu dzīvi neizmantotu, apgūsti visas tās mācības. Jūsu uzdevums ir sasniegt gudrību, mācīt tos, 

kas jums apkārt, un pilnveidot sevi garā. 

63 Mana tauta, ja jūs zināt, ka jūsu garīgais liktenis ir liels, ejiet mīlestības ceļu un iededziet savu 

ticības gaismu Manas gudrības dievišķajā liesmā. 

64 Nāciet pie Manis, cilvēce, Es esmu Cerība, Es esmu Apsolītais mierinātājs, kas šajā haosa laikā ir 

atnesis jums Savu Miera vēsti. Tā kā jūs esat daudz raudājuši un cietuši, Mans mierinājums un Mana 

mīlestība ieplūst jūsos kā žēlastības avots. 

65 Patiesi, Es jums saku, ka jūs daudzkārt esat pārkāpuši Manu Likumu, bet tikpat patiess ir arī tas, ka 

jūs attīrīsieties Manā mīlestībā. Ko jūs darītu, ja es šoreiz pie jums nāktu nevis kā mierinātājs, bet tikai kā 

tiesnesis? 

66 Es esmu Mīlestības Meistars, kas nāk, lai palīdzētu jums ar jūsu krustu. Es esmu tavs ceļabiedrs, 

kas vada tavus soļus un stāv līdzās tavā vientulībā un rūgtumā. Es esmu labais draugs, kuru tu esi gaidījis. 

Es esmu jūsu garam nepieciešamā barība, jo Mana mīlestība ir barība, kas dod jums dzīvību. 

67 Visos laikos Es jums esmu bijis vajadzīgs, bet visvairāk šajos laikos, kad cilvēce iztukšo sāpju kausu 

līdz galam. Tāpēc Es esmu ar jums, jo Es esmu jūsu Glābējs. - Jūs raudājat, un Es svētīju jūsu raudāšanu, jo 

grēcinieku asaras ir svētīgā rasa, ar ko tiek apaugļotas sirdis. 

68 Tavs gars ir attālinājies no matērijas, lai garīgajā pasaulē dzirdētu Manu Vārdu, un ir runājis ar 

Mani bez vārdiem. 

69 Augstāk attīstīts gars zina, ka cilvēciskais vārds padara nabadzīgu un mazina garīgās domas 

izpausmi, tādēļ tas atstāj materiālās lūpas klusām, lai celtos un valodā, kuru vien Dievs zina, izteiktu 

noslēpumu, ko tas nes savas būtības dziļākajā iekšienē. 

70 Atmetiet savas sāpes, pacelieties pāri savām asarām un turpiniet klausīties Mani. Apzinieties, ka 

cilvēcei ir pienācis Trešais Laiks, un jūtieties atbildīgi tam sagatavoties. Tu Man atzīsti un pacel savu garu. 

Es uzklausu jūsu lūgšanu un dāvāju jums Savu žēlastību un Savu piedošanu. 

71 Jūs slavējat Mani ar garīgām dziesmām, kad redzat Mani no "kalna augstuma" nokāpjam uz jūsu 

mājām, un, dzirdot Manu Vārdu, jūsu gars dreb un jūs Man sakāt: "Kungs, mēs zinām, ka Tu esi ar 

mums." - Taču ne visi ir sajutuši Manu atnākšanu, un ir nepieciešams, lai Mani vārdi un Mani pierādījumi 

tiktu nepārtraukti atkārtoti, lai jūs saprastu, ka Es atkal esmu nācis pie cilvēces. Es esmu meklējis cilvēkā 

mājvietu, templi, kurā apmesties, un vēl neesmu to atradis, bet Es nebeigšu slīpēt akmeņus, līdz tos 

pārveidošu par sirdīm, kas jūt Manu Klātbūtni un līdz ar to Manu Taisnīgumu un Manu Mīlestību. 

72 Ja jūtat, ka klīstat neizpratnes tuksnesī, esiet drosmīgi un virzieties uz priekšu. Bet, ja pēc Manas 

gribas Es liktu jums šķērsot tuksnešus un kalnus, lai nestu Labo Vēsti uz citām zemēm, ķerieties pie darba, 

jo, ja jums pietrūks ūdens, Es liksim tam izplūst no klints, lai remdētu jūsu slāpes, un, ja jums trūks spēka 

garajam ceļojumam, Es jūs atjaunināšu. 

73 Darbs, ko es jums uzticu, ir delikāts. Neļaujiet negodīgām rokām aplaupīt šo dārgumu, lai vēlāk 

teiktu, ka tas ir viņu iedvesmas auglis, un ar to viņi paaugstina sevi un pazemo neko nenojaušošos. 

74 Kad jūs nāksiet pie Manis, Es jums prasīšu un pieprasīšu atskaiti par visu, ko Es jums esmu devis, 

bet daudzi no jums Man sacīs: "Kungs, es esmu pazaudējis savu mantojumu". Tad Es jums pavēlēšu to 

meklēt, un jūs neatgriezīsieties pie Manis, kamēr nebūsiet to atguvuši un izpildījuši visus Manus baušļus. - 

Ja Es ar jums tā nerunātu, jūs aizmigtu un nespētu sevi glābt. 

75 Mana Vārda būtība, ko jūs šodien saglabājat, rīt plūdīs no jūsu lūpām gudrības vārdos cilvēces 

labā. Ja jūs neatlaidīgi ejat pa šo ceļu, jūs atradīsiet veselīgus un pilnvērtīgus priekus, kas baros jūsu garu. 

76 Ticiet sinepju graudiņa lielumam, un jūs redzēsiet, ka notiks lieli brīnumi. Šodien, tāpat kā Otrajā 

Laikā, Es jums saku: pavēlēiet "kalnam" mainīt savu stāvokli, un jūs tiksiet paklausīti; pārtrauciet dabas 

stihiju plosīšanos, un jūs redzēsiet, kā tā tiek īstenota; sakiet slimajam Manā Vārdā, lai viņš izveseļojas, un 
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viņš redzēs sevi atbrīvotu no slimības. Bet, kad jums tiek dāvāts brīnums, nepalieciet vienaldzīgi, saskatiet 

un novērtējiet dievišķo darbību savā garā. 

77 Daudzas nelaimes piemeklēs cilvēci, dabā notiks satricinājumi, stihijas salauzs savas saites: 

Ugunsgrēki izpostīs veselus reģionus, upju ūdeņi izspruks no krastiem, mainīsies jūras; būs reģioni, kas 

būs aprakti zem ūdens masām, un parādīsies jaunas zemes. Daudzas radības zaudēs savas dzīvības, un 

pat tās, kas ir zemākas par cilvēku, iet bojā. Viss būs satricinājums un apjukums, un, ja jūs tagad 

nesagatavosieties, jūs būsiet vāji pārbaudījumos un nespēsiet dot spēku citiem, un tā jūs nespēsiet atstāt 

labu piemēru nākamajām paaudzēm, kas apvienosies ar Mani no gara uz garu. Ja jūs neattīrīsiet viņiem 

ceļu, viņi Mani meklēs zinātnes, nevis garīguma ceļā, un tā nav Mana griba. 

78 Pēc 1950. gada jūs piedzīvosiet šo lielo pārbaudījumu sākumu. Vērojiet un lūdzieties, pazīstiet 

Mani, cilvēki! Rīkojieties saskaņā ar Manu Vārdu, kas ietver visus tikumus, un esiet glābti. Patiesi Es jums 

saku: kas klausās Manu Vārdu un rīkojas saskaņā ar to, tas tiks izglābts un ieies mūžīgajā dzīvē. Tas 

templis, par kuru Es sacīju saviem mācekļiem, ka uzcelšu to trīs dienās, ir templis, ko Es šodien ceļu jūsu 

garā. Šis templis ir nesagraujams; Es esmu uzticējis tā pamatus jūsu tēviem, un tā pabeigšanu piedzīvos 

jūsu bērni. 

79 Neviens nedrīkst apgānīt šo templi, neļaut tajā ienākt elkdievībai, alkatībai, savtīgumam vai 

liekulībai, jo tumsa un sirdsapziņas nožēla būs vienīgā atlīdzība, ko tie saņems. Bet, ja jūs greizsirdīgi 

sargāsiet šo iekšējo svētnīcu, ko nesat savā garā un kas ir mājoklis, kurā vēlas mājot jūsu Tēvs, jūs 

redzēsiet, ka no tālienes un tuvienes nāks karavānas vīriešu, sieviešu un bērnu, kuri klauvēs pie šī mājokļa 

vārtiem un vēlēsies saņemt garīgu palīdzību. 

80 Daudzi nāks kā vilki un mēģinās jūs pārmācīt, bet, redzot jūsu dievkalpojuma un jūsu darbu 

sirsnību un patiesumu, viņi kļūs par lēnprātīgām avīm. 

81 Padomājiet un ļaujiet Man jūs izjautāt jūsu guļamistabas klusumā; šie jautājumi būs tie paši, kurus 

cilvēki jums uzdos, un Es gribu, lai jūs no šī brīža sagatavojaties atbildēt uz tiem vainīgi. 

82 Tajā pašā laikā, kad Es jums devu Savu mācību un Savus baušļus, Es piepildīju jūs ar spēku, lai jūs 

cīnītos, nepaguruši. Mīļotie bērni, jums nav iespējams sasniegt kalna augstumu ar sava krusta smagumu, 

ja pirms tam nenokļūsiet ciešanu ceļu.*. 
* Atsauce uz Jēzus dzīves beigām: pirms Viņš nonāca Golgātas virsotnē, kur tika sists krustā, Viņam bija jānes Savs 

krusts pa Jeruzalemes ielām. 

83 Kad uz zemes parādīsies cilvēks, kas izpilda visas Manas mācības, kā to prasa Mans Likums, cilvēks 

ar lielu un gaišu garu, ar augstām jūtām un gaišu inteliģenci? 

84 Ja jūs domājat, ka vārds "cilvēks" nozīmē radību - vāju, mazu un nolemtu mūžīgai ļaunuma 

nomācei, - jūs esat lielā maldā. Cilvēks ir piedzīvojis materiālo un garīgo ciešanu tīģeli, lai viņa cīņas, 

pieredzes un attīstības auglis varētu kļūt par īstu cilvēku. Vai jūs domājat, ka jūsu sēkla nespēj dot šādus 

augļus? Izraēl, nešaubies par Manu Vārdu! Atcerieties, ka Es apsolīju Ābrahamam un Jēkabam, ka viņu 

pēcnācēji būs svētība un mierinājums visām zemes tautām. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 12  
1 Esiet svētīti šajā svētās piemiņas rītā, kad cilvēki godina Mesijas piemiņu. 

2 Es nesu jums ne tikai cerības, bet arī skaistu realitāti. 

3 Ciešanu vētra, ko jūs pārdzīvosiet savā dzīvē, būs īslaicīga; tas viss pāries, un jūs pārstāsiet raudāt 

un ciest. 

4 Cilvēka eksistence uz zemes ir tikai mirklis mūžībā, dzīvības elpa, kas uz kādu laiku atdzīvina 

cilvēku un tūlīt atkal aiziet, lai vēlāk atgrieztos un dotu elpu jaunam ķermenim. 

5 Priecājieties, ka neviena sāpe nav mūžīga; jūsu ciešanas ir īslaicīgas un drīz vien pāriet. 

6 Tam, kurš uz pārbaudījumiem raugās ar garīgumu, izpirkšanas un attīrīšanās laiks ir īslaicīgs; 

savukārt tam, kurš ir pilnībā pārņemts ar materiālismu, tas, kas patiesībā ir ļoti drīz beidzies, ilgs ilgi. 

7 Tāpat kā tavas sirds sitieni, tā bezgalībā paiet cilvēku dzīves. 

8 Nav iemesla baidīties, jo, kā aiziet kāds nopūtās, kā izplūst asara vai tiek izrunāts vārds, tā pāriet 

arī cilvēka ciešanas. 

9 Dieva bezgalīgajā maigumā visām tavām sāpēm un bēdām ir jāizšķīst nebūtībā. 

10 Ja sāpes jūs ievaino, tad ne tāpēc, ka tās nāk pie jums no Manis, bet gan tāpēc, ka jūs jau agrāk 

esat tās meklējuši, un taisnīguma likums ir jāpilda. 

11 Tomēr neviens nav bezpalīdzīgi pamests, jums visiem ir kāds, kas jūs iedrošina un aizsargā, aiz 

matērijas plīvura jums ir daudz mīļoto. Bet jūs viņus nepazīstat un nezināt, kādā veidā viņi jums izrāda 

mīlestību no aizsaules. Tie ir gari, kas mājo Gaismas valstībā, kas palīdz un mierina mazos brāļus, vājos, 

kritušos un slimos. 

12 Apgaismotie ir Kunga augstie sūtņi, kuri, pildot svarīgus un sarežģītus uzdevumus, sakārto un 

rūpējas par visu, kas viņiem ir uzdots. 

13 Es tos saucu par apgaismotiem, jo tie ir tie, kas ir ļāvuši Manai mīlestības sēklai uzplaukt savā 

garā. Tie ir apgaismotie, kurus jūs vēl nepazīstat, jo jums trūkst garīgās jūtības. 

14 Lai jūs varētu sajust Manu klātbūtni, bija nepieciešams, lai Manas domas izskanētu caur cilvēka 

ķermeni, bet patiesi Es jums saku, ka Visums ir piepildīts ar garīgām vibrācijām, kuras arī jūs varētu 

dzirdēt, ja vien jūsu garīgā sagatavotība un spējas to ļautu. 

15 Man bija jārunā ar jums šādā formā, lai padarītu Sevi dzirdamu, jo Es vēlos jūs atbrīvot no jūsu 

nezināšanas važām, Es vēlos salauzt saites, kas jūs kavē, un palīdzēt jums patiesi saprast Manu mācību. 

16 Tas, kurš ir piesaistīts pasaules vājībām, nespēs Mani sajust pilnībā. Neviens cilvēks, kura sirds ir 

nocietināta, nevar sasniegt pilnību. 

17 Man ir jājūt Sevi jūsu sirdīs, lai jūs Mani saprastu, un man bieži jāatkārto Mana mācība un jāmeklē 

brīdis, kad jūs būsiet gatavi Mani pieņemt. 

18 Jums jāsaprot, ka Es esmu atnācis, lai salauztu ķēdes, kas jūs padarījušas par sāpju vergiem, lai 

atbrīvotu jūs no ciešanām, kuras paši esat radījuši un padarījuši vēl ilgstošākas, jo atkārtojat savas kļūdas 

un nepilnības. Bet, ja jūs esat stīvs kakls ļaunumā, Es esmu nemainīgs Savā Mīlestībā, lai jūs glābtu, un pat 

tad, ja jūs atradīsieties netikumu bedrēs vai dziļākajos kaislību bezdibeņos, Es tur meklēšu pazudušos, lai 

tos ievestu Gaismas Valstībā. Bet jums jābūt pazemīgiem un taisnīgiem, lai Mana sēkla varētu uzplaukt 

jūsos. 
* Bībeles un šīs Dievišķās Mācības izpratnē vārds "taisns" nozīmē: ar darbiem pildīt Dieva likumu - jauno 

mīlestības bausli - un pastāvēt Dieva taisnības priekšā. 

19 Patiesībā es jums saku: Lai gan Es redzu, ka jūs esat atbrīvojušies no samaitāšanas un 

nelietderības, ka esat centušies novērsties no sliktajiem ceļiem, Es vēl nevaru jums teikt, ka jūs jau esat 

spējīgi vadīt tautu, jo jums vēl daudz kā pietrūkst, lai sasniegtu garīgumu. 

20 Es nāku arī pamodināt jūsos ideālus, lai jūs varētu atbrīvoties no nezināšanas, jo ar šo ķēdi, kas 

saista ar materiālismu, jūs nevarat parādīties kā Mani apustuļi, nedz sniegt patiesas mīlestības piemērus. 

21 Es esmu Patiesības Saule, kas izšķīdina nezināšanas miglu; izkāpiet no tumsas un saņemiet Dieva 

iedvesmas apgaismojošos un sildošos starus. 
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22 Ja jūs Mani jau saprastu, jūs pilnībā sajustu, kā Es nāku pie jūsu gara kā gudrība, kā dzīvība, un, ja 

jūsu prāts un sirds saglabātu Manus gaismas vārdus, jūs drīz vien piederētu pie apgaismoto skaita. 

23 Ak, svētīgs rīts, piepildīts ar lūgšanām, dziesmām un svētībām! Ja cilvēki vismaz uz dažiem 

mirkļiem iedziļinātos tās nozīmes varenībā - cik daudz miera un cik daudz gaismas viņi gūtu savam garam! 

24 Skatieties, Mana tauta, skatieties uz debesīm, skatieties uz tām uzmanīgi, un jūs pieredzēsiet, ka 

katrā zvaigznē ir apsolījums, pasaule, kas jūs gaida; tās ir Dieva bērniem apsolītās dzīves pasaules, kurās 

jūs visi dzīvosiet. Jo jūs visi iepazīsiet Manu valstību, kas nav radīta tikai atsevišķām būtnēm, bet gan kā 

universāla mājvieta, kurā apvienosies visi Kunga bērni. 

25 Tomēr jums vienmēr jābūt skaidra prāta, brīviem no (tumšiem) mākoņiem, vienmēr jābūt 

nomodā, lai sajustu Manu iedvesmu, kas nāk pie jums. 

26 Kad kādu dienu zemi pārvaldīs kāds, kuru apgaismos Mana Gudrība, viss būs harmonijā, bet līdz 

šai dienai jūs neesat pieņēmuši Manu Mācību, jūs neesat vēlējušies būt zemes vai vienas tautas vadoņi, 

un tādēļ ir kari. 

27 Tagad klausieties kaut ko jums svarīgu, kas jūs mierinās jūsu sāpēs: 

28 Nākotnē Es jums sūtīšu apgaismotus garus, kuri nāks uz Zemes kā valdnieki un vairs nepieļaus 

nekādus karus, jo viņi zinās, ka šī planēta ir domāta visiem cilvēkiem un ka nesaskaņas starp tautām, kas 

aizsākās jau cilvēces pirmsākumos, ir nenoliedzams skaudības, aizvainojuma, neuzticības, sašķeltības un 

naida pierādījums cilvēku starpā. 

29 Šis rīts, izgaismots ar atmiņām par Manu nākšanu pasaulē Jēzū, kļuva vēl gaišāks jūsu 

paaugstinājuma dēļ. 

30 Neaizmirstiet lūgšanu, pat ja tā ir tik īsa, ka ilgst ne vairāk kā piecas minūtes, bet tajā ar 

sirdsapziņas gaismu rūpīgi pārbaudiet sevi, lai jūs varētu sekot līdzi savai rīcībai un zināt, kas jums 

jāuzlabo. 

31 Ja jūs lūgšanā zaudēsiet laika jēdzienu, tā būs jūsu garīgās pilnveidošanās pazīme, jo jūs esat 

spējuši kaut uz dažiem mirkļiem izkāpt no laika, no tā laika, ko materiālisma vergi vēlas tikai savām 

baudām vai naudas pieaugumam. 

32 Tie, kas ik dienas pārbauda sevi, uzlabos savu domāšanu, dzīvošanu, runāšanu un jūtas. 

33 Cilvēka garīgā attīstība, viņa pārveidošanās, atjaunošanās un pacelšanās ir iemesls Mana Vārda 

izpausmei šajā pasaulē. 

34 Es gribu, lai jūs sasniegtu pilnību, lai jūs varētu izcīnīt savu laimi un mieru. 

35 Ja, neraugoties uz šo ikdienas sirdsapziņas pārbaudi, jūs nestaigājat labestības ceļu, jūs būsiet 

atbildīgi par saviem kļūdainajiem soļiem, kritieniem un kļūdām. 

36 Ja dažas no Manām mācībām netiktu pienācīgi pasniegtas, jo tās ir izteiktas ar vārdu starpnieka 

starpniecību, kas ir maz plūstošs, pievērsieties Vārda garīgajai pusei, neapstājoties pie šīs izteiksmes 

nabadzības, un jūs atradīsiet Manas mācības patiesībā Manas mācības dievišķo būtību. 

37 Daudziem, kas klausās Manu Vārdu, tas šķiet vislielākā mācība, kādu šodien var saņemt uz zemes; 

citiem tas rada iespaidu, ka tajā nav nekādu patiesību. Taču tā nav pirmā reize, kad cilvēki noraida Manas 

atklāsmes. 

38 Daudzi meistari un vēstneši ir nākuši uz šo pasauli, un, kad viņi sāka sēt Manu patiesības un 

mīlestības sēklu, jūs viņus nogalinājāt, jo cilvēces tumsa nespēja panest tik daudz gaismas. 

39 Pravieši, patriarhi un redzētāji ir bijuši mocekļi, cilvēku ļaunuma upuri, jo cilvēki nespēja aptvert 

patiesību, kas nāca no viņu lūpām, ne arī viņu sirds labestību. 

40 Visi apgaismotie ir iepazinuši ciešanu krustu ar visām mokām un rūgtumu, ko cilvēki prot nodarīt 

saviem brāļiem. 

41 Šīs ciešanas ir nepieciešamas katram skolotājam, tās ir ērkšķi, pāri kuriem viņam jāiet, un 

rūgtums, kas viņam jāiepazīst, lai to vidū kļūtu redzams viņa gara diženums. 

42 Jūs vēl nepazīstat šo ceļu, bet jums tas būs jāiepazīst un jāiet pa to, ja jūs dosieties uz darbu, 

iedvesmoti no Manis un piepildīti ar spēku, ko dod mīlestība. 

43 Jums mīlestība ir skaists vārds, bet līdz šim jūs neesat sapratuši tā patieso nozīmi. 
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44 Tas, kurš ir Skolotājs, zina, kāds ir viņa liktenis, un svētī to, un zina, kāds ir viņa brāļu liktenis. 

45 Un kāds ir jūsu liktenis? - Tas pats, ko savulaik rādīja Skolotāju Meistars un kas tika dots visiem 

vēstnešiem: glābt, mīlēt un izpirkt grēciniekus. 

46 Tavs liktenis ir būt apgaismotam un pravietim; kādu dienu tu tāds kļūsi, un tad tu iepazīsi to 

cilvēku ciešanas, kuri tev rādīja ceļu. Tajā pašā laikā jūs iepazīsiet mīlestību un drosmi, kas viņus pavadīja 

viņu dzīves ceļā. 

47 Viņiem visiem nācās triumfēt iekšējā cīņā visgrūtākajā ciešanu un pārbaudījumu stundā, un, kad 

sirdsapziņa jautāja, vai viņi vēlas atteikties no savas misijas vai palikt starp cilvēkiem, kas viņiem dāvāja 

nāvi, viņi apņēmīgi atbildēja, ka vēlas palikt pie savas tautas, jo tas bija viņu uzdevums, pat ja viņu brāļi to 

nesaprastu tāpat. Viņi neatlaidīgi palika kopā ar tiem, kurus mīlēja, tik ilgi, kamēr viņiem vēl bija atlicis 

dzīvības elpa. Viņi zināja, ka cilvēces tumsība ir jālikvidē, bet patiesi, Es jums saku, viņus nedvesmoja 

savtīgas intereses, lai gan viņiem tika saglabāta atlīdzība Manā Valstībā. 

48 Es esmu Grāmata visiem, un jums esmu šeit kā pierādījums. Es joprojām esmu ar jums, jo Es jūs 

mīlu un Es jums esmu vajadzīgs. - Lai iekarotu svētlaimi, jums ir divi ceļi, pa kuriem doties pēc savas brīvas 

gribas: mīlestības un sāpju ceļš, bet patiesi Es jums saku, ka, lai kādu ceļu jūs izvēlētos, Es būšu jūsu 

palīgs. Kad jūs iepazīsiet šķīstītā gara augstās jūtas, arī jūs teiksiet: es palikšu ar grēciniekiem. 

49 Es lūdzu tos, kas ar mīlestību ir strādājuši Manā darbā: Ko jūs jutāt, kad strādājāt labā, citu labā? 

50 Jūs man sakāt: "Skolotāj, mūs ir apņēmis plūdums, un spēks ir licis mums iet tālāk bez noguruma 

un noguruma." 

51 Vai jums ir apnicis Mani dzirdēt? - Nē, Skolotāj, - tu man saki. Es arī nebiju noguris būt kopā ar 

jums no jūsu radīšanas sākuma. 

52 Es dodu jums Savas mācības, dievišķos padomus, likumus un noteikumus mūžībai, un dažkārt, 

īstenojot Manus vārdus, arī jūs esat devuši mācības ar savu labdarību, kad esat strādājuši citu labā. 

53 Ja kādu no jums Mana mācība neskar, viņš ir kā akmens, bet jūs visi uzmanīgi klausieties Manu 

Vārdu, jo neviens nevar palikt nejūtīgs pret šo Gaismu. 

54 Kāds man jautā: "Skolotāj, kāpēc ir tādi, kas nes uz zemes lielas misijas, bet citi ne?" Un es jums 

atbildēju, ka tie, kam šodien ir tikai maza misija, rīt būs lielie apgaismotie. 

55 Vienmēr dzīvojiet modri, jo jūsu ceļā būs tādi, kas saka, ka pieder Man, bet neticiet viņiem 

pirmajā brīdī, ticiet tam, ko viņi apliecina pazemībā, gudrībā un mīlestībā. 

56 Citi jums teiks, ka viņi ir kontaktā ar Mani, bet viņi ir pirmie maldinātie. Tāpēc jums vienmēr 

jāuzrauga, kāds ir jūsu uzdevums un kāds ir jūsu ieņemamais amats. Jums ir jāatver acis un ausis, kā arī 

jāpiedod daudzas lietas. 

57 Jums ir jāzina daudzas lietas, lai jūs varētu viņiem pastāstīt, kurš ir patiesais ceļš un kā atbrīvoties 

no verdzības, no neziņas. Saprotiet, ka jums ir pienākums pierādīt patiesību, ko sludināt, ar darbiem. 

58 Šī planēta tiks pārveidota, jo cilvēki kļūs garīgi, un tad viņi piedāvās Dievam perfektu pielūgsmi. 

59 Ir pienācis klusuma brīdis, jūsu sadraudzības brīdis ar Mani, lai jūs, tāpat kā viļņi jūrā plūst viens 

otrā, varētu apvienoties ar Manu Dievišķo Garu. Klusums - ne tikai uz lūpām, bet arī cilvēka iekšējā 

templī, jo tas ir jūsu gars, kas runā ar Mani, un šis brīdis ir svinīgs. 

60 Klusējiet un ieklausieties Manī, jūs, daudzu ceļu klejotāji, kas nesat sev līdzi daudzu ceļu putekļus; 

ļaujiet Man būt gaisma jūsu likteņa ceļā. 

61 No dažādām reliģijām jūs esat nākuši dzirdēt šo vārdu, ar kura palīdzību esat uzzinājuši, ka 

vienīgais garīgais likums, vienīgā patiesā mācība, kas pārvaldīs cilvēkus, ir: "Mīliet cits citu!". Taču šo 

mācību izplatīs tie, kurus šī mācība būs apgaismojusi, nevis tie, kas pārkāpj likumu, vai ļaunie mūžīgās 

elles sludinātāji. 

62 Manu jauno sūtņu lūpās nebūs ne melu, ne zaimošanas, viņi nemācīs mācību par netaisnīgu, 

nežēlīgu, nežēlīgu, nesaudzīgu Dievu, kas nespēj glābt visus Savus bērnus, bet gan par patiesas mīlestības 

un pilnīga taisnīguma Dievu. 

63 Es jums pat nesaku, ka šī garīgā mācība kļūs par pasaules reliģiju, jo es nekad neesmu nodevis 

reliģiju, bet gan likumu. Es aprobežojos tikai ar to, ka likums, kas uz zemes triumfēs un kam būs ilgstošs 
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spēks, lai apgaismotu cilvēku eksistenci, būs mīlestības likums, kuru Es jums esmu izskaidrojis Savā 

Mācībā, lai jūs to pilnībā iepazītu. 

64 Cilvēce vēl darīs daudz viltus mīlestības un labdarības darbu, līdz iemācīsies mīlēt un īstenot 

patiesu mīlestības darbību, un daudziem vēl būs jāmaldās no vienas reliģijas uz otru, līdz viņu gars 

pacelsies līdz augstākām zināšanām un beidzot sapratīs, ka vienīgais likums, universālā un mūžīgā gara 

mācība ir mīlestības likums, kuru visi sasniegs. 

65 Visas reliģijas izzudīs, un paliks tikai Dieva tempļa gaisma, kas spīdēs cilvēkā un ārpus tā, tempļa 

gaisma, kurā jūs visi kalposiet vienotā paklausībā, mīlestībā, ticībā un labā gribā. 

66 Tava sirdsapziņa ir gatava brīdināt tevi par katru tavu soli, un tā dara tevi nemierīgu, kad pārkāpj 

Manu likumu. Pēc tam jūs esat apņēmušies atkal neiekrist ļaunumā. 

67 Esmu redzējis arī tos, kas klusībā mierina un dziedina slimos, kas bez lielīšanās prot teikt pareizo 

vārdu, kas glābj, atmasko un stiprina. 

68 Klausoties Manī, jūsu sirds kļūst cildenāka, un gars paceļas pāri matērijas egoismam, domājot par 

citiem un padarot viņu ciešanas un pārbaudījumus par saviem. Jūs vēlaties, lai vairs nebūtu kara, jo jūs 

sākat mīlēt mieru; tomēr karš turpinās savu iznīcības un nāves ceļu, jo vēl joprojām ne visi cilvēki domā 

un jūt tā, kā jūs šobrīd. Taču pie varas esošajiem dotais laika ierobežojums ilgāk neturpināsies, un drīz jūs 

redzēsiet, kā viņu vara un vara pārvēršas pelnos. 

69 Kāda ir šo cilvēku vaina Dieva priekšā, un kā viņiem par to būs jāmaksā? - Tikai Es zinu, bet patiesi 

Es jums saku: neviens neizvairīsies no Izpirkšanas likuma. Tādēļ es jums saku: kamēr viņi turpina postīt 

pasauli, ko Dievs viņiem devis, lai dzīvotu tajā, es vērojiet un lūdziet par saviem brāļiem, jo viņi nezina, ko 

dara. Jo, ja viņi zinātu, viņi jau sen būtu ar savām asarām, asinīm un pat dzīvību atjaunojuši visu, ko viņi ir 

iznīcinājuši. 

70 Turpiniet lūgties par mieru pasaulē, tas ir jūsu pienākums; lūdzieties, lai cilvēki saprastu un mīlētu 

cits citu. 

71 Ja cilvēki saprastu, ka zeme ir radīta visiem, un ja viņi zinātu, kā taisnīgi dalīties ar saviem brāļiem 

materiālajās un garīgajās bagātībās, ar kurām ir bagāta viņu eksistence, patiesi, Es jums saku: jau šeit, uz 

šīs zemes, jūs sāktu izjust Garīgās Valstības mieru. 

72 Es esmu bijis jūsu vidū, lai gan vēlreiz atkārtoju, ka neesmu nolaidies matērijā, bet tikai sūtījis 

Savas dievišķās domas cilvēka smadzenēs, caur kurām tās ir pārvērtušās vārdos. 

73 Ja kāds teiktu, ka Man nav iespējams sazināties ar cilvēci šādā veidā, jo Es esmu bezgalīgs un jūs 

neesat cienīgi Mani uzņemt, Es atbildu: tā vietā, lai raudzītos uz jūsu mazumu, Es jums atklāju Sevi, jo 

jums Es esmu vajadzīgs. 

74 Mans dievišķais gars nepazīst ne attālumus, ne barjeras, es esmu ar jums visos veidos, jo mana 

klātbūtne ir universāla. 

75 Drīz es vairs neizmantos šos balss nesējus, jo šī sludināšanas forma beigsies 1950. gadā. - Es esmu 

jūsu Tēvs, un jūs, Mani bērni, mācieties runāt tieši ar Mani. Vai jūs neatceraties, kā Dievišķais Skolotājs 

jūs toreiz mācīja? Atcerieties, ka Jēzus nemeklēja starpniekus, lai runātu ar Tēvu. 

76 Mans Vārds, Mana mācību uzrunāšana, šodien šķietami ir domāta tikai jums, bet patiesībā tā ir 

domāta visiem, jo tās gudrība un mīlestība aptver visu Visumu, apvienojot visas pasaules, visus 

inkarnētos un dezinkarnētos garus. Nāciet pie Manis, ja Es jums esmu vajadzīgs; meklējiet Mani, ja 

jūtaties pazuduši. 

77 Es esmu jūsu Tēvs, kas zina jūsu ciešanas un kas jūs mierina. Es iedodu jums mīlestību, kas jums ir 

tik ļoti vajadzīga, lai jūs mīlētu sevi un izplatītu to apkārtējiem. 

78 Ja patiesībā jūs atpazīstat Manu klātbūtni pēc gudrības, ko Es atklāju caur šiem balss nesējiem, 

tad arī atpazīstiet, ka ir pienācis laiks sākt konstruktīvu darbu uz garīgā ceļa. 

79 Ak, ja vien visi aicinātie steigtos; patiesi, es jums saku, Kunga galds būtu pārpildīts ar mācekļiem, 

un viņi visi ēstu vienu ēdienu! Taču ne visi aicinātie ir ieradušies, viņi ir izvēlējušies citas nodarbošanās un 

tādējādi atstāja dievišķo aicinājumu otrajā vietā. 

80 Svētīgi tie, kas steidzīgi atnākuši, jo viņi ir saņēmuši savu atalgojumu. 
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81 Visos laikos, bet mūsdienās vairāk nekā agrāk, cilvēks jūtas savas rīcības noteicējs, neatkarīgs no 

jebkādiem garīgiem likumiem. Viņš ir pārvērties par egoistisku būtni, kas domā tikai par sevi. Viņa sirds ir 

bez mīlestības pret citiem, un tāpēc cilvēce līdzinās milzīgam tuksnesim, sausam un neauglīgam. Vai šajā 

valstī cilvēki var apvienoties, saprast viens otru un palīdzēt viens otram godīgā un cēlā veidā? - Nē! Ja 

cilvēce neizņems ļaunuma sēklu no savas sirds, tā turpinās sevi iznīcināt; daži neuzticēsies citiem un 

turpinās strīdēties, kamēr vien būs bez mīlestības. 

82 Tā ir lauksaimniecības zeme, kurā Es sēju Savu sēklu Trešajā Laikmetā, kam Es gatavoju strādnieku 

tautu, tautu, kuras sirds atmet egoismu, kura domā par Manu Patiesību un pievēršas labestībai. 

83 Bet, pirms jūs nāca pie Manis, jūs meklējāt laimi un mieru sev, nedomādami atteikties no savas 

laimes, lai panāktu citu laimi, vai likt tuvākā vajadzības augstāk par savām vēlmēm. 

84 Kad jūs piepildīsiet mīlestības likumu, jūs būsiet sasnieguši savu vienotību un harmoniju, jūs 

pārstāsiet ciest, un cilvēcei iestāsies tautu miers, ko cilvēki līdz šim nav sasnieguši. 

85 Cik viegli būtu ar nelielu garīguma uzlabošanu cilvēkiem saprast vienam otru! 

86 Es lūdzu tos, kuri atzīst šo mācību par patiesību, kas spēj glābt un apvienot cilvēci: Kādēļ jūs 

neiespējat to īstenot praksē? Vai jūs to uzskatāt par vienkāršu gudrības mācību vai vēl vienu teoriju? 

87 Cilvēks vēlas glābt sevi, neapzinoties savu garīgo dabu, un tā ir viņa lielākā kļūda. Kamēr viņš dzīvo 

un jūtas stiprs uz zemes, viņš cenšas aizmirst katru domu, kas viņam atgādina par mūžību vai garīgo dzīvi. 

Viņš nezaudē šo intuitīvo atziņu, bet nevēlas par to neko zināt, un tikai tad, kad nāve tuvojas un viņš sajūt 

sevī nāves mokas, gadās, ka mirklī viņš vēlas labot kļūdas un kompensēt zaudēto laiku; bet tad jau būs 

par vēlu, jo ne viss sasniedz nožēlu. Tas ir taisnīguma likums - pļaut to, ko cilvēks ir sējis, lai gan grēku 

nožēla palīdzēs viņam ar mīlestību un pacietību panest savas vainas izpirkšanu, kas patiesībā būs viņa 

atjaunošanas un atjaunošanas darbs. 

88 Jūs klausāties un tajā pašā laikā apliecināt, ka es runāju ar jums patiesi. Ļaujiet savai sirdsapziņai 

runāt ar jums, un tā jums saka, ka jūsu ticība bieži vien ir bijusi tikai šķietama, jo jums nebija pārliecības 

par mūžīgās dzīves esamību garam. Nav šaubu, ka jums bija prātā pilnībā izbaudīt savu eksistenci uz 

zemes un gatavoties solim uz garīgo dzīvi tikai tad, kad pienāks pēdējais brīdis. Doma par dzīvi pēc tam 

bija kā ticības apliecinājums, uz kuru varēja paļauties, kad pienāca laiks, un ar kuru varēja pārdzīvot 

bailīgos aiziešanas brīžus. 

89 Es jums jautāju: vai tā cilvēkam ir jādzīvo? Vai tas ir veids, kā jūs apliecināt savu ticību Tēvam un 

kā jūs sasniedzat patiesu garīgo izaugsmi? 

90 Padomājiet par visu, ko Es jums esmu teicis šajā mācībā, un jūs beidzot sapratīsiet, ka cilvēks 

vienmēr ir kļūdījies, vadoties no savām egoistiskajām un materiālajām jūtām. 

91 Izprast Manu Doktrīnu, kas atklāj cilvēkam gara savienību ar garu caur mīlestību un visus no tās 

izrietošos tikumus, kā arī visas gara izjūtas un dāvanas, un pateikt, vai tā nav atslēga, kas var atvērt 

cilvēcei mūžīgā miera un mūžīgās gudrības vārtus. 

92 Trīs periodos, kuros Es esmu sadalījis cilvēces evolūciju, Es ar Savu Gaismu esmu jums iezīmējis 

vienu un to pašu taisno un šauro ceļu gara augšupceļam, vienīgo mīlestības, patiesības un taisnīguma 

ceļu. 

93 Es esmu jūs vadījis no pamācības uz pamācību, no atklāsmes uz atklāsmi, līdz pienāca laiks, kad Es 

jums saku, ka jūs jau varat sazināties ar Mani no gara uz garu. Vai cilvēce Pirmajā laikmetā varēja šādā 

veidā savienoties? - Nē, tā bija spiesta ķerties pie materiālās pielūgsmes, rituāliem un ceremonijām, 

tradicionāliem svētkiem un simboliem, lai varētu justies tuvu Dievišķajam un Garīgajam. No šīs nespējas 

tuvoties garīgajam, pacelties līdz dievišķajam, atpazīt dziļāko un apgaismot noslēpumus radās dažādas 

reliģijas, katra atkarībā no cilvēku garīgās atpalicības vai garīgās attīstības pakāpes, dažas no tām bija 

vairāk veltītas patiesībai nekā citas, dažas bija garīgākas nekā citas, bet visas tiecās uz vienu un to pašu 

mērķi. Tas ir ceļš, pa kuru gariem ejot cauri gadsimtiem un gadsimtiem, ceļš, uz kuru norāda dažādas 

reliģijas. Daži ir progresējuši tikai ar vislielāko lēnumu, citi ir apstājušies uz vietas, bet vēl citi ir 

pakļāvušies maldinošām mācībām un kļuvuši aptraipīti. 
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94 Cilvēcei ir iestājies jauns laikmets; tas ir gaismas laikmets, kura klātbūtne būs augstākais punkts 

visu cilvēku garīgajā ceļā, lai viņi varētu pamosties, pārdomāt, atbrīvoties no savas tradīciju, fanātisma un 

maldiem smagā sloga un tad pacelties jaunai dzīvei. 

95 Dažas agrāk, citas vēlāk, bet pamazām visas reliģijas un sektas nonāks līdz neredzamajam 

templim, Svētā Gara templim, kas atrodas Manā Darbā, nekustīgs kā balsts, kas paceļas bezgalībā un 

gaida visu tautu un paaudžu cilvēkus. 

96 Kad visi būs iegājuši Manas svētnīcas iekšienē, lai lūgtos un iegremdētos, visi vieni un visi iegūs 

vienādas zināšanas par Manu patiesību. Tāpēc, kad šis ceļa kulminācija būs pabeigta, visi celsies vienoti 

vienā likumā un pielūgs savu Tēvu vienā veidā. 

97 Kāpēc kādam būtu jābrīnās par maniem jaunajiem atklājumiem? Patiesi es jums saku: jau senie 

patriarhi zināja par šī laikmeta atnākšanu, un citu laikmetu redzētāji to bija redzējuši, un pravieši to 

pasludināja. Tas bija dievišķs apsolījums, kas tika dots cilvēkam ilgi pirms es nācu pasaulē caur Jēzu. 

98 Kad Es pasludināju Saviem mācekļiem Savu atkalatnākšanu un norādīju, kādā veidā Es darīšu Sevi 

zināmu cilvēkiem, bija pagājis daudz laika kopš jums dotā apsolījuma. 

99 Tagad jūsu acu priekšā ir tā laika gaita, un šie pravietojumi piepildās. Ko tas var pārsteigt? - Tikai 

tie, kas ir gulējuši tumsā, vai tie, kas ir izdzēsuši Manus apsolījumus sevī. 

100  Šeit ir Mana gaisma, kas gaida ikvienu, lai apstādinātu viņu ceļā, jo Es atklāsim viņiem garīgo 

dārgumu, ko viņi nes sevī un ko viņi vēl nav spējuši atklāt. Es viņus pārliecināšu, ka viņi jau ir pārāk daudz 

izpētījuši materiālu, ka viņi jau ir nodevušies pārejošajam un īslaicīgajam. Es mācīšu viņiem meklēt savā 

garā sirdsapziņu, kas ir dievišķā būtība, kuru Es esmu ielicis katrā cilvēkā. 

101  Patiesībā es jums saku, ka jūs nekad neesat nodevuši visu, kas ir liels un labs jūsu garā, jo jūs to 

pat nezināt. Kā jūs mīlēsiet viens otru ar to pilnību, ko Es jums esmu mācījis, ja jūs neatzīstat viens otru kā 

brāļus? Ir nepieciešams, lai jūs izmantotu to būtību, kas garam ir sevī, lai jūsu mīlestība būtu mīlestība un 

jūsu žēlsirdība būtu patiesa žēlsirdība, kas ir kaut kas vairāk nekā tukši vārdi, kaut kas vairāk nekā 

nožēlojami naudas gabali, kaut kas vairāk nekā sausas maizes gabals, kas atstāts uz jūsu galda, kas ir 

vienīgais līdzeklis, ko jūs izmantojat, lai liktu sev domāt, ka jūs nodarbojaties ar žēlsirdību un mīlat cits 

citu. 

102  Cik skaista būs jūsu pasaule, kad cilvēki savos prātos būs atklājuši svētīgo dārgumu, ar kuru 

Radītājs tos apveltījis kopš radīšanas brīža! 

103  Es dodu jums šo mācību, lai jūs ar tās palīdzību varētu ielūkoties pagātnē, meklējot savu sākumu, 

lai jūs varētu pārbaudīt savu tagadni un pēc tam raudzīties nākotnē, kas jūs gaida gudrības, darba, cīņas 

un dievišķu atalgojumu pilna. 

104  Jūs esat grēcinieki, bet jūs Mani mīlat, un, kad domājat par Mani, jūs cenšaties Man izpatikt, 

izrādot žēlsirdību saviem brāļiem. Jūs esat grēcinieki, es to zinu, bet jūs lūdzaties, kad jums ir bēdas. Jūs 

esat grēcinieki, bet esat gatavi dalīties savā maizē ar to, kurš nāk pie jūsu durvīm un lūdz žēlastību. 

105  Par visu labo, ko jūs darāt, vēloties pēc Mana labā prieka, saņemiet Manu glāstu, sajūtiet Manu 

mierinājumu, saņemiet Manu svētību. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 13  
1 Tēva namā valda svētku noskaņa, mielasts ir gatavs, jo šī tauta, tāpat kā blēdīgais dēls, ir 

atgriezusies Tēva namā. Sēdieties pie galda un ēdiet no ēdiena, stunda ir labvēlīga un labvēlīga. 

2 Arī Otrajā Laikā Es mēdzu sēdēt pie galda savu mācekļu ieskauts. Viņi zināja, ka Jēzus bija Mesija, 

kura atnākšana bija apsolīta, lai glābtu Savu tautu. Jūs neesat Mani redzējuši miesīgi, kā viņi Mani redzēja, 

bet caur šī Vārda dziļāko būtību jūs jūtat Skolotāja klātbūtni, kurš bija apsolījis atkal nākt un sūtīt jums 

Patiesības Garu, lai izskaidrotu jums visas iepriekšējās mācības un lai jūs saprastu to, ko līdz šim neesat 

sapratuši. 

3 Bet kas ir Patiesības Gars, ja ne pati Dieva Gudrība? Kur jūs to atradīsiet, ja ne šajā garīgajā 

mācībā, kas jums visu izskaidro un izskaidro? 

4 Es jums pravietoju, ka Es atgriezīšos, kad cilvēce būs sava ļaunuma un apjukuma virsotnē; tādēļ, 

domājot par to, ka viņu zinātne un samaitātība ir devusi augļus, kas ir pilnā briedumā, cilvēki jūt, ka vēl ir 

jāatklāj kaut kas dievišķs. Šīs priekšnojautas ir sekas tam, ka Mana garīgā klātbūtne uzrunā katru garu un 

Mana taisnība kā Tēva izpaužas cilvēces vidū. 

5 Jūs vairs neredzēsiet Mani kā cilvēku; tagad jums ir jāsagatavojas redzēt Mani garā; tas ir tas, kas 

jums ir dots saprast kopš otrās ēras. "Mākonī" Skolotājs pacēlās, jo Viņš vēl pēdējo reizi bija redzams 

Saviem mācekļiem, un jums bija paziņots, ka Viņš atkal nāks tieši šādā veidā. 

6 Tagad Es runāju uz jums caur šo Manis sagatavoto prātu; rīt Mana balss skanēs jūsu sirdī un visos 

garos. Jo Mans Vārds ir kā skanīgs zvana zvans, kas atmodina gan iemiesotos, gan neiemiesotos un 

atdzīvina tos jaunai dzīvei. Tas ir visaptverošs aicinājums. Jau iepriekš Es jums esmu teicis, ka neviens no 

Maniem bērniem netiks pazaudēts un ka, ja viena aita būs briesmās, Es atstāju deviņdesmit deviņas aitu 

ganāmpulkā, lai dotos pakaļ pazudušajai aitai. 

7 Patiesi Es jums saku, Mani jaunie mācekļi, jums izdosies saprast to, ko neviens no Maniem otrās 

ēras mācekļiem nesaprata. 

8 Cik bieži, kad es ar viņiem runāju, viņi skatījās viens uz otru, lai noskaidrotu, kurš no viņiem ir 

sapratis Jēzus teikto, un, tā kā viņi nevarēja izskaidrot Skolotāja vārdus (viens otram), viņi beigās lūdza, lai 

Viņš skaidrāk paskaidro savu mācību. - Patiesībā Es jums saku, ka Mans Vārds nevarēja būt skaidrāks, bet 

tolaik gars vēl nebija pietiekami attīstījies, lai saprastu visu saņemto mācību; bija jāpaiet laikam, cilvēcei 

bija garīgi jāattīstās, lai, apgaismota garīguma gaismā, tā varētu saprast Dievišķo atklāsmju nozīmi. 

9 Tomēr, kad pienāca stunda, kad šiem mācekļiem bija jārunā cilvēcei par Manu Doktrīnu, viņi 

zināja visu, kas bija nepieciešams, lai mācītu savus brāļus; un to, ko viņi vēl nezināja, Svētais Gars atklāja 

caur viņu mutēm, jo viņi jau bija sagatavoti šim uzdevumam. 

10 Ja laikā, kad viņi dzīvoja kopā ar Skolotāju, vieni Viņa mācību interpretēja vienā veidā, citi - citā, 

tomēr, kad pienāca laiks cīnīties un sludināt, viņi visi bija vienoti vienā ideālā, tos visus vienoja viena 

gudrība un mīlestība. Katrs no viņiem gāja savu ceļu caur citām provincēm, bet viņu garu un domas 

vienoja misija, kas viņiem bija jāpilda, un Jēzus piemiņa viņus iedrošināja. 

11 Viņi vienmēr vēlējās sanākt kopā, lai apmainītos ar iespaidiem par savām cīņām, pārbaudījumiem 

un arī lai priecātos par izcīnītajām uzvarām. Viņi viens otram deva iedrošinājumu, drosmi un ticību. 

12 Viņi zināja, kā sēt sēklu, ko es viņiem uzticēju, jo viens nesēja kviešus, bet otrs nezāles, nē, viņi visi 

sēja vienu sēklu, un tā bija mīlestības sēkla, ko es viņiem mācīju. Tāpēc auglis, kas izauga no cilvēku 

sirdīm, bija mīlestība. Vai jūs saprotat, ko es jums saku, kad runāju par darbiem, ko jūsu brāļi toreiz 

darīja? 

13 Es jums tikai saku, lai jūs mīlat viņus tā, kā viņi jūs mīlēja, kad viņi jums bruģēja ceļu, mācīja jums 

sekot savam Kungam un atdeva savu dzīvību par jums. Esiet līdzīgi viņiem viņu ticībā, dedzībā un 

mīlestības darbībā. 

14 Jūtieties patiesi kā Mani mācekļi! Savā mācībā Es jums esmu devis Dievišķo Likumu, kas ir jūsu 

sirdsapziņā. - No kā jūs baidāties no citām mācībām, teorijām, zinātnēm vai filozofijām? Vai varbūt jūs 

baidāties no tiem, kas studē senos Svētos Rakstus, no reliģijām, kuras sevi dēvē par kristīgām? Patiesi es 
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jums saku: mācība, ko es jums dodu, ir tikai paskaidrojums, apstiprinājums atklāsmēm, kas jums ir dotas 

pagātnē. 

15 Es neesmu atnācis, lai radītu jums apjukumu, lai pievienotu to apjukumam, kas jau ir pasaulē, bet 

gan lai jūs no tā atbrīvotu, kā Mozus reiz darīja ar savu tautu, kuru viņš atbrīvoja no Ēģiptes, kur tā bija 

vergs. 

16 Es gribu jūs aizvest uz drošu zemi, kā toreiz, un tādēļ Es esmu atvēris jums jaunu Savas Grāmatas 

nodaļu, lai jūs varētu iepazīt šauro un taisno ceļu, ko Es jums esmu iezīmējis cauri gadsimtiem ar Savu 

Likumu. 

17 Piepildiet, lai jums nebūtu sāpju laikos jāatgriežas uz zemes un jānovāc savu kļūdu vai savtīguma 

augļi. Pildiet savu misiju, tad arī jūs atgriezīsieties, bet tas notiks miera laikā, lai atjaunotu jūs, kopjot 

sēklu, ko atstājāt aiz sevis, kad sākāt. Tagad Mozus jūs nevadīs, lai jūs izglābtu, kā viņš to darīja pirmajā 

reizē; jūs vadīs jūsu sirdsapziņa. 

18 Šķietami cilvēki paši dosies meklēt mieru un patiesību, bet patiesi Es jums saku: Elijas gars 

parādīsies tautu un tautu priekšā un aicinās tās uz atbrīvošanu. 

19 Tas runā uz jums "Vārds", kas vienmēr ir bijis Dievā, tas pats, kas bija Kristū un ko jūs šodien zināt 

caur Svēto Garu; jo "Vārds" ir Vārds, ir Likums, ir Vēstījums, ir Atklāsme, ir Gudrība. Ja jūs esat dzirdējuši 

"Vārdu" caur Kristus vārdiem un tagad saņemat to caur Svētā Gara iedvesmu - patiesi, es jums saku, ka tā 

ir Dieva balss, ko esat dzirdējuši, jo ir tikai viens Dievs, tikai viens Vārds un tikai viens Svētais Gars. 

20 Pārbaudiet, izprotiet un sagatavojieties, lai ciešanu laiki jūs nepārsteigtu, lai Mans Vārds nebūtu 

neauglīgs, par ko jūs rīt liecināsiet cilvēcei saskaņā ar Manu gribu. Jums ir jābūt nelokāmiem, lai jūsu 

ticība nekļūtu vāja, jo viens vienīgs vājuma mirklis var kļūt par jūsu neveiksmes iemeslu. 

21 1950. gadā jums jau jābūt aprīkotam. Šis datums šiem cilvēkiem būs neaizmirstams. 

22 Kas sagaidīs šo datumu? Kas būs liecinieks baušļiem un rīkojumiem, kā arī Maniem jaunajiem 

pravietojumiem, ko Es jums došu tajā dienā? Jūs nezināt, bet es piebildīšu: kas būs tie, kuri patiesi būs 

gatavi šim pārbaudījumam un sekot patiesajam cīņas ceļam? 

23 Jūs nezināt; Es jums tikai saku, ka, ja jums trūkst gadu, tad Man tie ir tikai daži īsi mirkļi, jo Es 

neesmu pakļauts laikam, bet jūs esat. Bet, ja jūs domājat, ka jums ir atlicis vēl daudz gadu un ka jums būs 

pietiekami daudz laika, lai sagatavotos, pat ja jūs tos izniekosiet, jūs krietni maldāties. Neesiet pārlieku 

pašpārliecināti, jo laiks ātri paiet, un nekas nemainīs Manu gribu. Vai jūs spēsiet apturēt laiku? - Nē, tu 

atbildi Man. Tad jūs arī nevarēsiet novērst Manu lēmumu piepildīšanos. 

24 Padziļināti padomājiet, sagatavojieties, lai izjustu prieku par šo izpausmi, un izmantojiet šo laiku, 

praktizējot visu, kas jums dod garīgumu. Tā jūs nebaidīsieties no stundas, kad vairs nedzirdēsiet Manu 

Vārdu. 

25 Es jums esmu runājis par daudziem pārbaudījumiem un esmu jūs brīdinājis. Mans Vārds, pilns ar 

labām mācībām un mīlestības pilns, ir spēks un glāsts, ko jums dod jūsu Kungs. 

26 Es gaidu jūs kalna virsotnē, kur Es jums dāvāšu mieru. Es esmu nācis pie jums trīs laikmetos, lai jūs 

mācītu, un šis ir trešais, kurā Es jūs apvienoju, lai sniegtu jums Savas pēdējās mācības. Mans kā Skolotāja 

uzdevums netika pabeigts pie krusta. Šodien, pateicoties Manas mācības gaismai, jūs varēsiet saprast 

daudz vairāk, nekā līdz šim bijāt sapratuši. 

27 Bet cik maz ir to, kas ir sagatavojušies Mani uzņemt. Daudzus es redzu starp jums, kas ir nodzēsuši 

savu lukturi un paliek tumsā, un citus, kas Mani jau ir aizmirsuši. Neskatoties uz jūsu garīgo progresu, jūs 

neesat sasnieguši pilnību, un, kamēr daži ir attīstījušies, citi ir palikuši stagnācijā. 

28 Jau no laiku sākuma Es esmu mācījis jums lūgties, lai jūs vienmēr būtu kontaktā ar Manu 

Dievišķību. Es jums teicu, ka jums jāpilda ne tikai dievišķais, bet arī cilvēciskais likums. Tas, ko Es devu 

pirmajiem cilvēkiem, ir tas pats, ko Es šodien dodu jums, lai jūs to piepildītu. 

29 Mīļie Israēla bērni, vai jūs neesat noguruši no tik ilgiem klejojumiem? Vai jūsu grēku izpirkšanas 

nasta nav jūs nomocījusi? Vai tik daudz sāpju, ko esat pārcietuši, jums nav kļuvušas par nogurumu? Vai 

jūsu iepazīšanās ar sāpēm ir tik liela, ka jūs jau esat kļuvuši nejūtīgi? Vai jūs vairs nejūtat mīlestību pret 

savu tēvu vai brāļiem? - Jūs esat iekrituši dziļā garīgā letarģijā un esat vienaldzīgi pret visām augstām 
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jūtām. Jūs dzīvojat bez elpas un necilvēcīgi un esat aizmirsuši savus garīgos pienākumus, bet Es gribu, lai 

jūs sagatavotu savu prātu pieņemt Manu Vārdu un ļautu Man mājot jūsu sirdīs, lai jūs atkal varētu dzīvot 

žēlastībā. 

30 Es vēlos jūs vest uz dzīvi citos līmeņos, kur jūs būsiet harmonijā ar augstajiem gariem, lai jūs 

turpinātu pacelties, neapstādinot sevi. Kad jūs dosieties Man sekot, jūs vairs nebūsiet vienaldzīgi, jūs vairs 

neiztukšojat ciešanu kausu, jūs mīlēsiet dzīvi un būsiet vienoti ar visiem saviem brāļiem. 

31 Sagatavojieties, ejiet pie saviem brāļiem Manā Vārdā, nosusiniet asaras tiem, kas cieš, dodiet 

drosmi vājajiem, uzceliet kritušos un glābiet pazudušos. Visur nēsājiet gaismu. Daudzi Mani atpazīs savā 

cilvēciskajā dzīvē, bet citi, atrodoties "garīgajā ielejā". Tā ir Mana Griba, lai visi pamostos, lai Es varētu 

jūsu garā iesēt Savu Mīlestības Sēklu. 

32 Jūs redzēsiet, ka daži ticēs Manai Manifestācijai šajā trešajā laikmetā, kad viņi dzirdēs Manu 

mācību ar Balss nesēja starpniecību; citi to darīs ar jūsu liecību, un vēl daudzi citi (cilvēki) - caur Svētajiem 

Rakstiem, kas saglabāti no Mana Vārda. 

33 Es gribu, lai jūs visi būtu stipri, lai jūs nešaubītos pie pirmā šķēršļa un nebaidītos no ienaidnieka. 

Es dodu jums iespēju darīt brīnumus un pārveidot savus brāļus, izmantojot pierādījumus, ko Es jums 

piešķiršu. 

34 Saprotiet Mani, balstiet savu ticību uz klints stingrības, lai nekas to nesagrautu. Neļaujiet savām 

lūpām klusēt, baidoties no pārmetumiem, un neslēpiet no saviem brāļiem, ka Es esmu nācis šajā laikā. 

Attīstiet vārda dāvanu un ļaujiet, lai no jūsu sirds plūst mīlestība un gudrība, ko esmu jums uzticējusi. 

35 "Uzmanieties" par savu tautu, neļaujiet, lai tajā ienāktu karš. Atveriet savu siržu vārtus un ļaujiet 

ieiet tam, ko jūs saucat par svešinieku, gan labticīgajam, gan tam, kas savā sirdī nes ļaunumu, jo viņa gars 

tiks apgaismots šajā zemē, un tā visiem būs kā izpalīdzīga māte. Es gatavoju klētiņas, lai jūs varētu 

pabarot izsalkušos, un lai laime un miers būtu starp visiem Maniem bērniem. 

36 Gatavojieties garīgi, lai jūs varētu sajust savu nākotni un iedomāties, ka pēc 1950. gada jūs 

paliksiet kā Mani apustuļi, lai sekotu tiem, kas Man sekoja citā laikā. Viņi zināja, ka viņi saglabās Manu 

garīgo klātbūtni pat tad, ja redzēs Mani pazūdam kā cilvēku, un ka Es viņus arī turpmāk pavadīšu un 

apgaismošu. Es biju atsvaidzināts, redzot viņu ticību, vienotību un iedvesmu, un ļoti drīz viņu vārds 

aizkustināja tā laika cilvēkus, jo viņi saprata, kā īstenot praksē visu, ko viņiem bija mācījis viņu Skolotājs. 

37 Kļūsti atvērts, cilvēce, un saņem Mana Gara gaismu, kas izlietas uz visām radītajām lietām. Es 

mācu cilvēkus, kas jums nesīs miera vēsti. Es runāšu caur tās muti; ja jūs to noraidāt, jūs esat noraidījuši 

Mani. 

38 Atgādini cilvēcei, ka ikreiz, kad Es nācu pie viņiem, Es viņus pārsteidzu ar to, ka viņus izklaidēju ar 

pasaulīgām lietām, un tieši tāpēc viņi nejuta Manu klātbūtni. Bet kā gan viņi varēja saprast, ka jāgaida tik 

ilgi, kad jūs pierādījāt savu nepacietību, kad izgājāt no Ēģiptes, jo jūs nevarējāt sagaidīt pat dažas dienas, 

kamēr Mozus atgriezīsies? Kad viņš nokāpa no Sinaja un atnesa bauslības plāksnes, viņš atrada tautu, kas 

bija nodevusies elkdievībai. Tikai dažos vājuma mirkļos viņi bija izdzēsuši patiesā Dieva vārdu no savām 

sirdīm, lai to aizstātu ar zelta teļu. 

39 Tad Kungs nosauca šo tautu par stīvkājiem. Tāpēc Es neesmu pārsteigts, ka pēc kāda laika redzu, 

ka cilvēki, lai gan viņiem ir Mans apsolījums, ir atstājuši novārtā savu ticību, ļāvuši savai lampai izdzist un 

Manu vietā ir uzcēluši tik daudz elku, kādus tie pielūdz šodien. Vai viņi šodien varētu Mani atpazīt, jo Es 

esmu nācis pie viņiem? - Tas ir dabiski, ka viss, kas ir Mīna, viņiem šķiet dīvains. 

40 Es jums atklāju, ka Mana atgriešanās būs "mākonī". Šodien, kad Es jau esmu jūsu vidū un tādēļ 

esmu piepildījis šo vārdu, Es jums patiesībā saku, ka "mākonis" ir "Manas klātbūtnes Garā" ekvivalents. 

Tādā pašā veidā, kādā Mani mācekļi redzēja Mani uzkāpjam, kad Es biju pabeidzis Savu Darbu Otrajā 

Laikā, Es esmu nācis pie cilvēces šajā laikā. 

41 Jums jāatceras, ka tad, kad Tas Kungs aicināja Mozu uz Sinaja kalnu, to klāja mākonis, un trešajā 

dienā no mākoņa vidus atskanēja Jehovas balss. Šo parādīšanos redzēja visi, šis mākonis bija redzams 

kalna pakājē sapulcējušajam ļaužu pūlim. Tas bija Kungs, kas jau tad deva jums saprast, ka Viņa Valstība 

un Viņa mājoklis ir ārpus visām materiālajām lietām. 
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42 Lai gan Tas Kungs materializēja Savu klātbūtni tajā mākonī* un lika cilvēkiem trīcēt no Savas varas 

un taisnīguma izpausmēm, šie cilvēki ar nocietinātiem prātiem un sirdīm kļuva neuzticīgi derībai, ko bija 

noslēguši ar Dievu, tikai baiļu brīžos. 
* T.i., padarīta redzama fiziskām acīm. 

43 Tagad, kad Es nāku "mākonī", Es apmetos jūsu garā, tādēļ Manas izpausmes šajā Trešajā Laikā ir 

neredzamas mirstīgo acīm. Tikai gars ar savu augsto jūtīgumu spēj ieraudzīt, sajust un saprast Manas 

atklāsmes. 

44 Šī garīgā izjūta, ko Es jūsos attīstu, lai jūs ar tās palīdzību varētu atpazīt un apcerēt visu, kas jums 

atklājies no jūsu dzīves sākuma līdz pat šim brīdim, tā būs tā, kas iznīcinās visas viltus interpretācijas, ko 

cilvēki ir radījuši par Dievišķo. Ļoti pamazām gaisma ieplūdīs Manu bērnu sirdīs, tādēļ Es jums saku, ka 

vairs nav tālu tā stunda, kad viņi paši no sevis sapratīs, ko nozīmē tas, kas var notikt cilvēku dzīvē. 

45 Daži, dzirdot šo vārdu, jautā: vai Kungs ir nācis šajā laikā, lai darītu Sevi jūtamu tikai mūsos, kas 

esam dzirdējuši Viņa mācību ar cilvēku starpniecību, vai arī Viņš to ir darījis visas cilvēces vidū? - Patiesībā 

es jums saku: Garīgais mākonis sniedz savu aizsargājošo ēnu visai pasaulei, gluži tāpat kā Pirmajā Laikā, 

kad tas sedza visu Viņa tautu, kas atradās Sinaja kalna pakājē. 

46 Jaunā laikmeta mācekļi, studējiet Manu Vārdu, jo jums ir nepieciešama Mana gudrība jūsu cīņā. 

47 Pārdomājiet tās grāmatas lappuses, kuras zīmogus ir atplēsis Jērs. Dievišķā Vārda balss nāk no 

Dzīvības Grāmatas un sasniedz tos, kas ir miruši žēlastības dzīvei, lai pamodinātu tos jaunai dzīvei. 

48 Cilvēka ķermenis nav absolūti nepieciešams, lai Es varētu darīt Sevi dzirdamu cilvēkiem. Šeit Es 

uzrunāju jūs garā, caur cilvēka prātu, un jums nav fiziski jākāpj pa zemes putekļiem. Šī izpausme ir bijusi 

sagatavošanās tiešai gara un gara savienībai starp jums un jūsu Radītāju. 

49 Svētīgi tie, kas gaida Manu garīgo atnākšanu šajā laikā, jo viņi redzēs Mani nākam "mākonī". 

50 Cilvēki ir veltījuši sevi Vecās Derības studijām, mocīdamies ar prātu, lai izpētītu un izskaidrotu 

pravietojumus un apsolījumus. Tie no viņiem, kas ir vistuvāk patiesībai, ir tie, kas ir atraduši Manu mācību 

garīgo jēgu; jo tiem, kas spītīgi turas pie materiālās interpretācijas un nesaprot vai nevēlas atrast Manu 

pasludinājumu garīgo jēgu, nāksies piedzīvot apjukumu un vilšanos, kādu cieta jūdu tauta, kad nāca 

Mesija, kuru viņi bija iztēlojušies citādi un gaidījuši citādi, nekā parādīja realitāte. 

51 Šo paskaidrojumu es jums sniedzu, risinot Dzīvības Grāmatas sesto zīmogu. 

52 Lai Es varētu dot jums šīs jaunās atklāsmes, bija nepieciešams, lai starplaikā, kas bija starp Manu 

parādīšanos cilvēcei kā cilvēkam un Manu ierašanos garā šajā laikā, jūs izietu cauri daudzām 

reinkarnācijām uz zemes, lai tad, kad Es no jums prasīju iepriekšējo mācību, jūsu gars zinātu, kā atbildēt, 

un, kad Es tam dāvāju jaunas atklāsmes, tas spētu tās saprast. 

53 Septiņu zīmogu grāmata ir stāsts par jūsu dzīvi, par jūsu evolūciju uz Zemes ar visām tās cīņām, 

kaislībām, konfliktiem un beidzot ar labestības un taisnīguma, mīlestības un garīguma uzvaru pār 

materiālisma kaislībām. 

54 Ticiet patiesībai, ka visam ir garīgs un mūžīgs mērķis, lai katrai nodarbībai atvēlētu tai pienākošos 

vietu. 

55 Kamēr jūs apgaismos Sestā zīmoga gaisma, būs cīņu, atteikšanās un attīrīšanās laiks, bet, kad šis 

laiks būs beidzies, jūs būsiet sasnieguši jaunu periodu, kurā Septītais zīmogs nesīs jums jaunas atklāsmes. 

Cik apmierināts un laimīgs ir tā cilvēka gars, kurš ir atzīts par šķīstu un sagatavotu jaunajam laikam. 

Kamēr vien Sestais zīmogs jūs apgaismos, matērija un gars attīrīsies. 

56 Tuvojas laiks, kad jūsu gars pilnībā izpaudīsies uz zemes. Līdz šim tas nav bijis iespējams, jo to 

joprojām ieslodzījusi cietība un materiālisms; bet pēc attīrīšanās cilvēki ļaus savam garam atklāties un 

attīstīties tikumībā. Trauks būs tīrs un caurspīdīgs, un tajā būs redzams tā saturs, kā arī tas varēs pārplūst. 

57 Pirms aiziešanas aizsaulē cilvēki no šīs zemes izveidos miera pasauli, vietu, kur mūžīgi spīdēs gara 

gaisma. 

58 Bet jūs neguliet, domādami, ka tikai citi piedzīvos šī pravietojuma piepildīšanos un baudīs šo 

mieru. Vai jūs zināt, vai tas nebūsiet jūs, kas ieradīsies šajos laikos? - Patiesi es jums saku: nav sēklu bez 

augļiem un darbu bez atalgojuma. 
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59 Cilvēkiem nāksies pārciest daudzas ciešanas, lai ieraudzītu, ka šis laiks pienāks, bet jums, kas to 

gaidāt, nav jābaidās, jo jūsu cīņās vai vientulībā vienmēr ir spoža zvaigzne, kas apgaismos jūsu ceļu, un šī 

zvaigzne ir Elija. 

60 Jūs, ļaudis, kas dzirdat šo balsi, Es jums jautāju: vai esat gatavi sekot Man pa šo ceļu, paklausot 

Maniem baušļiem? Vai jums pietiks drosmes runāt par šo mācību saviem brāļiem? Vai jūs domājat, ka jūs 

jau esat spējīgi pielūgt Mani bez rituāliem un simboliem? Vai jums nebūs kauns saukt sevi par 

spirituālistiem dažādu reliģiju priekšā? Vai jūs nevilcināsieties un nenožēlosiet, ka esat sākuši šo darbu? 

Vai jūs nešaubīties, saskaroties ar kritiku un uzbrukumiem, ko jūsu kaimiņi dara pret jums, ne kļūt 

atkritējs, kad viņi nepareizi novērtē jūs un izraidīt jūs no savām mājām? 

61 Nedomājiet, ka es jūs izvaicāju, jo nezinu, kā jūs jutīsieties rīt un kā jūs rīkosieties pārbaudījumu 

priekšā. Jūs labi zināt, ka Man nekas nav nezināms, bet, ja Es jums uzdodu šos jautājumus, tad tas ir tādēļ, 

lai jūs tos atkārtotu sev un pārdomātu, jo tieši pārdomās jūs varat sasniegt gaismu, lēmumu, spēku un 

uzticību Man. 

62 Ja Es jūs nebrīdinātu, lai jūs sagatavotos, kā jūs spētu stāties pretī nelaimēm un pārbaudījumiem? 

63 Mana tauta, esiet pacietīgi un gudri pret cilvēci, nekrītiet izmisumā, atcerieties, ka tieši 

pārbaudījumos jums ir jādod vislabākie piedošanas, labdarības un nelokāmības piemēri. 

64 Bet nebaidieties, jo, lai gan Es jums esmu teicis, ka darīšu jūs garīgi bagātus, jums netrūks arī tā, 

kas ir nepieciešams jūsu cilvēciskajai dzīvei. Ziniet, ka tas, kurš ir sevi garīgi pilnveidojis, ir sasniedzis, ka 

viņam tas viss pieder, un, ja viņam izdosies kļūt vienotam ar visu radīto lietu Kungu, viņš kā dēls, pat ja 

viņam nav zemes labumu, jutīsies kā mantinieks un pat īpašnieks visam, kas pieder viņa Debesu Tēvam. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 14  
1 Jūs nācāt meklēt gaismu, un Es jums to dodu, jo jums ir ticība un jūs to no Manis gaidāt. Ikviens, 

kas Mani meklē, Mani atrod; ikviens, kas uz Mani cer, saņem. 

2 Būtu vieglāk, ja Karaļa Zvaigzne pārstātu spīdēt, nekā Man noraidīt kaut vienu no Maniem 

bērniem, kas Mani meklē. 

3 Es nāku jums palīgā, lai labotu jūsu kļūdas, jo es nevēlos, lai jūsu apjukums turpinātos. 

4 Laiks, ko Es jums atvēlēju šo pamācību sniegšanai, tuvojas beigām, un jums ir nepieciešams 

sagatavoties, jo garīgajā saiknē, ko jūs sasniegsiet pēc 1950. gada, jūs atradīsiet vēl lielāku gudrību Manā 

mācībā. 

5 Neiesvētītie tiks pārvērsti par "bērniem mācekļiem", "bērni mācekļi" - par mācekļiem, bet mācekļi 

- par meistariem, dzīviem labu darbu piemēriem cilvēces vidū. 

6 Nesajūtieties mazi, kad Es jūs saucu par "bērniem mācekļiem", jo Kunga gudrības priekšā būt 

bērnam jau ir daudz. 

7 Man ir daudz mācekļu un "bērnu mācekļu" ne tikai šeit, starp jums, bet arī izkaisīti cilvēces vidū, 

sektās un reliģijās, jo visi atbilstoši savai attīstībai veic dažādus soļus, kas veido bezgalīgās garīguma 

kāpnes. 

8 Bet jums arī jāzina, ka Man ir mācekļi ne tikai šajā pasaulē; atcerieties, ka Es jums teicu: "Tēva 

namā ir bezgalīgi daudz mājokļu". Ir milzīgi daudz Manu bērnu, kas dzīvo, lai mācītos no Manis. 

9 Ziniet, ka tieši šajā sfērā cilvēks labāk izprot Manu mācību un tāpēc arī gūst lielākus panākumus. 

10 Tur nāk tie, kas atstājuši šo pasauli, ciešot bēdas un vilšanos; tie, kas alkst pēc patiesības un 

zināšanām, tie, kas alkst pēc mīlestības, pazemotie. 

11 Tur viņus gaida viņu Skolotājs, lai sniegtu viņiem lielākas mācības par tām, kuras cilvēce viņiem ir 

liegusi. 

12 Tad tie, kas bija nezināmi un nabadzīgi uz zemes, mirdzēs patiesā gaismā un būs pārsteigti, redzot, 

kā tie, kas šajā pasaulē spīdēja ar viltus gaismu, raud par savu garīgo postu aizsaulē. 

13 Tajās miera pasaulēs, kurās jūs dzīvosiet, tie, kas raudāja uz zemes un svētīja Mani, saņēma 

vispatīkamākos pārsteigumus, atlīdzību, ko viņi negaidīja, kad iztukšoja savu ciešanu kausu. 

14 Nav svarīgi, ka viņiem ir bijuši bezcerības un šaubu brīži; šos vājuma brīžus Es viņiem piedodu, jo 

viņiem ir bijušas arī lielas sāpju dienas, kurās viņi parādīja padevību un svētīja Mani. 

15 Arī šie Mani bērni piedzīvoja savu Golgātu un smagi cieta savā grēku izpirkšanas ceļā, bet tie, kas 

izpilda Manu Likumu, gūst svētlaimi un garīgu gandarījumu mūžīgajā dzīvē, pat ja viņi tikai dažus mirkļus 

dzīvo uz labā ceļa. 

16 Tā Mana mūžīgā mīlestība atbild uz cilvēku īslaicīgo mīlestību. 

17 Svētīgi tie, kas krīt un ceļas, raud un svētī Mani, brāļu ļaunuma ievainoti, uzticas Man un piedāvā 

Man savas sirds svētnīcu. 

18 Šie mazie un cietušie, izsmieti un tomēr lēnprātīgi, šķietami ir vāji, bet patiesībā viņi ir stipri garā, 

un viņiem ir paredzētas lielākas atklāsmes, kad viņi būs ārpus šīs pasaules. 

19 Lai Otrajā Laikā būtu Mans māceklis, bija nepieciešams ne tikai liels garīgais, bet arī fiziskais spēks, 

jo bija jāiztur cilvēku nežēlība, spīdzināšana un pārbaudījumi, kuriem viņi savā rupjībā un nezināšanā 

pakļāva tos, kas sludināja kaut ko tādu, kas bija ārpus viņu pasaules zināšanām. 

20 Tagad jums nav vajadzīgs liels fiziskais spēks, dievišķais plāns ir citāds, bet jūs turpināsiet būt Mani 

līdzstrādnieki, lai izplatītu Manu mācību cilvēces vidū. 

21 Šajā laikā jums būs jācīnās pret tādas cilvēces nezināšanu, kas, lai gan materializējusies visās 

jomās, ir mazāk nežēlīga un augstāk attīstīta, pateicoties pieredzei, ko tā guvusi iepriekšējās inkarnācijās. 

22 Ja jūs šodien pazīstat kādu, kurš nesaprot un neizsaka savu pielūgsmi Dievam tā, kā to dara 

vairākums, - pat ja tas jūs atsvešina un jūs apvainojas, - jūs vairs nesaucat, ka viņš ir jāsadedzina dzīvs. 

23 Tagad, kad jūs negaidīti sastopaties ar kādu slimu apsēstu cilvēku, jūs vairs nebēgat no viņa ar 

saucienu, ka viņš ir pilns velnu. 
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24 Daudzi jau saprot, ka šādas būtnes neeksistē un ka tās ir tikai apjukuši gari, kuriem trūkst 

skaidrības brīža, lai pārvērstos par maigām aitām. 

25 Jūs jau sākat saprast, ka būtne, ko jūs saucat par velnu vai sātanu, nav nekas cits kā jūsu miesas 

vājums, tieksme uz zemākajām kaislībām, atkarība no baudām un miesas vēlmēm, augstprātība, 

pašlabums, iedomība un viss, ar ko miesa kārdina garu. 

26 Jūs joprojām darāt un domājat par daudziem nepiedienīgiem darbiem, bet priecājieties, jo jūs 

arvien vairāk progresējat savā attīstībā, pat ja daži no jums domā pretēji, jo vadās pēc saviem 

nepilnīgajiem spriedumiem. 

27 Tas ir tāpēc, ka jūs vēl nespējat izprast redzamo un neredzamo radību, kas jūs ieskauj, un tāpēc 

jūs kļūdāties savās interpretācijās. 

28 Bet atbilstoši jūsu garīgajai attīstībai un līdz ar to arī jūsu vajadzībai labāk izprast Manas 

atklāsmes, Es sūtu jums Savus sūtņus, lai jūs vadītu; un atbilstoši tam, kā Es atrodu jūsu prātu sagatavotu, 

Es runāju jums par Savu gudrību, lai jūs vestu uz pilnību. 

29 Mans taisnīgums arī jūs pārbauda, pilnīgi atbilstot tam, kas jūs esat, vienmēr respektējot jūsu 

Tēva mīlestības dāvāto brīvo gribu. 

30 Jums visiem ir nojauta vai intuitīvas zināšanas par Augstākās Būtnes eksistenci, un šīs iekšējās 

zināšanas ir gaisma, ko jūsu gars pakāpeniski ir ieguvis garajā garīgās attīstības ceļā. 

31 Tagad jūsu garam nāk jauna saule, lai jūs apgaismotu, jauna grāmata, lai jums iemācītu to, pēc kā 

jūs tik ļoti ilgojāties un ko esat gaidījuši. 

32 Vai jūs, mīļie cilvēki, nejūtat, ka cilvēce vairs nevar paciest melus, mītus un tik daudz viltus 

gaismas? Garam vairs nav laika baroties ar kļūdainajām interpretācijām, kas dotas Manam likumam. 

33 Jūs gatavojaties saņemt lielākas zināšanas, un, lai gan gadsimtiem ilgi esat bijuši sadalīti sektās, 

filozofijās un reliģijās, pavisam drīz jums būs jāapvienojas ap Manu jauno atklāsmi, kuras gudrības 

straume ļaus jums saprast, ka beidzot esat atraduši "Patiesās Dzīvības Grāmatu", Gara Grāmatu. 

34 Jums ir izmisīgi nepieciešams Mans Vārds; jūs izslāpuši garīgās slāpēs, jo jums trūkst šīs rasas, kas 

nāk no Manas pilnīgās mīlestības. Jums trūkst atspirdzinājuma garā, tādēļ Es tuvojos jums, lai piedāvātu 

jums dzīvības koka augļus. 

35 Es nāku, lai ar mīlestību norādītu jums uz jūsu kļūdām; un arī jūs ar tādu pašu mīlestību un 

žēlsirdību norādiet uz citu kļūdām, lai gan vieni, gan otri varētu atzīt savas nepilnības un tās labot; bet es 

nekad neteikšu nevienu vārdu, kas liktu jums nosodīt savu tuvāko rīcību vai izsmiet viņu uzskatus vai 

kulta darbības. 

36 Vai jūs zināt, kādām novirzēm esat izgājuši cauri, mēģinot izrādīt Man cieņu? Kas atceras sava 

gara pagātni? 

37 Ja es jums teiktu, ka jūs esat pielūguši savvaļas dzīvniekus vai zvaigznes un ka jūs ar savu iztēli esat 

radījuši dievus ar cilvēciskām pazīmēm, ka esat pielūguši plēsīgos zvērus, putnus un rāpuļus, daudziem no 

jums tas liktos dīvaini. Bet Es zinu jūsu garīgo attīstību, un tādēļ Es jums saku, lai jūs būtu saprotoši, 

cieņpilni un žēlsirdīgi pret savu tuvāko, pret tiem, kas ir zemākā attīstības līmenī nekā jūs; tā jūs patiesi 

apliecināsiet savu garīgumu. 

38 Tikai Man vienīgajam ir vara norādīt uz cilvēku kļūdām, kļūdām, kuras Es laboju ar Savu gudrību 

un piedodu ar Savu mīlestību. 

39 Cilvēce ir sektu un perversu kultu, netikumu un negodu vergs, tādēļ jūs cits citu uzskatāt par 

ienaidniekiem, jo esat neiecietīgi pret saviem kaimiņiem. 

40 Bet es jums vēlreiz saku, ka nevienam nav tiesību nicināt vai izsmiet savu brāļu garīgo pārliecību. 

41 Jūs esat Manas uz laiku pazudušās avis, un Es neesmu atnācis, lai nestu jums nāvi, bet lai jūs 

glābtu, mācītu un vienotu. Es nāku kā iepriekš, lai jums teiktu, ka mīliet cits citu, ka aiz šīs eksistences 

jums ir cita, augstāka dzīve, jo Tēva mājā ir bezgalīgi daudz mājokļu. 

42 Ja cilvēki izjustu patiesu mīlestību pret saviem brāļiem, viņiem nebūtu jācieš no haosa, kurā viņi 

atrodas; viņos valdītu harmonija un miers. Bet šo dievišķo mīlestību viņi nesaprot, un viņi vēlas tikai 

zinātnisku patiesību, atvasinātu patiesību, to, ko viņi var pierādīt ar savu cilvēcisko prātu; viņi vēlas 
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patiesību, kas uzrunā smadzenes, nevis to, kas sasniedz sirdi, un tagad viņiem ir viņu materiālisma 

rezultāts - egoistiska, viltus cilvēce, kas ir pilna ciešanu. 

43 Šajā laikā reliģijas un sektas ir sajauktas, bet Es jums norādīšu, ka tām ir augsta izcelsme un ka virs 

to novirzēm joprojām ir tīrības un gaismas pēdas, ko tajās ir atstājuši Mani apgaismotie. 

44 Ja jūs esat izmantojuši dažas no savām zinātnēm, lai Mani pētītu un tiesātu, vai jums nešķiet 

saprātīgāk izmantot tās, lai pētītu sevi, līdz jūs apzinātos savu dabu un iznīcinātu savu materiālismu? Vai 

jūs varbūt domājat, ka jūsu Tēvs nevar jums palīdzēt jūsu labo zinātņu ceļā? Patiesi, Es jums saku, ja jūs 

spētu sajust Dievišķās mīlestības būtību, zināšanas viegli sasniegtu jūsu prātus, un jums nebūtu 

jānogurdina savs prāts un jānopūlas, studējot tās zināšanas, kuras jūs uzskatāt par dziļām un kuras 

patiesībā ir jums sasniedzamas. 

45 Bet, ja jūsu zinātnes, novērojumi un studijas jūs vestu uz mīlestību, ja šo zināšanu alkas galīgais 

mērķis būtu atdot savu godu Tēvam, kalpojot savam tuvākajam, mazākajam, vājākajam un trūcīgākajam, 

ar vēl lielāku pilnību, es jums neko neteiktu. Bet, kad es redzu, ka ar savu zinātņu palīdzību jūs mazināt un 

noniecināt pat savu Dievu, nosakot Viņam robežas, piedēvējot Viņam kļūdas un piešķirot Viņam formas, 

kuru Viņam nav; kad es redzu, ka tajā pašā laikā jūs darāt elkus no matērijas un dievināt nepilnīgus 

cilvēkus un uzskatāt tos par svētiem, es jums saku, ka jūs neesat ne iepazinuši patiesību, kas jums 

piederētu, ne arī esat pilnvaroti kādam piešķirt svētu vai dievišķu pakāpi. Tas pieder tikai jūsu Dievam un 

Kungam. 

46 Jūs nevarat attēlot vai definēt Bezgalīgo, jo nespējat to aptvert ar savu ierobežoto prātu; jūsu 

valoda nevar izteikt Dievišķo vai izskaidrot neizskaidrojamo ar cilvēciskiem terminiem. 

47 Nemēģiniet ieslodzīt Dievu vārdos vai tēlos, kas nekad nespēs jums sniegt priekšstatu par 

patiesību. 

48 Sakiet "Dievs" ar pazemību, bet sakiet to no sirds, un, ja vēlaties, lai jums rastos priekšstats par Tā 

Kunga milzīgo mīlestību pret jums, domājiet par Jēzu. 

49 Ar alegorijām, attēliem, simboliem vai sliktiem Dieva attēliem jūs tikai panāksiet, ka jūsu brāļi 

Mani noliegs vai kļūs mazaprātīgi. 

50 Lai atklātu Dievišķo, jūsu valodas ir pārāk ierobežotas, tādēļ Man vienmēr ir nācies runāt ar jums 

līdzībās, sarakstēs, bet tagad jūs redzat, ka pat tad, kad Es esmu runājis ar jums šādā veidā, jūs Mani maz 

esat sapratuši, jo jums trūka gribas, lai izprastu Manas atklāsmes. 

51 Jūs vienmēr strīdaties par savu vārdu nozīmi, un tādā mērā, ka izdomājat vēl vairāk vārdu, jūs vēl 

vairāk mulsināt savus prātus. Ak, jūs, cilvēki, kam ir daudz vārdu, daudz valodu un daudz ticību, bet ļoti 

maz mīlestības darbu! 

52 Skatieties, kā putni dzied vienādi un vienkārši visos zemes galos. 

53 Es varu jums teikt, ka visas radības pazīst un saprot viena otru labāk nekā cilvēki. Kāpēc? - Tāpēc, 

ka viņi visi dzīvo uz ceļa, ko Es viņiem esmu iezīmējis, bet jūs, ieejot jomās, kas jums nav domātas, 

novirzāties no sava pareizā ceļa, kas ir gara ceļš, un, kad esat zaudējuši sevi materiālismā, jūs vairs 

nesaprotat garīgo, dievišķo un mūžīgo. 

54 Bet šeit jums esmu Es, cilvēce; Es jums mācu, kā pat savā materiālajā stāvoklī jūs varat būt 

harmonijā ar garīgo dzīvi, pārvēršot savus kļūdainos soļus uz zemes par patiesa progresa darbu, kas jums 

sniegs augstu un cēlu gandarījumu šajā pasaulē, un pēc tam, kad jūs atstāsiet cilvēcisko dzīvi, jūs 

atradīsiet nebeidzamu krāšņu pārsteigumu ražu savam garam. 

55 Ņemiet par paraugu Jēzu! - Kādā veidā? - Mīlot savu tuvāko kā savu bērnu, kā savu māti, kā savu 

brāli, kā sevi pašu. 

56 Visos laikos jums ir bijuši vadītāji, kas jums mācījuši mīlestības spēku. Viņi bija jūsu progresīvākie 

brāļi ar lielākām zināšanām par Manu Likumu un lielāku tīrību savos darbos. Viņi deva jums spēka, 

mīlestības un pazemības piemēru, kad savu noviržu un grēku pilno dzīvi nomainīja pret dzīvi, kas veltīta 

labestībai, upurēšanai un aktīvai mīlestībai. 
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57 No bērnības līdz sirmam vecumam jums ir skaidri piemēri par visu, ko var sasniegt ar mīlestību, un 

par ciešanām, ko rada mīlestības trūkums, bet jūs - bezkaislīgāki par akmeņiem - neesat sapratuši, kā 

mācīties no mācībām un piemēriem, ko jums sniedz ikdienas dzīve. 

58 Vai esat kādreiz novērojuši, kā pat plēsēji maigi reaģē uz mīlestības saucienu? Tieši tāpat var 

reaģēt elementi, dabas spēki, viss, kas eksistē materiālajā un garīgajā pasaulē. 

59 Tāpēc es jums saku, lai jūs svētītu visu ar mīlestību Tēva un Visuma Radītāja vārdā. 

60 Svētīt nozīmē sātināt. Svētīt nozīmē sajust labo, pateikt to un nodot tālāk. Svētīt nozīmē 

piesātināt visu, kas jūs ieskauj, ar mīlestības domām. 

61 Tā rīkojieties, un Es jūs pagodināšu, kad būsiet sasnieguši savu mērķi, atraduši sevī dievišķo 

būtību, savas dzīves izcelsmi un dāvanas, ar kurām Es jūs esmu apveltījis. Cīņa, nopelni un jūsu atbilstība 

Manam Likumam padarīs jūs par vienu gribu, par vienu garu ar Manu Dievišķību. 

62 Mana Gaisma nāk jums pretī, lai palīdzētu jums pacelties, jo Es esmu visu laiku Skolotājs. Es 

neesmu atnācis vienā laikmetā; mūžīgi Es esmu jums rādījis "Grāmatu" un prasījis, lai jūs garīgi iepazītu 

sevi, lai jūs zinātu, kādas ir jūsu dāvanas, un lai jūs dzīvotu priekšzīmīgu dzīvi, kurā spīd veselība, spēks un 

pārliecība. Šādā veidā jūs varēsiet pacelt savu garu un sagatavoties mūžīgajai dzīvei. 

63 Ja cilvēkam piemīt garīgs spēks, tad tas ir tāpēc, ka viņa gars zina, kā sevi stiprināt tikumā. 

64 Daži no jums nāk pie Manis pēc mierinājuma vai meklējot kādas problēmas risinājumu vai atbildi 

uz kādu jautājumu, pēc tam, kad esat konsultējušies ar zinātniekiem vai zvaigznēm, un tas ir tāpēc, ka 

jums trūkst ticības un jums nav spēka vai pārliecības, kas piemīt tam, kurš patiesi tic; bet patiesi Es jums 

saku, ka pāri visām zināšanām par nākotni ir Mana Dievišķā Griba. Kas mīl, kas tic, tas ir vienots ar Mani, 

jo Es esmu Mīlestība, Saprāts un Taisnīgums. 

65 Neaizmirstiet, ka jūs esat Mani bērni, un, ja jūs zināt, kā dzīvot saskaņā ar Mani, jums nebūs 

jājautā saviem brāļiem, ne jājautā grāmatām vai zvaigznēm, jo Es runāju uz jūsu garu caur sirdsapziņu, 

un, kad jūs to dzirdēsiet, jūs valdīsiet gudri un zināsiet, kā dzīvot, pildot Manu Voli. 

66 Pamodiniet šo balsi, atpazīstiet savas spējas un izmantojiet tās labā. Pieņemiet šo vēstījumu, ko Es 

jums sūtu, lai tas varētu virzīt jūsu soļus, jo Es gaidu, ka jūs pabeigsiet savu darbu uz Zemes, lai dotu jums 

augstākus uzdevumus, tostarp kļūt par cilvēces aizstāvjiem. 

67 Jūtiet, ka esat garu būtne, un nepiesaistiet sevi matērijai, nepadariet savu dzīvi sarežģītu! Nekam 

nav cieņas vai pielūgsmes, ja vien tā nav mīlestība pret savu Tēvu un arī pret savu tuvāko. Patiesā dzīve 

sakņojas garā, nevis miesā, jo miesa dzīvo tikai kādu laiku un pēc tam pazūd, bet gars dzīvo mūžīgi. 

68 Kāda jēga jums būs no jūsu zemes dārgumiem, ja jūs nezināt, kā iegūt tos, kas pieder garam? Kas 

jūs būsiet garīgajā ielejā, ja ne nabagi garā, kas nav spējuši izstrādāt savu mieru un laimi, lai baudītu tos 

mūžīgajā dzīvē? 

69 Kad esat sūtīti uz zemi, jums visiem pieder tēva mantojums, bet jūs nezināt tā vērtību, jūs 

nespējat to atklāt savā garā un meklējat to ārpus sevis. Es aicinu jūs pārdomāt šīs mācības. Ja jūs meklējat 

gudrību, tā ir jūsu iekšienē. Ja jūs meklējat spēku - tas ir jūsos: veselībā, garīgajā spēkā, talantā. Ja jūs 

tiecaties pēc skaistuma - Es arī jums to esmu devis, jums tikai jāatpazīst sevi, un jūs atradīsiet to, pēc kā 

ilgojaties. Ja vēlaties iepazīt citus reģionus, ieejiet tajos garīgi, un jūs atradīsiet citus dzīves posmus, kur 

gars dzīvo pilnīgākā kvalitātē. 

70 Jūsu liktenis ir pacelties un iemantot to, kas ir Mans, jo jūs esat Mani ļoti mīļie bērni. 

71 Kļūstiet atkal par tīriem gariem! Tur jūs ved Mani norādījumi, lai jūs sasniegtu pilnības stāvokli. 

Patiesi Es jums saku: kad jūs atgriezīsieties tajā, jums vairs nebūs sāpju, jo jūs būsiet iegājuši Tēva mājās. 

72 Es jums palīdzēšu atbrīvoties. Mana gaisma palīdzēs jums jūsu grūtībās. Bet turpmāk nevienam 

vairs nedariet ļaunu, lai nekaitētu paši sev. 

73 Ņemiet Manu spēku, visi Mani dabas spēki ir jūsu rīcībā, viss ir jūsu sasniedzams. Dzīvojiet, lai 

mīlētu un piedotu, kā es jūs mīlu un piedodu. 

74 Mīliet visu, svētījiet visu; tā Es jūs mācu, kā būt Maniem mācekļiem uz zemes un kā jūs būsiet 

gaismas gars aizsaulē, kur jūs ieradīsieties ar patiesu mieru, lai ieņemtu vietu, ko jūsu Tēvs jums ir 

atvēlējis. Ja jūs to darīsiet, jūs vairs neatdzimsiet šajā pasaulē, kurā jūs ciešat, jo jūs sapratīsiet, ka šīs 
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ciešanas nevar būt mūžīgas jūsu garam. Tad jūs pacelsieties uz citām dzīves pasaulēm un ar prieku 

pildīsiet uzdevumus, kas jums tiks uzticēti mūžībā. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 15  
1 Šajā svinīgās piemiņas rītā es jums lūdzu: Ko jūs esat darījuši no Bauslības, ko Es cilvēcei sūtīju 

caur Mozu? Vai šie baušļi bija doti tikai tā laika cilvēkiem? 

2 Patiesībā Es jums saku, ka šī svētītā sēkla nav cilvēku sirdīs, jo viņi nemīl Mani un nemīl cits citu; 

viņi neciena ne savus vecākus, ne svešu īpašumu, bet atņem cits citam dzīvību, lauž laulības un dara sev 

kaunu. 

3 Vai jūs nedzirdat melus no visām lūpām? Vai jūs neesat sapratuši, kā viena tauta laupa mieru 

otrai? Un tomēr cilvēce saka, ka tā zina Manu likumu. Kas notiks ar cilvēkiem, ja viņi pilnībā aizmirsīs 

Manus baušļus? 

4 Saprotiet, ka Bauslība ir ceļš, ko bruģē vienīgā Radītāja mīlestība, lai vadītu katru no Viņa radībām. 

Pārdomājiet jūs ieskaujošo dzīvību, kas sastāv no bezgalīgi daudzām pamatvielām un organismiem, un 

galu galā atklāsiet, ka katrs ķermenis un katra būtne pārvietojas pa ceļu vai trajektoriju, kuru, šķiet, vada 

svešs un noslēpumains spēks. Šis spēks ir likums, ko Dievs ir noteicis katrai Savai radībai. 

Ja jūs pētīsiet šos nozīmīgos procesus, jūs beidzot sapratīsiet, ka patiešām viss dzīvo, kustas un aug 

saskaņā ar augstāko pavēli. Jūs arī sapratīsiet, ka šīs radības vidū parādās cilvēks, kurš atšķiras no visām 

citām radībām, jo viņā ir saprāts un brīva griba. 

Cilvēka garā ir dievišķa gaisma, kas ir sirdsapziņa, kura apgaismo viņa saprātu un stimulē viņu pildīt 

pienākumu. Jo, ja nepārvarams spēks piespiestu viņu iet tikai pareizo ceļu, viņa pienākuma izpilde būtu 

pilnīgi bez nopelniem, un viņš justos pazemots, apzinoties, ka nespēj rīkoties saskaņā ar savu gribu un ka, 

neraugoties uz to, viņš ir pakļauts likumam. 

Bet kas apstākļos, kādos jūs eksistējat, var virzīt jūsu domas uz labo? - Tikai dievišķā sirdsapziņas 

gaisma, kas pamāca cilvēku pildīt likumu, - gaisma, kas mājo garā un caur to atklājas matērijai. 

5 Kāpēc gars neseko sirdsapziņas balsij jau no paša sākuma? - Tāpēc, ka tā nebija pietiekami 

attīstījusi to, lai saprastu un izpildītu baušļus, ko tā tai deva, un vienlaikus kontrolētu miesas tieksmes. 

Jūsu gars tiek pakļauts pārbaudījumiem, ko rada brīva griba un matērijas ietekme. 

6 Ja cilvēki jau no paša sākuma būtu klausījuši savas sirdsapziņas balsij, kā to darīja Ābels, vai jūs 

domājat, ka jūsu Tēvam laiku pa laikam būtu vajadzējis materializēties, lai jums izskaidrotu Bauslību un 

mācītu jums gara attīstības ceļu? Patiesi es jums saku: Nē. Ja jūs būtu pakļāvušies Manam Likumam un 

bijuši tam paklausīgi, tad visas Manas atklāsmes un mācības būtu sasniegušas jūs caur jūsu sirdsapziņu. 

Bet, kad Es ieraudzīju šo cilvēci, kas ieslīgusi kaislībās, ko tai piedāvāja pasaule, kurla pret Manu balsi un 

pārāk akla, lai saskatītu garīgo gaismu, kas izgaismoja tās ceļu, Man Pirmajā Ērā nācās materializēt* Savu 

Likumu, izgrebjot to akmenī un atklājot Sevi viņu fiziskajām maņām, lai uzvarētu viņu materiālismu**. 
* Materializēt: padarīt fiziski redzamu. 
Materiālisms: nedvēselisks dzīves uzskats, kas par reālu un nozīmīgu atzīst tikai materiālo. 
7 Cilvēce atkal novērsās no Maniem baušļiem, un Man nācās nākt pie cilvēkiem, lai tos pamācītu. 

Man nepietika ar to, ka Es jums devu Savu Bauslību tādā materiālā veidā, un tajā nebija ietverts viss, ko 

Tēvs jums gribēja pateikt, tādēļ Es jums sūtīju Jēzu, caur kuru jūs dzirdētu Dieva Vārdu. Viņš uzrunāja jūsu 

sirdis. Šis Skolotājs zināja ceļus, kas ved uz cilvēka dziļāko būtību, un ar saviem vārdiem, darbiem un 

krusta upuri Viņš aizskāra jūsu snaudošās sirdis. Viņš atmodināja jūsu bezkaislīgās jūtas, jo zināja, ka bez 

šīs sagatavošanās nenāks laiks, kad cilvēks savā garā dzirdēs Tā Kunga balsi, kurš tagad ir pie jums, kā tas 

jums tika pasludināts. 

8 Tas ir tavs Dievs, kas runā uz tevi, Mana balss ir likums. Šodien jūs to dzirdat no jauna, un jums 

nav vajadzības to cirst akmenī vai sūtīt manu Vārdu jūsu vidū. Tā ir Mana dievišķā balss, kas nāk pie jūsu 

gara un atklāj tam laikmeta sākumu, kurā cilvēks kļūs taisns, samierināsies ar savu Radītāju un šķīstīsies, 

kā rakstīts. 

9 Neinterpretējiet nepareizi Manus vārdus, sakot, ka Pirmā Laika likums bija miesas likums un ka 

Otrā Laika likums runāja tikai uz jūsu sirdi, jo Es visos laikos esmu pieskāries jūsu būtnes visjutīgākajai un 

visattīstītajai daļai, lai darītu Sevi zināmu un jūtamu tur. Mans Likums vienmēr ir uzrunājis jūsu garu, jo 

tas ir tas, kas vada cilvēka dzīvi. 
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* Matērija: cilvēka miesas ķermenis, vispārīgi arī priekšmets, materiāls utt. 

10 Kad daži no Maniem otrās ēras mācekļiem bija liecinieki sava Skolotāja pārveidošanai uz Taboras 

kalna, kad viņi redzēja Mozu Viņa labajā pusē un Eliju Viņa kreisajā pusē, viņi krita zemē, jo viņu dvēseles 

pārņēma šausmas par nesalīdzināmo lielumu, ko redzēja viņu acis. Pēc tam es liku viņiem to paturēt 

noslēpumā, lai, pienākot laikam, to darītu zināmu. Jo Man bija nepieciešams iepriekš atstāt šo pasauli, lai 

tad, kad šie (mācekļu) pārdzīvojumi nonāktu līdz jūsu zināšanām, jūs saprastu, ka tie jums runāja par 

nākotni un pasludināja to. 

11 Ak, ja šī laika cilvēce saprastu šīs pārveidošanās nozīmi un saprastu, ka Manu mācekļu liecība bija 

domāta šī laika cilvēkiem, cik liels būtu viņu progress! 

Tas pats kalts, kas iegravēja Manus baušļus akmenī uz Sinaja kalna, ir tas pats, kas tagad raksta 

dievišķās domas jūsu sirdīs; jūsu Pestītāja asinis, kas bija mācība, kas jums runāja par mīlestību, 

augšāmcelšanos, mūžīgo dzīvi un augstāko laimi, ir tās pašas, ko Es tagad izlieju šī Vārda būtībā; un 

pravietojums un vara, ar kādu Elija pārsteidza cilvēkus, ir tas pats, ko jūs tagad piedzīvojat izpausmēs, ko 

Es jums dodu šajā laikā. 

12 Šajā laikmetā Manu mācekļu cīņa būs lielāka nekā jebkad agrāk, lai redzētu, ka Mans Likums tiek 

iedibināts uz šīs zemes. Bet, lai šajā pasaulē valdītu garīgums, no kura rodas taisnīgums, mīlestība un 

saprāts, pasaules tautām un nācijām vispirms nāksies izdzert ļoti rūgtu kausu. 

13 Tas notiks tad, kad zelta teļš tiks iznīcināts uz visiem laikiem, kad tiks atcelti nevajadzīgie upuri; 

kad garīgās vērtības, kuras jūs nemainīsiet pret zemes vērtībām, vairs nebūs ieguvuma objekts. Tas 

notiks, tiklīdz cilvēks būs sasniedzis pilnīgu sava gara attīstību un novērtēs dārgās dāvanas, ar kurām Tēvs 

viņu ir apveltījis kopš radīšanas sākuma. 

14 Lai palīdzētu jums sasniegt šo garīgās pilnveidošanās pakāpi, tādēļ Es tagad nāku, lai dotu jums 

Mana Vārda dzīvības asinis, labas garšas augļus. Es esmu mīlošs Tēvs, kas dod jums maizi un pajumti jūsu 

miesai, bet garam - gaismu, kas jūs vada, lai jūs to varētu nodot tālāk saviem brāļiem. Mans dziedinošais 

balzāms ir arī ar jums; daži to saņems pilnībā, bet citiem tas atvieglos sāpes. Daži nomazgās savus 

parādus, bet citi ar savu piemēru palīdzēs saviem kaimiņiem attīrīties. 

15 Vai jūs vēlaties Manu spēku? Tad pildiet Manus baušļus, mīliet Manu Bauslību, jo jūs esat atbildīgi 

par cilvēci. Jūs esat pamācītie, un jūsu priekšā ir ceļš, ko sagatavojis Elija. Ejiet apdomīgi, ar maigu soli. 

16 Jūs esat gaismas bērni, neļaujiet kārdinājumam ieraut jūs savos tīklos. 

17 Ņemsim par piemēru otrās ēras apustuļus, kuri runāja par Tēvu ļaudīm, un tie atpazina savu Dievu 

un Kungu Viņa vēstnešu darbos. Es vēlos, lai jūs būtu tādi paši; tagad ir pienācis laiks, lai jūs pilnībā 

nodotos Manas patiesības sludināšanai. 

18 Atgriezieties no bezjēdzīgiem cilvēku darbiem un valdiet pār savu ķermeni. Neļaujiet tai valdīt pār 

jums. Šādā veidā pēc šīs cīņas es redzēšu jūs prieka un miera pilnus. 

19 Cīnieties un strādājiet, Izraēla, pētiet un saprotiet, ka ar šīm mācībām Es jums dodu baltas drēbes, 

lai jūs varētu iet cauri pasaulei un pildīt savu misiju. 

20 Liels ir ceļš, ko Es esmu iezīmējis garam, lai to sagatavotu, izpirktu un pilnveidotu. Ja jums izdosies 

garīgi savienoties ar Mani, jūs jutīsieties spēcīgi cīņā un iemācīsieties virzīties uz priekšu pa ceļu un 

pārvarēt šķēršļus, kas jums uz tā stājas pretī. 

21 Vai jūs vēlaties tikt pieskaitīti pie Maniem apustuļiem? Vai jūs vēlaties būt pieskaitīti pie Maniem 

mācekļiem? Tad esiet neatlaidīgi savās studijās, rūpējieties par to, lai jūsu sagatavotība celtos uz augšu, 

lai jūs drīzumā varētu nest Manu Vārdu saviem brāļiem. 

22 Cilvēka gars ir attīstījies, tāpēc arī viņa zinātne ir progresējusi. Es esmu ļāvis viņam uzzināt un 

atklāt to, ko viņš iepriekš nezināja, taču viņš nedrīkst pievērsties tikai materiāliem darbiem. Es esmu devis 

viņam šo gaismu, lai viņš varētu izcīnīt savu mieru un laimi garīgajā dzīvē, kas viņu gaida. 

23 Šajā pasaulē, kas sastāv no dažādām radībām, cilvēks ir priviliģētā būtne, kurai Es esmu devis daļu 

no Mana gara un tiesības kontaktēties ar Mani, lai Es būtu viņā, lai, tā kā viņš jūt Mani tik cieši saistītu ar 

sevi, viņa garā pieaugtu uzticība un ticība Manai dievišķībai. 
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24 Šīs pasaules radīšanas galīgais mērķis ir cilvēks, viņa priekam Es esmu pievienojis citas būtnes un 

dabas spēkus, lai viņš varētu tos izmantot savai saglabāšanai un atspirdzināšanai. Ja viņš Mani būtu 

mīlējis un pazinis jau no pirmajiem laikiem, kopš savas garīgās bērnības, tad šodien viņš piederētu lielo 

garu pasaulei, kurā nebūtu ne nezināšanas, ne atšķirību, kurā jūs visi būtu vienlīdzīgi zināšanās un jūtu 

izsmalcinātībā. Bet cik lēni cilvēks attīstās! Cik daudz laika periodu ir pagājis, kopš viņš dzīvo uz zemes, 

bet viņam joprojām nav izdevies aptvert savu garīgo uzdevumu un savu patieso likteni. Viņš nav spējis 

sevī atklāt savu garu, kas nemirst, jo tam piemīt mūžīgā dzīvība; viņš nav sapratis, kā dzīvot saskaņā ar to, 

nav atzinis tā tiesības, un tas, kam atņemta brīvība, nav attīstījis savas dāvanas un ir apstājies. 

25 Šodien, ņemot vērā notikumus, ko cilvēks pats ir izraisījis, ņemot vērā karu un visu materiālisma 

kaislību pārpilnību, viņš ir izbijies, jo nesaprot un nespēj apturēt ļaunumu, un, izbijies, viņš jautā sev, kas 

ir šā rezultāta iemesls. Jo cilvēks ir novirzījies no savas garīgās attīstības ceļa un grimst bezdibenī, un nav 

neviena cilvēciska spēka, kas varētu apturēt šo vardarbību. 

26 Šī pasaule, kas radīta ar tik lielu mīlestību, lai tā būtu manu bērnu pagaidu mājvieta, ir 

pārvērtusies nemiera, baiļu un nāves ielejā; tikai mīlestības un tikumības prakse spēs to glābt. Tāpēc Es 

tagad pulcēju visas "izkaisītās Israēla ciltis", lai apgādātu to ar garu un sūtītu cīņā, līdz tā sasniegs cilvēces 

glābšanu un garīgo pilnveidošanu. 

27 Ikviens, kas ir nācis pie Manis un dzirdējis Manu Vārdu, pieder šai senajai un daudzskaitlīgajai 

tautai, un, kad Es jums darīšu zināmas šīs mācības, jūs sapratīsiet, ka jūsu dāvanas ir palikušas apslēptas 

un ka tās atdzimst tieši šajā laikā, piepildītas ar spēku, ko jums dod mīlestība. Jūsu liktenis tika iezīmēts 

jau no laiku sākuma, lai jūs būtu tie, kas sargās cilvēci un nodos tai vēstījumus, kurus Es laiku pa laikam 

jums darīju zināmus. 

28 Pienāks laiks, kad visa cilvēce sastāvēs no Maniem mācekļiem, kad jūs Mani sapratīsiet un viegli 

sapratīsiet Manu Vārdu. Augstprātīgie nokāps no sava pjedestāla, lai būtu kopā ar Mani, un izglītotie atzīs 

Mani par savu Skolotāju. 

29 Es gribu, lai jūs visi ejat garīgās pilnveidošanās ceļā, gūstot spēku un nostiprinoties 

pārbaudījumos, lai, augšupejot, Es varētu atklāt jums gudrības dārgumus, kas ietverti Grāmatā, kuru Es 

jums šobrīd rādu. 

30 Ja vēlaties kļūt par meistariem, jums ir jāapbruņo sevi. Izskaidrojiet sevī ikvienu elkdievības pēdu 

un māciet garīgu, godbijīgu un patiesu Dieva pielūgsmi, kas balstīta vienīgi uz mīlestību. 

31 Pat tad, ja jūsu atmiņa jums kļūtu neuzticīga, Mans Vārds ir jūsu sirdsapziņā, kur tas nekad 

neizdzisīs. Jūsu gars runās un būs gudrības avots, kas, pārplūdis, nesīs gaismu jūsu brāļiem evolūcijas ceļā. 

32 Atpūtieties Manā klātbūtnē, jo arī Es priecājos, kad dodu jums Savu pamācību. Izpētiet grāmatu 

un uzziniet skaidrojumu par visu, ko neesat sapratuši. Saprotiet tās mācības garīgo nozīmi, ko Es jums 

tagad atklāju. Ja jūs sagatavosieties, jūs būsiet gaisma tumsā, kas šodien apņem cilvēci. 

33 Es vienmēr gaidu garīgu sadraudzību ar jums. Ikviens, kas šķīstās un pacelsies pie Manis, jutīsies, 

ka ir precējies ar Mani, un Es vadīšu viņa soļus vislabākajā veidā. 

34 Daudzi brīnās, kāpēc Es esmu atgriezies uz zemes, jo Es jau mācīju jūs Otrajā Laikā ar Savu Vārdu. 

Bet jūs bijāt aizmirsuši Manu Bauslību, un Es atradu jūs avarējušus nezināšanas jūrā. Es esmu cīnījies, lai 

jūs vestu uz miera un patiesības ceļa. Es piedāvāju jums nūju, uz kuras atsperties, jo jūs esat noguruši no 

svētceļojuma bez ceļveža, un tāpēc es esmu nācis jums palīdzēt. 

35 Es pulcinu Savus jaunos apustuļus, kuru nebūs divpadsmit, bet simts četrdesmit četri tūkstoši, un 

katram no viņiem būs uzdevums sludināt Manu Doktrīnu; viņi visi runās un būs kā vēstneši, kas nesīs labo 

vēsti, ka Skolotājs ir atgriezies pie cilvēkiem kā Svētais Gars. 

36 Kopš 1866. gada Es esmu meklējis cilvēces vidū jaunus mācekļus un gatavojis viņus, lai viņi ar 

atdevi ievērotu Manus baušļus un kļūtu par priekšgājējiem jaunajiem apustuļiem, kas nāks pie Manis. 

37 Pienāks diena, kad cilvēkiem būs zināšanas par Dieva tautu, un viņi meklēs tevi, lai prasītu no tevis 

gaismu, un citi, lai cīnītos pret tavām zināšanām ar saviem viedokļiem. Es nevēlos, lai jūs, kas jūtaties 

nabagi un pazemīgi, pārsteigtu tie, kuri runā izvēlētā valodā un piedāvā jums teorijas, kas atklāj tikai 
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neskaidrības vai vāju gaismu. Jūs, kas zināt šī Vārda patiesību, jo jūs zināt, ka tā ir Mana atklāsme kā Svētā 

Gara atklāsme, - nemaldieties. 

38 Es arī nevēlos, lai jūs slēptu sevi no bailēm, bet lai stātos pretī tiem, kas lūdz jūsu palīdzību. Visiem 

jums būs mīlestības vārdi, kas viņus modina un aizkustina, un liek viņiem sajust Manu klātbūtni. Tā jūs 

atpazīs. 

39 Elija ir jums tuvu un pilda lielo uzdevumu, ko esmu viņam uzticējis, proti, iedvesmot jūs 

atjaunoties, lai jūs varētu pacelties, meklējot mieru, uzlabojumus un garīgo pilnību. 

40 Drīz jūs atpūtīsieties no sava darba. Šis lielais darbs tiek veikts ar daudzu garu palīdzību, un 

katram no viņiem es esmu uzticējis konkrētu uzdevumu. 

41 Jūs, kas Man sekojat, esat Mana armija, un Es esmu jūsu Tēvs, kas par Savu misiju ir izvirzījis Savu 

bērnu izpirkšanu. Es eju jums pa priekšu, lai jūs vadītu. Vai tu gribi Man sekot? - Jūsu sirds saka "jā", un es 

pieņemu jūsu ilgas. Redzi, Es neprasu no jums vairāk, nekā jūs spējat, bet Es jums saku, ka jums nāksies 

daudz cīnīties ar savām dāvanām, ja jūs zināt, kā tās izmantot, un ja jūs Mani patiesi mīlat. 

42 Garīgais likums ir svarīgāks par cilvēcisko, tāpēc jums ir jādod Man sava nodeva pirms pasaules 

nodevas. Ievērojiet dabu ar tās laukiem un kalniem, tās jūrām, mežiem un tuksnešiem; viņa visā savā 

veselumā ik mirkli sniedz savu upuri Radītājam, kas to ir aicinājis būt un uztur. Visi apliecina savu 

pateicību Man, liecinot par Mani. Kāpēc jūs nerodat Man cienīgu cieņu? Kāpēc jūs lūdzat Manu klātbūtni 

tikai tādēļ, lai apšaubītu Mani? 

43 Apbruņojiet sevi, lai jūs varētu izprast savu garīgo dabu un saprast Manu Vārdu. Iedziļinieties 

Manā mācībā, pētiet, Es jums to ļauju, iztaujājiet Mani, bet nāciet pie Manis. Nododiet sevi Man ar tādu 

uzticību, kāda jums bija, kad bijāt bērni, un visur sekojiet saviem vecākiem; mīliet un uzticieties arī savam 

Debesu Tēvam. 

44 Es negribu, lai jūs lītu asaras vai radītu Man sāpes. Tu esi daudz raudājis un bieži gājis cauri 

(dzīves) tuksnešiem. Neatstājiet saviem bērniem šo bēdu sēklu, ko esat nesuši līdzi. Ļaujiet šīm būtnēm 

dzīvot taisnīgi, strādāt un pildīt Manu Likumu, lai tās redzētu, kā uzplaukst miers un labklājība. 

45 Kādēļ jūs, cilvēki, brīnāties par brīnumu, ko Es jums rādīju šajā laikā, kad ar cilvēka prāta 

starpniecību darīju Sevi zināmu? Lielākus darbus es darīju agrāk, un jūs tiem ticējāt. 

46 Es zinu, ka jūsu izbrīna iemesls ir tas, ka jūs esat attālinājušies no garīgajām mācībām, jo ilgu laiku 

esat ticējuši tikai tam, ko redzat, kam pieskaraties un ko pierādāt ar savu zinātņu palīdzību. 

47 Pirmajā laikmetā, kad Izraēla lasīja Svētos Rakstus, pārdomāja Bauslību un lūdza, gaidot apsolīto 

Mesiju, tās dzīve bija zīmju un garīgu izpausmju pilna, tās sirds bija jūtīga pret Tā Kunga sūtītajiem 

vēstījumiem, un tā tam visam ticēja, jo tai bija ticība. 

48 Taču nedomājiet, ka visi šīs tautas bērni zināja, kā saņemt dievišķos vēstījumus. Nē, bagātie 

skopuļi neko nejuta, viņi neredzēja un nedzirdēja, gluži tāpat kā priesteri, kuri, lai gan viņu acu priekšā 

bija atvērta pravietojumu grāmata, arī nesaskatīja garīgo dzīvi virs cilvēkiem; jo akli un augstprātīgi savā 

vietā, ko viņi ieņēma, viņi nespēja sadzirdēt Kunga aicinājumus, kas jau tuvojās. 

49 Kas tad bija tie, kas Jūdejā naktīs lūdza Dievu, sargāja un savās sirdīs saņēma gaismu, kas iededz 

cerību? Kas bija tie, kam bija pravietiski sapņi un kas spēja ar savu sirdi paredzēt un sniegt garīgu Rakstu 

skaidrojumu? - Tie bija pazemīgie, nabagie, vergi, slimie, tie, kas alka pēc gaismas, tie, kas slāpst pēc 

taisnīguma, tie, kam vajadzīga mīlestība. 

50 Viņi bija ļaudis no ļaudīm, vienkāršas sirds vīrieši un sievietes, tie, kas gadsimtiem ilgi gaidīja savu 

Glābēju. 

51 Naktī, kad Jēzus piedzima šajā dzīvē, Betlēmes nabadzīgo ganu sirdis satraucās, ieraugot garīgo 

vēstnesi, kas viņiem paziņoja, ka viņu ilgi gaidītais Glābējs ir nācis. 

52 Šajā svinīgajā stundā bagātie, kungi un varenie gulēja. 

53 Arī tajā laikā varenie, kungi, bagātie, zinātnieki un teologi dziļi gulēja, kamēr Mans stars nolaidās 

pie cilvēkiem, lai pirmo reizi nestu tiem Manu vēsti. 

54 Cik maz bija to, kas gaidīja Mani, un cik maz ticēja Manai klātbūtnei! 
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55 Bet tie, kas nāca pie Manis, bija vienkāršu siržu, maz saprotoši vīri un sievas, par kuriem neticīgie 

smejas, jo viņi tic pārdabiskām parādībām un runā par dīvainām mācībām. 

56 Nesodiet slikti tos, kuru sagatavotības trūkums liek viņiem kļūdīties, jo viņi vismaz saglabā garīgo 

intuīciju, kas ir pierādījums slepenai ilgai apvienoties ar Tēvu, tuvoties gaismas pasaulei, saņemt no Viņa 

mīlestības vārdu. 

57 Šie nabagi, kurus nav apžilbinājusi pasaules viltus spožums, ir tie, kuriem piemīt intuīcija, tie, kuri 

paredz, tie, kuri sapņo, tie, kuri liecina par garīgo, un Es viņus esmu meklējis, lai viņu acu priekšā atvērtu 

gudrības grāmatu un tādējādi bagātīgi apmierinātu viņu vēlmi pēc zināšanām un patiesības. 

58 Es esmu padarījis viņiem taustāmu Savu klātbūtni, kā arī garīgās pasaules tuvumu kā atlīdzību par 

viņu cerību un ticību. 

59 Es runāju ar viņiem arī par viņu dāvanām, par viņu uzdevumu, par Manas mācības vērtību, lai viņi 

izdzēstu no savām sirdīm visu, kas nepieder šim darbam, un lai viņu liecība skaļi un gaiši sasniegtu viņu 

brāļu sirdis. 

60 Celies, Izraēla, un kāp garīgajā kalnā, jo es tagad esmu tavs palīgs. Šajā laikā jūs visi palīdzēsiet 

Man ar krustu, ko Es nesu uz saviem pleciem no mīlestības pret cilvēci. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 16  
1 Miers prātā un sirdī lai ir visiem, kas mīl viens otru! - Šajā žēlastības dienā jūs saņemat Skolotāja 

iedvesmu, kas tiek absorbēta caur šo radību smadzenēm, kuras Es sagatavoju un esmu izraudzījis, lai 

nodotu Manu dievišķo vēsti cilvēcei. 

2 Saņemiet šodien Manu garīgo glāstu, lielais ļaužu pūli; Es jūs sveicu un piepildīju ar žēlastību. 

3 Klausieties, mācekļi: apzinieties, ka starp jums izpaužas Manas Būtības atoms. Dievišķā Spēka 

vibrācija jūs māca. Viņa universālās Būtības emanācija jūs apgaismo. Nekad nav bijis laika, kad Dievs 

nebūtu izpaudies. Visos laikos, visos laikmetos ir visos laikmetos ir bijusi, ir un būs šī Dievišķā vibrācija. 

Laikmetu gaitā Tēvs nav pārstājis dāvāt jums Savas mīlestības labumus, jo Viņa Garā, tāpat kā Radībā, viss 

vibrē, viss ir aktivitāte un dzīvība. Un šīs pasaules notikumi ir garīgās dzīves atbalsis un atspulgi. 

4 Gadsimtu gaitā Dievs nav atstājis cilvēci, jo vienu no otra nevar nošķirt. Šodien Tēva griba bija 

garīgi savienoties ar cilvēku tā, kā jūs redzat un dzirdat, jo ir pienācis laiks, kad jums ir jābūt gataviem 

pieņemt Mani no gara uz garu. 

5 Taču jums vēl nepiemīt garīgā jutība, un tāpēc jūs nespējat skaidri uztvert dievišķo iedvesmu. 

6 Pirms Tēvs Sevi atklāja cilvēcei Jēzū, Viņš sūtīja jums Savas atklāsmes, izmantojot materiālas 

formas un notikumus. Zem Kristus vārda jūs esat iepazinuši To, kas parādīja Dieva mīlestību starp 

cilvēkiem, bet, kad Viņš nāca uz zemes, Viņš jau bija atklājies kā Tēvs, tādēļ jums nav jāsaka, ka Kristus 

piedzima pasaulē - pasaulē piedzima Jēzus, miesa, kurā mājoja Kristus. 

7 Domājiet, un jūs Mani sapratīsiet un atzīsiet, ka Kristus bija pirms Jēzus, jo Kristus ir Dieva 

mīlestība. 

8 Pēc tam, kad tas ir noskaidrots, neļaujiet sevi vairs maldināt, pārtrauciet iegrimt seno un kļūdaino 

interpretāciju duļķainajos ūdeņos, kas jums ir tradīcijas dēļ. Jūs klāj nezināšanas plīvuri, kurus Es ar Savu 

Vārdu gaismu saplēšu, lai jūs varētu ieiet gudrība. 

9 Tāpēc neaizmirstiet, ka Kristus ir Dieva mīlestība, tāpēc, kad Viņš atklājās caur Jēzu, jūs bijāt 

izbijušies un apjukuši, un pat Viņa brīnumu dēļ neticējāt Viņam, jo Viņa spēks ir pārāk bezgalīgs, lai jūsu 

ierobežotais prāts to spētu aptvert. 

Tā notiek, ka vieni Mani noliedz, citi ir apjukuši, bet vēl citi Mani pēta un pēta saskaņā ar savu 

domāšanas veidu un izpratnes spējām. Ir maz, ļoti maz tādu, kas spēj saprast Kristu. Es jums to saku tādēļ, 

ka sirdīs man ir maz mīlestības, jo jūs nemīlat cits citu pat brāļu starpā. 

10 Mīliet savu tuvāko kā savu bērnu, tad jūs sāksiet saprast Jēzu, jūs mīlēsiet Viņu, jūs jutīsiet Viņu, 

jums būs jāatspoguļo Kristus savos darbos. Taču jūsu gars Mani pazīst mazliet vairāk, tādēļ daži no jums 

meklē Mesiju, citi - Visvarenā Dieva, lai Viņš jums dotu gaismas un cerības staru, kas atvieglotu jūsu sāpes 

un atdzīvinātu jūsu ilgas arvien vairāk tuvoties Viņam. Tas ir tāpēc, ka jūsu garam caur sirdsapziņu ir 

piemiņa par savu Radītāju, par Kristu, kurš nekad nav pārstājis jūs meklēt un mīlēt, cilvēki, jo Es jums 

vēlreiz saku, ka garīgā izpausme nav pārstājusi pastāvēt un arī nekad nepārstās pastāvēt. 

11 Pagātnes apgaismotie vienmēr redzēja gaismas mirdzumu, viņi vienmēr dzirdēja Manu Vārdu. 

Pravieši, iedvesmotie, priekšgājēji, augsta garīguma doktrīnu pamatlicēji liecināja, ka viņi dzirdējuši balsis, 

kas, šķiet, nāca no mākoņiem, kalniem, vēja vai kādas vietas, kuru viņi nevarēja precīzi noteikt; ka viņi 

dzirdējuši Dieva balsi, it kā tā nāktu no uguns mēlēm un noslēpumainām atbalsīm. Daudzi dzirdēja, 

redzēja un juta ar savām maņām, citi - ar savām garīgajām īpašībām; tas pats notiek arī tagad. 

12 Patiesi Es jums saku: tie, kas saņēma Manus vēstījumus ar savām fiziskajām maņām, interpretēja 

Dievišķo iedvesmu garīgi, un to viņi darīja atbilstoši savam fiziskajam un garīgajam aprīkojumam, 

atbilstoši laikam, kurā viņi atradās šajā pasaulē, kā tas tagad notiek ar cilvēku instrumentiem, kurus jūs 

saucat par balss nesējiem vai "dāvanu nesējiem". Bet man jums jāsaka, ka gan pagātnē, gan tagad viņi ir 

pievienojuši Dievišķo atklāsmju tīrībai savas idejas vai tās, kas valdīja viņu vidē, un apzināti vai neapzināti 

ir izmainījuši patiesības tīrību un neierobežoto būtību, kas patiesībā ir mīlestība tās augstākajās 

atklāsmēs. 
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13 Garīgās vibrācijas un iedvesma bija viņos, un gan "pirmie", gan "pēdējie" ir liecinājuši un liecinās 

par šo iedvesmu, kas sasniedza viņu garu, gandrīz vienmēr nezinot kā, tādā pašā veidā, kā tas notiek ar 

daudziem šodien un kā tas notiks vēl vairāk rīt. 

14 Vārdi, interpretācijas un rīcības veids ir atkarīgs no cilvēkiem un laikmeta, kurā viņi dzīvo, bet pāri 

visam ir augstākā patiesība. 

15 Garīgās sagatavotības trūkuma dēļ jums ir nepieciešams, lai dievišķā iedvesma materializētos un 

pamodinātu jūs no garīgā miega. Attīstītajiem gariem šāda veida atklāsme nebija vajadzīga. 

16 Viss garīgais Visumā ir gaismas avots, jums redzams vai neredzams, un šī gaisma ir spēks, spēks, 

iedvesma. Gaisma izplūst arī no idejām, vārdiem un darbiem atkarībā no to tīrības un diženuma. Jo 

augstāka ideja vai darbs, jo smalkāka un izsmalcinātāka ir tā vibrācija un iedvesma, kas no tās izstaro, pat 

ja materiālisma vergiem to ir grūtāk uztvert. Tomēr augsto domu un darbu garīgā ietekme ir liela. 

17 Materializācija ir garīguma pretinieks, bet saprotiet, ka es runāju par tādu materializāciju, kas 

noved jūs pie novirzēm, netikumiem, deģenerācijas un zemām kaislībām. 

18 Pat ja lielākā daļa cilvēces apšaubīs Mana pasludinājuma patiesumu cilvēkiem - patiesi, Es jums 

vēlreiz saku, šis pasludinājums notiek inkarnētajos un dezinkarnētajos garos bez pārtraukuma, no pirmā 

radīšanas brīža. 

19 Ja jums ir izdevies pārraidīt savu vēstījumu uz lieliem attālumiem, izmantojot savu asprātību un 

zinātni, kas ir viena no jūsu daudzajām garīgajām spējām, kā jūs varētu domāt, ka Dievs nevar nodot 

vēstījumu cilvēkam ar jūtīga un inteliģenta cilvēka "aparāta" palīdzību? 

20 Jo tas ir cilvēka ķermenis - aparāts, kas aprīkots ar tik lielu pilnību, kādu cilvēks nespēs dot saviem 

sarežģītākajiem un lielākajiem zinātniskajiem darbiem. Labi ieklausieties Manā Vārdā, Es runāju par 

cilvēka matēriju, nevis par viņa garu, jo gars, lai gan tas nevar sasniegt sava Tēva spēku, neapšaubāmi 

spēs paveikt lielākus darbus nekā tie, ko spēj paveikt viņa ierobežotais cilvēka ķermenis. 

21 Ja jūsu ierobežotais intelekts ir spējis iegūt zināšanas un ir radījis izgudrojumus, kas jums šķiet 

brīnišķīgi, - ko jūs nesasniegsiet ar savu garu un uz kādiem darbiem nebūs spējīgs jūsu Kungs? 

22 Viņam ir vājš priekšstats par savu Dievu, kurš Viņu uzskata par mazāku par cilvēkiem. 

23 Kāpēc jūs brīnāties, ka Dievs jums sūta Savu gaismu, kas ir gudrība un spīd pār jums visiem, un ka 

Viņš ir radījis saziņas veidu ar Saviem bērniem? Kāpēc jūs domājat, ka jūsu Dievam kaut kas ir 

neiespējams, ja paši sakāt, ka Viņš visu zina un visu spēj? Ja jūs ticat šādām lietām par Mani, kāpēc jūs tik 

viegli sev pretrunā? Vai jūs lūdzat, lai Es sūtītu Jēzu ikreiz, kad Es gribu ar jums runāt, lai jūs varētu Viņu 

piesist pie koka? 

24 Patiesi es jums saku, jums nav skaidrs sev, kā jūs domājat, ka man vajadzētu padarīt sevi jūtama 

jums. 

25 Es jums saku, lai jūs satiekam: Ja jūs nevēlaties, lai Es izmantoju grēcīgus ķermeņus, lai dāvātu 

jums Savu mīlestību, parādiet Man kādu taisnu, šķīstu, parādiet Man kādu no jums, kas prot mīlēt, un Es 

jums apliecinu, ka Es viņu izmantosim. Saprotiet, ka Es izmantoju grēciniekus, lai atvestu grēciniekus, jo 

Es nenākšu glābt taisno, jo tie jau ir gaismas valstībā. 

26 Tā ir taisnība, ka jūs esat grēcinieki, bet Dievs nevienu cilvēku neaizmirstas un nenicina, lai gan jūs 

domājat pretēji. Kāpēc jūs esat kļuvuši tik akli, ka visu vērtējat pēc savas materiālās dzīves mirkļa? Jūs 

esat tie, kas nicina un aizmirst sevi, tāpēc jūtaties vāji un noguruši. 

27 Vai jūs domājat, ka Es aizmirstu Savas ļoti mīļās radības, pat ja tās ir nepaklausīgas, kad tām Es 

esmu vajadzīgs un tās Mani visu laiku sauc? 

28 Jūs daudz grēkojat, pārkāpjat likumus un bieži esat Mani aizmirsuši, bet bezgalīgi lielāka par 

visiem jūsu pārkāpumiem ir Debesu Tēva mīlestība pret visiem Viņa bērniem. 

29 Bet Man jāturpina runāt ar jums par Manu parādīšanos, lai jūs varētu atbrīvoties no visām 

šaubām. Daudzi no jums apstiprina to, ko Mani apgaismotie jums ir stāstījuši, piemēram, ka Dievs ar 

viņiem runājis caur mākoņiem, uguni, ūdeni, vēju, bet Es jums jautāju: Kas jums šķiet pareizāk, vai runāt 

ar cilvēku caur šiem elementiem vai caur viņu pašu? 

30 Kur ir jūsu loģiskā domāšana, ja tā jums nepalīdz saprast vienkāršākās mācības? 
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31. Šīs pasaules vīrieši un sievietes, jūs, kas savās zinātnēs esat aizmirsuši vienīgo, kas jūs var padarīt 

gudrus un laimīgus: jūs esat aizmirsuši mīlestību, kas visu iedvesmo, mīlestību, kas spēj visu un visu 

pārveido! Jūs dzīvojat sāpju un tumsas vidū, jo, tā kā jūs nepraktizējat mīlestību, ko Es jums mācu, jūs 

radāt sev fiziskas un garīgas ciešanas. 

32 Lai atklātu un saprastu Manus vēstījumus, jums vispirms no sirds jābūt labestīgiem un maigiem, 

tādi tikumi ir katrā garā jau no tā radīšanas brīža; bet, lai jūs zinātu, kā izjust patieso, augsto mīlestības 

jūtu, jums ir sevi jādāvā garīgi, izkopjot savas labās jūtas; tomēr jūs dzīvē esat gribējuši visu, izņemot 

garīgo mīlestību. 

33 Katru brīdi no jums izstaro domas vai garīgās vibrācijas, bet vairumā gadījumu jūs izstarojat 

egoismu, naidu, vardarbību, tukšumu un zemiskas kaislības. Jums sāp un jūs jūtat, kad jums sāp, bet jūs 

nemīlat, un tāpēc jūs nejūtat, kad esat mīlēti, un ar savām slimīgajām domām jūs arvien vairāk piesātināt 

vidi, kurā dzīvojat, ar sāpēm un piepildāt savu eksistenci ar diskomfortu. Bet es jums saku: piesātiniet visu 

ar mieru, ar harmoniju, ar mīlestību, un jūs būsiet laimīgi. 

34 Mīlestība vienmēr ir pastāvējusi Radītāja garā, tāpēc jums jāsaprot, ka arī visi gari ir apveltīti ar to. 

35 Šodien, neraugoties uz jūsu civilizācijas attīstību, jūs arvien vairāk esat attālinājušies no materiālās 

dabas, kā arī no garīgās, tīrās, no tā, kas ir no Dieva. Tāpēc ar katru savas dzīves posmu jūs krītat aizvien 

lielākā vājumā, aizvien lielākās ciešanās, neskatoties uz to, ka ar katru dienu, ko pavadāt uz zemes, 

vēlaties kļūt stiprāki un laimīgāki. Bet tagad jūs spersiet soli uz priekšu, lai piepildītu Manu Likumu, zemes 

iedzīvotāji! 

36 Skolotājs, kas ir runājis ar jums visos laikos, tagad nāk, lai izskaidrotu jums Savu mācību ar šo 

mācību palīdzību, izpaužoties vārdos, intuīcijā un iedvesmā, tādējādi modinot jūsu garu nākamo laiku 

gaismai. Tad jums būs dievišķā iedvesma dažādās formās, kas jums būs arvien pārsteidzošāka, arvien 

augstāka un pilnīgāka. 

37 Šodien esmu atnācis jums atgādināt, lai jūs mīlētu cits citu tā, kā Jēzus jūs mācīja. Es jums 

atgādinu par Jēzu, jo Viņā bija Universālās Mīlestības iemiesojums. 

38 Mozus laikā cilvēkiem tika dots taisnīguma likums, kas paredzēja: "Acs par aci un zobs par zobu". 

Šis likums, kas jums šodien šķistu pretīgs un atriebīgs, tomēr bija taisnīgs tā laika cilvēkiem. 

39 Vēlāk, kad Es kļuvu cilvēks Jēzū, jūs dzirdējāt Mani sakām, un tā arī tika pierakstīts, ka "ar ko 

mēra, ar to mēra". Ar šo vārdu daži ir jautājuši, vai šajā teikumā ir mīlestība, žēlastība un piedošana, ko 

sludināja Jēzus. 

40 Ir pienācis laiks, lai Es Pats jums izskaidrotu Pirmā Laika Likuma un Jēzus teiciena iemeslu, jo 

daudzas no Manām mācībām Man ir nācies jums sniegt pamazām cauri gadsimtiem. 

41 Sākumā, kad cilvēka sirds stīgas vēl nebija jūtīgas pret piedošanas sajūtu, bet žēlsirdība un 

iecietība vēl bija neaktīva viņa garā, cilvēkam bija nepieciešams aizsargāt sevi un savu īpašumu, ko sedza 

likums, kas deva viņam tiesības izmantot savu spēku pašaizsardzībai. Kā redzat, tie bija primitīvi likumi un 

paražas tautai, kurai, tāpat kā visām tautām, bija lemts attīstīties. 

42 Bauslība, kas izauga no Jēzus vārdiem, vēlāk apgaismoja cilvēku dzīvi un teica jums: "Mīliet cits 

citu!", kā arī atklāja jums, ka "ar lakatiņu, ar ko jūs mērosiet, jūs savukārt tiksiet mēroti", ar ko Skolotājs 

deva jums saprast, ka tā taisnība, ko cilvēks bija ieguvis ar savām rokām, tagad kļuva par dievišķās 

Taisnības ekskluzīvām tiesībām. No šī brīža cilvēks zināja, ka, kā viņš sprieda, tā viņu tiesās Dievs, un, kā 

viņš sēja uz zemes, tādu ražu viņš pļaus arī pēcnāves dzīvē. 

43 Tad cilvēks atturēja savu brālīgo roku, ļaundaris bieži vien atteicās no saviem nosodāmajiem 

nodomiem, un tas, kurš grasījās zagt, zināja un juta, ka viņu vēro skatiens no bezgalības un ka no šī brīža 

viņu gaida tiesa. 

44 Ir pagājuši gadsimti, un, lai gan cilvēki zina nedaudz vairāk par dievišķo taisnīgumu, viņi vēl nav 

sapratuši patiesību un daudzkārt ir maldījušies, pat ticot, ka, ja viņi ir smagi grēkojuši uz zemes, viņiem 

nāksies neizbēgami stāties Dieva tiesas priekšā, lai saņemtu mūžīgo sodu. - Uz to es jums jautāju: Kāda 

apņemšanās nožēlot grēkus un pildīt Manu Bauslību var rasties tajā, kurš jau no paša sākuma uzskata sevi 
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par pazudušu? Kādas cerības var būt tam, kas aiziet no šīs pasaules, zinot, ka viņa gara trūkumi paliks 

mūžīgi? 

45 Bija nepieciešams, lai Es Pats atnāktu, lai no jums noņemtu jūsu kļūdaino interpretāciju tumsu, un 

tādēļ Es esmu šeit. 

46 Jūs domājāt, ka Jehovā esat atpazinuši nežēlīgu, briesmīgu un atriebīgu Dievu. Tad, lai jūs izvestu 

no jūsu maldiem, Kungs sūtīja jums Kristu, Savu Dievišķo Mīlestību, lai, "pazīstot Dēlu, jūs varētu pazīt 

Tēvu".Un tomēr nezinošā cilvēce, kas no jauna ieslīgusi grēkā, uzskata, ka redz dusmīgu un apvainotu 

Jēzu, kurš tikai gaida, kad garīgajā ielejā ieradīsies tie, kas Viņu apvainojuši, lai sacītu viņiem: "Atkāpieties 

no Manis, Es jūs nepazīstu!", un uzreiz likt viņiem ciest visnežēlīgākās mokas mūžībā. 

47 Ir pienācis laiks, lai jūs saprastu Manas mācības nozīmi, lai jūs neiekristu maldos. Dievišķā 

mīlestība nekavēs jūs nākt pie Manis, bet, ja jūs neatlīdzināsiet savas kļūdas, tad jūsu sirdsapziņa jums 

pateiks, ka neesat cienīgi ieiet Gaismas Valstībā, un tas būs neizbēgamais tiesnesis. 

48 Bet šeit es jums esmu jauns, cilvēcīgs, garā, kā Es jums apsolīju. 

49 Redziet patiesības Gara gaismu, kas apgaismo un modina tos, kuri dzīvo tumsā. 

50 Bet tiem, kas apmeklē šo mītiņu, Es saku: uzmanīgi klausieties Manu Vārdu, jo tas jums atvērs 

gaismas ceļus un apgaismos patiesību, kas jums jāzina. 

51 Lai gan dzīvē jums ir jāsamaksā Dievam ikviens parāds, maksājums, nodeva vai upuris, ko jūs 

Viņam dodat, patiesībā nav domāts Viņam, bet gan tam, kas to piedāvā. 

52 Ja tu Viņam dāvāsi šķīstību, tas nāks tavam labumam; ja tu parādīsi Viņam nopelnus, tie būs tavi 

rotājumi, kas pacels tavu garu Dieva priekšā. Ja jūs grēkojat, bet vēlāk nožēlojat grēkus un labojat savas 

vainas, tad jūsu balva būs gara miers un laime, kas dzīvo tajā, kurš dara labu. 

53 Ja Es jums bieži ļauju dzert to pašu biķeri, ko jūs devāt saviem brāļiem, tad tikai tā daži sapratīs 

ļaunumu, ko viņi radīja, un, izciešot to pašu pārbaudījumu, ko viņi lika izciest citiem, viņi sapratīs sāpes, 

ko viņi lika izjust viņiem. Tas apgaismos viņu prātus un veicinās izpratni, grēku nožēlu un līdz ar to arī 

Mana Likuma piepildīšanu. 

54 Bet, ja tu gribi izvairīties no ciešanām vai rūgtuma kausa iztukšošanas, tu vari to izdarīt, 

atmaksājot savu parādu ar grēku nožēlu, ar labiem darbiem, ar visu to, ko tev liek darīt tava sirdsapziņa. 

Šādā veidā jūs atmaksāsiet mīlestības parādu, atdosiet godu, dzīvību vai mieru, veselību, prieku vai maizi, 

ko esat atņēmuši saviem brāļiem. 

55 Redziet, cik atšķirīga ir Manas taisnības realitāte no jūsu priekšstata par Tēvu! 

56 Neaizmirstiet: ja Es jums esmu teicis, ka neviens no jums nepazudīs, tad ir skaidrs, ka Es jums 

esmu teicis arī to, ka ikviens parāds ir jāsamaksā un katrs pārkāpums jāizdzēš no dzīves grāmatas. Tev 

pašam ir jāizvēlas ceļš, pa kuru Mani sasniegt. 

57 Jums joprojām ir brīva griba. 

58 Ja jums vairāk patīk vecais atmaksas likums, kā to joprojām dara lepno tautu ļaudis, skatieties, 

kādi ir viņu rezultāti! 

59 Ja jūs vēlaties, lai lauciņš, ar kuru jūs mērojat savus brāļus, mēra arī jūs, jums pat nav jāgaida, kad 

ieiesiet citā dzīvē, lai saņemtu Manu taisnību, jo šeit (uz zemes), kad jūs to vismazāk gaidīsiet, jūs 

nonāksiet tādā pašā kritiskā situācijā, kādā esat nostādījuši savus brāļus. Bet, ja jūs vēlaties, lai augstāks 

likums nāk jums palīgā, ne tikai lai atbrīvotu jūs no sāpēm, no kurām jūs visvairāk baidāties, bet arī lai 

iedvestu jūsos cēlas domas un labus jūtas, lūdzieties, piesauciet Mani un tad ejiet savu cīņas ceļu, lai 

kļūtu arvien labāki un labāki, lai būtu stipri pārbaudījumos, vārdu sakot, lai ar mīlestību atmaksātu 

parādu, ko esat parādā savam Tēvam un savam tuvākajam. 

60 Mīlestības aicinājums, ko jūs tagad dzirdat no šo balss nesēju mutēm, ir cilvēces lielo notikumu 

vēstnesis. Šie vēstījumi ir gudrības dzirksts, kas cilvēcei tiks atklāta nākotnē. Tas ir visu garu atmodas 

sākums. Tā ir gatavošanās Garīguma laikmetam, laikam, kad jūs izpirksiet sevi sava Debesu Tēva 

mīlestībā. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 17  
1 Mīļotie ļaudis, šeit jums ir vēl viens Dievišķā Skolotāja vēstījums, kas jūs pavirzīs soli uz priekšu 

Manas mācības izpratnē, jo garīgā progresa ceļā jūs nedrīkstat apstāties. 

2 Es nenākšu, lai veicinātu jūsos stagnācijas vai regresijas ieradumus; Es vienmēr vedu jūs pa 

attīstības ceļu. 

3 Mans Vārds jums piedāvā daudzveidīgu ēdienu, kas ir izsmalcinātas garšas. 

4 Jūs ar savām lūpām esat sacījuši: "Gods Dievam augstībā!" Bet kad jūs esat pagodinājuši Dievu ar 

saviem darbiem? - Jūs esat pielūguši paši sevi un slavējuši savus elkus, bet Dievs, jūsu Radītājs, kad? - 

Jēzus bija tas, kurš ar savu dzīvību pagodināja Tēvu, un jums ir jādzīvo pēc Viņa. 

5 Tāpat arī jūs esat sacījuši: "Miers virs zemes cilvēkiem ar labu gribu!" Un patiesi, Es jums saku, ka 

arī cilvēkiem ar ļaunu gribu Es esmu devis mieru; bet jūs, sakiet Man, kad jūs esat devuši mieru? Daudzus 

gadsimtus jūs esat atkārtojuši tā psalma vārdus, ar kuriem ļaudis Jeruzalemē uzņēma savu Kungu, un tas 

ir vienīgais, ko cilvēce kopš tā laika ir darījusi - atkārtojusi šos vārdus; jo ar saviem darbiem tā dara tieši 

pretējo. 

6 Izrunājiet šīs frāzes, ja vēlaties, bet saprotiet, ka ne šiem, ne citiem vārdiem nebūs nekāda efekta, 

kamēr jūs tos neizjutīsiet savā sirdī; ja jūs tos izjutīsiet, parādiet tos saviem brāļiem labos darbos, 

lēnprātīgi un pazemīgi; tad Es jums atbildēšu ar Savu bezgalīgo mīlestību un liksim jūsu garam priecīgi 

vibrēt Mana Miera nevainojamā žēlastībā. 

7 Tā es šodien runāju uz jums kā Svētais Gars. Laiki ir atšķirīgi, un tāpēc arī cilvēku aprīkošanai ir 

jābūt atšķirīgai. 

8 Atmetiet vārdu lūgšanas un māņticību un atdodiet sevi Man, Skolotājam, Tēvam, kurš jūs vienmēr 

pieņems un sapratīs. 

9 Lūdzieties, jā, bet ar sagatavotu sirdi; runājiet ar Mani ar to garu, kā jūs to jūtat tajā brīdī. Nāciet 

pie Manis ar mīlestības pilnām domām, bet tuvojieties Man, runājiet ar Mani kā mācekļi vai kā mazi 

bērni, un Es jums liku sajust Manu gudrību un Manu mīlestību. 

10 Lūdziet Mani ar pazemību, bet nekad neprasiet brīnumus un negaidiet, ka tos saņemsiet. 

11 Brīnums, kā jūs to saprotat, neeksistē; nav pretrunu starp dievišķo un materiālo. 

12 Jūs piedēvējat Jēzum daudzus brīnumus, bet patiesi, es jums saku, ka Viņa darbi bija mīlestības, šī 

dievišķā spēka, ko jūs vēl neprotat izmantot, dabisks rezultāts, lai gan tas ir apslēpts katrā garā. Jo jūs 

neesat vēlējušies iepazīt mīlestības iedarbības spēku. 

13 Kas bija klātesošs visos brīnumos, ko Jēzus darīja, izņemot mīlestību? 

14 Klausieties, mācekļi: lai Dieva mīlestība varētu izpausties cilvēcei, bija nepieciešama instrumenta 

pazemība, un Jēzus vienmēr bija pazemīgs; un, tā kā Viņš deva cilvēkiem šādu piemēru, Viņš jums reiz 

teica, ka neko nevar darīt bez sava Debesu Tēva gribas. Tie, kas nesaprot šo vārdu pazemību, domās, ka 

Jēzus bija tāds pats cilvēks kā visi citi, bet patiesībā Viņš gribēja jums dot pazemības mācību. 

15 Viņš zināja, ka šī pazemība, šī vienotība ar Tēvu padara Viņu visvarenāku pret cilvēci. 

16 Ak, ārkārtīgi liela un skaista pārvērtība, kas dod mīlestību, pazemību un gudrību! 

17 Tagad jūs zināt, kāpēc Jēzus, lai gan Viņš teica, ka neko nevar darīt, ja vien tas nav saskaņā ar Viņa 

Tēva gribu, patiesībā varēja darīt visu; jo Viņš bija paklausīgs, pazemīgs, Viņš kļuva par bauslības un 

cilvēku kalpu un prata mīlēt. 

18 Tādēļ apzinieties, ka, lai gan jūs paši zināt dažas garīgās mīlestības spējas, jūs tās nejūtat, un tādēļ 

jūs nevarat aptvert visu to, ko jūs saucat par brīnumu vai noslēpumu un kas ir dievišķās mīlestības veiktie 

darbi, cēloni. 

19 Kādas mācības, ko Jēzus jums deva, nebija mīlestības mācības? Kādu zinātni, kādus vingrinājumus 

vai noslēpumainas zināšanas Viņš izmantoja, lai sniegtu jums Savus spēka un gudrības piemērus? - Tikai 

mīlestības svētlaimīgais spēks, ar kuru jūs varat darīt visu. 

20 Tēva likumos, kas ir vienkārši, jo gudri, un gudri, jo caurstrāvoti ar mīlestību, nav nekā pretrunīga. 

21 Izprotiet Skolotāju, Viņš ir jūsu mācību grāmata. 
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22 Bērns Jēzus pārsteidza ieceltos Bauslības skolotājus; sludinātājs Jēzus deva jums lielas atklāsmes 

visiem laikiem. Glābējs Jēzus apzīmogoja Savus vārdus ar Savu dzīvību, ar Savu augstāko upuri pie krusta. 

23 Tad nu, mīļie mācekļi, ja jūs gribat būt lieli patiesībā un stipri garā, kāpēc jūs neatdarināt Mani 

darbos, ko Es darīju caur Jēzu? Viņš jums sacīja: "Es esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība", ar lēnprātību un 

pazemību parādot jums paklausību Dievišķajai gribai. Kādai tad jābūt pazemībai, ko tu Man parādīsi? 

24 Dzirdēt: Dievs, Augstākā Būtne, radīja jūs "pēc Sava tēla un līdzības", un tas neattiecas uz jūsu 

materiālo formu, bet gan uz spējām, ar kurām apveltīts jūsu gars un kuras ir līdzīgas Tēva spējām. 

25 Cik patīkami tavai iedomībai ir bijis domāt, ka esi Radītāja tēls. Jūs uzskatāt sevi par visaugstāk 

attīstītajiem radījumiem, ko Dievs ir radījis, taču jūs ļoti kļūdāties, ja domājat, ka Visums ir radīts tikai 

jums. Ar kādu nezināšanu jūs sevi saucat par radības vainagu! 

26 Saprotiet, ka pat zeme nav radīta tikai cilvēkiem. Uz bezgalīgajām dievišķās radīšanas kāpnēm ir 

bezgalīgs skaits garu, kas attīstās, pildot dievišķos likumus. 

27 Mērķi, kas ietver visu un ko jūs kā cilvēki, pat ja gribētu, nevarētu saprast, ir lieli un pilnīgi, tāpat 

kā visi jūsu Tēva mērķi; bet patiesi, Es jums saku: jūs neesat ne lielākie, ne mazākie no Tā Kunga radībām. 

28 Jūs tikāt radīti, un tajā brīdī jūsu gars no Visvarenā pieņēma dzīvību, kurā bija tik daudz īpašību, 

cik nepieciešams, lai jūs varētu izpildīt grūto uzdevumu mūžībā. 

29 Pat tagad jūs vēl nezināt visas spējas, ko Tēvs jums ir devis, bet neuztraucieties, jūs tās uzzināsiet 

vēlāk. 

30 Vai jūs zināt par to, ka eksistē lieli gari gari, kuriem bija lemts uzraudzīt visu radīto lietu harmoniju 

un kuri nepārtraukti nodarbojas ar jums nezināmiem augstiem uzdevumiem? - Nē, un tādēļ es jums 

vēlreiz saku, ka jūsu gars nav visaugstāk attīstītais, ka tas tikai ierobežotā veidā ir attīstījis tās īpašības, ko 

Dievs jums ir devis. 

31 Tomēr ar šīm īpašībām pietiks, lai jūs laimīgi nonāktu augstākajā līmenī, kas jums pienāks, ja jūs 

virzīsiet savus soļus pa taisno un gaišo ceļu, ko jums norāda Mans Likums. 

32 Es esmu ieradies, lai jums palīdzētu. Tagad ir izpirkšanas laiks; mosties, celies! 

33 Jūs esat grēkojuši, lauzuši laulību, pastrādājuši noziegumus, bet tagad, kad jūs sastopaties ar 

Mana Vārda patiesību, kas parāda jūsu vainas, jūs piedodat savus pārkāpumus un ticat, ka jūsu Kungs ir 

netaisns, kad Viņš runā jums par pārbaudījumiem un izpirkšanu. 

34 Jūs esat ietinušies ļaunuma un nezināšanas tumsā, tādējādi neļaujot savam garam ieraudzīt 

Trešās Ēras rītausmu, un, kad Es nāku, lai liktu jums celties ar Mana Vārda gaismu, lai jūs varētu ieraudzīt 

jaunās rītausmas spožumu, jūs nevēlaties pamosties no sava garīgā miega, un dažkārt jūs nelabprāt 

pieceļaties. Ir daudzi, kas izvēlas gulēt savā nezināšanā, nevēlēdamies pamosties augstākajai patiesībai. 

Viņi dod priekšroku asaru, slimību un bada ielejai; viņi vēlas, lai turpinās gadsimtu ilgais periods, kura 

laikā netikumi un ciešanas bija viņu vienīgais "iedrošinājums". Viņi dod priekšroku tam visam, nevis 

mīlošajam aicinājumam, ko Mana Mīlestība sūta viņiem caur viņu sirdsapziņu. 

35 Jūs klausāties Mani tā, it kā Es būtu ļoti tālu no jums, un jūs slinki atverat acis. Bet, tā kā jūs 

nespējat saprast dievišķās vēsts nozīmi, jo jūsu prāts ir ieslīgis materiālismā, jūs izvēlaties dzīvot ļaunumā. 

Tajā brīdī jūs aizmirstat Mani, jūs novēršaties no Manis, jūs vēlaties palikt tikai ciešanu apātijā. Bet es 

jums saku: Ja vēlaties dzīvot šajā materializācijas un neziņas bezdibenī, ja vēlaties baudīt tikai 

vieglprātīgas baudas un zemiskas kaislības, tad vismaz nevaino Dievu par savām sāpēm. 

36 Ja jums nav tik liela, lai mīlētu savu tuvāko, kā jūsu Tēvs mīl jūs, tad vismaz esiet tik drosmīgi un 

padevīgi, lai uzņemtos savu kļūdu sekas. Ja jūs dodat priekšroku savam viltus mieram un brālīgiem 

kariem, nesakiet, ka Dievs to vēlas, un nesaucieties pie Tēva pēc Viņa žēlastības, kad jūtaties savu 

ienaidnieku pārņemti, lai Viņš nāktu un dāvātu jums uzvaru, jo tas tikai glaimotu jūsu iedomībai un 

veicinātu jūsu samaitātību, kas saskaņā ar Manu Likumu jums nevar tikt dota. 

37 Kad cilvēki aizmirst Mani un pat noliedz Mani smieklu, prieku un tukšumu vidū, kāpēc viņi izmisst 

un trīc, kad viņi novāc asaru ražu, kas moka viņu prātus un miesas? Tad viņi zaimo un saka, ka Dieva nav. 

38 Cilvēks ir pietiekami drosmīgs, lai grēkotu, apņēmības pilns novirzīties no Mana Bauslības ceļa, 

bet Es jums apliecinu, ka viņš ir ārkārtīgi bailīgs, kad ir jāatlīdzina grēki un jāatmaksā parādi. Tomēr Es 
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stiprinu jūs jūsu gļēvulībā, sargāju jūs jūsu vājībās, modinu jūs no dziļa miega, nosusinu jūsu asaras un 

dodu jums jaunas iespējas, lai jūs atgūtu pazaudēto gaismu un atkal atrastu aizmirsto Mana Likuma ceļu. 

39 Es nāku, lai, tāpat kā Otrajā Laikā, atnestu jums dzīvības maizi un vīnu gan garam, gan miesai, lai 

jūs varētu dzīvot harmonijā ar visu, ko jūsu Tēvs ir radījis. 

40 Manos ceļos plaukst tikumi, bet tavos ir ērkšķi, bezdibeņi un rūgtums. 

41 Tas, kurš saka, ka Tā Kunga ceļi ir pilni ērkšķu, nezina, ko saka, jo Es neesmu radījis sāpes 

nevienam no Saviem bērniem, bet tiem, kas ir novirzījušies no gaismas un miera ceļa, nāksies ciest savas 

vainas sekas, kad viņi atgriezīsies uz tā. 

42 Kāpēc tu esi dzēris ciešanu kausu? Kāpēc jūs esat aizmirsuši Tā Kunga bausli un misiju, ko Es jums 

uzticēju? - Jo jūs esat aizstājuši Manu likumu ar savu, un šeit jums ir jūsu veltīgās gudrības rezultāti: 

rūgtas ciešanas, karš, fanātisms, vilšanās un meli, kas jūs smacē un piepilda ar izmisumu. Un vissāpīgākais 

materializētajam cilvēkam, tam, kurš visu pakļauj saviem aprēķiniem un šīs pasaules materiālajiem 

likumiem, ir tas, ka pēc šīs dzīves viņš joprojām nesīs sev līdzi savu kļūdu un tieksmju nastu. Tad jūsu gara 

ciešanas būs ļoti lielas. 

43 Nokratiet šeit savu grēka nastu, pildiet Manu Bauslību un drīz nāksiet. Lūdziet piedošanu visiem, 

kurus esat sāpinājuši, un pārējo atstājiet Man, jo īsi būs jūsu laiks mīlēt, ja jūs patiešām to nolemsiet 

darīt. 

44 Es vēlreiz atkārtoju, ka es neesmu licis ērkšķus vai sāpes jūsu ceļā. Caur Jēzu Es mācīju jums nolikt 

malā visas vājības, lai parādītu jums Savu mīlestību un spēku, kas mājo jūsos, lai mācītu jums patieso 

prieku, kas dzīvo patiesi pazemīgā garā. Un līdz ar Savu aiziešanu un apsolījumu šiem laikiem Es atstāju 

jums mieru, cerības gaismu un ilgas pēc Savas atgriešanās. Bet jūs negribējāt to tā saprast un turpinājāt 

Mani sist krustā, lai Es jums atkal un atkal piedotu. Tomēr jums jāsaprot, ka Mana piedošana neaiztaupa 

jums jūsu pārkāpumu sekas, jo tās ir jūsu, nevis Manas. Mana piedošana jūs iedrošina, jūs mierina, jo galu 

galā jūs nāksiet pie Manis, un Es jūs pieņemšu ar mūžīgu mīlestību, bet, kamēr jūs nemeklēsiet Mani labā, 

mīlestības un miera ceļā, jūs to zināt jau tagad un nedrīkstat to aizmirst: Ļaunums, ko jūs darāt vai 

plānojat darīt, jums atmaksāsies ar saliktajiem procentiem. 

45 Jūs tagad pļaujat sava materiālisma sēklas, un, pat ja vēlaties, lai Es apstiprinātu jūsu darbus, jūs 

kļūdāties, jo Es esmu nemainīgs Savā Likumā; Es nerīkojos tā, kā jūs vēlaties, jo tad Es vairs nebūtu "Ceļš, 

Patiesība un Dzīvība". 

46 Es nāku, lai atceltu jūsu kļūdainos likumus, lai jūs pārvaldītu tikai tie, kas ir veidoti saskaņā ar 

Maniem baušļiem un atbilst Manai Gudrībai. Manus likumus veido mīlestība, un, tā kā tie nāk no Manas 

Dievišķības, tie ir nemainīgi un mūžīgi, turpretī jūsu likumi ir pārejoši un reizēm nežēlīgi un savtīgi. 

47 Tēva bauslība ir radīta no mīlestības, no labestības, tā ir kā balzāms, kas sniedz mierinājumu un 

paceļ grēcinieku tā, ka viņš spēj panest savu pārkāpumu atlīdzināšanu. Tēva mīlestības likums vienmēr 

piedāvā pārkāpējam dāsnu iespēju morāli atjaunoties, bet jūsu likumi, gluži pretēji, pazemo un soda 

pārkāpēju, un bieži vien arī nevainīgos un vājos. Jūsu jurisprudencē ir skarbums, atriebība un žēlsirdības 

trūkums. Kristus likums ir mīlestības pārliecība, bezgalīgs taisnīgums un augstākais taisnīgums. Jūs paši 

esat savi tiesneši, bet es esmu jūsu nenogurstošs aizstāvis, taču jums jāzina, ka ir divi veidi, kā samaksāt 

par nodarīto: viens ar mīlestību un otrs ar sāpēm. 

48 Izvēlieties paši, jums joprojām ir brīvas gribas dāvana. 

49 Vai jūs, cilvēki, vēlaties vairs neciest? Tad mīliet, dariet labu savā ceļā, atjaunojiet savu dzīvi. - Vai 

vēlaties būt lielisks un laimīgs? Tad mīliet daudz, mīliet vienmēr. - Vai jūs vēlaties raudāt, vai vēlaties, lai 

jūs piemeklētu rūgtas ciešanas, vai vēlaties karus un postījumus? Tad turpiniet dzīvot tā, kā dzīvojat 

tagad, ļaujiet savtīgumam, liekulībai, tukšībai, elkdievībai un materiālismam turpināt pārņemt jūsu dzīvi. 

50 Ļoti skaidri jūs redzat haosu cilvēku vidū, lai jūs neturpinātu veidot likumu pēc saviem ieskatiem. 

51 Es gribu, lai mācekļiem un jaunpienācējiem, kas pievienojas Manai mācībai, sirdī būtu cildenība 

un prātā - tikai tad viņi varēs mācīties no Manis un vēlāk mācīt cilvēci. 

52 Tagad Es nenākšu, lai uzmodinātu mirušos - attiecībā uz ķermeni -, kā to darīju ar Lācaru Otrajā 

Laikā; šodien Mana Gaisma nāk, lai uzmodinātu garus, kas pieder Man. Un tie celsies mūžīgai dzīvībai 
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caur Mana Vārda patiesību, jo jūsu gars ir Lācars, kuru jūs patlaban nesat savā būtībā un kuru Es 

uzmodināšu no mirušajiem un dziedināšu. 

53 Tagad jūs redzat, ka dievišķais taisnīgums ir mīlestība, nevis sods, kā tas ir jūsu gadījumā. Kas būtu 

ar jums, ja Es piemērotu jūsu pašu likumus, lai jūs tiesātu Manā priekšā, kura priekšā nav spēkā ne ārējais 

izskats, ne viltus argumenti? Ja es jūs tiesātu pēc jūsu ļaunuma un piemērotu jūsu briesmīgi bargos 

likumus, kas ar jums notiktu? Tad jūs pamatoti lūgsiet Man parādīt žēlastību. Bet jums nav jābaidās, jo 

Mana mīlestība nekad nenoveco, tā nemainās un nepazūd, bet jūs, no otras puses, noteikti pārejat, jūs 

mirstat un piedzimstat no jauna, jūs aizejat un tad atkal atgriežaties, un tā jūs ejat savu svētceļojumu, līdz 

pienāks diena, kad jūs atzīsiet savu Tēvu un pakļausieties Viņa dievišķajam likumam. 

54 Jūs esat šeit uz laiku, bet Es esmu mūžīgs; jūs stostāties, jo jūs novirzāties no ceļa, ko jums rāda 

Mans Likums, bet Es esmu nemainīgs. 

55 Nosusiniet savas asaras, paātriniet savu atmodu un celieties augšā. Sajūtiet Manu Klātbūtni sevī; 

jums ir jānāk pie Manis, jo jūs vēl neesat Mani iepazinuši, tauta! 

56 Jūs nezināt, kādu atlīdzību saņem tas, kurš izjūt patiesu nožēlu un atgriežas pie Manis, un jūs 

nezināt, ka nav jāgaida līdz ieiešanai garīgajā pasaulē, lai saņemtu atlīdzību, ko jums dod Dieva mīlestība. 

57 Bija nepieciešams, lai Es ar jums runātu šādā veidā, jo cilvēki ir apjukuši, pateicoties zināšanām, ko 

viņi ir ieguvuši no grāmatām, kuras viņi ir studējuši; taču viņi negribēja dzirdēt savas sirdsapziņas balsi, 

savas garīgās zināšanas balsi, kas aicina sekot dievišķajai gaismai, no kuras nāk visa gudrība. 

58 Es jums saku: noderīga mācība ir laba, un zinātne ir laba, bet pāri visam - mīlestība. Mīlestība dos 

jums impulsu padarīt savu zinātni cieņas cienīgu un paplašināt to, jo jums jāsaprot, ka visas jūsu zināšanas 

ir tikai vēstījums, ko jums dod Mana mīlestība. 

59 Pajautājiet saviem zinātniekiem, un, ja viņi būs godīgi, viņi jums pateiks, ka ir lūguši Dieva 

iedvesmu. Un Es dotu viņiem vairāk iedvesmas, ja viņi lūgtu Mani par to ar lielāku mīlestību pret saviem 

brāļiem un ar mazāku iedomību par sevi. 

60 Patiesi es jums saku: Viss, ko jūs esat uzkrājuši no patiesām zināšanām, nāk no Manis; visu, kas 

viņiem ir no tīra un augsta, Es šajā laikā izmantošu jūsu labā, jo tādēļ Es jums to esmu piešķīris. Bet jums 

ir jāuzmanās, zemes ļaudis, jo, ja jūs turpināsiet izmantot Manas dievišķās mācības, lai izaicinātu dabas 

spēkus, ja jūs turpināsiet izmantot to mazās zināšanas, kas jums ir, ļaunam, jūs saņemsiet sāpīgu un 

stingri likumīgu atbildi, kad to vismazāk gaidīsiet. Jūs izaicināt gaisu, uguni, zemi, ūdeni un visus spēkus, 

un jūs jau zināt, kāda būs jūsu raža, ja laikus nenokoriģēsiet savu rīcību, lai ierobežotu jūsu bezjēdzīgās 

rīcības izraisītos dabas spēkus. Es vēršu jūsu uzmanību uz to, ka jūs gatavojaties piepildīt to mēru, ko 

Mans taisnīgums pieļauj jūsu brīvai gribai; jūs pārāk daudz izaicināt dabu. Un, tā kā jūs esat tie mazie, kas 

jūtas lieliski, šis Vārds nāk, lai jūs brīdinātu par briesmām, kurās jūs atrodaties. 

61 Un Vārds jums saka: Mani bērni, dariet savu sirdi laipnu, mīlēdami savus brāļus, mīliet visu radīto. 

Meklējiet izlīgumu un mieru starp visiem. Ja jūs nevēlaties, lai jūsu pašu veicinātie zemes satricinājumi jūs 

iznīcinātu, savlaicīgi nāciet pie prāta, mīļie bērni, nomieriniet tos (dabas spēkus) ar savu mīlestību, 

pārveidojiet tos par mieru. Ak, tauta, ja jūs klausītos Manī, cik daudz grūtību jūs būtu sev ietaupījuši, un 

Es jau būtu pārveidojis jūsu pasauli, un jums nebūtu jācieš! Es dotu jums atlīdzības priekšnojautu šajā 

dzīvē, Es dotu jums mieru un klusumu. Izmēģiniet, Mani bērni. Tāpēc Es jums esmu sūtījis Savu Vārdu 

tieši tagad, lai jūs izglābtu no bezdibeņa. 

62 Jums, kas Mani klausāties, Es saku, lai jūs savā garā paturat to, kas attiecas uz jums, un pārējo lai 

mācāt saviem brāļiem. Kas ir vienam, tas ir visiem, tādēļ nevienai no Manām avīm netrūks garīgās 

barības. 

63 Es gribu, lai jūs būtu vienoti, lai Es varētu atalgot jūsu vienotību, izlejot uz visiem Savus labumus 

un Savu žēlastību. Līdz šim Es esmu redzējis jūs apvienojamies tikai uz īsiem mirkļiem, kad jūs cenšaties 

pielūgt Manu Dievišķību. Pārlieciniet sevi, ka mīlestības vienoti jūs spējat darīt brīnumus. Patiesībā es 

jums saku: Jums vēl ir laiks strādāt, lai atjaunotu to, ko esat iznīcinājuši. 

64 Daudz ir to, ko jūs Man esat darījuši un ar ko esat Mani sāpinājuši, bet Es jūs mīlu, un Mana 

mīlestība ir lielāka par jūsu pārkāpumiem. 
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65 Ja jūs meklējat Mani kā Tiesnesi, tad Mans Spriedums ir nepielūdzams; ja jūs meklējat Mani kā 

Skolotāju, tad Mana Gudrība ir neierobežota; ja jūs Mani saucat par Tēvu, tad Es esmu vismīļākais; bet 

patiesi, Es jums saku, Es esmu daudz vairāk nekā tas viss, jo Man nav ne sākuma, ne gala. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 18  
1 Tieši tāpat kā jums tika paziņots par Manu jauno izpausmi, šodien jūs to redzējāt īstenojamies: Es 

esmu atnācis garā, eņģeļu un gaismas garu ieskauts. 

2 Tie, kas nezina šos pravietojumus, apšauba Manu klātbūtni, bet pat starp tiem, kas ir studējuši 

Svētos Rakstus, es redzu tādus, kas netic Manai parādīšanās iespējai, jo viņu interpretācijas gandrīz 

vienmēr ir kļūdainas. 

3 Visiem, kas piešķir pravietojumiem materiālu nozīmi, būs jāpiedzīvo tāds pats liktenis kā jūdu 

tautai, kas gaidīja varenu zemes Ķēniņu apsolītajā Mesijā, bet, ieraudzījuši Mani pazemīgu un lēnprātīgu, 

neticēja Man, neskatoties uz darbiem, ko Es darīju viņu acu priekšā. 

4 Tie, kas Mani juta, mīlēja un Man sekoja, bija tie, kuru sirdis bija vienkāršas, dvēsele maiga un 

prāts tīrs, kuri alka un slāpēja pēc mīlestības, taisnīguma un patiesības. 

5 Tiem, kas studē iepriekšējo laiku Svētos Rakstus, es saku, ka tikai garīgi izglītojoties, viņi savā dzīvē 

spēs atrast tajos ietverto patiesību. 

6 Es palīdzēšu tiem, kas izprot un māca patiesību, bet es apturēšu ikvienu, no kura lūpām viņa ceļā 

izceļas apjukums, līdz viņš labos savas kļūdas. 

7 Turpretī visus tos, kas ar tīru sirdi sēj Manu gaismas sēklu, skaidrojot dievišķo Vārdu un 

izgaismojot apslēpto mācību, Es sūtīšu uz zemēm un tautām, lai tie izplatītu Manu mīlestības mācību. 

8 Patiesajiem vēstnešiem būs vesela sirds, pazemīgs gars, un tādēļ viņi zinās, kā ar prieku un ticību 

pieņemt Manu jauno vēsti. 

9 Svētīgi tie, kas Mani pieņems savā sirdī un ticēs Manam Vārdam, jo viņi Mani redzēs debesu 

mākonī, Manu garīgo pulku ieskauti, un, lai gan Es nestaigāju pa zemes putekļiem kā Otrajā Laikā, viņi 

varēs sajust Manu garīgo Klātbūtni. Tad viņi apvienos šo jauno vēsti ar to, kas izplatījās cilvēces vidū un 

kas nebija pilnīga, jo Manas atklāsmes kā Svētā Gara vēstījums vēl bija jāpievieno. 

10 Mācekļi, garīgi attīstiet sevi, lai jūs varētu izprast Mana Vārda patieso nozīmi un lai, satiekoties ar 

saviem brāļiem, kuri zina tikai Manas otrās ēras atklāsmes, jūs varētu vienoties savās interpretācijās un 

sākt cilvēces garīgo apvienošanos. 

11 Bieži vien jūs mācāt kļūdainas idejas, jo trūkst studiju un garīgās iedziļināšanās; tādēļ Es jums 

pavēlu, lai jūs veltītu sevi Manas Mācības apcerēšanai, lai jūs vairs nedarītu darbus, kurus uzskatāt par 

labiem, bet kuri Tēva priekšā ir nepilnīgi. 

12 Apzinieties, ka tie, kas ir atbildīgi par to, lai cilvēce skaidri izprastu Manas tagadējās un 

iepriekšējās mācības garīgo jēgu, esat jūs visi, kas savā garā jūtat alkas pēc zināšanām, kas esat stājušies 

studiju, apceres un izpētes ceļā. To pašu es nevaru teikt par tiem, kas dzīvo tikai ar rituāliem, 

ceremonijām un materiālajiem kultiem; viņi ir apmierināti ar ārējo, jo viņi vēl nav iepazinuši augļa garšu. 

13 Kad Mani mācekļi šķērsos pasaules ceļus, sāksies to reliģiju un sektu garīgā atmoda, kas ilgu laiku 

ir stāvējušas uz vietas. 

14 "Vērojiet un lūdziet," es jums saku atkal un atkal, bet es nevēlos, lai jūs pierastu pie šāda veida 

padoma, bet lai jūs par to domātu un rīkotos saskaņā ar to. 

15 Es jums saku, lai lūdzaties, jo tie, kas nelūdzas, nododas liekām, materiālām un dažkārt 

neprātīgām domām, kas, pašiem to neapzinoties, veicina un baro brāļadarbības karus. Bet, kad jūs 

lūdzaties, jūsu domāšana kā gaismas zobens pārrauj tumsas plīvurus un kārdinājumu slazdus, kas šodien 

iesloga daudzas būtnes; tā piesātina jūsu apkārtni ar garīgu spēku un iedarbojas pret ļaunuma spēkiem. 

16 Nebīstieties cīņas priekšā, nekrītiet izmisumā, ja vēl neesat saskārušies ar panākumiem. 

Apzinieties, ka jūsu uzdevums ir cīnīties līdz galam, bet jums jāpatur prātā, ka tikai ļoti maza daļa no šī 

cilvēces atjaunošanas un garīgās pilnveidošanas darba būs jūsu ziņā. 

17 Rīt jūs atstāsiet savu amatu, un citi nāks turpināt jūsu darbu. Viņi veiks šo darbu soli tālāk, un tā 

Mans Vārds tiks piepildīts no paaudzes paaudzē. 

18 Galu galā visi zari apvienosies ar koku, visas tautas apvienosies vienā tautā, un virs zemes valdīs 

miers. 
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19 Lūdzieties, mācekļi, un pilnveidojiet sevi savā paaugstinājumā, lai jūsu pamācības un mīlestības 

vārdi atrastu atbalsi jūsu brāļu sirdīs. 

20 Patiesībā es jums saku: Ja šī tauta ne tikai saprastu savu likteni, bet jau tagad izpildītu savu 

uzdevumu, cilvēce ar savām lūgšanām iegūtu žēlastību. Bet jums joprojām pietrūkst žēlsirdības, lai 

sajustu savus kaimiņus kā īstus brāļus, lai patiesībā aizmirstu rasu, valodu un ticību atšķirības un turklāt 

izdzēstu no savām sirdīm visas aizvainojuma pēdas pret tiem, kas jūs ir aizskāruši. 

21 Ja jums izdosies pacelt savas jūtas pāri šādām lielām cilvēciskām ciešanām, jūsos pacelsies 

visdziļākais un sirsnīgākais lūgums par saviem brāļiem, un šī mīlestības vibrācija, šī jūsu jūtu tīrība būs 

visspēcīgākie zobeni, kas iznīcina cilvēku karu un kaislību radīto tumsu. 

22 Sāpes ir sagatavojušas tevi, Israēls, verdzībā tu esi šķīstījies, tāpēc tu esi piemērots, lai rūpētos par 

cietušajiem. 

23 Uzmanieties, Mana tauta, esiet kā putni, kas vēsta par jaunu dienu un modina tos, kas guļ, lai viņi 

pirmie saņemtu gaismu, un tad Es viņiem saku: Viņš, kas jūs patiesi mīl, jūs sveicina šajā brīdī. 

24 Cilvēkā ir divi spēki, kas vienmēr cīnās: viņa cilvēciskā daba, kas ir pārejoša, un viņa garīgā daba, 

kas ir mūžīga. Šī mūžīgā būtne ļoti labi zina, ka paies ļoti ilgs laiks, pirms tā sasniegs savu garīgo pilnību; tā 

nojauš, ka tai būs jādzīvo daudzas cilvēciskās dzīves un ka tajās tai jāiziet cauri daudziem 

pārbaudījumiem, pirms tā sasniegs patiesu laimi. Gars nojauš, ka pēc asarām, sāpēm un pēc 

daudzkārtējas miesas nāves tas sasniegs virsotni, uz kuru vienmēr ir tiecies savās ilgās pēc pilnības. No 

otras puses, ķermenis, trauslais un mazais, kliedz, pretojas un dažkārt atsakās paklausīt gara 

aicinājumiem, un tikai tad, kad tas ir attīstījies, stiprs un pieredzējis cīņā ar miesu un visu, kas to ieskauj, 

tam izdodas valdīt pār ķermeni un caur to darīt sevi zināmu. 

25 Gars sevi izjūt caur cilvēka izpausmēm, bet tas nekad neizmanto spēku, lai pakļautu miesu. Gars 

vēlas, lai matērija apvienotos ar tā gribu pilnīgā apziņā, tas vēlas paklausību, kas izpaužas kā lēnprātība. 

26 Lai gan dažu vaina ir tā, ka viņi neatlaidīgi izturas un jūt, ka miesa joprojām ir jutekliska un spītīga, 

viņi gribētu, lai viņiem būtu tronis; bet, ja Es viņus neapmierinu ar visu, ko viņi vēlas, tad tas ir tāpēc, ka 

Manos bērnos ir vēl cita būtne, kas vibrē lielākā šķīstībā un mīlestībā, kas ilgojas pēc augstākas dzīves; 

tajā ir garīgā doma, kas atspoguļo dievišķo. Savukārt jūsu smadzenes atspoguļo tikai cilvēka domas. 

27 Ilgs ir gara svētceļojums, tāls ir tā ceļš, daudz un dažādi ir tā eksistences veidi, un katru brīdi tā 

pārbaudījumi ir atšķirīgi, bet, tos izturot, tas ceļas, attīrās, pilnveidojas. Savā dzīves ceļā viņš aiz sevis 

atstāj gaismas pēdas, tāpēc paceltam garam bieži vien nav nozīmes viņa ķermeņa čukstiem, jo viņš zina, 

ka tie pāries un ka viņš nevar pieļaut, lai viņu ceļojumā apturētu notikumi, kas viņam šķiet mazi. 

28 Uz brīdi viņš pievēršas savas miesas vājībām, bet viņš zina, ka nedrīkst pārāk mīlēt kaut ko, kas 

dzīvo tikai īsu brīdi un kas drīz pazudīs zemes dzīlēs. 

29 Kāda jēga ir jūsu centieniem un ambīcijām pielūgt ķermeni un novietot to iedomības tronī? Lai cik 

ilgi tas ilgst, tas ir ļoti maz salīdzinājumā ar gara mūžīgo dzīvi. 

30 Ir nepieciešams, lai jūs paklausītu savas būtības augstākajai daļai, kas ir katrā no jums mītošais 

gars, lai tas varētu skaidri izpausties un vērst savus soļus uz mērķi, kuram tas ir radīts. 

31 Pastāsti man: Kas tu esi? Kas tu esi? Kas jūs domājat, ka esat? Kas jūs jūtaties esi? Vai tā ir 

matērija, kas grimst kapā, vai gars, kas paceļas uz mūžību, uz bezgalību? 

32 Patiesībā Es jums saku, ka visu savas eksistences laiku jūs jaucat savus iespaidus, vajadzības, 

raizes un vēlmes, nezinot, kas nāk no gara un kas no matērijas. 

33 Gars, kas patiesi zina savu likteni, nodod savu vibrāciju ķermenim, kuru tas atdzīvina, lai varētu 

tam palīdzēt un piedalīties tā misijā; bet, kad pienāk brīdis, kad tam jāatstāj sava ķermeņa apvalks uz 

zemes, tas nejūt skumjas, jo zina, ka tāds ir likums, un tam nav svarīgi, kā tas, kas bija viņa ķermenis, 

mirst - slimības, vecuma vai iznīcības dēļ. Viņš zina, ka viņa uzdevums ir svarīgāks par visu. 

34 Vai jūs zināt, kā nomira Mani otrās ēras apustuļi? Kā beidzās Pēteris un visi tie, kas Mani nesa 

savā sirdī? - Pēteris mira pie krusta, sacīdams, ka viņš nav cienīgs mirt kā Es; viņš lūdza mirt ar nolaistu 

galvu. Un kas vadīja Pēteri un deva viņam spēku, stingrību un mieru ciest mocekļa nāvi? - Viņa patiesā 
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būtība, gars, kas ir Dieva bērns un zina, kā pārvarēt ķermeņa vājumu. Savā pēdējā stundā Viņš parādīja 

sevi savaldīgu, mierīgu, līdzīgu savam Skolotājam, kad Viņš raudāja pie krusta: Viss ir paveikts. 

35 Ja jūs izpētīsiet šos piemērus, jūs nonāksiet pie secinājuma, ka cilvēks ir vairāk gars nekā miesa un 

ka tas, garīgi pārvērsts, ir paklausīgs Manas Bauslības augstākajiem baušļiem. 

36 Tiem, kas sasniedz šo garīgo augstumu, debesu valstības vārti ir atvērti, un viņi to sasniedz bez 

"ah", bez sūdzībām. 

37 Ar šo paklausību, ar šo nodošanos un mīlestību šie mācekļi iegāja Tēva klātbūtnē. Un jūs, kad jūs 

paklausīsiet sava gara aicinājumam? - Jūs baidāties no sāpēm un visa, kas attiecas uz ķermeni, jo jūs 

neesat pilnībā pārņēmuši patiesību; jo, ja tā būtu: Kurš varētu jums liegt runāt un sludināt patiesību, pat 

ja jums draudētu nāve? 

38 Vai jūs zināt, kāpēc viņi nocirta Jānim Kristītājam galvu? - Tāpēc, ka Viņš runāja patiesību, jo Viņš 

runāja par taisnību un norādīja uz trūkumiem, kas piemīt tiem, kuri sauc sevi par pasaules ķēniņiem un 

sēž sapuvušā tronī. Bet, ja lieliem gariem ir lielas sāpes un tie paceļas pāri nelaimēm, bēdām, sāpēm un 

nāvei un tādējādi cienīgi pilda savu uzdevumu, - kas tad esat jūs, kas sākat dienu ar nopūtām un beidzat 

to vakarā, raudādami no nepaklausības vai sacelšanās? Jūs esat miesa un tikai miesa, jo jūs vēl nezināt, kā 

pacelties pāri sāpēm un visam, ko saucat par nelaimi. 

39 Ir labi, ka jūs rūpīgi pārbaudāt visu, ko es jums šodien teicu. Saprotiet: jo augstāk ir inkarnēts gars, 

jo mazāk ciešanu un sāpju iedarbības uz ķermeni. 

40 Viņi iemērca apustuli Jāni verdošā eļļā, un viņš nemira. Gara spēks, kas bija pacēlies pie Tēva, 

izpaudās, mazinot karstuma spēku. 

41 Viņi viņu izvilka un, redzēdami, ka viņš nav cietis nekādu ļaunumu, izsūtīja, un arī tad viņš 

turpināja pildīt augstos Tā Kunga padomus, un šis pārbaudījums neapturēja viņu garīgajā piepildījumā. 

42 Jūs, kas šodien klausāties Mani un no kuriem jānāk Maniem jaunajiem mācekļiem, izmisuma pilni, 

saskaroties ar pārbaudījumiem, cenšaties novirzīties no Mana ceļa. 

43 Kad jūs spēsiet nest Manu mācību savā sirdī un spēsiet atdot savu dzīvību par patiesības liecību? 

44 Vai jums nepietiek ar tik daudzu mocekļu piemēriem, kuri atdeva savas dzīvības cilvēkmīlestības, 

patiesības vai taisnīguma aizstāvēšanas dēļ? Vai ar šiem piemēriem nepietiek, lai jūs saprastu, uz ko ir 

spējīgi Mani mācekļi? 

45 Jūs jūtaties neērti, kad vējš pūš spēcīgāk, nekā vēlaties; kad saule dedzina pārāk daudz, jūs 

protestējat, un, kad mākoņi to aizsedz, jūs tam nepiekrītat. Kad ir vētra, jūs meklējat patvērumu, bļaujot, 

un, kad zeme satricina, jūs bēgat šausmās. 

46 Vai jūs esat cilvēki, kas dzimuši, lai valdītu tronī un lai dabas spēki paklausītu jūsu pavēlēm tikai 

jūsu labā? 

47 Dabas spēki jums paklausīs, ja jūs pildīsiet Manu Likumu un lūgsiet Mani to darīt jūsu brāļu labā! 

48 Es gribu, lai ikviens būtu patiesības apustulis, lai jūs būtu noderīgi dzīvē, jo jūs esat nākuši pildīt 

uzdevumu, kas paredzēts Radītāja plānā. 

49 Šajā laikā Es jums saku, ka Manas mācības kviešu ir daudz, bet tie vēl nav iesēti. Raudi, ja tev ir 

mīlestība uz šo darbu, jo Dievišķais Sējējs, kas tev deva savu sēklu un parādīja laukus, joprojām ir viens. 

Raudi, lai tavas asaras apūdeņotu laukus, kuros vēlāk strādāsi. 

50 Nebaidieties no tā, ka jūsu līdzcilvēki jūs aizvainos; tas, ko jūs saucat par aizvainojumu, ir kaut kas 

labs, ko viņi jums dara, tā ir palīdzība jūsu uzdevuma izpildē. Vai jūs nezināt, ka tiem, kas ir uz attīstības 

ceļa, ir jācieš? Vai jūs nezināt, ka garam nav jāraizējas par visām šīm vājībām, jo tās ir sīkumi, kas ietekmē 

tikai matēriju? 

51 Es vēlos redzēt jūs stiprus, saskaroties ar dzīvi, tās pārdzīvojumiem un ciešanām. 

52 Kļūsti stiprs labdarības praksē un nevajag, lai tevi vērtē tādā vai citādā veidā. Jums nav jāsaka, kas 

jūs esat; jums tikai jābūt gataviem sniegt (cilvēkiem) glāstus, žēlastību, un lūpām jābūt gatavām izteikt 

laipnību, saprātīgu padomu un piedošanu. 

53 Tavs liktenis ir darīt labu savā zemes ceļā. 
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54 Saprotiet, ka materiālā radība, ko jūs saucat par Visumu, ir garu mājvieta evolūcijas gaitā, pilnības 

vieta. Kad gari būs sasnieguši augstu attīstību, kas tiem ļaus apdzīvot augstākas mājas, pasaules, kurās tie 

iepriekš dzīvojuši, izzudīs, jo būs kalpojušas savam mērķim. 

55 Viss spēks, kas atdzīvināja būtnes un deva dzīvību organismiem, atgriezīsies pie Manis; visa 

gaisma, kas izgaismoja pasaules, atgriezīsies pie Manis, un viss skaistums, kas tika izliets radības valstībās, 

būs Tēva Garā; un, atkal nonākot Manī, šī dzīvība pārvērtīsies garīgajā būtībā, kas tiks izlietas uz visām 

garīgajām būtnēm, uz Tā Kunga bērniem; jo Es nekad neatņemšu jums dāvanas, ko Es jums esmu devis. 

56 Gudrība, mūžīgā dzīvība, harmonija, bezgalīgais skaistums, labestība - tas viss un vēl vairāk būs Tā 

Kunga bērnos, kad viņi kopā ar Viņu apdzīvos pilnības vietu. 

57 Šodien jūs esat tālu no šī mērķa; pierādījums tam ir tas, ka uz zemes Es iebilstu pret to, ko jūs esat 

darījuši ar savu garu, un, kad jūs nonākat garīgajā ielejā, Es pārmetu garam to, ko tas ir darījis ar savu 

ķermeni, ceļojot cauri pasaulei. Kamēr jūs vēl esat bērni šajā mācībā, tikmēr šīm pasaulēm, šai dabai, šai 

materiālajai dzīvei ir jāpaliek. 

58 Kā Dievs Es jūs apgaismoju un atbalstu; kā Tēvs Es jūs mīlu un gaidu; kā Skolotājs Es jūs mācu un 

vadu; bet kā Tiesnesis Es jūs nenovēršami tiesāju. 

59 Kāds varētu sacīt, ka Es esmu kā bagāts mantrausis, kas visu grib sev, jo visu, ko viņš sargā, viņš 

sargā un atgūst; bet patiesi Es jums saku: tāpat kā pasaulē viss, ko Es tajā ieliku, bija jums, nevis Man, tā 

arī mūžīgajā dzīvē Es visu glabāju jums, līdz jūs tajā ieejat un kļūstat tās īpašnieki. 

60 Vai Es jums neesmu teicis, ka jūs esat Manas godības mantinieki? Tātad viss, kas jums trūkst, ir 

iegūt nopelnus, lai tie būtu jūsu un jūs varētu tos baudīt. 

61 Viss, ko Es esmu radījis, nav radīts Man, bet gan Maniem bērniem. Es gribu tikai jūsu prieku, jūsu 

mūžīgo svētlaimi. 

62 Nebaidieties apmaldīties, lai atrastu Mani, jo Es esmu ne tikai mērķis, bet arī ceļš. Kurš vēlas Mani 

sasniegt, lai nāk pa pazemības, aktīvas tuvākā mīlestības, padevības ceļu un stiprina savu tieksmi pēc 

pilnības mīlestībā. 

63 Lai jūsu pastaiga būtu droša, panāciet iekšēju vienotību savā būtībā, lai gars vienmēr vadītu 

ķermeni pa labu ceļu un ķermenis savukārt spētu tam paklausīt. Kad jums būs šī uzvara pār sevi, jums būs 

viegli paklausīt sava Tēva gribai. 

64 Atgriezieties no nevajadzīgā, izņemiet no savas dzīves nevajadzīgo un nenodarbojieties ar 

nevajadzīgo. 

65 Izvairieties no visiem netikumiem. Šādā veidā jūs uzturēsiet garu tīru un ķermeni veselu, lai ar 

mīlestības ieročiem cīnītos par Apsolītās zemes iekarošanu, zemes, kas jūs gaida kā augstākais garīgās 

dzīves atalgojums. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 19  
1 Cilvēki, nomieriniet savus prātus, kurus satrauc likteņa pārvērtības un triecieni dzīvē. 

2 Cik ļoti jūs cīnāties, cenšoties atbrīvoties no tumsas, kurā dzīvojat, lai gan pilnībā atrodaties 

gaismas laikā! Liela ir jūsu cīņa, un tāpēc jūs nācāt noguruši. Tieši šī iemesla dēļ Es esmu aicinājis jūs uz 

dažiem brīžiem atpūsties, jo jums ir jāturpina pildīt savu uzdevumu, kuru jūs tikko esat sākuši. 

3 Ik pa laikam Es esmu pacēlusi Savu noslēpumu plīvurus atbilstoši jūsu attīstībai, jo tikai tas, kas iet 

pa šo ceļu, var sasniegt Mani. 

4 Es esmu Skolotājs, kas meklē cilvēkus visos ceļos, lai parādītu viņiem patieso ceļu. 

5 Mans Vārds nāk kā gaismas zobens, lai cīnītos pret cilvēku nezināšanu un neticību. Es nāku, lai 

darītu Sevi zināmu tiem, kas noliedz Manu eksistenci, lai pajautātu viņiem: Kas radīja Visumu ar tā 

daudzajām pasaulēm, kas jums ir tikko saskatāmas? - Ak, cilvēki, kas savā attālumā no patiesības esat 

bijuši tik pārdroši, ka esat iedomājušies, ka ideja par Radītāju ir tikai cilvēka prāta izgudrojums! Kā jūs 

varat iedomāties, ka mūžīgā un bezgalīgā ideja varētu rasties jūsu ierobežotajā un mazajā prātā? 

6 Taču pie Manis nāk pat tie, kas saka, ka mīl Mani, un tiem Es saku: kā jūs varat sacīt, ka mīlat 

Mani, ja darāt pretēji tam, ko Mans Likums pavēl, ja jūs sevi nododat, izrādīdami savās darbībās jūtas, kas 

ir pretrunā ar jūsu vārdiem? 

7 Cik daudzi pat šeit, starp ļaudīm, kas Mani klausās, saka, ka viņi ir spirituālisti, * bet vēl nepazīst 

ne spirituālisma spēku un gudrību, ne gara spēku un īpašības, un ar saviem darbiem noliedz Manu 

Doktrīnu, kas garīgi apgaismo cilvēci kā spoža gaisma. Bet Mana pacietība ir bezgalīga, un es gaidu, kamēr 

jūs pārvērtīsieties par Maniem mācekļiem. Man no jums jāizveido lāpas, kas ar savu gaismu nestu citām 

tautām sākotnējo vēstījumu, ko jūs esat saņēmuši kā atklāsmi caur cilvēka prātu. 
* T.i., gara mācības mācekļi. Viņus nedrīkst jaukt ar spiritisma piekritējiem, kas ir spiritisma sekotāji, kuros 

izpaužas gariem, kas joprojām ir piesaistīti matērijai, vai tiem, kam ir vāja garīgā attīstība. 

8 Ja cilvēki noraidītu jūsu liecību un iebilstu pret jums, atgādiniet viņiem, ka Man bija tikšanās ar šī 

laika cilvēci, kuru Es esmu atnācis piepildīt. Pastāstiet viņiem: Ja Es apsolīju nākt atkal, tad tikai tāpēc, ka 

Mans uzdevums vēl nav pabeigts un nebūs pabeigts, kamēr nebūs palicis ne viens vien grēcinieks. Ir 

rakstīts: ja ganāmpulkā ir deviņdesmit deviņas avis, bet manis pietrūkst vienas, tad Es to meklēšu. 

9 Es vēlos jums no jauna parādīt Savas mīlestības spēku, pārvēršot cilvēku cietās sirdis par Manas 

mācības apustuļiem, sākot ar šo tautu, kas ir ne mazāk cietsirdīga kā pārējie. Es nāku jums teikt, lai jūs 

papildinātu savas zināšanas ar šo jauno vēsti, ko Es jums esmu devis, lai jūs varētu to apvienot ar Manām 

iepriekšējām atklāsmēm, līdz jums izdosies savos prātos izveidot Gudrības Grāmatu, lai būtu cienīgi 

liecināt par Manu Patiesību un mācīt to saviem brāļiem. 

10 Viņi jūs sauks par aģitatoriem, bet nebaidieties, jo arī jūsu Skolotāju Viņa laikā viņi nosodīja par 

"miera traucēšanu", kā saka cilvēki. Patiesi Es jums saku, 

Es esmu nācis ne tikai, lai ar Savām atklāsmēm saviļņotu dažu cilvēku sirdis, bet lai ar Savu Vārdu 

satriektu visas cilvēces garu. 

11 Tā Es nāku pie jums šajā laikā, kad Mana Gaisma dažādos veidos izpaudīsies starp cilvēkiem un 

liks tiem atkal drebēt, vieniem ar sajūsmu, citiem ar bailēm, vēl citiem ar dusmām, bet nebūs neviena, 

kas netiktu pamodināts, tiklīdz pienāks stunda, kad būs zināma Mana Vēsts. 

12 Cik maz ticības jūs esat bijuši un cik maz ticības esat saukuši pēc Kristus, jūs, kas zinājāt, ka Viņam 

ir jānāk! Bet tagad, kad jums jau ir Mana atklāsme un Mans vēstījums, jūs vairs nebūsiet vāji, bailīgi vai 

auksti. 

13 Vai es esmu jūs ievainojis, jo esmu nosaucis jūs par cietsirdīgu? ─ Es jums esmu teicis tikai 

patiesību, jo visās pasaulēs visas radības pilda Manu Likumu, bet jūs neatsaucaties uz Manu Dievišķo 

aicinājumu. 

14 Bet nebaidieties, jo neviens vēl nav sasniedzis mērķi, bet jūs visi to sasniegsiet, Es jums apsolu, Es, 

kas esmu visu laiku Apsolījums, Es, Nenogurstošais, kas nekad nepārstās jūs mācīt. 
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15 Jūs sākat sapņot par to, ka esat patiesības nesēji un apustuļi, bet nesteidzieties, vienmēr vadieties 

pēc savas sirdsapziņas gaismas, jo kā gan jūs varat sludināt patiesību, ja vēl neesat to atraduši sevī? Kā jūs 

pierādīsiet, ka mīlat Mani un mīlat savus brāļus, ja atstājat ērkšķus un ērkšķus sava tuvākā dzīves ceļā? 

16 Dzīvības straumes ūdens, kas ir Mana patiesība, ir mierīgs, kristāldzidrs un labvēlīgs, bet nejauciet 

to ar ūdeni, ko jūs sniedzat trūkumcietējiem, jo tas dažkārt ir netīrs. 

17 Pieņem manu svētību, lai tā ir tevī kā neizsīkstošs avots, kas remdē milzīgās slāpes, kas tevi moka. 

18 Lai mana svētība ir kā balzāms jūsu slimībām, sāpēm un rūgtumam, lai tā paceļ dzīvībai tos, kas 

zaudē spēku savā attīstības ceļā. 

19 Lai palīdzētu jums jūsu garīgajā tiekšanās augšup, Es dodu Savu Mieru Trešās Ēras apustuļa sirdī, 

kuru Es pieņemu kā cilvēces pārstāvi, un ar viņa starpniecību Es sniedzu viņai Savu mīļo palīdzību. 

20 Šodien jūs dzirdat Manu balsi virs cilvēka prāta, un tā jums no jauna saka: "Mīliet cits citu!" Tā jūs 

dzirdējāt Kunga balsi caur Jēzus muti, kad Viņš mācīja jums mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu, apstiprinot 

Bauslību, ko Israēla tauta saņēma caur Mozu Pirmajā Laikā. 

21 Mozus bija Mans runasvīrs tajā laikā, viņš jūs aizveda pie Apsolītās zemes vārtiem, bet Es neļāvu 

viņam tajā ieiet, jo tur jūs viņu būtu kronējuši par ķēniņu, bet patiesi Es jums saku, ka arī viņa valstība 

nebija no šīs pasaules. - Apsolītā zeme tika dota tautai, lai tā varētu tajā dzīvot mierā un pielūgt Tēvu. 

Jeruzalemē šī tauta uzcēla Jehovai pirmo templi, un tajā atklājās Dievišķais Gars; tur Viņš uzklausīja šo 

cilšu bērnu vaimanas vai slavinājumus. Uz tās altāra Tu novietoji Svēto derības šķirstu, savas derības ar 

Tēvu simbolu, un Svēto svētumu priekšā ķēniņi un zinātnieki noliec savus kaklus. 

22 Priesteri, kuriem bija uzticēti rituālie darbi, sākumā bija mīlestības pilni, bet vēlāk viņi ļāva savās 

sirdīs ienākt tukšuma un alkatības grauzošajam tārpam un pārvērtās par liekuļiem, liekuļiem un 

pasaulīgajiem. Tad parādījās viens pravietis pēc otra un pasludināja Mesijas atnākšanu; tauta tos 

noraidīja, izsmēja un upurēja. 

23 Tā viņi ar savām asinīm sagatavoja Manu atnākšanu. 

24 Tā kā katram no Dieva nākošajam vārdam ir jātop īstam, Mesija piedzima starp cilvēkiem un 

mācīja, kā pildīt Tēva likumu un pielūgt Dievu, mīlot un piedodot, kā arī piepildot cilvēku dzīvi ar 

mierinājumu un gaismu. 

25 Es atnācu kā gans, lai sapulcinātu avis, kuras vilki jau bija sākuši aplaupīt, un parādīju tām aitu 

kūti. Savā zemes ceļojumā es mācīju cilvēkiem mīlestību un tās augļus, ko viņi dēvēja par brīnumiem. Šie 

darbi iededza sirdīs ticību, un caur to es ļāvu viņiem ieraudzīt patieso ceļu. Tūkstošiem un tūkstošiem 

cilvēku bija liecinieki Manam Vārdam un Maniem darbiem, bet tikai divpadsmit sekoja Man tieši. 

26 Kad tuvojās Manas aiziešanas brīdis, Es sacīju viņiem: Tagad Jeruzalemē tiek svinētas Lieldienas, 

un ir nepieciešams, lai mēs turp dotos, lai piepildītos pravietojumi. Tad Es devu Saviem mācekļiem Savus 

pēdējos pamudinājumus, kurus Es iespiedu viņu garā ar Savas mīlestības dievišķo uguni. Es ar saviem 

mācekļiem devos uz Jeruzalemi. Kad es šķērsoju pilsētas vārtus uz pazemīga un lēnprātīga ēzeļa, ļaužu 

pūlis, starp kuriem bija slimie, kurus es biju dziedinājis, aklie, kas atkal redzēja, klibi, kas atkal staigāja, un 

nelaimīgie, kas bija mierināti un pilni cerības, dziedāja himnas, slavas un slavas dziesmas, jo apsolītais 

Glābējs beidzot bija atnācis. Neviens nezināja, ka šajā Lieldienās es būšu upurēšanas jērs. 

27 Manā ieejā un Mana skatiena gaismā sirdis drebēja, slimie dziedinājās, un no viņu krūtīm plūda 

slavas un pateicības vārdi pret rabīnu. Tad farizeji piegāja pie Manis un sacīja: "Kungs, raugies, lai Tavi 

mācekļi un šī tauta pārtrauktu savu juceklīgo kliegšanu, jo svētku laikā tie traucē pilsētas kārtību." Uz to 

Es viņiem atbildēju: "Patiesi, ja tie klusētu, akmeņi kliegtu no prieka." Farizeji aizgāja, bet viņu sirdis, 

bailīgas un noraizējušās par darbiem, ko Jēzus darīja, jau sāka kūdīt uz nodevību. 

28 Tā es nonācu līdz tempļa portālam, kas kādu laiku bija Tā Kunga tautas svētnīca un ko vēlāk viņi 

bija pārvērtuši par tirgus zāli, un izdzinu no tā tā zaimotājus. 

29 To, kas sevi dēvēja par Tā Kunga kalpiem un Bauslības skolotājiem, sirds un darbi pamazām 

atklājās, saskaroties ar Jēzus darbiem; no tā brīža viņi pieprasīja Viņu nogalināt, lai nezaudētu savu varu, 

kas bija apdraudēta. 
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30 Viens no Maniem mācekļiem, kurš bieži bija dzirdējis Manu mīlestības Vārdu, kas runāja par Gara 

Valstību, un kurš savā sirdī bija sajutis sava Skolotāja glāstu un mīlestību, sava vājuma un ticības trūkuma 

dēļ bija tie vārti, kas atvērās, lai ielaistu cilvēcisko ļaunumu, kas krita pār Mani krusta veidā. Ar kādu 

naidu tie vīri kliedza, prasīdami, lai imperatora padotais mani sistu krustā. Bet Dieva Dēlam bija 

nepieciešams nonākt lielos pārbaudījumos, lai cilvēki redzētu Viņa pazemību, Viņa mīlestību un spēku. 

31 Šīs Miesas asinis nolaidās uz zemes, un cilvēciskās lūpas, kas pasludināja Dievišķo Vārdu pasaulē, 

nebeidza runāt par mīlestību un piedošanu līdz pat pēdējam brīdim pie krusta; un Kristus kļuva vienots ar 

Tēvu, jo "Vārds", kas kļuva par cilvēku, lai to dzirdētu pasaulē, vienmēr ir bijis Dievā. 

32 Pēc daudziem gadiem pilsēta un šis apgānītais templis tika nopostīts, lai piepildītos Mans vārds; 

no tā tempļa netika atstāts ne akmens uz akmens. Es teicu, ka varu sagraut Salamana templi, tik 

karalisku, lielu un krāšņu, kāds tas bija cilvēku acīs, un trīs dienās to atjaunot. 

33 Patiesi Es jums saku: cilvēki nav sapratuši šo vārdu garīgo nozīmi, jo Man laiks nepagājis, jo Es 

esmu Mūžība. Lūk, es esmu šeit, Trešajā laikmetā, Trešajā dienā, liekot pamatus patiesajam templim un 

ceļot to cilvēku garā. 

34 Elija tika izraudzīts, lai pasludinātu jums, ka septiņu zīmogu grāmata ir atbrīvota un ka tā ir atvērta 

pie sestā zīmoga. Mans Vārds ir nācis pilns gaismas, lai iedegtu jūsu ticību, lai jūs vairs neiekristu 

elkdievībā un ļautu Man celt Savu Templi jūsu sirdī. Redzi, cilvēku rokām darinātie darbi tiek iznīcināti, 

bet Gara darbi ir mūžīgi. 

35 Pazudušais tiks atrasts un apjukušais tiks apgaismots, un visi atradīs ceļu, kas viņus aizvedīs uz 

Apsolīto zemi. 

36 Ja jūs nevēlējāties Mani atzīt šeit, uz zemes, un neļāvāt Man jūs sapulcināt kopā, kā putns savāc 

savus mazuļus zem spārniem, tad Es jūs mūžīgi apvienošu ārpus šīs pasaules zem Savas miera mantijas. 

37 Mana tauta, Es esmu jums atgādinājis par Savu dzīvi jūsu vidū, jo tuvojas tās pēdējās nedēļas 

piemiņas dienas, ko Es pavadīju starp cilvēkiem. Šajās dienās jūs jūtaties tā, it kā jums no bezgalības 

nāktu ziņa. 

38 Viss, ko jūs redzat, jums šķiet tā, it kā tas runātu ar jums par Mani. Saule, lauki, pilsētas, cilvēki - 

viss tev šķiet, it kā tas runātu par Skolotāju. Tas ir tāpēc, ka atmiņas liek jums atkal sajust Manu klātbūtni, 

un Es jums no jauna sūtu Savu mīlestības vēsti. 

39 Ja šajās dienās jūsu acis vēlas raudāt, ļaujiet tām raudāt, ja jūsu sirds dreb no mīlestības, ļaujiet tai 

arī raudāt. 

40 Kristus, kura zemes apvalks iznīcināja pūli, ir tas pats, kas atklājas šodien; jo tas bija ķermenis, ko 

cilvēki iznīcināja, bet ne "Vārds", kas caur to runāja. 

41 Kāda nāve varētu apturēt Manus soļus vai kāds kaps varētu Mani aizturēt? - Taču, paši to 

negribēdami un neapzinoties, jūs esat savās sirdīs aprakuši patiesību, kuras būtība ir Skolotāja būtība. Šo 

ķermeni, kas jums pieder, jūs esat pārvērtuši par sava gara kapu. 

42 Ļaujiet Garam noņemt kapa plāksni no jūsu sirds, lai, piepildīta ar gaismu, tā varētu pacelties 

patiesai dzīvībai. 

43 Turpmāk es jums viegli izskaidrošu to, ko jums ir grūti saprast: Kristus un Dievišķā Mīlestība ir pats 

Tēvs. Jēzus bija perfekts cilvēks, kurš sludināja Dieva vēsti. Viņš bija visaugstākā garīguma izpausme, 

tāpēc Viņu sauc par Dievišķo Skolotāju. 

44 Mīļie mācekļi! Kad jūs domājat par darbiem, ko Es esmu paveicis pasaulē, jūs jūtaties pārāk 

neveikli un mazi, lai Man līdzinātos. Kad pārdomājat laiku, kas pagājis kopš tā laika, jūs saprotat, ka garīgi 

esat attīstījušies ļoti maz. Ir brīži, kad jūs jūtat ilgas un vajadzību attīstīt savas garīgās dāvanas, lai tieši 

saņemtu Manus vēstījumus, kā arī lai iedziļinātos tajā, kas nāks, un ar gara īpašību palīdzību atrisinātu 

konfliktus, pārbaudījumus un haosu, kas jūs ieskauj cilvēcē. 

45 Cik ļoti jūs vēlaties skatīties ar Gara skatienu! Un jūs meklēsiet, bet tikai tad, kad atklāsiet, ka 

labāk saprotat Tā Kunga atklāsmes, tiklīdz ļausiet, lai jūs vada sirdsapziņas gaisma, kas apgaismo jūsu 

garu. 
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46 Pa to laiku studējiet šo vēsti un pierakstiet to, jo pienāks laiki, kad jūs vairs nedzirdēsiet šo vārdu, 

un tad jums paliks tikai Raksti. 

47 Es vēlos, lai Mans Vārds, kad no tā tiek veidotas grāmatas, kas jāizplata pa zemi, tiktu iespiests 

nevainojami, tikpat tīrs, kā tas ir nācis no Manis. 

48 Ja jūs ļausiet tai šādā veidā ienākt jūsu grāmatās, no tās izplūdīs gaisma, kas apgaismos cilvēci, un 

tās garīgo nozīmi sajutīs un sapratīs visi cilvēki. 

49 Mans vēstījums arī šoreiz tiks noliegts un pret to cīnīsies. Daži teiks, ka Mana Manifestācija nebija 

nekāda rezultāta, bet nebēdājiet, jo arī par Manu Otrā Laika Darbu tika diskutēts, tas tika noliegts, 

izsmiets, un tomēr viena sirds pēc otras un viens gars pēc otra ir atzinuši un novērtējuši tās ciešanas, ko 

Es pie jums piedzīvoju. 

50 Zini, Mana tauta, ka ir bijuši un vēl joprojām ir tādi, kas saka: "Kāds sakars Jēzus sāpēm ir ar mūsu 

pestīšanu? Viņa ciešanas mums nevar dot svētlaimi." Bet Patiesības Gars jums saka: Caur Jēzu es biju 

starp cilvēkiem kā šie smaržīgie augi, kas smaržo rokas Tam, kas tiem izrāva dzīvību. 

51 Šis krusts, ko jūs Man dāvājāt un ko Es pieņēmu, bija pierādījums Manai mīlestībai uz jums un arī 

pierādījums tam, ka jūs glābjaties pēc Mana piemēra. Kāpēc jūs domājat, ka tad, ja Es būtu zinājis, ka 

Mans upuris būs bezjēdzīgs, Es būtu jums to upurējis? Vai jūs neatceraties, ka es jums teicu, ka Tēva 

darbā ne viena sēkla nav pazudusi? 

Kad Skolotāja sāns tika atvērts, Viņš vēlējās, lai jūs tajā ieraudzītu vārtus, kas tika atvērti, lai jūs visi 

varētu dzīvot mūžībā, un pirmais, kas ieraudzīja šos vārtus, bija kareivis, kurš iedūra ar savu šķēpu Jēzus 

miesā. 

52 Mana Mīlestība ir kā koks, kas smaržo cirvja cirvi, kas laupa viņa eksistenci. Katrs asins piliens no 

šīs miesas izplatījās pār šo cilvēci, piedodot visiem un aromatizējot viņu eksistenci ar Manas mācības 

dievišķo būtību. 

53 Bet, ja šī cilvēce savā aklumā domā, ka šis upuris nebija pietiekams tās izpirkšanai, tad šeit ir Mans 

Vārds no jauna, nevis cilvēka Vārds, kas nezināja, kā interpretēt šo vēsti, bet gan Mans Vārds, kas māca 

jums Manas Doktrīnas un Manu Darbu nemirstīgo būtību, dievišķais skaidrojums, caur kuru cilvēki 

sapratīs to asiņu garīgo vērtību, kas tika izlietas Golgātā cilvēces mīlestības dēļ. 

54 Es jums saku, kāda ir šī upura nozīme, jo jūs piederat Man, tāpat kā Es jums. 

55 Nevienā radībā Es nekad neesmu redzējis ienaidnieku, jo jūs visi esat Mani bērni. Vārds 

"ienaidnieks", kas attiecas uz cilvēku brāli, aptraipa tā izteicēja lūpas. 

56 Longīns* iedūra Man sānu, un Es izlēju uz viņa asinis, kas kļuva par gaismu viņa aklajās acīs. 
* Romas karavīra vārds. 

57 Es gribu, lai jūs būtu līdzīgi savam Skolotājam, lai jūs pamatoti sauktu sevi par Maniem 

mācekļiem. Mans mantojums ir mīlestība un gudrība. Kristus bija tas, kas nāca pie jums, un Kristus ir tas, 

kas runā ar jums šajā brīdī; bet nemēģiniet atdalīt Mani no Dieva vai redzēt Mani ārpus Viņa, jo Es esmu 

un vienmēr esmu bijis viens ar Tēvu. Es jums esmu teicis, ka Kristus ir Dievišķā Mīlestība, tādēļ 

nemēģiniet atdalīt Mani no Tēva. Vai jūs domājat, ka Viņš ir Tēvs bez mīlestības pret Saviem bērniem? No 

kurienes jums radās šī ideja? Ir pienācis laiks jums to saprast. 

58 Lai neviens nekaunas saukt Dievu, Radītāju, par Tēvu, jo tas ir Viņa īstais vārds. 

59 Es esmu atnesis jums jaunu gaismu, lai jūs saprastu to, ko agrāk nevarējāt saprast. 

60 Ja pirms sūtīšanas uz zemi Es sacīju jūsu garam, ka dāvāšu tam mācību pasauli, tad šodien Es tam 

saku, ka dāvāju gudrības debesis. 

61 Ejiet pa šo garīguma ceļu, un jūs saņemsiet debesis, par kurām Es jums runāju. 

62 Gara gudrība ir gaisma, kas nekad nepazūd. 

63 Es esmu Skolotājs, Es esmu Kristus, kas runā uz jums caur sirdsapziņu, tādā veidā, kā tikai Man ir 

jānāk pie katra no jums, kas jūs glāsta, kad tā uz jums runā. 

64 Te jums esmu Es un redzat, ka Es meklēju šķietami nevajadzīgas būtnes mīlestības darbam, kuras, 

kā Es zinu, kalpos Man, jo Es tās radīju. 
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65 Es izmantoju jūsu garu, jūsu gribu, jūsu sirdi, jūsu prātu, un līdz brīdim, kad jūs sasniegsiet jūsu 

aprīkošanas un apgaismības laiku, kad Es jūs varēšu izmantot, pārveidojot jūs par Saviem instrumentiem, 

Es jums atstāju Savas mācības, lai jūs varētu apgūt gudru mācību. 

66 Izdzīvojiet šīs piemiņas dienas, jo Es jūs sagatavoju ar Savu Vārdu. Pārdomājiet, iegremdējiet sevi 

tajā stundā, kad zeme aizstāvējās pret cilvēku nepateicību un debesis aptumšojās, bet Jērs neiebilda. 

67 Skumjš bija Skolotāja skats Golgātā, bet ar to Viņš jūs svētīja. Šo ļaužu dēļ Viņš gāja uz nāvi, bet 

Viņš zināja, ka drīz augšāmcelsies visās sirdīs, ja tās piedzims ticībā. 

68 Tie, kas dodas uz Jeruzalemi, stāsta, ka šajās vietās valda atmosfēra, kas pārsteidz garu, un pat 

gaisma šķiet dīvaina. 

69 Patiesi, es jums saku, tā ir sirdsapziņas balss, tās ir atmiņas, kas liek sirdij drebēt, un, lai gan Jēzus 

tur nomira un cilvēce Viņu vairs neredzēja, Kristus parādās visur Savā Būtībā, klātbūtnē un spēkā. 

70 Vīriešu un sieviešu karavānas dodas uz Jeruzalemi, un, iebraucot šajās vietās, prātā nāk reizēm 

draudzīgas, reizēm rūgtas atmiņas. Viņi atrod visu, ko caurstrāvo Jēzus klātbūtne. Bet kāpēc gan doties 

svētceļojumā, meklējot materiālas pēdas, jo ikvienam cilvēkam, lai kur viņš atrastos, ir Mana Dievišķā 

Klātbūtne viņa garā? 

71 Es vēlos, lai jūs visi ar šīs mācības palīdzību nestu brālības, labas vēsts, mīlestības vēsti; sveicienu, 

dziedinoša balzama pilienu, draudzīgu apskāvienu visiem saviem brāļiem. 

72 Es nāku šajā laikā, lai jūs no zemes ar Manas Mācības gaismu varētu ieraudzīt Jauno Jeruzalemi, 

Gaišo Pilsētu, kas apsolīta garam un ko Mans apustulis Jānis redzēja savā Atklāsmē; bet, ja pirmajā 

Jeruzalemē cilvēku ļaunums Mani paaugstināja uz moku krusta, tad Jaunajā Pilsētā, kas būs garīga, gari 

Mani cels uz savas mīlestības altāra. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 20  
1 Mana Vārda grāmata ir dievišķas un patiesas mīlestības grāmata; tajā jūs atradīsiet nemainīgu 

patiesību. Sasniedziet to, un jūs atradīsiet gudrību, kas palīdzēs jums attīstīties un sasniegt mieru mūžībā. 

Tas, kurš izkropļo vai izmaina tās nozīmi, izdarīs pārkāpumu, un tas, kurš izlaidīs vai pievienos kaut vienu 

vārdu, kas neatbilst Manai perfektai mācībai, nopietni pārkāps Manu likumu. 

2 Glabājiet šo Vārdu tā sākotnējā tīrībā, jo tas ir skaistākais mantojums, ko Es atstāju cilvēkam. 

Pierakstiet Manu mācību un dariet to zināmu saviem brāļiem; turiet to uzticīgi, jo jūs esat atbildīgi par šo 

mantojumu. 

3 Rīt cilvēks viņā atradīs Manas atklāsmes būtību, kas ar savas mācības gaismu vedīs viņu uz 

patiesības ceļa. 

4 No vecākiem bērniem šie raksti tiks nodoti kā dzīvā ūdens avots, kura straume neizsmeļami plūdīs 

un plūdīs no sirds uz sirdi. Studējiet Lielo Dzīvības Grāmatu, Garīguma Grāmatu, kas jums izskaidros 

dievišķās atklāsmes, kuras jūs esat saņēmuši cauri gadsimtiem. 

5 Vai Es jums neesmu apsolījis, ka visas zināšanas tiks atjaunotas to sākotnējā patiesībā? Jo šis ir 

laiks, kas jums ir pasludināts. 

6 Patiesībā es jums saku: Tas, kurš pārdomās un iedziļinās Manas Grāmatas mācībās ar patiesu 

vēlmi paplašināt savas zināšanas, iegūs gaismu savam garam un sajutīs Mani tuvāk sev. 

7 Pagātnes un šodienas mīti kritīs; viss viduvējs un viltus sagrūs; jo pienāks laiks, kad jūs vairs 

nevarēsiet baroties ar nepilnībām, un tad gars dosies patiesības meklējumos, lai tā kalpotu par vienīgo 

barību. 

8 Šajās mācībās cilvēce atradīs Manu atklāsmju būtību, ko līdz šim tā nav sapratusi garīguma 

trūkuma dēļ. Kopš seniem laikiem Es to esmu uzticējis jums caur Saviem sūtņiem, emisāriem un 

skaidrotājiem, bet jūs no tās esat veidojuši tikai mītus un tradīcijas. Pārdomājiet un studējiet šo mācību ar 

cieņu un mīlestību, ja vēlaties glābt sevi no gadsimtiem ilgiem apjukumiem un ciešanām. Bet atcerieties, 

ka jūs neizpildīsiet savu uzdevumu, ja apmierināsieties tikai ar šīs grāmatas turēšanu, nē, tai ir jūs 

jāpamodina un jāmāca, ja vēlaties būt patiesi Mani mācekļi. Māciet ar tādu piemēru, mīlestību un 

izpalīdzību, kādu es jums esmu parādījis. 

9 Apbruņojiet sevi, lasot šo Manis diktēto grāmatu, un apņemieties mācīt ar saviem darbiem, ar 

labiem vārdiem, ar labiem darbiem, ar patiesas žēlsirdības un mīlestības skatienu. 

10 Šis laiks, kad Es biju kopā ar jums, būs neaizmirstams jūsu garam; tajā paliks neizdzēšamas Manu 

vārdu pēdas, tāpat kā tajā ir palikušas atmiņas par Manām iepriekšējām mācībām. 

11 Mīļotie mācekļi, iemācieties ar savu garīgo jūtīgumu aptvert dievišķo jēgu, kas ietverta Manā 

Vārdā, un, ja jūs to ievērosiet, jūs nekad nenovirzīsieties no patiesā ceļa. 

12 Bēdas tam, kas interpretē Manu Vārdu pēc savas patikas, jo viņš par to atbildēs Man. 

13 Uz zemes daudzi cilvēki ir veltījuši sevi patiesības viltošanai, neapzinoties atbildību, kas viņiem kā 

Tēva mīlestības darba līdzstrādniekiem ir jāuzņemas. Šajā tiesas laikā, kuru daudzi nepazīst, jo nezina, kā 

interpretēt notikumus, ko piedzīvo, taisnīgums ir katrā garā un pieprasa no viņa atskaiti par viņa darbiem 

mīlestības likumā un ārpus tā, kamēr viņš ir svētceļojis šajā pasaulē. 

14 Ikviens, kas mainīs Manu atklāsmju būtību, kas iedvesmojoties sniegtas šajos rakstos, atbildēs 

Man par savu rīcību. Tāpēc jums ir jārīkojas godīgi, jo šīs mācības ir Mans mīlestības mantojums Maniem 

bērniem, kuri gan iemiesojušies, gan garā gaida lielākas mācības. 

15 Garīgais vēstījums, ko jūs dzirdat, ir debesu gaisma, kas izpaužas caur cilvēku instrumentiem, kuri 

to uztver sajūsmas stāvoklī. Ja jūs neticat, ka Kristus ir tas, kas garīgi izpaužas šajā formā, dodiet Man 

vārdu, kādu vēlaties, bet sajūtiet to vārdu būtību, kas plūst no šīm lūpām. Tikai tā jūs sapratīsiet, ka Tas, 

kurš tik mīļi aicina jūs uz miera un labestības ceļu, nevar būt neviens cits kā Kristus, kuru jūs pamatoti 

saucat par Dievišķo Skolotāju. 
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16 Vēlāk jūs sapratīsiet, ka tāpat kā Es sūtu domas, kas ir gaismas zibšņi, visam Visumam, arī jūs no tā 

garīgā pilnības līmeņa, kurā atrodaties, varat sūtīt savu mīlestību savu brāļu domām un gariem kā garīgu 

vēstījumu. 

17 Piepildiet sevi ar mīlestību, sajūtiet to garīgi, lai varētu to paust savam tuvākajam. Nepalieciet 

vienaldzīgi pret Manu mācību, lai jūs atkal neiekristu apjukumā starp cilvēkiem, kuriem trūkst ticības un 

garīguma. 

18 Es dodu jums līdzīgas pamācības, kādas Es jums devu agrāk, lai jūs varētu iepazīt sevi un zināt, kas 

jūs esat un kādam nolūkam esat radīti. Tas būs visdrošākais solis, ko jūs varat spert, lai Mani iepazītu. 

Tāpēc es jums jautāju: Kā jūs iepazīsiet Tēvu, ja neesat iepazinuši pat paši sevi? 

19 Es Esmu Tas, ko jūs joprojām nespējat aptvert visā pilnībā, jo jūs joprojām dzīvojat miesā un 

nepildāt Manus baušļus. Jūs esat pakļauti matērijai, un, tā kā jums ir ierobežots prāts, jūs Mani pētāt 

saskaņā ar savu materiālismu. Pārtrauciet studēt Mani ārpus ceļa, ko jums nosaka Mans Likums, jo tas jūs 

tikai novedīs no pareizā ceļa. Tā vietā iepazīstiet sevi, mīlot cits citu; pētiet dievišķās izpausmes, kas veido 

Manu perfekto Doktrīnu cauri gadsimtiem. Nemēģiniet Mani meklēt ar savām pašreizējām vājajām un 

trūcīgajām zināšanām, jo tas jūs ievedīs apjukumā. 

20 Ziniet, ka cilvēka dabiskais stāvoklis ir labestība, garīgais miers un harmonija ar visu, kas viņu 

ieskauj. Tas, kurš visu mūžu nemainīgi praktizē šos tikumus, iet pa patieso ceļu, kas viņu vedīs pie Dieva 

atziņas. Bet, ja jūs novirzīšosiet no šī ceļa un aizmirsīsiet likumu, kam jāvada jūsu rīcība, jums nāksies ar 

asarām kompensēt mirkļus, kurus esat nodzīvojuši tālu no garīgā pacēluma ceļa, kas ir dabiskais stāvoklis, 

kurā cilvēkam vienmēr jāpaliek. 

21 Jūs nejūtat mīlestību pret savu tuvāko, un tāpēc jūs pastāvīgi mocās sāpes. Jūs esat aizmirsuši 

Manu bausli, kas jums saka: "Mīliet cits citu!" Tas jums māca vislielāko gudrību. - Kur jūs, vīri, ir aizvedusi 

jūsu Dieva izpēte? - Līdz brālības karam, līdz haosam; tur ir jūsu kļūdas sekas. Šodien tu ar savām asinīm, 

ar asarām un izmisumu attīri savus pārkāpumus. Tā jūs redz Mans Gars. Tādēļ novērsieties no 

nelietderības, pildiet Manu Likumu, atzīstiet sevi brāļu vidū, un savstarpējās sapratnes un mīlestības 

harmonijā jūs atpazīsiet savu Kungu. 

22 Rūpīgi pārdomājiet Manas mācības, kas ir skaidras un vienkāršas, bet nemēģiniet vispirms izprast 

bezgalīgo, jo jūs kļūdīsieties. 

23 Kā jūs varat teikt, ka mīlat savu Dievu, ja vispirms neesat mīlējuši Viņu savos brāļos? Izjūtiet savās 

sirdīs šī Vārda labestību, mācekļi, uzskatiet, ka tā būtība ir Mana, Patiesība un arī Mīlestība. Vārds un 

raksti ir jūsu, tie ir cilvēka darbs. Interpretējiet un skaidrojiet vienu kā otru, un jūsu secinājumi būs dziļi, 

droši un pareizi. 

24 Barojiet savu materiālo būtni, lietojot dziedinošo balzāmu no Mana Vārda. Redzi, kā starp tavas 

grāmatas lappusēm joprojām ir klātesošs Mans spožums un Mana glāstīšana! 

25 Dalieties ar tiem, kam ir vajadzīga šī mūžīgās dzīvības maize, ko jūs šodien saņemat Manā Vārdā, 

un rīt, lasot šīs mācības, neaizmirstiet to piedāvāt gariem, kuri savas vājās attīstības dēļ ir bez cerības uz 

pestīšanu. Izturieties līdzjūtīgi pret tiem, kas cieš. 

26 Sējiet Savos brāļos Manu mīlestības vārdu; ar mīlestību jūsu sirdīs jums nav iespējams iet bojā. Ja 

jūs zināsiet, kā saglabāt šo dievišķo dārgumu, jūs ietaupīsiet sev daudzas ciešanas un progresēsiet savā 

attīstībā, mīļie mācekļi, palīdzot saviem brāļiem tuvoties Man. 

27 Cilvēces vidū ir tādi, kas ir šķīstījušies caur sāpēm un ar ilgām gaida Manu miera vēsti no jums. Es 

jums teicu, ka šim grūtajam uzdevumam iezīmēto garu skaits ir bezgalīgs, jūs to nevarat ne aprēķināt, ne 

iedomāties. Atstājiet šo mīlestības sēklu viņos visos. 

28 Jūs visi pārvietojaties pa garīgās pilnības kāpnēm; daži ir sasnieguši attīstību, kuru jūs šobrīd 

nespējat aptvert, citi nāk jums pakaļ. 

29 Lielie gari, kas ir lieli ar savu cīņu, ar savu mīlestību, ar savām pūlēm, meklē harmoniju ar saviem 

mazajiem brāļiem, ar attālinātajiem, nevērīgajiem; viņu uzdevumi ir cēli un augsti, arī viņu mīlestība pret 

Manu Dievišķību un jums ir ļoti liela. 
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30 Šie gari zina, ka viņi ir radīti darbībai, augstākai attīstībai; viņi zina, ka Dieva bērniem nav 

bezdarbības. Radībā viss ir dzīvība, kustība, līdzsvars, harmonija, un tāpēc šīs neskaitāmās būtnes strādā, 

pūlas un priecājas par savu cīņu, zinot, ka tādējādi tās slavē savu Kungu un kalpo sava tuvākā progresam 

un pilnībai. 

31 Šodien, atrodoties ārpus ceļa, ko jums iezīmē Mans Likums, jūs nezināt, kādu ietekmi uz jums 

atstāj šie jūsu brāļi, bet, ja jums būs pietiekama jūtība, lai uztvertu šo starojumu, iedvesmu un 

vēstījumus, ko viņi jums sūta, jums būs priekšstats par neskaitāmajām nodarbēm un cēlajiem darbiem, 

kam viņi veltījuši savu eksistenci. 

32 Jums jāzina, ka šie gari, mīlēdami un cienīdami Radītāja likumus, nekad neņem to, kas viņiem 

nepieder, nepieskaras tam, kas ir aizliegts, un neieiet tur, kur viņi zina, ka nedrīkst, lai neieviestu 

disharmoniju Radības pamatkomponentos. 

33 Cik dažādi rīkojas zemes iedzīvotāji, kuri, tiecoties būt lieli un vareni pasaulē, bez mazākās cieņas 

pret Manu Mācību, ar zinātnes atslēgu meklē dabas postošos spēkus, atver vārtus nezināmiem spēkiem 

un tādā veidā iznīcina harmoniju dabā, kas viņus ieskauj! 

34 Kad cilvēks pratīs uzklausīt garīgās pasaules gudros padomus un vadīties pēc tās iedvesmas? 

35 Patiesi, Es jums saku, ar to pietiktu, lai jūs droši nonāktu kalna virsotnē, kas tuvojas jums; tur jūs 

ieraudzītu taisnu un gaišu ceļu, pa kuru iet Gariem, kas tagad ir tikai tādēļ, lai darītu jums labu un 

palīdzētu jums jūsu grūtībās, soli pa solim tuvinot jūs ceļa galam, kur jūsu Tēvs jūs visus gaida. 

36 Tā kā esmu jums runājis par šo būtņu labestību un garīgo augstumu, man jums jāsaka, ka arī 

viņiem, tāpat kā jums, jau no paša sākuma bija brīvas gribas dāvana, tas ir, patiesa un svēta rīcības 

brīvība, kas ir pierādījums Radītāja mīlestībai pret saviem bērniem. 

37 Kas notiktu ar garu, ja tam tiktu atņemta brīvā griba? - Pirmkārt, tas nebūtu gars, un tāpēc tas 

nebūtu Visaugstākā cienīgs radījums; tas būtu kaut kas līdzīgs tām mašīnām, ko jūs izgatavojat, kaut kas 

bez savas dzīvības, bez intelekta, bez gribas, bez tieksmes. 

38 Kā jau Es jums paziņoju, jūsu zinātne pamazām atklāj, ka visā ir enerģija, kustība, transformācija. 

39 Vai jūs būtu varējuši atklāt visu, ko cilvēce ir atklājusi ar zinātnes palīdzību, ja jums nebūtu bijis 

brīvības pētīt, studēt un eksperimentēt? Turklāt, vai jūs varētu saņemt šīs garīgās izpausmes tādā veidā, 

kādā tās esat saņēmuši, ja jūsu gars būtu bijis kavēts no šīm izpausmēm? 

40 Jūs Man sakāt, ka esat iekrituši kļūdās un maldos brīvas gribas dēļ. Atbildot uz to, Es jums saku, 

ka, pateicoties šai dāvanai, jūs varat pacelties bezgalīgi augstāk par to, no kurienes sākāt savu attīstību. 

41 Neatkarīgi no brīvas gribas Es devu katram garam Savu Gaismu tā sirdsapziņā, lai neviens neaiziet 

no ceļa, bet tie, kas negribēja dzirdēt Manu balsi vai negribēja iedziļināties savā iekšienē, meklējot garīgo 

Gaismu, drīz vien ļāvās neskaitāmo cilvēciskās dzīves skaistumu vilinājumam, zaudēja Mana likuma 

atbalstu savam garam un bija spiesti paklupt un krist. 

42 Viens vienīgs pārkāpums radīja daudzas sāpīgas sekas, un tas ir tāpēc, ka nepilnība nav saskaņā ar 

dievišķo mīlestību. 

43 Tos, kuri ar nodošanos un nožēlu nekavējoties atgriezās pie Tēva un pazemīgi lūdza Viņu šķīstīt 

viņus un atbrīvot no tikko pieļautajām kļūdām, Kungs pieņēma ar bezgalīgu mīlestību un žēlsirdību, 

mierināja viņu garu, sūtīja tos labot savas kļūdas un apstiprināja viņus viņu uzdevumā. 

44 Nedomājiet, ka pēc pirmās nepaklausības visi atgriezās lēnprātīgi un nožēlojami. Nē, daudzi nāca 

lepnības vai aizvainojuma pilni. Citi, kauna pilni, apzinoties savu vainu, gribēja attaisnot savus 

pārkāpumus Manā priekšā, un tālu no tā, lai attīrītos ar nožēlu un labojumiem, kas ir pazemības 

pierādījums, viņi izvēlējās veidot sev dzīvi pēc sava parauga, ārpus likumiem, kurus nosaka Mana 

mīlestība. 

45 Tad parādījās Mans taisnīgums, bet ne tādēļ, lai viņus sodītu, bet lai tos labotu, ne tādēļ, lai tos 

iznīcinātu, bet lai tos mūžīgi saglabātu, dodot viņiem pilnīgu iespēju pilnveidoties. 

46 Cik daudziem no tiem pirmajiem grēciniekiem vēl joprojām nav izdevies atbrīvoties no savām 

traumām, jo no kritiena uz kritienu viņi krita arvien dziļāk un dziļāk bezdibenī, no kura viņus var glābt tikai 

Mana likuma ievērošana. 
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47 Es jums arī saku, ka starp tiem Gariem, par kuriem Es jums runāju šīs Instrukcijas sākumā un kuri 

ir jūsu aizbildņi, meistari, padomdevēji, vadītāji un ārsti, ir arī tādi, kuri ir piedzīvojuši kritienus un ciešanu 

kausus, ko izraisa nepaklausība, bet viņi laikus domāja par saviem darbiem un šķīstījās labestības, 

mīlestības, žēlsirdības un izpirkšanas ūdeņos. 

48 Ņemiet viņus par piemēru, Mani bērni, pacelieties pāri grēkam tāpat kā viņi, lai arī jūs varētu 

sajust dievišķo prieku, ka kopā ar Tēvu strādājam visu būtņu laimes labā. 

49 Saprotiet, ka esat uz savas evolūcijas ceļa, lai pārbaudītu sevi, saņemtu dzīves mācības, un šīs 

mācības ir notikumi, ar kuriem jūs sastopaties savā ceļā. 

50 Jūs esat kā putni, kas uzcēluši šo ligzdu, kur pulcējaties, lai sagaidītu "dzērves "* atnākšanu. 

Reizēm vētra plosās kokā, un jūs bailīgi bēgat, meklējat patvēruma vietu un ar šausmām jautājat: "Kāpēc 

Kungs to ir pieļāvis?" Bet Skolotājs jums saka: Es pieļauju šos pārbaudījumus, lai jūs paši uzzinātu, vai tas, 

ko esat uzcēluši, ir ciets vai vēl trausls. 
* Poētiska alegorija par Tā Kunga balsi caur cilvēku "balss nesējiem". 

51 Šis lūgšanu nams, tāpat kā visas vietas, kur jūs pulcējaties, lai uzklausītu Manu Vārdu, ir pakļauts 

laikmeta pārmaiņām, par kurām Es jums esmu teicis, ka tās jums ir mācības un pārbaudījumi. 

52 Dzīvojiet garīgi vienoti, lai vienmēr, kad jūs redzat sevi vētras plosāmies, katrs ieņemtu savu vietu 

un paliktu nelokāms, līdz vētra beigsies un pie jums atkal atgriezīsies miers; bet, ja jūs domāsiet, ka 

nespējat apvienoties un pretoties nelaimēm, jūs būsiet līdzīgi klibim, kurš vairs necenšas kustēties, jo 

zina, ka viņa locekļi ir nederīgi. Kāda jēga no jūsu garā esošajām spējām, ja, tiklīdz pienāk laiks atzīt to 

vērtību, jūs apšaubāt, apjukstat un pametat savu garīgo uzdevumu? 

53 Vai jūs šaubāties par Manu klātbūtni, jo jūsu pulcēšanās vietā notiek pārbaudījumi? Es jums saku, 

ka pat tad, kad šo vietu vairs nebūs, es stāvēšu un runāšu. 

54 Neesiet fanātiski noskaņoti pret montāžas materiālajām vietām. Vai jūs nesaprotat, ka 

nesagraujams un mūžīgs templis ir tas, ko jūs uzceļat savā sirdī? 

55 Pārbaudiet sevi atpūtas stundās, lai jūsu sirdsapziņa jums pateiktu, vai jūsu darbu vērtība ir 

patiesa vai šķietama, vai jūsu nopelni ir tikai jūsu pašu uzskatīti par tādiem, vai arī tie ir Mani sasnieguši. 

56 Jūs nesagatavojaties nākamajiem laikiem, lai gan jums ir Mans pasludinājums un jūs ar prieku 

klausāties Manus gudros un mīlošos spriedumus. No otras puses, paskatieties uz saviem brāļiem, kuri 

nesaņem šo vēsti, kā viņi veido, strādā un ceļ, pat ja lielākā daļa no tā, ko viņi dara, ir materiāli! Ņemiet 

piemēru no viņu centieniem un vienotības! 

57 Arī viņi ir pret mani nosodīti, vajāti un nosodīti, taču viņi nešaubās par Mani. Bet jūs, kas esat 

saukti par Maniem jaunajiem mācekļiem un dzirdat Manu izpausmi kā Svēto Garu, šaubāties, jo brīžiem 

esat redzējuši, ka šis sapulču nams ir pakļauts grūtībām un pārbaudījumiem, kas raksturīgi jūsu dzīvei. 

58 Bērni attīstās un kļūst pieauguši, lai pēc tam kļūtu par vecākiem, bet jūs savā garā paliekat bērni 

un nevēlaties ne augt, ne pieaugt zināšanās un mīlestībā. 

59 Visam, kas radīts saskaņā ar Tēva pilnību, ir precīzs izskaidrojums un iemesls tā pastāvēšanai; 

tomēr jūs neredzat ne pilnību, ne taisnīgumu, ne iemeslu tam. Kad darbi nav tādi, kā jūs tos saprotat, jūs 

šaubāties; kad jūsu cerības netiek piepildītas, jūs šaubāties; katrā no savām ciešanām jūs šaubāties par 

Mani, un, kad redzat, ka dabas spēki ir atraisīti, jūsu šaubas pieaug. 

60 Kādā vietā jūs Mani liekat, ja nemīlat Mani kā savu Dievu un Tēvu? Jūs domājat ierobežoti un 

ierobežoti, nesaprotot vēsti, ko Es jums dodu katrā pārbaudījumā. Patiesi Es jums saku: ja jūs sapratīsiet 

to mācību nozīmi, kuras Es jums sūtu caur dzīvi, jūs zināsiet, kas Es esmu, un zināsiet katras mācības 

iemeslu. 

61 Tāpat kā jūs mācāties lasīt pasaulē, mācieties saprast gara mācību un tā mīlestības valodu. 

62 Daži uzskata, ka šī pasaule eksistē tikai materiālajam ķermenim, lai tajā varētu triumfēt miesas 

kaislības, bet tādējādi viņi aptur gara augstāko attīstību. - Ak, cilvēki, mazi un tukši, kas vēlas veidot dzīvi 

saskaņā ar Tavu gribu! Saprotiet, ka šī pasaule eksistē gan matērijai, gan garam, tāpēc Es vienmēr esmu 

mācījis jums pildīt matērijas likumus un tajā pašā laikā palīdzēt garam attīstīties. Otrā laikmeta ļaudīm, 
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kas bija piesaistīti lietām, man bija jāsaka: "Dodiet Dievam, kas pieder Dievam, un imperatoram, kas 

pieder imperatoram." 

63 Lai uzvarētu vājumu, postu, postu, postu un kaislības un iznīcinātu šaubas, ir nepieciešama ticība 

un labi darbi, kas ir tikumi, kuri pārvalda neiespējamo; salīdzinājumā ar tiem sarežģītais un 

nesasniedzamais izzūd kā ēna. 

64 Cilvēkiem, kas Man ticēja Otrajā Laikā, Es sacīju: "Jūsu ticība jūs ir izglābusi." Es to izskaidroju šādi, 

jo ticība ir dziedinošs spēks, spēks, kas pārveido, un tās gaisma iznīcina tumsu. 

65 Patiesi, patiesi, patiesi Es jums saku: Neiespējamais neeksistē. Tādos mazos gadījumos, kā jūsu 

veselības traucējumi, runājiet ar Dievu ar patiesu ticību un paļaujieties uz Viņa klātbūtni, un Dievs, kas 

mājo katrā no jums, kas zina, kas jums vajadzīgs un ko jūs jūtat, dos jums to, ko Viņš vēlas. 

66 Mans gars izpaužas mācībā, ko Es pasludināju, būdams uz zemes, un ko Es jums šodien mācu ar 

cilvēka "mutes" starpniecību; tādēļ Mana mācība jūs atsvaidzina un reizē stiprina, jo tas nav vārds, kas 

glaimo tikai materiālajām maņām, bet kas baro garu. 

67 Tādēļ daži no ļaužu pūļiem, kas Mani klausās, nāk, lai tiktu dziedināti ar Gudrības Vārdu, ar 

mierinājumu, ko tas sniedz; citi nāk, lai atvieglotu savu grēku nastu, klausoties Manu mācību par taisnību, 

piedošanu un mīlestību. 

68 Kad jūs dzirdat Mani šādi runājam, jūsu sirdis, kas sāpju dēļ kļuvušas jūtīgas, dreb, un, kad jūs 

piesaucat Mani kā ārstu, Es tuvojos, lai jūs dziedinātu. 

69 Sajūtiet, ka Mana mīlestība ir izklāta pār jums kā mierinājuma apmetnis. 

70 Svētīgi tie, kas uz Mani liek savu cerību un paļāvību. Jūtiet Mani tuvu sev un ar savu sirdi 

pastāstiet Man par savām ciešanām. Nebīstieties, mīļotās "avis", neviens nezina, kā saprast jūsu 

stostīšanās lūgšanu. Rādi Man savu brūci, rādi Man savas ciešanas, un Es tur ieliku Savu mīlestības un 

žēlastības balzāmu. 

71 Es pieņemu jūsu ciešanas, kuras jūs klusi uzticat Man. Ieejiet garīgā vienotībā ar Mani, lai jūs 

varētu dziļi sajust Manu klātbūtni sevī. 

72 Jūs pieredzēsiet, kā gara miers nomierina jūsu kaislību vētraino jūru. Jūs Mani esat uzklausījuši 

tikai ar balss nesēju starpniecību šajos brīžos, un tomēr, cik daudz ko jūsu sirdis Man ir stāstījušas. Cik 

daudz ciešanu un rūgtumu ir Mani sasnieguši! Cik daudz siržu, kas cieš no nepateicības, nokalst kā 

nogriezti un vēlāk aizmirsti ziedi! Cik daudz asaru, kas nerādās acīs, kas tiek nēsātas apslēptas sirdī cerībā 

uz miera brīdi! Vīriešu, sieviešu un māšu sāpes. Es visu savācu ar Savas mīlestības spēku. 

73 Es esmu atnācis stiprināt un aizsargāt vājos sāpju priekšā, bet tad, kad viņi būs veseli, apgaismoti 

un stipri, Es redzēšu viņus mierinot tos, kas cieš. Ja jūsu starpā būs mīlestība, jūsu pasaule mirdzēs 

harmonijas un patiesības gaismā, kas izspīdēs no tās inkarnētajiem un dezinkarnētajiem bērniem, kuriem 

šī pasaule ir uzticēta kā pagaidu mājoklis. 

74 Es atkal esmu jums runājis ar lūpām, kas nav šķīstas, bet kas Manas parādīšanās brīdī zināja, kā 

reproducēt Manu mīlestības vārdu. Nedomājiet, ka tā ir nepilnīga forma, ko es izmantoju, lai ar jums 

runātu. Es nāku pie prāta, bet ne pie grēcīgās miesas. Mana gaisma tuvojas tad, kad balss nesējs ar 

sajūsmu atdod savu sirdi Man, nodod savu būtību Man; tad Es viņu izmantoju kā starpnieku, lai 

ierobežotā, cilvēciskā formā nāktu pie ļaužu pūļiem. 

75 Tas bija Mans apsolījums caur Jēzu, un Es to jums esmu piepildījis. Otrajā Laikā Es sacīju Saviem 

apustuļiem: "Ja Es nebūtu aizgājis, mierinājuma Gars nenāktu pie jums. Ar to es gribēju sacīt: ja Es, Jēzus, 

nebūtu gājis miesā, Es nevarētu nākt, lai darītu jums sevi zināmu garā. Jo Mierinātājs, Svētais Gars, ko Es 

jums esmu apsolījis, esmu Es, esmu Mans Vārds, ir Mans mīlestības vēstījums. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 21  
1 Mācekļi, jūs esat aizmirsuši lūgšanu veidu, ko Es jums mācīju Otrajā Laikā, un Es esmu atnācis 

jums to atgādināt. 

2 Lūgšanai vajadzētu būt kaut kam lielākam un spēcīgākam nekā iegaumētu vārdu atkārtošanai, ar 

ko jūs neko nesasniegsiet, ja jums nav garīga pacēluma. 

3 Nepieradiniet lūgties tikai ar vārdiem, bet lūdzieties ar garu. Es jums arī saku: svētījiet ar lūgšanu, 

sūtiet gaismas domas saviem brāļiem, neko nelūdziet sev, bet atcerieties: Kas nodarbojas ar to, kas ir 

Mans, tam Es vienmēr būšu kā sargs pār viņu. 

4 Sēklas, ko jūs sējat ar mīlestību, jums atmaksāsies dažādos veidos. 

5 Apmeklējiet un "svaidiet" slimos, stipriniet ieslodzītos, dāvājiet mieru tiem, kam tas 

nepieciešams, un sniedziet mierinājumu nemierīgajām sirdīm. 

6 Cilvēki ir sajaukuši patiesu mīlestības labestību ar materiālismu, kas izpaužas visās viņu darbībās, 

aizmirstot vienu no augstākajām gara jūtām. Es esmu redzējis, ka jūs ar nicinājumu un pat riebumu 

atdodat saviem brāļiem, nabagiem, dažus naudas gabalus, jo jums nav nekā, ko atdot savā sirdī. Ja jūs 

vismaz dotu tās ar mīlestību vai vēlmi palīdzēt, bet jūs dotu tās ar augstprātību, ar izrādīšanos, pazemojot 

trūkumcietējus. Ja jūs dotu to bez tukšuma vai nevēlēšanās, jūsu monēta daļēji remdētu mīlestības slāpes 

šiem gariem, kuri pašlaik pilnībā izlīdzina savu vainu. 

7 Tiem, kas šādi izprot labdarību un ar šiem nepilnīgajiem darbiem cenšas apklusināt savas 

sirdsapziņas balsi, liekot Man noticēt, ka viņi izpilda vienu no Manām augstākajām mācībām, Es saku: 

Atkāpieties savā istabā un apvienojieties ar Mani lūgšanā, lai šajā vienotībā, pie kuras pagaidām neesat 

pieraduši, jūs sajustu sevī labestības un pateicības dzirksti Tēvam un, sajūtot savu līdzcilvēku ciešanas, 

lūgtos par viņiem, pat ja jūs to darītu tikai par saviem tuviniekiem, kas jau būtu solis garīguma virzienā. 

8 Es vēl nevaru no visiem cilvēkiem prasīt upurēšanos un izpalīdzību citu labā vai patiesu mīlestību 

pret tuvāko, bet no jums, mācekļi un "bērniņi", kas ik dienas dzirdat šo balsi, kas jūsu jūtas dara 

mīlošākas, Es gaidu darbus, kas būtu cienīgi Man un jums. 

9 Ja jūs mīlat, pārējie ieguvumi nāks jums klāt. 

10 Mīlestība dos jums gudrību, lai saprastu patiesību, ko citi velti meklē uz zinātnes bedrainajiem 

ceļiem. 

11 Ļaujiet Skolotājam vadīt jūs visās darbībās, vārdos un domās. Pielāgojiet sevi pēc Viņa laipnā un 

mīlošā piemēra, un jūs parādīsiet Dievišķo Mīlestību. Šādā veidā jūs jutīsieties tuvu Dievam, jo būsiet 

harmonijā ar Viņu. 

12 Ja jūs mīlat, jums izdosies būt lēnprātīgiem, kā Jēzus. 

13 Ja jūs mīlēsiet, jums nebūs vajadzīgi nekādi materiālie kulti vai rituāli, jo jums būs gaisma, kas 

izgaismos jūsu iekšējo templi, uz kura plosīsies visu vētru viļņi, kas jūs var skart, un cilvēces tumsa tiks 

iznīcināta. 

14 Nepalieciet vairs Dieva svētumu, jo patiesi Es jums saku: liela ir nepateicība, ar kādu jūs parādāt 

sevi Dieva priekšā, kad veicat ārējos dievkalpojumus, ko esat mantojuši no saviem senčiem un kuros esat 

kļuvuši fanātiski. 

15 Cilvēce redzēja, kā Jēzus cieta, un jūs ticat Viņa mācībai un liecībai. Kādēļ turpināties krustā sist 

Viņu savās skulptūrās? Vai tev nepietiek ar tiem gadsimtiem, ko esi pavadījis, rādīdams Viņu kā upuri 

savam ļaunumam? 

16 Tā vietā, lai pieminētu Mani Jēzus mokās un nāves cīņās, kāpēc jūs nepieminat Manu 

augšāmcelšanos, pilnu gaismas un godības? 

17 Ir daži, kas, redzot jūsu attēlus, kuros Es attēlots Jēzus veidā pie krusta, dažkārt ir uzskatījuši, ka 

tas ir vājš, gļēvs vai bailīgs cilvēks, nedomājot, ka Es esmu Gars un esmu cietis to, ko jūs saucat par upuri 

un ko Es saucu par mīlestības pienākumu, kā piemēru visai cilvēcei. 
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18 Kad jūs domājat, ka Es biju viens ar Tēvu, atcerieties, ka nebija ne ieroču, ne spēku, ne mocību, ne 

mocību, kas varētu Mani saliekt; bet, kad Es cietu, asiņoju un miru kā cilvēks, tas bija tādēļ, lai sniegtu 

jums Savu cildeno pazemības piemēru. 

19 Cilvēki nav sapratuši šīs mācības lielumu, un visur viņi ceļ Krustā sistā tēlu, kas ir apkaunojums šai 

cilvēcei, kura bez mīlestības un cieņas pret To, kuru tā apgalvo, ka mīl, turpina Viņu sist krustā un ik 

dienas Viņu ievaino, cilvēki ievaino savu brāļu sirdis, kuru dēļ Skolotājs atdeva savu dzīvību. 

20 Ak, Mani visu ticību bērni, nenogaliniet gara cēlākās jūtas un nemēģiniet tās mīkstināt ar ārējām 

paražām un kultiem. Redzi, kad mātei nav nekā materiāla, ko piedāvāt savam mīļotajam bērniņam, viņa 

piespiež to pie savas sirds, svētī to ar visu savu mīlestību, aplaimo ar skūpstiem, mīļi uzlūko, aplaista ar 

asarām, bet nekad nemēģina to maldināt ar tukšiem mīlestības žestiem. 

21 No kurienes jums rodas doma, ka Es, Dievišķais Skolotājs, piekrītu jūsu apmierinātībai ar kulta 

darbiem, kuriem nav nekādas garīgas vērtības, patiesības un mīlestības, ar kuriem jūs mēģināt maldināt 

savu garu, liekot tam domāt, ka tas ir sevi pabarojis, lai gan patiesībā tas arvien vairāk nezina patiesību? 

22 Mācieties mīlēt cits citu, svētīt, piedot, būt lēnprātīgi un mīloši, labi un cēli, un saprotiet, ka, ja tā 

nedarīsiet, jūsu dzīve ne mazākajā mērā neatspoguļos Kristus, jūsu Skolotāja, darbus. 

23 Es runāju ar visiem un aicinu jūs visus iznīcināt kļūdas, kas tik daudzus gadsimtus ir kavējušas jūsu 

evolūciju. 

24 Ņemiet mīlestību par savu vairogu un patiesību par savu zobenu, un jūs drīz atradīsiet ceļu. 

Nebaidieties būt mīlestības sējēji, jo Pilāta un Kajafas vairs nav pasaulē, lai tiesātu Manus mācekļus. 

Dzīves ceļā sastapsieties ar mazām Kalvarijām, bet izturiet tās un atstājiet aiz sevis drosmes, mundruma 

un ticības pēdas. 

25 Kristus deva jums Savu piemēru, jo Viņš ir un būs Mūžīgais Skolotājs garā un patiesībā. 

26 Patiesības un mierinājuma Gars ir tas pats Dieva Gars, kas dzīvoja mīlošajā Jēzū, kurš dzīvoja starp 

cilvēkiem, un kas dzīvos arī jūsos, ja jūs pratīsiet mīlēt tā, kā Viņš jūs mācīja. 

27 Jūs, kas esat Mani jaunie mācekļi, klausieties: Jau Otrajā Laikā Es jums runāju par Mani ar 

vislielāko skaidrību, lai jūs pasargātu no iekrišanas kārdinājumos un maldos. Kad Es jums teicu: "Tēvs un 

Es esam viens", Es gribēju jums pateikt, ka Manā mīlestībā uz jums, Manā Vārdā un katrā Manā Darbā jūs 

esat Tēva klātbūtnē. Tomēr reliģijas, kas vēlāk balstījās uz šo mācību, ieslīga materiālismā, veidojot 

figūras, kurās attēloja Jēzus tēlu, un pielūdzot Viņu ar to palīdzību, aizmirstot, ka Kristus ir Spēks un Gars. 

28 Ja Es būtu gribējis, lai jūs Mani pielūgtu Jēzus veidā, Es būtu atstājis jums Viņa miesu, lai jūs to 

pielūgtu; bet, ja pēc Viņa uzdevuma izpildes Es liku šai miesai pazust, tad kāpēc cilvēki to pielūdz? - Es 

jums atklāju, ka Mana Valstība nav materiāla, tomēr cilvēki joprojām vēlas noturēt Mani uz zemes un 

piedāvā Man īslaicīgas un ierobežotas Valstības bagātības un varu. 

29 Jēzum bija divas dabas: viena materiālā, cilvēciskā, kas radīta pēc Manas gribas Marijas jaunavas 

miesās un ko Es saucu par Cilvēka Dēlu, un otra, Dievišķā, Gara daba, ko Es saucu par Dieva Dēlu. Šajā 

(dievišķajā dabā) bija Tēva Dievišķais Vārds, kas runāja Jēzū; otra daba bija tikai materiāla un redzama. 

30 Kad mani nopratināja augstais priesteris Kajafa un sacīja man: "Es tevi lūdzu, saki man, vai tu esi 

Kristus, Mesija, Dieva Dēls!", es viņam atbildēju: "Tu to esi teicis!". 

31 Es saviem apustuļiem biju paziņojis, ka atgriezīšos pie Tēva, no kura esmu nācis. Es runāju par 

Dievišķo Garu, kas bija ieslēpts Jēzus svētlaimīgajā miesā. Bet, kad Es Saviem mācekļiem pareģoju, ka 

Cilvēka Dēls tiks nodots un sists krustā, Es runāju tikai par materiālo daļu; Gara krustā sist vai nonāvēt 

nebūtu iespējams, jo Viņš ir nemirstīgs un ir augstāks par visām radītajām lietām. 

32 Kad Es jums teicu, ka Es iegravēšu Savu Bauslību jūsu sirdī, iegravēšu to jūsu garā un valdīšu jūsos, 

Es runāju par Savu Gudrību, par Savu Mūžīgo Būtību. Jums ir jāsaprot, ka jūsu sirdī ienāk nevis Jēzus, bet 

gan Kristus, Mūžīgais Vārds, Tas, kurš caur pravieša Jesajas muti tika pasludināts par upurējošo Jēru. 

33 Kā cilvēks Jēzus bija jūsu ideāls un pilnības īstenošanās; lai jums Viņā būtu mācekļa cienīgs 

piemērs, es gribēju jums mācīt, kādam jābūt cilvēkam, lai kļūtu līdzīgs savam Dievam. 

34 Tas ir viens Dievs, un Kristus ir viens ar Viņu, jo Viņš ir Dieva Vārds, vienīgais ceļš, pa kuru jūs varat 

sasniegt visu radīto lietu Tēvu. 
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35 Mana sēkla ir iesēta katrā cilvēces garā, un pienāks diena, kad jūs varēsiet pacelties, līdz kļūsiet 

līdzīgi savam Skolotājam. 

36 Patiesības Gars ir Dievišķā Gudrība, kas izskaidro noslēpumus, un tas ir nācis pie cilvēces, pildot 

Manu cilvēcei doto apsolījumu. Jūs dzīvojat laikā, kad šīm izpausmēm bija jānotiek, jo jūs bijāt garīgi 

sagatavoti tās saņemt. 

37 Atzīstiet, ka ļaunums, kas mūsdienās moka cilvēci, ir radies tādēļ, ka netiek pildīts Mans Likums un 

ka cilvēki ir devuši materiālu interpretāciju Dievišķajām mācībām un atklāsmēm. Kā ar šādām kļūdām viņi 

būtu varējuši apzināties savu garīgo dabu un dievišķās mīlestības saites, kas vieno visus cilvēkus ar viņu 

Radītāju? No turienes nāk jūsu egoisms, no kurienes nāk jūsu kari un atkarība no materiālajiem 

baudījumiem. 

38 Dieva Gars ir kā bezgalīgi liels koks, kura zari, pasaules un lapas ir būtnes. Ja tā ir viena un tā pati 

sula, kas caur stumbru plūst uz visiem zariem un no tiem uz lapām, vai jūs neticat, ka ir kaut kas mūžīgs 

un svēts, kas jūs visus vieno un savieno ar Radītāju? 

39 Jūsu ceļš pasaulē ir īss, bet ir nepieciešams, lai jūs izpildītu savu uzdevumu pirms aiziešanas no šīs 

dzīves, lai jūs varētu veiksmīgi apdzīvot augstākas gara mājas aizsaulē. 

40 Gars un matērija ir divas dažādas dabas; jūsu būtība sastāv no tām, un virs abām ir sirdsapziņa. 

Pirmā ir gaismas meita, otrā nāk no zemes, ir matērija; abas ir apvienotas vienā būtībā un cīnās viena ar 

otru, vadoties pēc sirdsapziņas, kurā ir Dieva klātbūtne. Līdz šim šī cīņa ir bijusi nemitīga, bet galu galā 

gars un matērija saskaņoti pildīs to uzdevumu, ko Mans Likums tiem piešķir. 

41 Par garu var domāt arī kā par augu, bet par ķermeni - kā par zemi. Gars, iestādīts matērijā, aug, 

taisnojas, barojas no pārbaudījumiem un mācībām, ko tas saņem savas cilvēciskās dzīves laikā. 

42 Es mācu jums iepazīt savu garu no pašiem pamatiem, jo šis milzīgais materiālisma vilnis, kas ir 

vērsies pret cilvēci, radīs neizmērojamas garīgās vajadzības, un ir nepieciešams, lai pasaulē būtu gaismas 

avots, kur tie, kas pēc tās ilgojas, varētu apmierināt savas alkas. 

43 Cik daudz un cik daudz briesmīgu karu gaida cilvēci, daudz briesmīgāki par tiem, kas jau ir 

pagājuši, kuros dabas spēku dusmas sajauksies ar jūsu ieroču dārdēšanu. Pasaule būs pārāk maza, lai savā 

iekšienē noturētu tik lielu iznīcību. Tas viss novedīs pie tā, ka cilvēki, kad viņi būs sasnieguši savu sāpju un 

izmisuma virsotni, vērsīsies pie patiesā Dieva, pie kura viņi negribēja nākt pa mīlestības ceļu, lai lūgtu 

Viņa Dievišķo Mieru. Tad Es, Kristus, Vārds, celšos sirdīs, jo šis laiks būs Trešā diena, kad Es piepildīšu 

Savu glābšanas apsolījumu, kad uzcelšu Templi, kā Es jums apsolīju. 

44 Tāpat kā eņģelis, kas sēdēja uz Jēzus kapa, Mans Dievišķais Gars nolaidīsies, lai paceltu kapa 

plāksni, kas aizver jūsu sirdi, lai Mana Gaisma varētu izgaismot cilvēka dziļāko iekšieni. 

45 Tā būs garīgā rītausma, kuras liecinieki jūs būsiet, bet Mana sēkla un Labā vēsts izplatīsies, jo 

tuvojas cīņas laiks, un Maniem bērniem jābūt gataviem. Bet ziniet, ka šajā cīņā nebūs nekādu svārstību, 

tā tiks izcīnīta līdz galam, kad gaisma triumfēs pār cilvēces tumsu. 

46 Uzmanīgi klausieties, mācekļi, lai jūs, kam Es esmu izskaidrojis tik daudz noslēpumu, nezaudētu 

atslēgas, kuras Es jums esmu uzticējis, lai atvērtu Manas Gudrības grāmatu. Izjūtiet mieru, lai jūs to 

varētu padarīt jūtamu apkārtējiem. 

47 Tikai mierīgi un tīri pacilājot savu garu, jums izdosies kļūt par garīguma sējēju. 

48 Visās jūsu zemes dzīves pārdzīvojumos jūs spēsiet paveikt daudz brīnumu, ja jūsu garā patiesi būs 

miera dāvana, ko jums dod Mana mīlestība; bet, ja jums tās nebūs, jūs spēsiet paveikt tikai dažus darbus, 

kas būtu Mani cienīgi. 

49 Uzņemiet Manas mācības bez nemiera, mierīgi, raugieties uz Mani ar savas jūtības maigumu un 

jūtiet Mani ar maigumu, kā mazi bērni jūt savu mīlošo Māti. Tikai tā jūs varēsiet saņemt un izmantot 

gaismas plūdus, kas plūst no Manas mācības. 

50 Iemācieties ieiet iekšējā miera valstībā, ko jums sniedz mirkļi, kad esat kopā ar Mani, un 

aizmirstiet savas ciešanas un problēmas, lai jūs varētu stiprināties Manā mīlestībā. 
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51 Esiet stipri, lai jūs varētu izturēt pārbaudījumus, un lūdzieties par cilvēci, kas ir satraukta un cieš 

tāpat kā jūs, bet patiesi Es jums saku, kad jūs sajutīsiet Mana Miera atnākšanu, jūs sapratīsiet, ka šis 

Miers ir nācis pār visiem. 

52 Jūs Man vaicājat, kāpēc daudzos gadījumos, lai saņemtu no Manis žēlastību, jums vispirms 

jāizplūst asarām pārbaudījumā. Bet es jums saku: Tā kā katrs no jums ir kā koks, dažkārt jums ir tik slimi 

vai izstīdzējuši zari, ka, lai augļi būtu labi, ir nepieciešams tos apgriezt, un šādai apgriešanai ir jārada jums 

sāpes. 

53 Dažkārt šis griezums pat sniedzas līdz saknēm, lai iznīcinātu ļaunumu, kas ir inficējis jūsu garu. 

54 Šobrīd jūs raudājat, bet nekrītiet izmisumā, jo pēc sāpēm nāk patiesa veselība. 

55 Kad Es novēršu jūs no ļaunā ceļa, Es to daru ar lielu žēlastību un mīlestību, pat ja jūs kādu brīdi 

nesaprotat Manus perfektos padomus. Es uzvarēju jūsos slimību un pārvēršu to veselībā un priekā; tā es 

lēnām atgriežu materializēto, apjukušo, to, kurš ir novirzījies no labā ceļa, uz pareizā ceļa. 

56 Kad Jēzus tika sists krustā, Viņš ar mīlestību piedeva Saviem katariem un dāvāja viņiem dzīvību, 

lūdzot Tēvu par viņu glābšanu; ar Saviem vārdiem un arī ar savu klusēšanu Viņš deva viņiem piedošanu, 

un šie bezgalīgās mīlestības pierādījumi pret cilvēci bija un būs mūžīgi kā neizsmeļams avots, no kura 

cilvēki smelsies iedvesmu saviem cēlākajiem piedošanas un mīlestības darbiem. 

57 Šodien, tāpat kā vakar, Es dodu jums dzert no šī patiesības un dzīvības avota, lai paceltu jūs no 

jūsu kritieniem un apgaismotu jūsu ceļu, lai jūs varētu izturēt pārbaudījumus, kas jums nākas iziet cauri 

šai pasaulei, kalpojot kā pakāpiens, lai paceltos uz mājām, kur jūs iepazīsiet augstāko mieru. 

58 Nebaidieties no sava Radītāja, bet vēl jo vairāk baidieties paši no sevis, ja jūsu gars nav uz Mana 

Likuma iezīmētā ceļa. 

59 Meklējiet ceļu, ko jums parādīja Jēzus, lai jūs varētu novērst savu ciešanu kausu. Ja jūs 

apmaldīsieties vai brīvprātīgi aizkavēsiet savu ierašanos miera valstībā, tas notiks tāpēc, ka jūs to vēlaties, 

bet ne tāpēc, ka tāda ir Mana griba. 

60 Ļaujiet Man jūs vadīt, lai ar Manu atbalstu jūs varētu interpretēt mācības, ko jums piedāvā 

Dzīvības Grāmata, un saprast kaut ko par nākotni, kas sagaida cilvēci. 

61 Nebaidieties ne no ķēniņiem, ne kungiem, ne no kāda, kas izrāda kādu titulu vai varu, jo nekas 

nespēs pretoties tam, ko nolēmis Tēvs. 

62 Es esmu darījis zināmu Savu Gaismu, pārveidotu Vārdā, kuru jūs daži esat dzirdējuši un kuru caur 

rakstiem un liecībām visi iepazīs. 

63 Es jums esmu teicis, ka Es esmu lielais karotājs, kura zobens nāk ar nodomu cīnīties, bet saprotiet, 

ka Es neizraisu karus starp cilvēkiem, kādi jums vienmēr ir bijuši; Mans karš ir ideju, pārliecību karš, kurā 

spīd patiesība, mīlestība, saprāts, taisnīgums un patiesa gudrība. 

64 Bet tad, kad cīņa ir viskarstākā un cilvēks sāk saprast, ka šie vēstījumi ir dievišķas iedvesmas, 

Dieva mīlestības dzirksteles, kas tikai nes mieru starp 

cilvēkiem, tad viņš jutīs impulsu to īstenot praksē, mācīt to visiem, kas to nezina, un tad viņš uzņemsies 

Manu mācību, lai izskaustu ļaunumu, ko jūsu nepaklausība jums ir radījusi. 

65 Es izliešu Savu iedvesmu pār to, ko jūs mācīsieties un pētīsiet no rakstītā Vārda, lai jūs varētu 

paplašināt pamācības, ko sniedzat saviem brāļiem. 

66 Kad starp cilvēkiem sāks parādīties tādi, kas - mierīgi aizvainojuma priekšā - mīl un piedod tam, 

kurš viņus ir aizvainojis, un ar mīlestību svētī Dievu par to, ka Viņš ar Savu perfektu mācību pārvērtis 

viņus par dzīviem piemēriem, līdzīgiem Jēzum, tad jūs būsiet Kristus valdīšanas sākums cilvēku sirdīs. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 22  
1 Šis ir lielas gaismas laiks Izraēla tautai, kad Es atmodinu dažādu mājokļu garus viņu dažādajos 

zemes ceļos, lai visi Mani bērni nāktu pie Manis sapratnes un mīlestības pilni, lai saņemtu savu 

mantojumu. 

2 Es gatavojos izvēlēties no cilvēces vīriešus, sievietes, vecus cilvēkus un bērnus, kuros patvērumu ir 

raduši Israēla gari, kuri ir Manas Dievišķības pirmdzimtie, atbildīgie par Manām atklāsmēm. 

3 Trīs Laikmetos Es esmu apvienojis un sapulcinājis Savus ļaudis, un šajā Trešajā Laikmetā jūsu garu 

pārsteidza Mana Klātbūtne un Mans Vārds ar cilvēka prāta starpniecību, jo jūs neticējāt, ka Kristus, 

Dievišķais Vārds, varētu ar jums sazināties šādā formā. Lai gan caur praviešiem Es jums biju pasludinājis 

Savu atgriešanos kā Svēto Garu, jūs negaidījāt Manu atnākšanu, un tagad, kad Es esmu parādījies jūsu 

vidū, jūs neesat Mani atpazinuši, jo neesat pietiekami garīgi izglītoti, neizpētījuši Dievišķās mācības. Bet 

jums jāsaprot, ka neatkarīgi no tā, kādā formā Es jums Sevi parādīšu, Es vienmēr būšu Dievišķā Būtība, 

Klātbūtne un Spēks, Patiesība un Mīlestība. 

4 Tad kāpēc jūs šaubījāties par Mani trīs reizes, kad Es jums sevi atklāju? Vai Es no jums esmu 

apslēpis savas atnākšanas zīmes un laiku, lai cilvēce būtu apjukumā? - Nē, patiešām! Jūs, kas šaubāties 

par Manu Klātbūtni, klusējiet, aizzīmogojiet savas lūpas, nenogurstoši klausieties Mani, līdz atzīsiet, ka Es, 

jūsu Kungs, esmu nācis, lai caur cilvēka prātu darītu Sevi zināmu. Ja Es daru Sevi zināmu caur vīriešiem un 

sievietēm, kuru nepilnības un vājības ir līdzīgas jūsu nepilnībām un vājībām, tad tas ir tāpēc, ka Es 

meklēju, caur ko varētu darīt Sevi zināmu, bet neatradu šķīstu un tīru sirdi, lai atklātu Sevi visā Savā 

godībā. 

5 Es esmu meklējis bērnus un redzu, ka viņu gars, lai gan miesa ir nevainīga, velk sev līdzi virkni 

netikumu, ko tas pieņēmis pagātnē, un ir aizmirsis, ka uz šīs planētas ir kļuvis par cilvēku tikai tāpēc, lai 

attīrītos, iegūstot jaunu ķermeņa apvalku. Es esmu meklējis tīru sirdi jauniešu vidū, bet esmu redzējis, ka 

jaunietis sevi aptraipījis un nes savā garā vājības, un jaunaviņā slēpjas kārdinājuma sēkla. Starp senajiem 

cilvēkiem es redzu tikai dzīves pārvērtību nogurdinātas un apjukušas būtnes. Zinātniekiem piemīt 

materiālisms un augstprātība, jo pēc tam, kad es viņiem atklāju dabas noslēpumus, viņi jutās lieliski un 

vēlējās kļūt par dieviem šajā pasaulē. Un starp tiem, kas sevi dēvē par Manas Dievišķības kalpiem, Es 

atklāju tikai Trešā laikmeta liekuļus un farizejus*. 

Tādēļ Es jums saku: starp grēciniekiem Es esmu izraudzījies tos, kurus Es esmu nosaucis par "balss 

nesējiem", kuri ir jums līdzīgi un kuri ar šo dāvanu, kas saņemta no Manis, noņem savu vainu un glābj 

sevi. Brīdī, kad Mans stars nolaižas, lai tos apgaismotu, Es noņemu traipu un saņemu viņu 

paaugstinājumu. Kad viņi ir šādi sagatavoti, Es ar viņu starpniecību saruna ar jums, un Mani garīgie kalpi, 

kuriem tie ir uzticēti, lai sekotu līdzi viņu soļiem, dara tos uztveramus un cienīgus. 
* Skatīt 5. piezīmi pielikumā 

6 Es varētu Sevi parādīt redzamā veidā vai likt dzirdēt Manu balsi, kā jūs to dzirdējāt Pirmo reizi pie 

Sinaja kalna, bet kādus ticības nopelnus jūs iegūtu kopā ar Mani šādā veidā? - Neviens, jo ticības tikums ir 

pakāpiens uz jūsu attīstības kāpnēm. Bet tādēļ Es Sevi neslēpju, un, ja Es daru Sevi zināmu ar cilvēka 

starpniecību, tad tikai tāpēc, ka Es jūs mīlu un mācu jums augstāku mācību, un vēlos, lai jūs Mani atpazītu 

pēc tās pilnības. 

7 Cilvēka garā, kas ir Mans meistardarbs, Es esmu ielicis Savu dievišķo gaismu. Es viņu esmu kopusi 

ar bezgalīgu mīlestību, kā dārznieks kopj savu dārza augu. Es esmu jūs ievietojis šajā dzīves telpā, kur 

jums nekas netrūkst dzīvei, lai jūs varētu iepazīt Mani un sevi. Es esmu devis jūsu garam pilnvaras sajust 

dzīvi aizsaulē un jūsu ķermeņa sajūtās, lai jūs varētu sevi atsvaidzināt un pilnveidot. Es esmu jums devis 

šo pasauli, lai jūs tajā sāktu spert savus pirmos soļus, un uz šī progresa un pilnveidošanās ceļa jūs varētu 

piedzīvot Mana Likuma pilnību, lai savas dzīves laikā jūs Mani arvien vairāk iepazītu un mīlētu un ar 

saviem nopelniem sasniegtu Mani. 
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8 Es esmu jums piešķīris brīvas gribas dāvanu un apveltījis jūs ar sirdsapziņu. Pirmā, lai jūs varētu 

brīvi attīstīties Manu likumu ietvaros, un otrā, lai jūs zinātu, kā atšķirt labo no ļaunā, lai tā kā pilnīgs 

tiesnesis varētu jums pateikt, kad jūs pildāt vai pārkāpjat Manus likumus. 

9 Apziņa ir Mana Dievišķā Gara gaisma, kas nekad un nevienā brīdī jūs nepamet. 

10 Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, Es esmu miers un laime, mūžīgs apsolījums, ka jūs būsiet kopā 

ar Mani, un arī visu Manu vārdu piepildījums. 

11 Ja jūs jūtat neuzticību dzīvei, ja domājat, ka neesat spējīgi cīnīties, lūdzieties, apvienojieties ar 

Mani un palieciet uz miera ceļa, ko Mana mīlestība liek jums atpazīt. Labojiet savas kļūdas, atjaunojiet 

sevi un piedodiet tam, kas jūs apvainojis. Padodieties pārbaudījumiem, un jūs sajutīsiet Manu spēku un 

Manu mieru, neskatoties uz dzīves pārdzīvojumiem. 

12 Skolotājs steidzas jūs mācīt un ļaut Savai gudrībai ieplūst jūsu prātā un sirdī, jo tikai īsu brīdi Es 

runāšu ar jums šādā formā. Es jums atstāju Savu Vārdu kā mantojumu, lai jūs to greizsirdīgi sargātu. Tā ir 

patiesība, un, ja jūs darīsiet to zināmu saviem brāļiem tās sākotnējā tīrībā un ar saviem labajiem darbiem, 

jūs būsiet izpildījuši savu garīgo misiju. 

13 Tie, kas Man aiziešanas brīdī sacīs: "Kungs, Tu šķiries no mums un atstāj mūs bāreņos", tie būs tie, 

kas bija kurli un akli pret Maniem pasludinājumiem un negribēja saprast Manu mācību. 

14 Jau ilgu laiku jūsu pielūgsmē es redzu fanātismu un elkdievību. Jūs nesat uz šiem lūgšanu namiem 

materiālus upurus, kas Mani nesasniedz, tādēļ Es esmu jūs aicinājis pētīt Manu Vārdu, lai jūsu gars varētu 

attīstīties. Jo sagatavošanās laiks tuvojas beigām, un jums ir jāsper solis uz priekšu, lai izprastu Manu 

mācību. 

15 Neiesvētītie kļūst par "zīdaiņiem" (Gara darbībā), zīdaiņi kļūst par mācekļiem, un mācekļi kļūst par 

dzīviem pazemības, mīlestības un gudrības piemēriem. Daudzi no viņiem ir starp šiem ļaudīm; bet tie ir 

arī izkaisīti starp zinātniekiem un starp reliģijām un sektām. 

16 Neiedomājieties neko par savas zinātnes augļiem, jo tagad, kad esat panākuši tik lielu progresu, 

cilvēce cieš visvairāk, ir visvairāk ciešanu, bēdu, trauksmes, slimību un brālības karu. 

17 Cilvēks vēl nav atklājis patieso zinātni, kas tiek sasniegta mīlestības ceļā. 

18 Redziet, kā tukšums jūs ir apžilbinājis; katra tauta vēlas, lai tai būtu vislielākie zinātnieki uz zemes. 

Patiesi es jums saku: zinātnieki nav iedziļinājušies Tā Kunga noslēpumos. Es varu jums teikt, ka zināšanas, 

kas cilvēkam ir par dzīvi, joprojām ir virspusējas. 

19 Tuvojas laiks, kad garīgās atklāsmes atklās cilvēkiem gaišo ceļu, lai viņi varētu izzināt noslēpumus, 

kas apslēpti radības dzemdē. Mana gara gaisma jums atklās ceļu, kā apgūt patieso zinātni, kas ļauj 

cilvēkam būt atpazīstamam apkārtējiem radījumiem un radības dabas spēkiem un iegūt paklausību, 

tādējādi piepildot Manu gribu, lai cilvēks pakļautu zemi. Taču tas notiks tikai tad, kad cilvēka gars, apziņas 

apgaismots, būs uzlicis savu spēku un gaismu matērijas vājībām. 

20 Kā radības spēki un elementi var pakļauties cilvēka gribai, ja viņu virza savtīgas jūtas, bet dabu 

vada Mans mīlestības likums? 

21 Ir nepieciešams, lai cilvēces ideāli dotos taisnības ceļiem, vadoties pēc pilnīgas mācības patiesības, 

kas atklās viņiem mūžīgās dzīves jēgu, un šī mācība ir šeit sniegtā garīgā mācība, kas laika gaitā pārveidos 

jūsu garīgo un cilvēcisko dzīvi. 

22 Cilvēks pats nespēj pieņemt Manu Vārdu un mainīt savu morāli, tieksmes, centienus un ideālus, 

tādēļ Es esmu ļāvis, lai sāpes viņu kādu laiku satricina. Bet tad, kad tasīte cilvēkiem būs visrūgtākā un viņi 

atzīs savas kļūdas savas sirdsapziņas tiesneša priekšā, viņi piesauks Manu Vārdu, meklēs Mani, pazudušās 

avis atgriezīsies pie Manas mīlestības sētas, un visi Mani bērni piepildīsies ar Mana Gara gaismu, lai sāktu 

jaunu dzīves ceļu. 

23 Es neesmu atnācis, lai pieliktu kļūdas jūsu darbiem uz zemes, nē, Es jums rādu jūsu kļūdas, jo 

vēlos, lai jūs sasniegtu pilnību, kas jums nāk caur mūžīgo mantojumu. Jūsu gars nepazudīs, jo tas ir 

dievišķās gaismas dzirksts un jūsu Tēva un Radītāja tēls. 

24 Kas notiktu ar jūsu garu, ja Es veltītu Sevi jūsu cilvēcisko darbu slavināšanai un bezgalīgi atstātu to 

bezgalīgi zemiskām kaislībām? 
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25 Kad es atnācu pie jums, tas bija tāpēc, ka es jūs mīlu. Ja jums šķiet, ka Es runāju ar jums bargi, 

Manos vārdos ir Mans taisnīgums un Mana mīlestība. Ja Es ļauju jums uzzināt Savu patiesību, pat ja 

dažkārt tā jums sagādā sāpes, tad tas ir tāpēc, ka Es vēlos jūsu pestīšanu. 

26 Neatmetiet Manu Vārdu, iedziļinieties tajā, lai tā būtībā jūs atrastu mācību, kas spēj radīt 

brīnumu, pārvēršot šo asaru ieleju, kas tagad ir pārvērtusies par asiņainu cīņu lauku starp brāļiem, par 

miera ieleju, kurā dzīvo tikai viena ģimene, cilvēce, īstenojot taisnīgos, pilnīgos un mīlestības likumus, 

kurus jums ir devis jūsu Tēvs, jo to izpildē jūs atradīsiet laimi. 

27 Man šajā pasaulē ir bijuši tikai daži mācekļi, un vēl mazāk ir bijis tādu, kas bijuši kā Dievišķā 

Skolotāja tēls. Tomēr "garīgajā ielejā" Man ir daudz mācekļu, jo tur cilvēks gūst vislielāko progresu Manas 

mācības izpratnē. Tur Mani bērni, tie, kas alkst un slāpst pēc mīlestības, saņem no sava Skolotāja to, ko 

cilvēce viņiem ir liegusi. Tur ar savu tikumu mirdz tie, kas pazemības dēļ uz zemes palika nepamanīti, un 

tur skumji un nožēlojami raud tie, kas šajā pasaulē spīdēja ar viltus gaismu. 

28 Tas ir aizsaulē, kur Es jūs pieņemu, kā jūs to nebijāt cerējuši darīt uz zemes, kad asarās, bet 

svētīdami Mani, jūs izlīdzinājāt savu vainu. Nav svarīgi, ka jūsu dzīves ceļā ir bijis kāds vardarbīgas 

sacelšanās brīdis. Es ņemšu vērā, ka jums bija lielas sāpes, bet jūs tajās izrādījāt padevību un svētījāt 

Manu Vārdu. Arī jūs savas mazības robežās esat piedzīvojuši dažas Golgātas, pat ja tās izraisījusi jūsu 

nepaklausība. 

29 Redzi, ar dažiem uzticības un mīlestības uz Dievu mirkļiem jūs sasniedzat dzīvības un žēlastības 

laikus aizsaulē. Tādējādi Mana Mūžīgā Mīlestība atbild cilvēkam uz viņa īstermiņa mīlestību. 

30 Svētīgi tie, kas krīt un atkal ceļas, kas raud un svētī Mani, kas, savu brāļu ievainoti, savas sirds 

dziļumos uzticas Man. Šie mazie un cietušie, izsmiešanas nomāktie, bet lēnprātīgie un garā stiprie 

patiesībā ir Mani mācekļi. 

31 Priecājieties, jo, pateicoties šīm mācībām, jūs progresēsiet savā evolūcijā, pat ja daži uzskata 

pretējo, jo viņu vadās pēc vieglprātīgiem spriedumiem. Gadsimtiem ilgi jūs ir šķīrušas reliģijas un sektas, 

jo jums vienmēr ir bijusi vēlme uzzināt kaut ko vairāk, nekā jūs zinājāt, un jūsu sirds joprojām ir nokaltuša 

mīlestības trūkuma dēļ, neskatoties uz to, cik daudz ticības apliecinājumu jums ir bijis. Bet drīz jūs 

sapulcēsieties ap perfektu mīlestību, kas plūst no "Patiesās dzīves grāmatas", kas ir šis Vārds. 

32 Jūs slāpstat no garīgām slāpēm, izsīkstat mīlestības rasas un tīru jūtu trūkuma dēļ. Jūs jūtaties 

vientuļi, un tādēļ Es esmu nācis, lai izstarotu jūsu vidū Manas mīlestības nepārprotamo smaržu, kas liks 

jūsu garam pamosties un uzplaukt tikumībā. 

33 Klausieties Mani, mācekļi, lai jūs varētu izraut vecos uzskatus no saviem prātiem. Kristietība ir 

sadalījusies ticības grupās, kas nemīl viena otru, pazemo, nicina un apdraud savus brāļus ar nepatiesiem 

spriedumiem. Es jums saku, ka viņi ir kristieši bez mīlestības, tādēļ viņi nav kristieši, jo Kristus ir mīlestība. 

34 Daži attēlo Jehovu kā vecu, cilvēcisku kļūdu pilnu vīru, atriebīgu, nežēlīgu un briesmīgāku par 

visļaunākajiem tiesnešiem uz zemes. 

35 Es jums to saku nevis tādēļ, lai kādu izjokotu, bet lai attīrītu jūsu priekšstatu par Dievišķo 

Mīlestību. Jūs tagad nezināt, kādā veidā jūs Mani pielūdzāt savā pagātnē. 

36 Praktizējiet klusumu, kas palīdz garam atrast savu Dievu. Šis klusums ir kā zināšanu avots, un visi, 

kas tajā ienāk, piepildās ar Manas gudrības skaidrību. Klusums ir kā vieta, ko norobežo nesagraujamas 

sienas un kurai var piekļūt tikai gars. Cilvēks pastāvīgi nes sevī zināšanas par slepeno vietu, kurā viņš var 

sazināties ar Dievu. 

37 Vieta nav svarīga, kur tu atrodies, visur tu vari sazināties ar savu Kungu, neatkarīgi no tā, vai esi 

kalna virsotnē vai ielejas dziļumā, pilsētas burzmā, mājas mierā vai kaujas vidū. Kad jūs meklējat Mani 

savā svētnīcā dziļā pacēluma klusumā, acumirklī atvērsies universālā un neredzamā tempļa vārti, lai jūs 

patiesi sajustu, ka atrodaties sava Tēva mājās, kas ir klātesošas katrā garā. 

38 Kad pārbaudījumu sāpes jūs nomāc un dzīves ciešanas iznīcina jūsu jūtas, kad jūs jūtat karstu 

vēlmi gūt kaut nelielu mieru, dodieties uz savu guļamtelpu vai meklējiet klusumu, lauku vientulību; tur 

paceliet savu garu, sirdsapziņas vadīti, un iegremdējiet sevi. Klusums ir gara valstība, kas fiziskajām acīm 

nav redzama. 
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39 Brīdī, kad cilvēks nonāk garīgajā sajūsmā, mostas augstākās maņas, rodas intuīcija, iedvesma, var 

ieraudzīt nākotni, garīgā dzīve skaidri atpazīst tālo un padara iespējamu to, kas iepriekš šķita 

nesasniedzams. 

40 Ja vēlaties ieiet šīs svētnīcas klusumā, šajā dārgumu kambarī, jums pašiem ir jāsagatavo ceļš, jo 

tikai ar patiesu šķīstību jūs varēsiet tajā ienākt. 

41 Ir dāvanas un uzdevumi, kas ir gaidījuši jūsu gatavības stundu, lai iemājotu jūsu garā un pārvērstu 

jūs par praviešiem un meistariem. 

42 Šajā dārgumu krātuvē ir visa būtņu pagātne, tagadne un nākotne, tur ir gara manna, mūžīgās 

dzīvības maize, par kuru Es jums caur Jēzu teicu, ka "kas no tās ēd, tas nemirs nekad". 

43 Jūsu gars ir atsvaidzinājies, klausoties Manu Vārdu, un ir atradis iespēju pildīt savu uzdevumu 

starp šo "strādnieku" tautu, kuru Es audzinu. 

44 Cik daudz rūpju jūs aizmirstat, kad veltāt sevi šim svētīgajam darbam - konsultēt, "svaidīt" un 

mierināt savus brāļus. 

45 Jūsu gars ir stiprināts un ķermenis ir atveseļojies, jo es jums teicu, ka tas, kurš dod mieru un 

dziedinošu balzāmu vai praktizē labdarību jebkurā no tās neskaitāmajām formām, redzēs, ka tas, ko viņš 

ir devis, vairojas sevī. 

46 Tā Es jūs pakāpeniski atturu no pasaules viltus baudām, no nevajadzīgā, lai jūsu sirds būtu šķīsta 

un vienmēr cienīga, lai caur to Mana palīdzošā mīlestība sasniegtu trūkumcietējus, lai jūs neļautu sevi 

atkal inficēt visur valdošajam ļaunumam. 

47 Šī iekšējā un ārējā tīrība Maniem mācekļiem ir ļoti svarīga, jo tikai tad jums noticēs jūsu brāļi, kad 

jūs dosieties izplatīt šo Labo Vēsti. Tikai tad, ja jūsu sirds būs vesela un šķīsta, no tās nāks labi darbi un no 

jūsu lūpām - gaismas vārdi. 

48 Savā ceļā jūs sastapsiet tumsu un apjukumu, un vienīgais spēks un vara, kas jums būs, lai ar 

patiesību uzvarētu maldus, būs tieši jūsu jūtu sirsnība, jūsu darbu tīrība. Neaizmirstiet: pat ja jūs spēsiet 

izlikties saviem līdzcilvēkiem, ka sludināt patiesību, lai gan jums tā nepieder, jūs nevarēsiet Mani 

maldināt. 

49 jūsu pārvērtībām ir jābūt dziļām un patiesām līdz tādai pakāpei, lai jūs to pamanītu garīgumā, ar 

kādu pasaulē nāks jūsu bērni, šīs jaunās paaudzes, kas ir apsolījums cilvēcei: veselas miesā un garā, nevis 

kārdinājumu vergi vai savu brāļu melu upuri, bet būtnes, kas spēj cienīgi mīlēt Mani un patiesībā mīlēt 

savus līdzcilvēkus. Tuvojas laiks, kad Manas Mācības ienaidnieki gatavojas sekot līdzi jūsu soļiem, jo viņi 

vēlas iznīcināt jūsu sēklu, bet Es jums saku: ja jūs to sargāsiet kā savu svēto mantojumu, ja jūs sargāsiet 

to, ko Es jums esmu uzticējis, tad neviens spēks nespēs iznīcināt to, ko jūs ar mīlestību un Manā Vārdā 

sējat savu brāļu sirdīs. 

50 Pielietojiet Manu Vārdu, sludiniet ar darbiem, lieciniet ar labiem darbiem, vārdiem un domām, 

tad jūsu liecība būs Manas pamācības cienīga. 

51 Vērojot un lūdzoties, jums jāgaida tie, kas agri vai vēlu jūs meklēs. Karavīri atgriezīsies no kara ar 

nomāktām sirdīm un raudošu garu; valdnieki atzīs savas kļūdas un atklāti raudās par saviem 

pārkāpumiem; un ļaudis, slāpstoši un izslāpuši pēc taisnīguma, meklēs šos garīgās gaismas avotus, kur tie 

varēs dzert, līdz viņu ticības, miera un mīlestības vēlmes būs apmierinātas. 

52 Mans Gars sargā katru būtni, un Es sargāju pat jūsu pēdējās domas. 

53 Patiesi es jums saku: es esmu atklājis, ka starp armijām, kas cīnās par zemes ideāliem un 

ambicioziem mērķiem, atpūtas brīžos ir miermīlīgi un labticīgi cilvēki, kuri ar varu ir kļuvuši par 

karavīriem. Viņu sirdīs atskan nopūtas, kad viņu lūpās izskan Mans vārds, un asaras tek pa vaigiem, kad 

viņi atceras savus tuviniekus, vecākus, sievas, bērnus, brāļus un māsas. Tad viņu gars pacelsies pie Manis 

bez citas svētnīcas kā vien viņu ticības svētnīca, bez cita altāra kā vien viņu mīlestības svētnīca, ne ar citu 

gaismu kā vien viņu cerības gaisma, lūdzot piedošanu par postījumiem, ko viņi ir neviļus nodarījuši ar 

saviem ieročiem. Viņi lūdz Mani, lai ar visu savu būtības spēku lūgtu, lai Es ļauju viņiem atgriezties savās 

mājās, vai arī, ja viņiem ir jākrīt zem ienaidnieka trieciena, lai Es vismaz pārklāju ar Savu žēlastības 

apmetni tos, kurus viņi atstāj uz zemes. 
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54 Visus tos, kas šādā veidā lūdz Manu piedošanu, Es svētīju, jo viņi nav vainīgi slepkavībā; citi ir 

slepkavas, kuriem būs jāatbild Manā priekšā par visu - kad pienāks viņu tiesas stunda -, ko viņi ir 

nodarījuši ar cilvēku dzīvībām. 

55 Daudzi no tiem, kas mīl mieru, brīnās, kāpēc es esmu ļāvis sevi vest uz kaujas laukiem un nāves 

vietām. Uz to es jums saku: Ja viņu cilvēciskie prāti nespēj izprast iemeslus, kas ir visa tā pamatā, tomēr 

viņu dvēseles zina, ka tā ir izpirkšana. 

56 Es zinu arī tos, kuri, aizmirstot savus tuviniekus, domā par visām tautām, lai raudātu sāpēs par 

cilvēces viltus kristietības realitāti. Viņi Mani piesauc savās lūgšanās, savās garīgajās pārdomās viņi 

atceras, ka ir apsolījums par Manu atgriešanos un ka pat Manas atgriešanās zīmes ir iepriekš zināmas un 

rakstītas. Viņi nēsā šos vārdus savās sirdīs un tādēļ katru dienu jautā Man, kad Mana atnākšana būs 

"austrumos un rietumos "*, un visur meklē zīmes, bet viņu acis tās neatklāj, un tādēļ viņi jūtas apjukuši. 
Atsauce uz Bībeles apsolījumu Mt. 24, 27. Detalizētus skaidrojumus par Kristus atgriešanos var atrast šīs 

grāmatas ievadā nodaļā: Kristus atgriešanās Bībeles apsolījumu spogulī. 

57 Viņi nezina, ka visas zīmes jau ir notikušas un ka tādēļ Mans Gars šajā laikā sāk manifestēt Savu 

jauno atklāsmes fāzi. 

58 Cik bieži viņi ir pamodušies, dzirdot Manu garīgo balsi, un jautājuši: "Kas mani ir aicinājis?", 

nesaprotot Mana vēstījuma nozīmi. Citos gadījumos intuīcijas gaisma viņu prātos bija tik skaidra, ka viņi 

paveica pārsteidzošus darbus, kas piepildīja viņus ar brīnumu. 

59 Dziedinošais balzāms ievainotajam vai nedziedināmi slimajam, kā arī maize vai ūdens brīnumainā 

veidā ir piepildījušies, un viņi piedzīvo, kā miers un uzticība stiprina viņus garīgi un fiziski vislielākajās 

briesmās. 

60 Šie notikumi ir likuši tiem, kas dzīvo modri un ar lūgšanu, iekšēji saukt: "Kungs, vai šīs 

acīmredzamās zīmes, ko Tu mums ik dienas dāvā, nav pierādījums Tavai klātbūtnei? Vai tas viss nav 

pierādījums tam, ka šobrīd Tavs Gars meklē mūs, lai sazinātos ar mums kā Skolotājs ar mācekli vai kā Tēvs 

ar bērnu?" 

61 Jā, mīļie mācekļi, tie ir pierādījums tam, ka Mans Gars vibrē virs jūsu un tādējādi jaunā veidā 

piepilda Manu apsolījumu atgriezties pie cilvēkiem. 

62 Zīmes, kas jums norādīja uz Manu jauno parādīšanos, jau ir piepildījušās; jūs tās neesat redzējuši, 

nedz arī jums par tām ir bijušas ziņas. Bet es jums saku: Vai jūs jūtat Manu klātbūtni? Vai jūs jūtat jaunā 

laika atnākšanu? Vai tava sirds barojas ar garīgu lūgšanu un vai tavs gars jūtas stiprināts, kad ļauj, lai to 

vada sirdsapziņas gaisma? Ja tā, tad kāpēc jums ir vajadzīgas materiālas zīmes, kas jums norādītu uz 

Manu klātbūtni un liecinātu par pravietojumu piepildīšanos? Ļaujiet šī laikmeta farizejiem un rakstu 

mācītājiem to izpētīt. Lai priesteru priesteri, baidoties no Manas Klātbūtnes, pārmeklē telpu un zemi, 

meklējot apsolītās zīmes. Viņiem tie ir doti, mazticīgajiem cilvēkiem, tiem, kas lepojas ar garīgumu un 

kuru sirdis un prāts ir cietāki par klinti. Jo tās bija zīmes, ko daba deva kā skaņas signālus, kad Mana 

garīgā manifestācija gatavojās izliet savu gaismu pār cilvēci. 

63 Šajā lūgšanas brīdī, kas veltīts sadraudzībai ar Tēvu, aizmirstiet visas savas rūpes, noraidiet 

kārdinājumus, kas varētu kavēt jūsu garu pildīt Manu Likumu, atbrīvojiet to no visa nemiera. Šajos 

cildenajos brīžos ļaujiet, lai jūsu griba kļūst par Dievišķo gribu; ļaujiet sevi Debesu Tēva mīlestībai. Tad 

notiks tā, ka, tāpat kā otrajā laikmetā, jūs redzēsiet, ka darbi, kurus jūs saucat par brīnumiem, kļūs par 

realitāti. 

64 Kad jūs sajutīsiet Manu Mieru, kas caurstrāvo jūsu lūgšanas, tā būs zīme, ka esat stājušies 

vienotībā ar Manu Dievišķību. Tavā garā kā spoža saule spīdēs sirdsapziņa, un tu ieraudzīsi Svētā Gara 

gaismu uz sava svētnīcas altāra. Šajos brīžos jūs redzēsiet visu, ko izgaismos Dieva mīlestība. 

65 Aizkari, kas jūsu aprīkojuma trūkuma dēļ neļāva jums izprast Manas mācības nozīmi, tiks noņemti, 

un jūs ieraudzīsiet Mūžīgajā Svēto Svēto Rakstu krātuvē Tā Kunga dārgumu, kas ir dzīvības avots un no 

kura plūst patiesa gudrība. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 23  
1 Svētīgi tie, kas cenšas būt mierā ar savu sirdsapziņu. Svētīgi tie, kas sēj Mana miera sēklas savu 

līdzcilvēku ceļā. 

2 Nāciet pie Manis ikreiz, kad jūs nomāc ciešanas vai ticības trūkums, jo Es esmu gaisma un spēks, 

kas atjaunos jums garīgo mieru. 

3 Kur jūs Mani dzirdēsiet, kad Es vairs neparādīšos šajā formā? - Jūsu sirdsapziņā, jo caur to Es jums 

rādīšu mīlestības ceļu. 

4 Kad pasaule pārdzīvo garīga apjukuma periodu, kad cilvēks nesaprot garīgās dzīves noslēpumus, 

nezina, kā izprast un pārdomāt tās mērķi, lai gan viņš tam ir kvalificēts, tad Mana Vārda skaidrība nāk, lai 

viņu apgaismotu. Cilvēce ir lieciniece tam, ka šajos brīžos zinātnieki izmanto visu savu laiku un intelektu, 

lai atklātu dabā atbildi uz daudziem jautājumiem un šaubām, ko dzīve viņiem uzdod. Un daba atsaucas 

cilvēku aicinājumam, liecinot par savu Radītāju, kas ir neizsmeļams gudrības un mīlestības, bet arī 

taisnīguma avots. Tomēr brīvā griba, ar kuru cilvēks ir apveltīts, nav ļāvusi viņam atmodināties Manas 

mīlestības gaismā, un gars turpina vilkt aiz sevis materiālisma ķēdes, no kurām tas nav spējis atbrīvoties. 

It kā cilvēki baidītos spert soli uz priekšu evolūcijā, pieraduši palikt pie tradīcijām, ko viņiem atstājuši 

senči. Cilvēks baidās domāt un ticēt pats par sevi; viņš labprātāk pakļaujas citu tradīcijai, tādējādi 

atņemot sev brīvību Mani iepazīt. Tādēļ viņš ir dzīvojis atpalicis, bet tagad cilvēcei ir pienācis gaismas 

laiks, un līdz ar to cilvēks iegūst savas zināšanas, mostas, progresē un ir pārsteigts, redzot Manu 

pamācību patiesību. 

5 Ja cilvēce ir pieredzējusi zinātnes attīstību un atklājumus, kam agrāk nebūtu ticējusi, kāpēc tā 

pretojas ticēt gara attīstībai? Kāpēc tas sastingst līdz kaut kam, kas to aptur un padara inertu? 

6 Mana mācība un Manas atklāsmes šajā laikā ir saskaņā ar jūsu attīstību. Lai zinātnieks nav 

iedomīgs par savu materiālo darbu un savu zinātni, jo tajā vienmēr ir bijusi klātesoša Mana atklāsme un 

garīgo būtņu palīdzība, kas jūs iedvesmo no aizsaules. Cilvēks ir daļa no radības, viņam ir uzdevums, kas 

jāizpilda, tāpat kā visiem Radītāja radījumiem, taču viņam ir dota garīgā daba, intelekts un paša griba, lai 

ar saviem spēkiem viņš sasniegtu gara attīstību un pilnību, kas ir augstākais, kas viņam piemīt. Ar gara 

palīdzību cilvēks var izprast savu Radītāju, saprast Viņa labumus, kā arī apbrīnot Viņa gudrību. 

7 Ja jūs, tā vietā, lai kļūtu iedomīgi par savām zemes zināšanām, padarītu visu Manu Darbu par 

savu, jums nebūtu nekādu noslēpumu, jūs atzītu sevi par brāļiem un mīlētu viens otru tā, kā Es jūs mīlu: 

jūsos būtu labestība, izpalīdzība un mīlestība, un līdz ar to arī vienotība ar Tēvu. 

8 Cik mazi jūs esat, ja uzskatāt sevi par visvarenajiem un dižajiem un tādēļ atsakāties atzīt, ka pāri 

jūsu spēka un zinātnes robežām ir Tas, kas patiesībā zina visu un spēj visu! Tad jūs esat apmierināti ar to, 

ka esat matērija un tikai matērija, un šķietat nenozīmīgi, jo esat pakļauti tikai dabas likumam, kas 

pārvalda mirstīgas un pārejošas būtnes, kuras piedzimst, aug un mirst, neatstājot pēdas par savu ceļu. 

Kad jūs celsieties no šī stāvokļa, kurā atrodaties? Jums ir jācenšas raudzīties tālāk par debesīm, ko esat 

iedomājušies, lai jūs varētu saprast, ka pie Tēva jūs nonākat tikai caur garīgiem nopelniem. 

9 Negaidiet, kamēr citi sāks ceļu pie Manis, nāciet, sūtiet savu lūgšanu, un tā jūs sapratīsiet, kas 

jums jādara, un pieredzēsiet uzdevumu, kas jums ir jāizpilda. Es jūs aicinu tuvoties Man, bet tam nav 

nepieciešams atteikties no cilvēciskās dzīves uzdevumiem, pienākumiem un atspirdzinājumiem. 

10 Jūs esat nākuši uz zemes laikā, kad cilvēki dzīvo cilvēciskās zinātnes varā, un tomēr šajā laikā jūs 

atklāsiet savas garīgās dāvanas: jūs dziedināsiet slimos, pravietosiet un sasniegsiet lielāku garīgās 

attīstības augstumu. 

11 Gaisma, kas izgaismo jūsu iekšējo būtību, palīdz jums paredzēt to, kam jānāk; bet jums ir 

jāsagatavojas, lai šī dāvana varētu uzplaukt. Nekas nedrīkst stāvēt uz vietas, visam ir jākustas harmonijā 

ar Radīšanu. 

12 Es nedodu jums Savas mācības tikai kā morālu atbalstu jūsu materiālajai dabai; drīzāk ar tām jūs 

varat pacelties garīgās pilnības augstumos. 
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13 Es jūsu vidū neveidoju jaunu reliģiju, šī mācība nenoliedz esošās reliģijas, ja tās ir balstītas uz 

Manu Patiesību. Tas ir Dievišķās Mīlestības vēstījums visiem, aicinājums visām sociālajām institūcijām. 

Tas, kurš izprot Dievišķo nodomu un pilda Manus baušļus, jutīsies vadīts uz progresu un augstāku sava 

gara attīstību. 

Kamēr cilvēks nesapratīs, ka viņa dzīvei ir jābūt garīgai, tik ilgi miers pasaulē nekļūs par realitāti. 

Savukārt, kas pilda Manu mīlestības likumu, tas nebaidīsies ne nāves, ne tiesas, kas gaida viņa garu. 

Ziniet, ka jūsu Tēvs jūs tiesās nevis tad, kad nāve jūs piemeklēs, bet gan tad, kad jūs apzināsieties savus 

darbus un sajutīsiet sirdsapziņas aicinājumu. Mans spriedums vienmēr ir pār jums. Ik uz soļa - gan 

cilvēciskajā, gan garīgajā dzīvē - jūs esat pakļauti Manam spriedumam, bet šeit, pasaulē, ķermeņa čaulā, 

gars kļūst nejūtīgs un kurls pret sirdsapziņas aicinājumiem. 

14 Es jūs tiesāju, lai palīdzētu jums atvērt acis gaismai, lai atbrīvotu jūs no grēka un izpirktu no 

sāpēm. 

15 Savā spriedumā Es nekad neskaitu apvainojumus, ko jūs Man esat nodarījuši, jo Manā spriedumā 

nekad neparādās aizvainojums, atriebība un pat sods. 

16 Kad sāpes ienāk tavā sirdī un skar tevi visjutīgākajā vietā, tas ir, lai norādītu tev uz kādu kļūdu, ko 

tu pieļauj, lai tu saprastu Manu mācību un sniegtu tev jaunu un gudru mācību. Mana mīlestība vienmēr ir 

klātesoša katra no šiem pārbaudījumiem apakšā. 

17 Dažos gadījumos Es esmu jums ļāvis saprast kāda tiesas procesa iemeslu, bet citos jūs nevarat 

atrast Mana taisnīguma brīdinājuma jēgu, un tas ir tāpēc, ka Tēva darbā un jūsu gara dzīvē ir dziļi 

noslēpumi, kurus cilvēka prāts nespēj atšķetināt. 

18 Es dodu jums šīs mācības, lai jūs negaidītu, kamēr pienāks nāve, lai sāktu atmaksāt savu parādu, 

bet gan lai jūs izmantotu pārbaudījumus, ko dzīve jums sagādā, zinot, ka no mīlestības, pacietības un 

pacēluma, ar kādu jūs tos uzņemat un panesat, būs atkarīgs, vai jūsu gars nonāks pie mūžīgās dzīves 

sliekšņa, atbrīvots no grēku un nepilnību nastas, ko tas nesis, dzīvojot šajā pasaulē. 

19 Tālu ir tas laiks, kad jums tika teikts: "Ar kuru mērauklu mērosiet, ar to arī jums mēros". Cik bieži 

šis likums ir ticis izmantots, lai atriebtos šeit, uz zemes, un atgrūstu malā visas labdarības jūtas! 

20 Tagad Es jums saku, ka Es esmu paņēmis rokās šo taisnības šūniņu un mērīšu jūs ar to, kā jūs esat 

mērojuši, lai gan Man jau tagad paskaidrojuma dēļ jāpiebilst, ka katrā Manā spriedumā būs klāt Tēvs, kas 

jūs ļoti mīl, un Pestītājs, kas ir nācis jūsu pestīšanai. 

21 Cilvēks ir tas, kurš spriež tiesu ar saviem darbiem, reizēm briesmīgiem spriedumiem, un jūsu 

Kungs ir tas, kurš sniedz jums palīdzību, lai atrastu veidu, kā jūs varētu veikt savu izpirkšanu. 

22 Patiesi, es jums saku: ja jūs vēlaties izvairīties no pārāk sāpīgas izpirkšanas, laikus nožēlojiet 

grēkus un piešķiriet savai dzīvei jaunu virzienu, sirsnīgi atjaunojoties ar mīlestības un žēlsirdības darbiem 

pret saviem brāļiem. 

23 Saprotiet, ka Es esmu glābjošie vārti, vārti, kas nekad netiks aizvērti visiem, kas Mani meklē ar 

patiesu ticību. 

24 Ja jūs vēlaties pierādījumus Manas mācības patiesumam, Es jums saku, ka jums priekšā ir 

pierādījumi, kurus jūs no Manis prasāt, lai sekotu Man. Kādi ir šie pierādījumi? - Šo vīriešu un sieviešu, kas 

šodien kalpo Man kā "strādnieki Manā laukā", atjaunošana. 

25 Šis "dienas darbs" reizēm ir ilgs un grūts, taču nekad nav neiespējams. Smalks un grūts ir 

spirituālisma mācekļa uzdevums, taču to nav neiespējami izpildīt, tādēļ Es jums visiem, kas neesat 

izlēmuši, saku: ja jums ir šaubas par to, vai spēsiet to paveikt, tad tas ir tāpēc, ka jūs esat mazticīgi cilvēki. 

26 Es piedāvāju Savus mīlestības laukus visiem, kas vēlas nopelnīt nopelnus, kalpojot saviem brāļiem. 

Tie, kas ir sapratuši, steigšus vērsās pie Manis, lai lūgtu iespēju strādāt Manos svētītajos laukos, kur sēkla 

ir labdarība. 

27 Šeit nopelniem ir jābūt patiesiem, lai tos Es varētu reģistrēt tā labā, kas tos veic. Izskatīšanās 

citiem Man nav vērtība, tāpēc Mani strādnieki mācās strādāt klusumā, būt pazemīgi un sirsnīgi, necienīt 

tukšumu un nekad neizpaust labdarību. 
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28 Cilvēki nezina katra no šiem strādniekiem, kas viņai kalpo dienu pēc dienas, vēsturi; viņi nezina 

pūles, upurus un atteikumus, kas bija jāpaveic Maniem kalpiem, lai kļūtu cienīgi saukt sevi par Maniem 

mācekļiem. 

29 Daudzi no šiem vīriešiem un sievietēm, kuri ar savām garīgajām dāvanām sniedz tik daudz prieka 

jūsu sirdīs, kuri liek jums sajust Manu balzāmu un ar saviem vārdiem atgriež jums mieru, nes sirdī 

apslēptas skumjas, kuras redz tikai Mans skatiens. 

30 Cik daudzus no viņiem viņu mīļotie radinieki ir nosodījuši un pat nolieguši, jo viņi ir izvēlējušies šo 

ceļu! Un tie viņus sāpina, apmelo un draud viņiem; tomēr viņi turpina pildīt savu uzdevumu ar mīlestību, 

lai gan izjūt nikno ļaužu sitienus un akmeņu mešanu, kamēr viņi, tāpat kā viņu Skolotājs, iet savu ceļu zem 

krusta nastas. 

31 Es redzu, ka jūs vēlaties zināt, kāpēc daži no viņiem atturas turpināt šo uzdevumu. Uz to es jums 

saku, ka tas nav tāpēc, ka viņi nenesa sava krusta nastu, bet gan tāpēc, ka pasaule viņus kārdināja un viņi 

padevās kārdinājumam; jo tas, kurš uzņemas uz saviem pleciem mīlestības krustu, patiesībā to vispār 

nenes. Drīzāk tas ir krusts, kas viņu uztur, jo katru "strādnieka" soli vienmēr pavada iekšēja bezgalīga 

miera sajūta. Taču jums nevajadzētu izturēties pret viņiem nepateicīgi, jo jūs zināt, ka Mans miers ir tajos, 

kas seko Man, jo viņi ir tikpat cilvēki kā jūs. Tā kā jūs redzat viņus smaidošus un mierīgus, jūs nevēlaties 

neko zināt par to, ko viņi cieš, lai būtu noderīgi un kalpotu jums. 

32 Kurš ir pratis ar mīlestību un žēlsirdību atmaksāt tiem, kas bieži vien uz laiku pārtrauc savu darbu, 

lai uzņemtu tos, kam nepieciešams miers un veselība? Kad jūs steidzāties pie zīdaiņa šūpuļa, kuram bija 

jāpaliek vienam, jo viņa māte ir "strādniece", kurai bija jāpilda savs uzdevums starp cietušajiem? - Patiesi 

Es jums saku: kā Es jūs esmu aicinājis mācīties saņemt, tā Es no jums prasu, lai jūs mācītos ar mīlestību 

atmaksāt par nesavtīgu palīdzību saviem brāļiem. 

33 Cik bieži jūs izrādāt neapmierinātību un nosodāt viņus kā "sliktus darbiniekus", jo viņi nāk vēlu. 

Jūs esat prasīgs, kad pamanāt viņu kļūdu, jo zināt, ka viņiem ir pienākums, kas viņiem ir jāizpilda. 

34 Ak, ļaužu ļaudis, tā vietā, lai pazemīgi pieņemtu jums doto maizi, jūs to apēdat kopā ar roku, kas ir 

izstiepusies, lai piedāvātu jums ēdienu! 

35 Ko tu zini par cīņām, ko izcieš Mani izredzētie, lai saglabātu sevi šķīstus un kalpotu Tev? Ko jūs 

zināt par pārbaudījumiem, kas viņus piemeklē, lai saglabātu viņu modrību? Tomēr jūs joprojām uzskatāt 

viņus par vājiem un izplatāt runas, ka viņus ir pārvarējis kārdinājums, nesaprotot, ka tā ir nasta, ko jūs 

paši esat tajos atstājuši, atsakoties uzņemties to atbildības daļu, kas pienākas katram Manā darbā. 

36 Cik ātri jūs aizmirsīsiet daudzās lietas, ko esat saņēmuši caur viņiem! Bet savās sirdīs jūs sevi 

mierināt ar to, ka viņi jums neko nav devuši; bet patiesi Es jums saku: kamēr jūs nemīlat cits citu, tas ir 

meli, ka jūs Mani mīlat. 

37 Garīgo būtņu leģioni, kas neredzami pavada jūsu materiālās acis Mana Vārda sludināšanā, ir tie, 

kas sniedz patiesu Manas mācības interpretāciju. Lai jūs zinātu, kādus rīkojumus Es devu attiecīgajam 

garam* un kādā formā tas tos izpilda, Es laiku pa laikam uzrunāju tos ar balss nesēja starpniecību, ar kura 

palīdzību Es jums nododu Savus norādījumus. Vai jūs domājat, ka viņiem ir nepieciešams, lai Es ar viņiem 

runātu caur cilvēku starpniekiem? - Nē, cilvēki, es jums tikko teicu, ka daru to tikai tādēļ, lai jūs varētu 

sajust viņu klātbūtni un dzirdēt norādījumus, ko Es viņiem dodu. 
* Runa ir par katra cilvēka garīgo sargsuni. Tie ir progresīvie gaismas gari, kas pilda Dieva gribu, darot mums - 

saviem vēl inkarnētajiem brāļiem - žēlastību, iedvesmojot mūs un iedrošinot mūs garīgi pilnveidoties. 

38 Garīgo būtņu leģions, ko Es esmu izraudzījies, lai pavadītu un palīdzētu jums jūsu dzīves ceļā, ir 

ļoti liels, tik liels, ka jūs to pat iedomāties nevarētu. Viņu vidū valda pilnīga vienprātība. Viņos spīd 

gudrības un mīlestības gaisma, jo ideāls, kam viņi ir veltīti, ir darīt labu cilvēcei, un viņu lielākā vēlēšanās 

ir vadīt brāļus uz garīguma virsotni. 

39 Cik skaista ir misija, ko viņi veic, un kā jūs apgrūtināt viņu darbu! Jūs nevarat teikt, ka jūsu 

nesadarbošanās ar garīgajiem brāļiem ir saistīta ar nezināšanu, jo jūs esat dzirdējuši norādījumus, ko Es 

viņiem dodu caur Saviem balss nesējiem, lai jūs zinātu viņu mīlestības un labdarības misiju un rūpētos, lai 

palīdzētu viņiem to pildīt. 
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40 Jums vēl nav izdevies pilnībā vienoties ar šo gaismas brāļu pasauli, un jūs nezināt, kā ar viņiem 

harmonizēt. Jūsu garīguma trūkuma dēļ, kas neļauj jūsu maņām uztvert visus aicinājumus, brīdinājumus 

un iedvesmas, ar kurām tās vēlas vadīt jūsu soļus uz zemes. 

41 Bieži vien jūs sajaucat garīgumu ar materiālām paražām, kas attālina jūs no tām (garīgajām 

būtnēm), nevis tuvina jūs tām. Jūs domājat, ka saukt viņus jebkurā vārdā ir efektīvāk nekā piesaistīt tos ar 

lūgšanu. Jūs domājat, ka būsiet labāk sagatavojušies, ja piesauksiet tos, aizdedzot sveci vai skaļi lūdzot, 

bet jūs maldāties. 

42 Jāatzīst, ka viņi steidzas uz jūsu aicinājumu, viņi interpretē jūsu vēlmes un sniedz jums savu 

palīdzību, jo viņu uzdevums ir iedvesmots no aktīvas tuvākā mīlestības, bet jūs nesaņēmāt šo palīdzību 

caur savu garīgumu, jo tad jūs būtu saskanējuši ar saviem sargeņģeļiem un kopā ar viņiem veidotu Dieva 

tautu, kas zina, kā pildīt Manu bausli, kurš jums saka: Mīliet cits citu! 

43 Patiesi, Es jums saku: jo tīrākas būs jūsu domas un jo vienkāršāka un tīrāka būs jūsu rīcība, jo 

skaidrāk jūs sajutīsiet garīgās pasaules klātbūtni un ietekmi savā dzīvē, un jo lielākus brīnumus jūs no tās 

saņemsiet. 

44 Nedomājiet, ka šie jūsu brāļi var iejaukties jūsu netīrajos darbos, pievienoties jūsu ļaunajiem 

nodomiem vai ar jūsu starpniecību izpausties, ja jūs neesat pienācīgi sagatavoti tos uzņemt. 

45 Lai sasniegtu garīgumu, mīļie cilvēki, jums ir jālūdzas un jātic. 

46 Lūgšana un ticība paveiks brīnumu, dienu pēc dienas liekot maizi uz jūsu galda, tāpat kā Israēla 

ticība tika atalgota ar mannu Pirmajā Laikā. 

47 Ja citas tautas jūs apkrāpj par jūsu maizi, tad jūs piedodiet tām, lai Es jums visiem piedotu. 

48 Ja gadīsies, ka jūs tiksiet izmesti no savām mājām, jūs dosieties uz kalnu, kas uzņems jūs savā 

paspārnē, lai jūs varētu atrast patvērumu, līdz pārbaudījums beigsies. 

49 Tāpat kā Pirmajā laikā cilvēku ticību stiprināja lielie pārbaudījumi, ko viņi piedzīvoja tuksnesī, tā 

arī šajā laikā viņi tiks pārbaudīti daudzas reizes, lai viņu gars iegūtu vajadzīgo spēku būt par kareivjiem 

šajā lietā. 

50 Kādam šī darba māceklim vēl varētu būt nepieciešama materiālā pulcēšanās vieta, kur viņš varētu 

patverties pārbaudījumu laikā? - Neviens, jo jūs visi zināt, ka jūsu Tēvs nemeklē akmens tempļus, kuros 

dzīvot, bet gan svētnīcas un altārus cilvēku garā, un šie tempļi dodas ar jums, lai kur jūs atrastos. 

51 Jūsu senči dzīvoja lielā neziņā, baroja reliģisko fanātismu un tāpēc panāca nelielu sava gara 

progresu. Viņiem šeit, uz zemes, nav dota šī laikmeta gaisma, kas apgaismo jūs, bet, kad pienāks stunda, 

arī viņi saņems garīgo gaismu pārpilnībā. 

52 Mana Mācība māca jums harmoniski sadzīvot ar saviem brāļiem, neatkarīgi no tā, vai viņi dzīvo uz 

zemes vai bezgalīgajā Garīgajā ielejā. 

53 Ja jūs ievērosiet bauslību, tās būs jūsu nākotnes dzīves īpašības. Bet jūsu dzīves ceļš būs pavisam 

citāds, ja jūs nestaigāsiet pa ceļu, ko Es jums esmu iezīmējis ar Savu Vārdu, jo tad bads, epidēmijas un 

kari, kas uzliesmo uz zemes, jūs nesaudzēs, jo šie postošie spēki jūsos neatradīs neko, kas varētu tos 

aizturēt. 

54 Mīļotie mācekļi, izmantojiet visus pārbaudījumus, lielus un mazus, kas ik dienas nāk jūsu dzīvē, lai 

tad, kad pienāks lielāki pārbaudījumi, tie tiktu salauzti kā viesuļvētras vēja brāzmas, kad tie ietriecas pret 

nesatricināmajiem spēka mūriem, ko jums dod Mana Bauslības īstenošana. 

55 Ar savu garīgo vienotību radiet tautu, kuras aizsardzība pret ienaidniekiem ir lūgšana. Tad dabas 

spēki var plosīties, jo šī tauta zinās, kā ar sava garīguma palīdzību pārvarēt visus pārdzīvojumus. 

56 Celieties, vīrieši un sievietes, vecie vīri, jaunieši un bērni, celieties, lai neatlaidīgi ietu pa ceļu, ko 

Mans Vārds jums ir noteicis šajā laikā, kas ir tikai atjaunošana ceļa, kuru Es iezīmēju pagātnē ar Mana 

Krusta Upura pēdām. 

57 Izpildiet Manu Likumu, lai, veidojoties jaunajai paaudzei, jūsu bērni sasniegtu augstāku attīstību, 

nekā jūs esat sasnieguši, un lai jūsu nepaklausība neatturētu viņus no šī darba un nebūtu iemesls tam, ka 

viņi dzīvo vēl tālāk no garīguma. 
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58 Šajā Trešajā Laikā Es esmu atnācis, lai dotu jums siltumu, kura jums trūkst, un atņemtu jums 

aukstumu, ko esat izplatījuši savos dzīves ceļos. Jūs esat dzirdējuši zvanu, ko Elija zvanīja, lai jūs nāktu 

saņemt Svētā Gara gaismu ar Maniem norādījumiem. 

59 Gatavojieties, lai jūs varētu sajust Manu Klātbūtni un būt līdzīgi otrās ēras apustuļiem, kuri, 

klausoties Manī, katru dienu vairoja savu ticību un gatavojās pildīt savu grūto misiju. 

60 Izraēla, pildiet ne tikai savas saistības pret pasauli. Izpildiet arī bauslību, jo jūs esat uzņēmušies 

pienākumu pret Tēvu, un tā izpildei jābūt smagai, cildenai un garīgai. 

61 Es jūs mācu, lai jūs novērstos no materiālisma un pārtrauktu būt fanātiķi un elku pielūdzēji, lai jūs 

negodinātu un nepielūgtu cilvēku radītos materiālos priekšmetus. Es nevēlos, lai jūsu sirdīs iesakņotos 

elkdievība, fanātisms un viltus kulti. Nesniedziet Man upurus, kas Mani nesasniedz; Es tikai lūdzu jūsu 

atjaunošanos un piepildījumu garīgajā pilnveidē. 

62 Atjaunojiet sevi attiecībā uz saviem iepriekšējiem ieradumiem, neskatieties atpakaļ un 

neskatieties uz to, no kā esat atteikušies un ko jums vairs nevajadzētu darīt. Saprotiet, ka esat izvēlējušies 

savas evolūcijas ceļu un nedrīkstat apstāties. Šis ceļš ir šaurs, un jums tas labi jāzina, jo rīt jums būs jāvada 

pa to savi brāļi, un es negribu, lai jūs maldītos. 

63 Es esmu pacietīgs Tēvs, kas gaida jūsu grēku nožēlu un labo gribu, lai apbērtu jūs ar Savu žēlastību 

un žēlsirdību. 

64 Nesodiet Manu balss nesēju dažkārt neveiklo vārdu; ja viņiem trūka sagatavošanās, atstājiet šo 

jautājumu Man. Saprotiet - pat tad, kad Es runāju ar visneprasmīgāko prātu, jūs vienmēr atradīsiet šī 

vārda kodolā garīgu jēgu, gaismu, patiesību un pamācību. 

65 Šis laikmets atklās cilvēcei tās "Patiesās dzīves grāmatas" mācības, kuras cilvēcei vēl nebija 

zināmas. 

66 Patiesi Es jums saku: tāpat kā Elijam, kurš atvēra Trešās ēras vārtus, nebija nepieciešams 

iemiesoties savā garā, lai runātu ar cilvēkiem, tā arī Es jums daru sevi zināmu, un daudzas būtnes, kas 

šobrīd dzīvo garīgajā reģionā, darīja to pašu. 

67 Tie ar jums sazināsies caur jūsu pilnvarotajiem starpniekiem līdz 1950. gadam, kad beigsies garu 

pasaules materiāli dzirdamā izpausme; bet pēc tam, cilvēkiem to neapzinoties, caur viņu lūpām bieži 

runās pagājušo laiku gaišie gari, atbrīvotāji, pravieši, patriarhi, labdari, labuma apustuļi, taisnības sējēji un 

jūsu Tēva dievišķā mācība, kas sazināsies no gara uz garu Viņa mīlestības uz saviem bērniem augstumos. 

68 Cilvēki, kas vēro un lūdzas, apzināsies gaismas garīgo būtņu klātbūtni cilvēces vidū, ir garīgi 

attīstījušies un sagatavojuši sevi, lai spētu uztvert brīdi, kad šie vēstneši tuvojas, runā vai veic kādu 

pārcilvēcisku darbu. 

69 Viņiem nebūs nepieciešams sazināties ar cilvēkiem, kuri pārzina šo mācību, lai runātu ar viņu 

starpniecību. Viņu klātbūtne, ietekme un iedvesma būs tik smalka, ka tikai tas, kurš būs gatavs, spēs 

pamanīt viņu klātbūtni cilvēces vidū. 

70 Zemes tautas sajutīs Mozus klātbūtni, kad pamazām katra no tām tiks atbrīvota. 

Dažādās reliģijas piedzīvos Elijas klātbūtni, kad Dieva stara gaisma, kas izstaro patiesību, izkliedēs cilvēku 

garīgās nezināšanas tumsu, noliekot viņu acu priekšā visu, kas ir viltus, ko viņi ir pielūguši. 

71 Pasaules valdnieki, kas turpina valdīt pār degradētajām tautām, sajutīs Daniēla garīgo klātbūtni, 

kad pravietis tuvosies viņu nometnēm, lai pamodinātu viņus lūgties, jo tuvojas iznīcība. 

72 Pienāks diena, kad katra acs ieraudzīs šo darbu gaismu, kā rakstīts, lai cilvēks saprastu, ka garam 

nav nekādu robežu vai materiālo šķēršļu un ka jūs visi pakāpeniski tuvojaties mērķim, kur valda 

harmonija un gaisma. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 24  
1 Mācekļi, jums ir jāmācās dot, negaidot nekādu atlīdzību. 

2 Praktizējiet patiesu pazemību, kas, tā kā tā piemīt pacilātam garam, atspoguļojas sirds jūtās. 

Patiesi jūtiet, ka esat pēdējais no visiem, nekad necentieties būt pirmais. 

3 Mācieties piedot tam, kurš jūs ir aizvainojis. Es sacīju Pēterim, ka, ja viņš septiņdesmit septiņas 

reizes aizvaino savu brāli, viņam būs jāpiedod viņam tikpat daudz reižu, un ar to es viņam liku saprast, ka 

viņam tas būs jādara vienmēr - gan par maziem, gan par lieliem pārkāpumiem. Cik daudz būtņu ir gājušas 

cauri šai pasaulei, kas sevi dēvēja par kristiešiem, bet savas dzīves laikā ne reizi nespēja sniegt piedošanu. 

4 Tāpēc es lūdzu visus tos, kurus esmu aicinājis par gaismas bērniem: Vai jūs nevarētu vismaz reizi 

savā dzīvē pielietot šo cildeno bausli, lai apzinātos, kādus brīnumus tas dara gan tajā, kurš sniedz 

piedošanu, gan tajā, kurš to saņem. 

5 Gaisma ir cēlums, mīlestība un sapratne starp gariem. Jūs jau zināt, kā jums jārīkojas dzīvē, ja 

patiešām vēlaties būt Gaismas bērni. 

6 Tātad, ja jūs esat aizvainots un atdot triecienu, tomēr abi jūtas nožēlu, neaizturiet savu roku no 

lepnuma, būt pirmais izstiept to kā pierādījumu pazemības, un nebaidieties pazemoties; jo es jums saku: 

tas, kurš pazemojas sevi pasaulē tiks slavēts pēcnāves dzīvē. 

7 Kā jūs domājat, kā Es vēlos, lai Mani mācekļi būtu šīs cilvēces vidū? - Es gribēju, lai viņi būtu tīras 

un maigas sirds, lai ar savu piemēru spīdētu uz savu līdzcilvēku ceļa, lai katrs būtu kā tās zvaigznes, kas 

mirgo naktī kā savu brāļu sargātāji vai vadītāji. 

8 Es gribēju, lai jūsu sirds būtu prieka pilna, lai jūs varētu to nodot skumjajiem, lai no jūsu rokām 

plūstu dziedinošs spēks, nesot veselību visiem slimajiem, lai jūsu lūpas varētu nodot Manu Vārdu tā 

sākotnējā tīrībā un garīgajā nozīmē, jo tad jūs ar savu piemēru varētu atpestīt pazudušos. 

9 Otrajā Laikā, skatoties uz pilsētu, kurā dzīvoja Mana tauta, kurai Es biju apsolīts kā tās Pestītājs un 

kura sava materiālisma dēļ nepamanīja Manu Klātbūtni, Es jums sacīju: "Jeruzāleme, Jeruzāleme, tu, kas 

nogalināji praviešus un nepareizi novērtēji vēstnešus, cik bieži Es gribēju sapulcināt tavus bērnus, kā 

putns apsedz savus mazuļus, bet tu Man nevēlējies paklausīt!". 

10 Es biju tos meklējis, lai piedāvātu viņiem patiesu laimi, un tomēr zināju, ka viņi Mani aizvedīs līdz 

Golgātai, bet Manu mīlestību neuzvarēja cilvēku bezjūtība, un, lai to pierādītu, jums atkal esmu šeit, un Es 

jums saku: svētīti tie, kas šodien Man tic, jo Es noņemšu visas viņu ciešanas no viņu sirdīm. Bet Es svētīju 

arī tos, kas šajā laikā būs Mani jaunie tiesneši, jo Es jums apliecinu, ka rīt viņi būs tādi ticīgie kā Sauls no 

Tarsas, kas vajāja tos, kuri Man ticēja, un ka viņi nāks pie Manis nožēlodami, lai pēc tam, mīlestības un 

ticības pilni, viņi iet un izkliedē patiesības sēklu starp saviem brāļiem. 

11 Mana gaisma izgaismo cilvēka prātu. Es nāku pie šīs tautas, kā toreiz biju citā tautā, kas bija pirms 

jums un par kuru Es jums teicu, ka garīgi piederat tai. Cik daudzi no šiem cilvēkiem nepareizi novērtēja 

Mani! Cik nocietinātas bija viņu sirdis, kad viņi sauca: Krustā sist viņu! Ak, svētīgais krustā sišana, jo tā bija 

liecība par to, ko Dievišķā Mīlestība spēj darīt savu bērnu labā un uz ko ir spējīga cilvēku nepateicība! 

12 Daudzi no viņiem bija slimi, akli un apsēsti; viņi nezināja, ko dara, un tādēļ mani nosodīja. Pat 

tagad visi tie, kas nestaigā pa Manu mīlestības ceļu, vēl nezina, ko viņi dara. Cilvēku ļaunums ir vēlējies 

izbeigt mīlestību, ko Es sēju caur Jēzu, bet gadsimtiem ilgi miljoniem cilvēku ir raudājuši šīs bezvārdīgās 

nepateicības dēļ. Bet tie, kas raud par Mani, ir ienīduši un nolādējuši tos, kas Mani sisti krustā, bet Es 

jums neesmu mācījis ienīst vai nolādēt. Es nenosodu, ne lāstu, ne lāstu, ne sodu. Šīs jūtas nav klātesošas 

Manā Dievišķajā Garā, bet Es tās redzu jūsu pasaulīgajā jurisdikcijā. 

13 Es mācīju jūs mīlēt, piedot, lūgt par tiem, kas jūs sāpina, un svētīt tos. 

14 Ja jūs savā dzīvē vienmēr darītu šādus darbus un patiesi izjustu to izpildi, nevienam par to 

nestāstot, jūs daudz paveiktu savu pārkāpumu izpirkšanā un caur tiem - ar savām tīrajām domām - 

saņemtu gaismu. Tā jūs māca Mans Vārds, tā garam ir jādarbojas klusumā un bez izrādīšanās. 

15 Ja no jūsu prāta rodas gaismas ideja vai doma, tā sasniedz savu galamērķi, lai izpildītu savu 

labdarības uzdevumu. Ja labestības domu vietā no jūsu prāta izstaro netīras emanācijas, tās radīs tikai 
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ļaunumu visur, kur jūs tās sūtīsiet. Es jums saku, ka arī domas ir darbi, un kā tādi tās paliek ierakstītas 

grāmatā, kas ir jūsu sirdsapziņā. 

16 Neatkarīgi no tā, vai tavi darbi ir labi vai ļauni, tu saņemsi atpakaļ daudzkārt vairāk par to, ko esi 

vēlējies saviem brāļiem. Labāk būtu, ja jūs darītu ļaunu sev, nekā to vēlētos kādam no saviem kaimiņiem. 

17 Tāpēc Es jums Otrajā Laikā teicu: "Ko jūs sējat, to jūs arī pļaujat!" Jo jums ir nepieciešams, lai jūs 

atzītu savu pieredzi šajā dzīvē un atcerētos, ka jūsu raža dos jums to pašu sēklu, ko jūs sējāt, bet 

pavairoties. 

18 Ak, cilvēce, jūs neesat gribējuši apdomāt, izjust un dzīvot sava Skolotāja mācību! 

19 Ja Manu mācekļu, kas jums novēlēja Manu Vārdu Otrajā Laikā, raksti nonāks jūsu rokās sagrozīti, 

Es liku jums atpazīt, kuri ir patiesie Jēzus vārdi; jūsu sirdsapziņa atklās kā nepatiesus tos, kas nav saskaņā 

ar Manas mīlestības dievišķo koncertu. 

20 Jūs tikai pavirši esat lasījuši Manu mācību un iztulkojuši to pēc savas gaumes; tad jūs meklējat 

jaunas grāmatas, kurās cilvēki Mani atkal atved no Hēroda līdz Pilātam; bet no tā mīlošā Vārda, no tās 

vienkāršās mācības, ko pasludināja Dievišķais Skolotājs, jūs tur atradīsiet ļoti maz. 

21 Jūs visi turpināt Mani tiesāt; vieni no jums Mani dara par Dievu, citi par cilvēku; vieni Mani sauc 

par dievišķu, citi par cilvēcisku pravieti; vieni Mani uzskata par Dieva Dēlu, citi par Dāvida Dēlu. Vieni 

Mani sauc par pravieti, bet citi - par aģitatoru. Vieni saka, ka Es esmu Visuaugstākā apgaismots, citi saka, 

ka Man ir līgums ar velnu, un tā šī cilvēce iet pēc Mana vārda, lai, līdzīgi baisajam Pilātam, uzliktu pār 

Mani jaunu J.N.R.J.. 

22 Jūs spriežat par Mani, pamatojoties uz Maniem vārdiem un darbiem, bet necenšaties īstenot 

"mīliet cits citu". Jūs baidāties praktizēt šo cildeno mācību, jo domājat par savu brāļu izsmieklu. 

23 Patiesi, es jums saku: ja es būtu izjutis bailes no Kalvārijas un no krusta, jūs vēl joprojām gaidītu 

Mesiju. 

24 Neieslīgstiet teoloģijā, sarežģīdami vienkāršo; neesiet kā tie, kas izliekas, ka tur Dievu, patiesību, 

materiālā grāmatā, jo jums kā cilvēkiem nekad neizdosies saprast Dievu. 

25 Nepadariet vieglu sarežģītu, nemaziniet lielo un nepalieliniet mazo. Nekļūstiet par skolotājiem bez 

mācīšanas, nedz par dievbijīgiem bez mīlestības. 

26 Meklējiet savu Tēvu, kurš šodien nāk pie jums kā dievišķa doma, kas izstaro mīlestību. Redziet šeit 

Manu gaismu, kļūstiet par vārdu visiem cilvēkiem. 

27 Tā ir Svētā Gara gaisma, kas nāk kā mīlestības vēsts, lai pārrautu plīvurus, kas aptumšo cilvēka 

prātu. 

28 Ja jūs ar labu gribu meklēsiet šajā vārdā ietvertās zināšanas un atradīsiet tā garīgo nozīmi, jūs 

būsiet atraduši patiesību. 

29 Šīs mācības gaisma būs zvaigzne, kas jums rādīs ceļu, pa kuru jums jāiet. Jūs nedrīkstat stāvēt uz 

vietas, jo tādā veidā jūs apturētu savu brāļu progresu garīgajā ceļā. 

30 Es neveicinu ieradumus, kas jūs garīgi nomāc, un, lai gan jūs bieži vien tos maskējat ar 

izsmalcinātu vārdu viltus spožumu, to pamatā ir nezināšana un apjukums. 

31 Grāmata, ko Es jums atveru, ir kā izsmalcināts mielasts garam; tās būtība, tiklīdz tā ienāks jūsu 

sirdī, radīs tajā pārvērtības, kas palīdzēs jums dzīvot pēc Mesijas, Skolotāja, kurš kā cilvēks izrādīja Tēvam 

pilnīgas mīlestības godbijību. Kad jūs slavēsiet savu Kungu līdzīgā veidā? 

32 Jūs esat attīstījuši savas kaislības pasaulē, jūs esat pielūguši savus elkus, bet Dievs bezgalībā un 

jūsu brāļi - kad? 

33 Gandrīz 2000 gadus jūs esat atkārtojuši frāzi, ko dzirdēja Betlēmes gani: "Miers virs zemes labas 

gribas cilvēkiem!" Bet kad jūs esat īstenojuši labo gribu, lai iegūtu tiesības uz mieru? Patiesi es jums saku, 

jūs drīzāk esat darījuši pretējo. 

34 Jūs esat zaudējuši tiesības atkārtot šo teikumu, tādēļ šodien Es nāku ar jauniem vārdiem un 

mācībām, lai tie nebūtu teikumi un frāzes, kas iespiežas jūsu prātā, bet gan Manas mācības garīgā jēga, 

kas iespiežas jūsu sirdī un garā. Ja vēlaties atkārtot Manus vārdus, kā Es jums tos dodu, tad dariet to, bet 
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ziniet, ka, kamēr jūs tos nejutīsiet, tiem nebūs nekādas iedarbības. Izrunājiet tos ar intīmām jūtām un 

pazemību, sajūtiet, kā tie rezonē jūsu sirdī, un Es jums atbildēšu tā, ka liksim jūsu sirdij drebēt. 

35 Tie, ar kuru starpniecību Es Sevi atklāju, Mani interpretē skopi, tādēļ arī Mana mācība ir domāta 

viņiem, lai viņiem izdotos atbrīvoties no visām nevajadzīgām domām, fanātisma, veciem aizspriedumiem 

un visa, kas varētu traucēt saņemto iedvesmu. Ar katru nākamo laiku Mani dzirdēs arvien jauni, labāk 

sagatavoti cilvēki. 

36 Paceliet savu prātu uz Mani, mīļie balss nesēji, lūdziet Skolotāju, lai jūsu sajūsmā Viņa mācība 

tiktu skaļi un tīri pausta; ļaujiet, lai jūsos īstenojas Mana Griba, un jūs pieredzēsiet, ka no jūsu mutes nāks 

mācības, kas vadīs šīs ļaužu masas uz mīlestības un patiesības ceļa. 

37 Mana tauta, atmetiet māņticīgos priekšstatus, kas jums kādreiz tika mācīti, un lūdzieties uz Mani 

ar patiesu ticību; Es jūs izglābšu no visām lamatām un sūtīšu jums sargeņģeļus. 

38 Dieva likums ir bezgalīgs, tas aptver visu, tas ir harmonija starp visām radītajām lietām. Šis likums 

attiecas ne tikai uz garīgo. 

39 Jums ir patīkami iemācīties Bauslības priekšrakstus, garīgo tikumu nosaukumus, Jēzus mācības un 

izteikumus, bet es jums saku: jums tas viss ir jājūt. 

Zināšana nav sajūta. Tam, kurš vēlas iemantot Manu patiesību, tā dziļi jājūt savā sirdī. 

40 Jūs domājat par cildenām idejām, par labiem darbiem, bet nedarāt tos tā, kā ir Mana griba, jo jūs 

tos nejūtat, un tāpēc jūs nezināt to "dievišķo garšu", ko tie atstāj, kad cilvēks tos ir paveicis. Jūs tos 

neveicat ar sirsnību, jo neticat, ka varat, un nevarat, jo nevēlaties to darīt. Un tas ir tāpēc, ka, lai darītu 

labu, ir jāmīl. 

41 Kas mīl, tas saprot; kas mācās, tam piemīt griba; kam ir griba, tas spēj darīt daudzas lietas. Es jums 

saku: kas nemīl ar visu sava gara spēku, tam nebūs ne garīga pacēluma, ne gudrības, nedz arī viņš paveiks 

lielus darbus. 

42 Tas, kurš novirzās no garīgā likuma, kas ir augstākais likums, nonāk pakārtoto jeb materiālo 

likumu varā, par kuriem cilvēki arī zina maz. Bet tas, kurš paklausa augstākajam likumam un paliek 

saskaņā ar to, ir augstāks par visām kārtām, ko jūs saucat par dabiskām, un jūt un saprot vairāk nekā tas, 

kuram ir tikai zināšanas, ko viņš ir atradis zinātnē vai reliģijās. 

43 Tāpēc Jēzus jūs pārsteidza ar darbiem, kurus jūs saucat par brīnumiem, bet atpazīstat mācības, ko 

Viņš jums deva no mīlestības. Saprotiet, ka Dievišķajā, kas vibrē visā radībā, nav nekā pārdabiska vai 

pretrunīga. 

44 Jūs uzskatāt, ka jūsu svētceļojums cauri šai dzīvei, kas pilna rūgtuma un pārvērtību, kurā jūs 

uzvedaties tāpat kā jūsu bērni, kad viņi ir neapmierināti vai slimi, ir pretrunā ar Radītāja mīlestību. Jūs 

pastāvīgi sūdzaties par savām ciešanām, bet tas ir dabisks rezultāts jūsu nepaklausībai un Likuma 

pārkāpumiem, kā arī tam, ka jūs ļaunprātīgi izmantojat brīvību, ko Mana Mīlestība jums ir devusi un ko 

jūs saucat par "brīvu gribu". 

45 Jūs atsakāties uzskatīt šo mācību, kuru ir tik viegli saprast, jo tā ir jūsu prāta rīcībā, par patiesību. 

46 Tikai atjaunošanās un pilnības ideāls ļaus jums atgriezties patiesības ceļā. 

Tie, kas jūtas par Dievišķo likumu skaidrotājiem un saka jums, ka jūs gaida elles mokas par jūsu 

izvirtību un netaisnību un ka tikai tad, ja jūs nožēlosiet grēkus, nomirstīsiet un savainosiet savu miesu un 

upurēsiet materiālus upurus Dievam, Viņš jums piedos un ievedīs jūs Savā Valstībā - patiesi, es jums saku, 

ka viņi maldās. 

47 Kur jūs nonāksiet, vīri, ko vadīs tie, kurus jūs apbrīnojat kā lielus svēto atklāsmju meistarus un 

kurus es uzskatu par apjukušiem? Tāpēc Es nāku jūs glābt ar šīs Doktrīnas gaismu, kas ļaus jums virzīties 

uz priekšu pa Manas mīlestības ceļu. 

48 Šajā laikā Es jums dodu jaunas mācības, par kurām pārdomāt, mīlestības mācības, kas jūs atpestīs 

un pacels, patiesības, kas, lai arī rūgtas, būs gaisma jūsu ceļā. 

49 Spiritisms* šajā laikmetā, tāpat kā kristietība pagātnē, tiks apkarots un vajāts ar niknumu, 

nežēlību un niknumu, bet cīņas vidū parādīsies garīgais, kas darīs brīnumus un iekaros sirdis. 
* Dvēseles mācību nedrīkst jaukt ar spirituālismu. Skatīt arī zemsvītras piezīmi U 19, 7. 
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50 Materiālisms, egoisms, augstprātība un pasaules mīlestība būs tie spēki, kas sacelsies pret šo 

atklāsmi, kas nav ne jauna, ne atšķirīga no tā, ko Es jums esmu nesis iepriekš. Mācība, ko Es jums tagad 

esmu atklājis un ko jūs saucat par spirituālismu, ir Bauslības būtība un tā mācība, kas jums tika atklāta 

Pirmajā un Otrajā Laikā. 

51 Kad cilvēce sapratīs šīs mācības patiesumu, tās taisnīgumu un bezgalīgās zināšanas, ko tā atklāj, tā 

izdzēsīs no savas sirds visas bailes, visus aizspriedumus un pieņems to par savas dzīves vadoni. 

52 Mans Likums nepadara verdzību, bet Mans Vārds atbrīvo. Kas Man tic un seko Man, tas vairs nav 

vergs, viņš vairs nav pakļauts zemes kaislībām, viņš vairs nav no pasaules un kļūst pats sev saimnieks, viņš 

uzvar kārdinājumus, un pasaule guļ viņam pie kājām. 

53 Vienīgi garīgums izglābs šo cilvēci no tās haosa; negaidiet citu risinājumu, ak, zemes tautas un 

nācijas! Jūs varēsiet noslēgt miera līgumus, bet, kamēr šī miera pamatā nebūs sirdsapziņas gaismas, jūs 

būsiet muļķi, jo jūs būvēsiet uz smiltīm! 

54 Otrajā Laikā Es jums teicu: "Vieglāk ir kamielim iziet cauri adatas acij, nekā bagātam cilvēkam ieiet 

Debesu Valstībā." Un šodien jūs to redzat savu acu priekšā. Varenākie vēlas nopirkt mieru par savām 

bagātībām, bet nesasniedz to. 

55 Tādējādi cilvēce sapratīs, ka cilvēka dzīvē ir nepieciešamas garīgās vērtības, kuras nevar iegūt ar 

naudu, bet gan ar garīgumu. 

56 Spiritualizācija nenozīmē misticismu*, bet gan jūtu pacelšanu, sirds labestību, taisnību darbos un 

mīlestību pret tuvāko. 
* Reliģiozitāte pārtop pārspīlētā sajūsmas formā. 

57 Lai sniegtu jums šo žēlsirdības un mīlestības mācību, Es nepieņēmu jūsu cilvēcisko dabu, nedz arī 

darīju Sevi zināmu pilīs, tukšumu vidū un greznuma ieskautībā. Jūsu pilsētas nabadzīgajā kvartālā, starp 

nabagiem, starp pazemīgiem ļaudīm, Es esmu nācis pie jums saskaņā ar To, kas citkārt jums sacīja: "Mana 

valstība nav no šīs pasaules. 

58 Šī cilvēce, kas dažās jomās ir attīstījusies, garīgi dzīvo dziļā letarģijā, jo tā nav spējusi izpētīt savu 

iekšieni, kur atrodas patiesais templis. Šī svētnīca stāv pamesta, tās lukturis nedeg, tās altāris ir bez 

upuriem, bet es jūs lūdzu: Kādēļ tas viss ir noticis? - Uz to, ka cilvēks jau sen barojas ar ārējiem kultiem, 

aizstājot to, kam vajadzētu būt pilnīgi garīgam. 

59 Viņš ir mēģinājis apmierināt sava gara vajadzības ar ceremonijām, tradīcijām, svētkiem un 

materiāliem ziedojumiem. Uz to es jums saku, ka tikai tie darbi, kuros ir pacilātība un garīgums, var 

patiesi stiprināt un barot jūsu garu. 

60 Taisnība, Es pieņemu visus upurus un tajos visos ielieku Savu mīlestību, bet vai jūs nedomājat, ka 

gan Tēvam, gan jums būtu pareizāk un patīkamāk, ja jūs Man piedāvātu kaut ko, kas būtu cienīgs Man un 

jums? 

61 Daudzi ļaudis un tautas joprojām uzskata, ka viņi Man izpalīdz, upurējot materiālus upurus; viņi 

domā, ka, jo lielāks būs viņu liturģiju spožums un krāšņums, jo lielāks būs viņu prieks ar Kungu un jo 

lielākus labumus viņi no Viņa iegūs; un tas tādēļ, ka viņi ir aizmirsuši, ka, ja Es kā cilvēks esmu izvairījies 

no visa, kas ir tukšs un nenozīmīgs, tad tagad, kad Es esmu jums atklājies garā, Es pieņemšu no cilvēkiem 

vēl mazāk materiālas lietas un ceremonijas. 

62 Kad jūs būsiet gatavi patiesi interpretēt Manu Likumu? Kad šī cilvēce pārstās pārkāpt un sagrozīt 

Manus baušļus? 

63 Es piedāvāju jums šo laiku, lai pārdomātu garīgās mācības, kas jums ir atklātas kopš vissenākajiem 

laikiem. 

64 Atbrīvojieties no ieradumiem, netikumiem, māņticības, tradīcijām, fanātisma un elkdievības. Es 

gribu redzēt jūs šķīstus, lai jūs varētu garīgi pilnveidoties, Es gribu redzēt jūs pazemīgus, lai Mana gaisma 

varētu spīdēt jūsos. 

65 Tāpat kā kādreiz Jeruzāleme un Roma bija apsolījuma un žēlastības avoti tautai, kur Kungs darīja 

sevi zināmu, tā arī es esmu uzticējis šai trūcīgajai un pazemotajai tautai augstu misiju šim laikam. Viņai 
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jābūt gatavai, jo gan atbalss par Manu parādīšanos, gan baumas par Maniem brīnumiem, gan liecinieku 

dedzība pievērsīs cilvēku uzmanību viņai. 

66 Vispirms nāks nabagi, nezinātāji, trūcīgie, bezdievīgie, kalpi, izsalkušie un alkstošie pēc taisnības, 

bet vēlāk nāks šaubītāji, meistari, zinātnieki. 

67 Vērojiet un lūdzieties, esiet gatavi lielo ļaužu pūļu atnākšanai. Esiet modri savos darbos, lūdzieties 

savas guļamistabas klusumā vai kur vien jūs pārsteigs jūsu savienības ar Mani brīdis, un tur Es būšu ar 

jums. 

68 Es neesmu jums teicis, lai jūs norobežotos no saviem pienākumiem pasaulē, bet gan lai novērstos 

no tā, kas nav saskaņā ar likumu, tas ir, lai no savas dzīves izņemtu to, kas nav vajadzīgs, kas ir 

nelietderīgs, un lai mēreni izmantotu to, kas ir atļauts. 

69 Ko jums ir devusi jūsu brīvā griba, ja esat to izmantojuši, lai tiektos pēc materiālām baudām un 

meklētu tās? - Tikai sāpes un vilšanās. 

70 No Jaunās Jeruzalemes es skatos uz šo cilvēcību, bet tā mani nesajūt. Daži, kas Mani ir gaidījuši, 

un citi, kas Man seko, zina, ka Es atkal esmu atnācis kā Svētais Gars un ka pašlaik Es uzrunāju viņus ar 

cilvēka prātu. Vai jūs zināt, kā es atrodu pasaules tautas? - Cilvēku maldināti, vīlušies. Neviens vairs 

nelūdz otru, jo zina, ka viņam nav ko gaidīt no tuvākā mīlestības, un zina, ka viņa roka ir tukša. Tagad 

valda materiālisms, un no visa, kas ir labs un augsts, ir palicis tikai ļoti vājš gaismas atspulgs. 

71 Jūs brīnāties, ka Es ar jums šādi runāju, un domājat, ka Es esmu pret jums stingrs un prasīgs; uz to 

Es jums saku, ka jūsu attīstītajam garam ir jāpiedāvā Man labāka raža nekā tā, ko jūs Man šodien rādāt. 

72 Vai jums nešķiet, ka cilvēces dalījums tautās un rasēs ir kaut kas primitīvs? Vai jūs nedomājat, ka, 

ja jūsu civilizācijas attīstība, ar kuru jūs tik ļoti lepojaties, būtu patiesa, tad vairs nevaldītu vardarbības un 

ļaunuma likums, bet visu jūsu dzīvi pārvaldītu sirdsapziņas likums? - Un jūs, tauta, neizslēdziet sevi no šī 

sprieduma, jo pat jūsu vidū es atklāju cīņas un šķelšanos. 

73 Jau kopš seniem laikiem Es jums esmu runājis par tiesas spriedumu, un šis ir laiks, par kuru 

pravieši stāstīja kā par vienu dienu. 

74 Tava Dieva Vārds ir karaļa Vārds, un tas neatkāpjas. Kāda nozīme tam, ka ir pagājuši tūkstošiem 

gadu? Tēva griba ir nemainīga, un tā ir jāpilda. 

75 Ja cilvēki ne tikai ticētu Manam Vārdam, bet arī zinātu, kā modināt un lūgt, viņi nekad nebūtu 

pārsteigti, bet viņi ir neticīgi, aizmāršīgi, neticīgi, un, kad nāk pārbaudījums, viņi to piedēvē sodam, 

atriebībai vai Dieva dusmām. Uz to es jums saku, ka par katru tiesas procesu tiek paziņots iepriekš, lai jūs 

varētu tam sagatavoties. Tāpēc jums vienmēr jābūt modriem. 

76 Plūdi, pilsētu iznīcināšana ugunsgrēkā, ienaidnieku iebrukumi, sērgas, mēris, mēris, bads un citi 

pārbaudījumi tika pareģoti visām zemes tautām, lai jūs sagatavotos un nebūtu pārsteigti. Tāpat kā 

šodien, Dieva mīlestības vēsts vienmēr ir nolaidusies, lai cilvēki modinātos, sagatavotos un nostiprinātos. 

77 Caur gara dāvanām un spējām, kas piemīt cilvēkam, Mani vēstījumi sasniedz viņa sirdi. Šīs 

dāvanas ir šādas: garīgā vīzija, priekšnojauta, intuīcija un pravietiskais sapnis. 

78 Kāpēc tad vairumā gadījumu pārbaudījumi jūs piemeklē bez sagatavošanās? - Tas nav tāpēc, ka es 

neesmu jums nosūtījis vēsti, bet gan tāpēc, ka jums trūkst lūgšanas un garīgās pilnveidošanās. 

79 Es jums esmu teicis, ka visai cilvēcei tuvojas ļoti liels pārbaudījums, tik liels, ka nekas līdzīgs tam 

nav bijis visu gadsimtu un gadsimtu vēsturē. Tagad jums jāsaprot, ka Es runāju uz visām jūsu sirdīm, sūtu 

jums vēstījumus un brīdinājumus dažādos veidos, lai cilvēki pārdomātu un būtu modri attiecībā uz Manu 

Likumu, līdzīgi kā gudrās jaunavas no Manas līdzības. 

80 Vai cilvēki un dažādas pasaules tautas Mani uzklausīs? Vai šī tauta klausīsies Mani, kam Es daru 

Sevi zināmu šādā veidā? Es vienīgais zinu, bet Mans kā Tēva pienākums ir Savu bērnu ceļā nodrošināt 

visus līdzekļus viņu pestīšanai. 

81 Cilvēki, neaizmirstiet šo vārdu, neaizmirstiet un neaizveriet savas sirds durvis Manam mīlestības 

aicinājumam. Esiet šīs gaismas vēstneši, sūtot savas domas kā garīgus vēstījumus savu brāļu prātiem. 

82 Tagad jūs labāk sapratīsiet, kāpēc es visu laiku atkārtoju: "Vērojiet un lūdzieties". 
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Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 25  
1 Elijas Gars ir pamodinājis jūs kā debesu zvans, lai jūs nāktu uzklausīt Manu Vārdu. 

2 Jūsu sirds ar nepacietību jautā: Kāds būs tas ēdiens, ko Tēvs dos mums nobaudīt šajā dienā? Kāda 

būs šīs dienas mācība? 

3 Patiesi Es jums saku: kāda sieviete atstāja smagi slimu cilvēku savās mājās, lai dzirdētu Mani. Viņai 

Es saku: Kad tu atgriezīsies savās mājās, slimnieks atstās gultu, un viņš pats atvērs tev durvis, lai atnestu 

tev labo vēsti, ka viņš ir izdziedināts; jo ikvienam, kas atstāj zemes mantu, lai būtu kopā ar Mani, būs 

kāds, kas pieskatīs to, kas atstāts, un tas esmu Es. 

4 Es skatos uz tiem, kas, ciezdami lielas sāpes, klusībā izlej asaras, nekrītot izmisumā un neklusējot 

pret Mani. Viņi pazemīgi pieņēma savu pārbaudījumu, zinot, ka, lai sasniegtu Manu valstību, ir jāiegūst 

nopelni. 

5 Es redzu jūs visus dažādos cilvēciskās cīņas ceļos, un tur Es esmu pārtapis par svētceļnieku, kas 

šķērso jūsu ceļu, lai pajautātu jums: "Kurp tu ej?" Un, kamēr vieni Man atbild: "Meklējam klusumu," citi 

Man saka: "Mēs meklējam maizi." Tad Skolotājs dodas uz priekšu, lai piezvanītu pie durvīm, pie kurām jūs 

klauvēsiet, lai jūsu brāļi jūs uzņemtu ar labdarību un labu gribu. Tāpēc, kad jūs pieklauvējat, jūs redzat, ka 

sirdis, kas bija no akmens, ir saviļņotas; jūs atpazīstat Manu klātbūtni un sakāt Man: "Kungs, tik liela ir 

žēlastība, kas Tev ir ar mums?" 

6 Pārbaudījumi, ar kuriem jūs sastopaties savā dzīves ceļā, nav nejaušība, Es esmu sūtījis tos jums, 

lai jūs varētu iegūt nopelnus. Neviena koka lapiņa nekustas bez Manas gribas, un Es esmu gan lielajos, 

gan mazajos radīšanas darbos. Vērojiet un lūdzieties, lai jūs saprastu, kādus augļus jums jānovāc no katra 

pārbaudījuma, lai jūsu izpirkšana būtu īsāka. Ņemiet savu krustu ar mīlestību, un Es liku jums pacietīgi 

nest savu izpirkšanu. 

7 Šī ir trešā reize, kad es jums no jauna saku: "Mīliet cits citu!" Bet ne tikai starp cilvēkiem, bet no 

vienas pasaules uz otru. Jūs mīlēsiet un būsiet žēlsirdīgi pret tiem, kas ir Garā, jo arī viņi ir jūsu brāļi. 

8 Cik tālu ir tas laiks, kad jums tika teikts: "Kas ar zobenu nogalina, tas no zobena iet bojā". "Ar 

lauci, ar ko mēra, ar to mēros tevi." Šodien es jums saku: Patiesi nožēlojiet grēkus, nomazgājiet savus 

traipus ar žēlsirdības, piedošanas un mīlestības darbiem. 

9 No visiem ceļiem Es esmu jūs aicinājis, lai dotu jums vienu mācību. Pie Mana galda nekad nav bijis 

ēdiena, no kuriem daži būtu labāki par citiem; vienu maizi un vienu un to pašu vīnu Es esmu piedāvājis 

visiem. Pie Mana galda ir sēdējuši gan kungi, gan izstumtie, gan bagātie, gan nabagi, gan grēcinieki, gan 

dievbijīgie. Es esmu saņēmis gan tos, kas ir dzīvojuši godīgi, gan tos, kas nāk ar aptraipītu garu. To es jums 

mācu, lai savā dzīves ceļā jūs nekad nepatiktu nevienam no saviem brāļiem. 

10 Esiet pazemīgi pret tiem, kas jūtas pārāki, un tas, kurš pazemojas jūsu priekšā, jo uzskata sevi par 

mazāku, lai saprot, ka viņš nav mazāks par jums. 

11 Lai saprastu mīlestības bezgalīgo spēku, ir nepieciešams praktizēt Manu mācību. Mīlestība ir 

dziedinošais spēks, kas pārvērš grēcīgo cilvēku par Manu mācekli. Mīlestība ir mūžīgās dzīves būtība. 

12 Daži Man jautā: kāpēc ir nepieciešams runāt ar mums šādā formā, lai vadītu mūs pa gara 

attīstības ceļu? - Patiesi es jums saku: Šis vārds, ko jūs dzirdat, ir grāmata, kurā ir ietverta Mana gudrība. 

13 Kāpēc es esmu atvēris šo grāmatu jūsu priekšā? - Atklāt cilvēkam daudzus noslēpumus, ienest 

gaismu viņa nezināšanas tumsā. 

14 Patiesībā Es jums saku, ka varas vīri nespēj visu, zinātnieki nezina visu un teologi patiesi nepazīst 

Mani. 

15 Tāpēc Es esmu nācis pie cilvēces kā Skolotājs, lai apgaismotu jūsu prātus, lai jūs varētu saprast 

lielās atklāsmes, ja vien jūs nepretendējat uz Manas gudrības augstumiem, bet ieejat Manā svētnīcā ar 

cieņu un pazemību. Tas, kurš tā ieies, tiks Manis vadīts, ciktāl tā būs Mana griba, un viņš nekad 

nepiedzīvos ciešanas. 

16 Iedziļinieties šī laika zinātnē - tās augļi ir rūgti, jo cilvēki gribēja iedziļināties Manos noslēpumos 

bez bijības, un cik daudzi, atklājuši visuma brīnumus vismazākajā daļā, apšaubīja, ka pastāv Visvarenība, 
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kas visu ir radījusi. Tie ir tie, kas tic tikai tam, ko viņi redz un ko viņi satver ar savām rokām, bet visu, kas ir 

ārpus viņu izpratnes, viņi noliedz. 

17 Zināšanas, kas ir ārpus jūsu intelekta un materiālisma, ir tās, kuras Es jums mācu, lai jūs varētu 

sasniegt savu garīgo pilnību. 

18 Sagatavojieties, cilvēce, lai jūs varētu atbrīvoties no rūgto augļu ēšanas, ko jums gatavo zinātne. 

Es vienmēr esmu nācis, lai atklātu jums patiesās dzīves noslēpumu. 

19 Otrajā Laikā Mani dzirdēja lieli pūļi, tūkstošiem slimu cilvēku tika dziedināti ar Manu pieskārienu, 

dzirdot Manu glāstošo Vārdu vai kad uz tiem pavērās Mans mīlošais skatiens. Daudzi no viņiem Mani 

mīlēja un atzina, lai gan ne visi Man sekoja, jo tikai divpadsmit Mani pavadīja līdz galam. Viņu vārdi ir 

nemirstīgi, pateicoties viņu atstātajam pilnības, tikumības un upurēšanās piemēram. Bet viņi nebija 

pilnīgi, kad es viņus aicināju; ja viņi tādi būtu, es nebūtu aicinājis viņus mācīt. 

20 Starp jums Es atrodu tikpat maz taisnu un nevainojamu, bet jūs varēsiet mainīties un darīt lielus 

darbus, pateicoties Manai pamācībai. Grūta ir cilvēces sirds, bet Es apgaismoju jūs ceļā, lai jūs varētu 

virzīties uz priekšu. 

21 Otrajā laikmetā, kad Mani apustuļi bija izkaisīti pa visu pasauli, Pēterim, saskaroties ar cilvēku 

vajāšanām, cietsirdību un skarbumu, bija bezkaislības brīži, un, kad viņš gribēja bēgt no Romas, lai glābtu 

savu dzīvību, viņš ieraudzīja Jēzus figūru, kas ar krustu uz pleciem virzās uz pagānu pilsētu. Pēteris jautāja 

savam Skolotājam: "Kur Tu ej, Kungs?" Uz to Jēzus atbildēja: "Es nomiršu par jums no jauna." Raudādams 

Pēteris piedāvāja savam Kungam atgriezties grēcinieku plecos, lai glābtu tos, pat par Savu asiņu un 

dzīvības cenu, lai mirtu tāpat kā Viņa Skolotājs. 

22 Tādēļ Es jums saku: negaidiet, ka Mani aiziešanas 1950. gads pārsteigs jūs nesagatavotus un 

nespēcīgus, jo, ja jūs šādā veidā ķersieties pie Manas Mācības izplatīšanas, jums nāksies izmist. 

23 Tad jūs meklēsiet Manu Vārdu, lai jūs stiprinātu, bet jūs to neatradīsiet. Šodien, kad Es joprojām 

jūs mācu, jūs sāksiet praktizēt Manas mācības. Atjaunojiet sevi, speriet soli garīguma virzienā. Es jūs 

iedrošināšu ar darbiem un brīnumiem, un jūs būsiet pārsteigti par lielajām atklāsmēm, ko Es jums došu 

no gara garam. Es pārsteigšu zinātniekus, kas saistīti ar matēriju, atklājot viņiem garīgā esamību. Viss, ko 

viņi ir noliedzuši, bet kas tomēr pastāv, būs viņu iecerēts. Tad pamodīsies zinātkāre, ambīcijas, lai pētītu 

aizsaulē esošo, un tas būs laiks, kad parādīsies Mani sūtņi un mācekļi, lai izskaidrotu visu, ko Es jums 

esmu atklājis, un neļautu cilvēcei veidot sektas un teorijas par Manām jaunajām atklāsmēm. 

24 Šodien ir laiks ieklausīties, pārdomāt. Bet, ja ir pienācis brīdis doties pie cilvēkiem un tautām, bet 

daži no jums nevarēs to darīt, neuztraucieties, jo tur, kur dzīvojat, jūs varēsiet darīt daudzas lietas. 

Atstājiet saviem bērniem nest Labo vēsti uz tālām vietām. Atcerieties, ka Es jums esmu teicis, ka "pirmie 

būs pēdējie un pēdējie būs pirmie". 

25 Šodien ļaužu pūļi nāk uz Manu mācību; tie, kas visvairāk cieš, kas ir izslāpuši un slāpst pēc 

taisnīguma, kas sapņo par dzīvi mierā, paliek, lai turpinātu klausīties Manu Vārdu. 

26 Starp šiem nabadzīgajiem, neizglītotajiem un vienkāršajiem cilvēkiem Es pamazām meklēju tos, 

caur kuriem Es jums dodu Savu Vārdu. 

27 Visu laiku Dievišķais Skolotājs atgriežas pie jums, lai savienotos ar cilvēci un šajā formā vadītu 

garu pretī jaunai dienai. 

28 Sagatavojiet savus prātus, lai jūs varētu pareizi pētīt Manu Vārdu. Es jau esmu jums teicis, ka tieši 

spirituālisti būs tie, kas sniegs pareizu interpretāciju mācībām, kuras jūsu Kungs jums ir atklājis šajā laikā 

un pagātnē. Tas, kurš lasa Manu Grāmatu un veic izmeklēšanu garīgajā nozīmē, būs tas, kurš tuvosies 

patiesībai. 

29 Lai jums izdotos patiesi izskaidrot šo mācību, jums pirms tam būs jācīnās savā starpā, un dažkārt 

jūs pat nonāksiet apjukumā; bet, kas savā iekšējā nemierā vēro un lūdzas un uzticas Man, tas sajutīs, ka 

viņa garā ienāk miers un klusums. 

30 Vēja izraisītais vējš liks kokiem nomest savus nokaltušos augļus un nokaltušās lapas, līdz tie 

atbrīvosies no netīrumiem. Vai jūs nezināt, ka rīt, kad vairs nedzirdēsiet šo vārdu, jūs paliksiet vieni uz 
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ceļa un mācīsiet saviem brāļiem to, ko esat iemācījušies no Manis? Es vienmēr būšu katrā no jums, 

Skolotājs sagatavos ceļu, un māceklis pildīs savu misiju. 

31 Es jums apsolīju iedegt cilvēkos gaismu, lai visi zinātu un saprastu Manas Mācības atklāsmes, un 

šis ir laiks, kad šis apsolījums ir piepildījies; šis ir laikmets, ko cilvēks nezināja gaidīt, jo viņš aizbēga 

zinātnes dzīvē, no kuras viņš izveidoja jaunu pasauli un kurā gari ilgojās pēc Manas Atgriešanās, jo viņi 

zināja, ka Mana Mācība viņiem ir viņu brīvība, viņu garīgais pacēlums un ka caur to viņi sasniegs mieru. 

32 Daži šo stundu ir gaidījuši, dzīvodami "garīgajā ielejā", citi ir gaidījuši brīnumu kā šīs zemes 

iedzīvotāji. Svētīgi tie, kas, tāpat kā gudrās jaunavas no līdzības, zina, kā gaidīt ar degošu lukturi. 

33 Arī otrajā laikmetā gari ar nepacietību gaidīja Mesijas atnākšanu - vieni no materiālās pasaules, 

citi no garīgajām mājvietām, jo Kristus ir vārti, atslēga un ceļš, un gari to zina. 

34 Manī ir spēks atmodināt cilvēces garu, un patiesi, Es jums saku, ka šī Stunda tuvojas, un nebūs 

neviena, kas nedrebētu no Mana aicinājuma. Daži pamodīsies no materiālisma, kas viņus bija 

iemidzinājis, citi - no asins un baudu reibuma, vēl citi - no savas nezināšanas miega, kura tumsas un 

fanātisma nakts bija ļoti liela. 

35 Brīdī, kad cilvēkā iedegsies garīgā gaisma, no gariem atskanēs lūgšanas, un viņi jautās savam 

Kungam, kas viņiem jādara, lai būtu Viņam patīkami un tādējādi varētu tuvoties Viņa klātbūtnei. 

36 Mācekļi, iedziļinieties Manā Vārdā, un jūs atradīsiet gudrību tā garīgajā nozīmē, lai jūsu gars 

varētu mācīties Tēva mīlestības mācību, jo tieši jūsu gars ir tas, uz kuru Es runāju, kuru Es mācu un 

sagatavoju augstākai dzīvei. 

37 Jūs jau zināt, ka ķermenis ir tikai instruments garam; pierādījums tam ir tas, ka tas ir mirstīgs un 

ātri bojājas; savukārt garam ir lemta mūžība. 

38 Cik nezinoša par garīgajām mācībām ir šī cilvēce, un tas ir tāpēc, ka viņiem Mans Likums un Mana 

Mācība tiek piedāvāta tikai kā morāles doktrīna, lai viņiem palīdzētu, nevis kā ceļš, kas ved viņu garu uz 

pilnīgām mājām. 

39 Dažādas reliģijas ir iesējušas cilvēku sirdīs viltus bailes no garīgām zināšanām, kas ir likušas tiem 

bēgt no Manām atklāsmēm un arvien vairāk grimt nezināšanas tumsā, kā iemeslu minot to, ka garīgā 

dzīve ir necaurredzams noslēpums. 

40 Tie, kas to apgalvo, melo. Visas atklāsmes, ko Dievs ir devis cilvēkam kopš cilvēces pirmsākumiem, 

ir runājušas par garīgo dzīvi. Tā ir taisnība, ka Es jums nebiju devis visu Savu mācību, jo jūs nevarējāt zināt 

visu, bet tikai tad, kad būs pienācis laiks; bet ar to, ko līdz šim ir atklājis Tēvs, ir pietiekami, lai jūs iegūtu 

pilnīgas zināšanas par garīgo dzīvi. 

41 Mīļotā tauta: Sauciet šo laiku par laimīgu, jo tajā jūs esat piedzīvojuši sava Kunga apciemojumu, 

un, ja jūs vēlaties atzīmēt šo lielo notikumu ar datumu, ņemiet par to 1866. gadu, kad Elija jums 

apstiprināja, ka tuvojas Mana Klātbūtnes stunda starp šo tautu. Kopš tā laika Es esmu izvēlējies Savus 

mācekļus, lai tie uzticīgi sekotu Man šajā ceļā. 

42 Vai jūs vēlaties Man sekot, vai vēlaties piederēt pie Maniem mācekļiem? - Sekojiet Man ar tādu 

lēnprātību un paļāvību, ar kādu Pēteris, Andrejs, Jēkabs un Jānis sekoja Man, atstājot savus mīļotos, 

laivas un tīklus, lai kļūtu - kā Es viņiem teicu - par cilvēku zvejniekiem. 

43 Šodien Es gatavoju tautu, kas liecinās par Manu patiesību. Caur ko gan Es sevi atklāsim pasaulē, ja 

ne caur Saviem mācekļiem? 

44 Es vēlos, lai jūs dziļi iedziļinātos Manā Vārdā, pirms dodaties pa piepildījuma ceļu. Sagatavojieties, 

jo vīrieši ir stipri savā pārliecībā. Attīstiet sevi gan domās, gan vārdos un darbos; tad jums nebūs no kā 

baidīties. 

45 Jā, Mana tauta, Es jau tagad redzu, ka jūs cenšaties praktizēt Manu mācību, dzīvot saskaņā ar 

Manu Likumu, lai ar saviem darbiem būtu Man patīkami. Skolotājs svētī un mudina jūs neatlaidīgi 

atjaunoties, lai jūs varētu sasniegt garīgo pilnveidošanos. 

46 Pēc Mana Vārda izbeigšanās jūs darīsiet to pašu, ko darīja Mani otrās ēras apustuļi: viņi pulcējās, 

lai lūgtos, un šādā veidā viņi saņēma Dievišķo gaismu, kas vadīja katru viņu soli. Ar garīgās lūgšanas 

palīdzību, ko es jums mācīju, viņi nonāca sadraudzībā ar savu Kungu, iedrošinājās Viņa klātbūtnē un 
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saprata, kāda ir viņu Skolotāja griba. Tagad jūs sapratīsiet, kāpēc Es tos izmantoju par Savas Baznīcas 

pamatu. - Jūs zināt, ka es vēlos uzcelt jaunu templi. Kas veidos šīs svētvietas pamatus? - Es izraudzīšos 

stipros, uzticīgos tikumos, saprotošos un izpalīdzīgos, jo viņu piemērs būs atdarināšanas vērts. 

47 Jūsu Tēva dziļo noslēpumu kambaris ir gatavs pārpildīt Viņa tēvišķo mantojumu cilvēku prātos. 

48 Jūsu tautā Es esmu piepildījis Savu apsolījumu atgriezties pie cilvēces, bet tādēļ tiem, kam ir dota 

žēlastība klausīties Manu Mācību, nav jājūtas priviliģētiem pār pār pārējo cilvēci, jo Mana Vārda garīgā 

nozīme laikus sasniegs visas sirdis un sacīs tām: Esiet laipni gaidīti, Mani bērni, kas nenogurstoši nākat 

Manā klātbūtnē, lai klausītos Manu Vārdu. Jūs esat mācekļi, kas izraudzīti no lielā daudzuma, kas ir nākuši 

pie Manis, un jūsu ticības pilnā sirds, stingri ticot šai manifestācijai, pieņem Manu Vārdu un Manas 

mācības kā patiesības sēklas. 

49 Jūs atnācāt ar ciešanu un nepilnību nastu, izsalkuši un izslāpuši pēc miera un maiguma, un 

Skolotāju neatturēja jūsu apgānījumi, lai Viņš neapsēdinātu jūs pie sava galda un nesagatavotu jums 

labāko maltīti. Tu stāstīji Tēvam par visu savu dzīvi un ceļa līkločiem, parādīdams sava gara kailumu, kura 

drēbes vētrainie vēji bija saplēsuši. Aizkustināts, Tēvs aizveda tevi pie strūklakas, kur tu nomazgāji savus 

traipus. Viņš jums deva jaunas un tīras drēbes, un, kamēr jūs sēdējāt ap Viņu, Viņš jums deva pirmās 

mācības, kas jums bija kā skūpsts, kā glāsts un kā dziedinoša balzama piliens. 

50 Tā Es sāku veidot katra mācekļa sirdī Savu gudrības un mīlestības grāmatu, kuru jums nekad 

nevajadzētu aizvērt, jo tās saturs nav tikai jūsu. Tās lappusēs ir spēks jūsu pārbaudījumiem un gaisma, kas 

iznīcina nezināšanu. 

51 Es nāku pie jums, jo jūsu brāļi, kuriem ir zināšanas, ir slēpuši patiesību no cilvēces un piepildījuši 

savas sirdis ar egoismu. Es jums nepārdodu ne Savu mīlestību, ne Savu vārdu, ne Savus labumus. Es tikai 

gaidu, lai jūs būtu gatavi doties uz provincēm un ciemiem, lai nestu brāļiem Manu Labo Vēsti par Manu 

Doktrīnu, jo visā pasaulē ir cilvēki, kas gaida Manu atnākšanu. Es gribu, lai jūs būtu pietiekami stipri, lai 

līdz 1950. gadam sāktu cīņu, kad Es pārtraucu sazināties ar Sevi šajā formā. 

52 Es esmu jūs aizvedis prom no fanātisma un elkdievības, lai piepildītu jūsu sirdis ar Manas mācības 

būtību, lai jūs varētu pacelties pie sava Kunga un piedāvāt Viņam tīru, garīgu un vienkāršu pielūgsmi. Es 

gribu, lai jūs mācītu savus brāļus tā, kā es esmu mācījis jūs. 

53 mācekļi, esiet vienoti, kad dabas spēki plosās. Tad jūsu labo darbu, pacēluma, ticības un 

vienotības dēļ Es jūs apbērsīšu ar saviem brīnumiem, kas būs liecība neticīgajiem, ka Es esmu ar jums. 

54 Atklāsmes, kuras glabā manu dziļo noslēpumu kambaris un kuras ir saglabātas jums, joprojām ir 

noslēpums, jo jūs vēl neesat tās nopelnījuši. 

55 Nav tālu tā diena, kad es pārtraukšu runāt ar jums šādā veidā; es gribu, lai jūs līdz tam laikam būtu 
sagatavoti, lai nebūtu neviena mācekļa, kas nezinātu, kā lūgt Kungu. 

56 Dzīves pārbaudījumi nocietina jūsu garu; neiebiedrojieties pret tiem, ne nolādējiet tos, jo vēlāk, 

kad vētra beigsies, jūs raudāsiet ar skumjām par to, ka esat Mani apvainojuši ar savu neuzticību. 

Atcerieties, ka Es jums esmu devis ieročus, lai jūs zinātu, kā sevi aizstāvēt - tā ir lūgšana un ticība. 

57 Lūdzieties, un, ja vētrai, kas plosās jūsu mājās, izdosies iestumt to durvis, - patiesi, es jums saku, 

jūsu lukturīša liesma, šķietami vāja, neizdzisīs. 

58 Kad tu redzi, ka tie, kurus tu esi pievērsis, atkāpjas no pareizā ceļa un ar nicinājumu noraida maizi, 

ko tu viņiem esi piedāvājis, tavu sirdi pārņem skumjas, un tu skumji atnāc pie Skolotāja, lai kopā ar Viņu 

izkliedētu savas bēdas. Bet Skolotājs jums saka: Ja šo cilvēku soļus vada nepateicība, tad nebaidieties, 

ļaujiet viņiem aiziet, sargājiet un lūdziet par viņiem; bet, ja viņi ir jūs pametuši, jo viņiem trūka jūsu rūpju 

un piemēra, tad jums par to būs jāatbild Manā priekšā. 

59 Ja vieni izmetīs maizi un aizies prom, citi nāks un savāks maizes atlikumus, un kopā ar viņiem viņi 

sasniegs mieru un laimi. Tie, kas aizies, atgriezīsies, meklējot Manus "strādniekus", jo tuksnesī tos 

nomocīs bads un slāpes. Jūs, kas neesat sūtīti tiesāt savu brāļu vainas, pieņemiet viņus ar labu gribu. Tev 

būs dziedināt to, kas nāk pie tevis slims, un pabarot to, kas nāk izsalcis. 

60 Ja viņi nepareizi novērtē tevi, kad esi viņiem sniedzis savu palīdzību, piedod viņiem. Es būšu tas, 

kas tiesās viņu lietu. 
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61 Jūsu garīgā pagātne jums ir noslēpums, tādēļ Es jums saku, lai jūs lēnprātīgi pieņemat savus 

pārbaudījumus, jo jūs atrodaties tiesas un garīgās izpirkšanas laikā. 

62 Laiki, kad jūs nācāt pasaulē, lai baudītu godu, baudas un priekus vai krātu bagātības, ir pagājuši; 

šodien jūs dzīvojat pazemībā, lai šķīstītos, lai caur pārbaudījumiem paceltos (garīgi) un kalpotu savam 

Skolotājam, būdami noderīgi saviem līdzcilvēkiem. 

63 Rakstiet savā sirdī grāmatu par saviem labajiem darbiem, un tā dos jums mieru šajā dzīvē un 

bezgalīgu laimi mūžībā. 

64 Ja kāds uzkrāj bagātības apmaiņā pret Manu Vārdu un Manām dāvanām, Es jums vēlreiz saku, kā 

otrajā laikmetā: drīzāk kamielis izies cauri adatas acij, nekā ieies debesu valstībā. Cik nopelns ir redzēt 

kopā ar Mani tos, kas agrāk baudīja zemes atzinību, slavu un ērtības, bet šodien pilni lēnprātības un 

pazemības seko Maniem soļiem. 

65 Starp jums ir daži, kurus Es esmu pārbaudījis kā Ījabu. Jo Mana griba nav, lai gari iegrimtu 

slinkumā; Es gribu, lai tie būtu centīgi dzīves ceļā. 

66 Katram no jums pienāks brīdis, kad Tiesneša balss viņu izjautās ne tikai par vārdu, ko Es jums kā 

Skolotājs esmu atstājis, bet arī par to, ko jūs esat darījuši, pildot savu uzdevumu. 

67 Attīstiet savas garīgās redzes, intuīcijas un nojautas dāvanas, lai jums būtu dots atpazīt simbolā 

pārbaudījumu, kas jūs satrauc, un spētu ar savu lūgšanu to pārvarēt. 

68 Ļaujiet Manam Vārdam jūs vadīt, jo jūs jau esat pārliecināti, ka Es jums to dodu jūsu labā. 

69 Šīs mācības jums šķiet jaunas, jo jūs tās bijāt aizmirsuši, bet tagad, Trešajā Laikā, Es jums tās dodu 

no jauna. Es jums esmu sagatavojis lielu darba lauku, uz kuru jūs aicinu, lai jūs iemācītos sēt mūžības 

sēklas, ko Es jums uzticu. 

70 Es mācu Savus jaunos mācekļus, lai ar savu ticību un mīlestību viņi iegūtu varu pār miesas un gara 

slimībām un pār radības elementiem. 

71 Saprotiet, ka jums vairs nav aktuāli dzīvot neziņā; šodien jūs dzīvojat gaismas, lielo atklāsmju 

laikmetā, ko jums piedāvā Mana Mācība. Vai varat iedomāties, kādu gudrību jūs būtu ieguvuši, ja jau no 

pirmajām reizēm būtu praktiski pielietojuši Manu mācību, pildot Manu Likumu? Bet jūs esat nodevušies 

pasaules baudām un tādējādi apstājušies garīgās attīstības ceļā. Tāpēc šodien, kad Es esmu atnācis ar 

Savu jauno mācību, tā šķiet dīvaina, nesaprotama un ārpus jūsu dzīves veida. Bet ar vienu vien pārdomu 

par Manu mācību pietiks, lai jūs atzītu Mana Vārda patiesību. Tad jūs sapratīsiet, ka dīvaina ir nevis Mana 

mācība, bet gan jūsu dzīvesveids, kas ir ārpus Mana likuma. 

72 Nāciet uz Manas darbības lauku, atcerieties Manu mācību, ko bijāt aizmirsuši, iznīdējiet visu slikto 

sēklu, tad Es jums parādīšu mācību, ko līdz šim neesat atzinuši. Šādā veidā Es jūs atbrīvosim no 

stagnācijas, no fanātisma, lai jūs varētu sākt patiesu dzīvi, tādu, kādu jums vajadzēja dzīvot jau no 

radīšanas sākuma. 

73 Vai redzat, cik vienkāršs ir šis vārds, kas uzplaukst no vārda starpnieku lūpām? Patiesi, Es jums 

saku: savā vienkāršībā tā nesīs cilvēkiem gaismu, lai viņi saprastu Manas atklāsmes, ko viņi nav spējuši 

saprast ar zinātnes un teoloģijas palīdzību. 

74 Labie mācekļi, neatlaidīgie un uzticīgie būs tie, kas sapratīs šo mācību. Arī viņi būs pazemīgi, bet, 

neraugoties uz savu vienkāršību, viņi pārsteigs savus brāļus ar savu interpretāciju gudrību. 

75 Mana tauta ne tikai runās par Manām mācībām, bet ar saviem darbiem mācīs cilvēcei, kā pildīt un 

ievērot Manu Likumu. Viņiem jāprot bez savtīguma atdot visu, ko viņi ir saņēmuši no sava Kunga, un 

jāparāda dedzība par viņiem uzticēto dārgumu patiesību un tīrību. 

76 Māciet savus brāļus ar labiem un cēliem darbiem. Atcerieties, ka arī šeit jums arvien vairāk un 

vairāk ir jāattīra savs gars, lai tas būtu cienīgs pāriet uz citu mājvietu savā garīgās attīstības ceļā. 

77 Ņemiet no Manas mācības nepieciešamo spēku, lai pakāpeniski novērstu šķēršļus, ar kuriem 

sastopaties savā ceļā. Jūs jau zināt, ka ierocis, kas uzvar visu, ir mīlestība. Liels prieks būs tam, kurš šajā 

kaujā izkļūs uzvarētājs un, uzvarējis kaujā, parādīs sevi Man kā uzvaras kareivi. 

78 Atcerieties, ka es esmu tas, kas jums devis mīlestības ieroci, un ka es arī esmu jūs mācījis cīnīties, 

lai uzvarētu lielajās kaujās. Ko tad jums meklēt citos veidos, ja Es jums dodu visu patiesības ceļā? 
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79 Es esmu Sevi darījis zināmu caur neizglītoto cilvēku prātiem, lai viņi varētu atsvaidzināt sevi ar 

Mana Vārda skaidrojumu. Man ir izdevies atvērt aklo acis patiesības gaismai, lai viņi, sajutuši, ka Kungs 

viņus mīl, varētu attīrīties no grēkiem. Vai jums kopš Otrā laikmeta nav apsolīts, ka pienāks diena, kad 

katra acs Mani redzēs? Kas ir šķīsts, tas Mani redzēs, un tā būs viņa alga; kas ir ar traipiem savā sirdī, tas 

Mani arī redzēs, un tā būs viņa pestīšana. Kas atver acis Manai Gaismai, tas iekļūst noslēpumā un zina 

Manu atklāsmju iemeslu. Nākotnē šis cilvēks stingri staigās Manas patiesības atziņā. 

80 Pareizi interpretējiet Manu pamācību, nedomājiet, ka Mans gars priecājas, redzot jūsu ciešanas uz 

zemes, vai ka Es atņemu jums visu, kas jums patīkams, lai iepriecinātu Sevi. Es nāku, lai jūs atzītu un 

ievērotu Manus likumus, jo tie ir jūsu cieņas un uzmanības vērti un to ievērošana jums nesīs mūžīgu laimi 

un mieru. 

81 Caur Jēzu es esmu jūs mācījis, ka jādod Dievam, kas pieder Dievam, un ķeizaram, kas pieder 

ķeizaram, bet šodienas cilvēkiem ir tikai ķeizars, un viņiem nav, ko piedāvāt savam Kungam. Ja jūs vismaz 

dotu pasaulei to, kas ir pareizi, jūsu ciešanas tajā būtu mazākas, bet "imperators" ir pieņēmis perversus 

likumus, padarījis jūs par saviem vergiem un atņem jums dzīvību, neko nedodot pretī. 

82 Redziet, cik atšķirīgs ir Mans Likums, kas ne paverdzina ne miesu, ne garu, pārliecina jūs tikai ar 

mīlestību un vada jūs ar labestību; viss, ko tas jums dod par velti, viss, par ko tas jūs atalgo un viss, par ko 

tas jums atlīdzina visā dzīves ceļā. 

83 Mācekļi, saprotiet un studējiet Manas mācības; Es izveidoju no jums tautu, kas būs Manas 

gudrības glabātāja, jo jums tiks sagatavoti visi lielie uzdevumi. Neizkrizdiet izmisumā pie pirmā trauksmes 

sauciena, meklējiet iespēju satikt to, kurš sevi sauc par jūsu ienaidnieku, un piedodiet viņam, mīliet viņu 

un pamāciet viņu ar Manu mācību. 

84 Es gribu, lai jūs būtu gatavi Manas aiziešanas dienai. Jūs visi zināt, ka 1950. gads ir diena, ko 

norādījusi Mana Griba, kad Es pārtraucu sazināties ar Sevi caur balss nesēja prātu, un, tā kā Mans Vārds 

vienmēr piepildās, šajā dienā beigsies šī manifestācija, kas jums iezīmēja Trešās Ēras sākumu. 

85 Nemēģiniet mainīt šo datumu un nekādā veidā nemēģiniet saglabāt Mana Vārda izpausmi šajā vai 

garīgajā pasaulē. Jau tagad Es jums saku, ka tie, kas tā gribēs rīkoties, vairs netiks apgaismoti ar Skolotāja 

gaismu. 

86 Kādēļ gan jums būtu jāizdara šāda apgānīšana, ja Es jums esmu paziņojis un apsolījis, ka pēc šī 

laika jūs apvienosieties ar Mani no gara uz garu, pat ja neesat bijuši balss nesēji? 

87 Šobrīd es jums arī saku, ka šī laika praviešiem ir pienākums sevi apbruņot, jo viņu uzdevums ir 

iepriekš brīdināt lielo ļaužu pulku par pārbaudījumiem, kas viņus gaida. Lielus pravietojumus es viņiem 

atklāju, lai viņi jums palīdzētu neiekrist kārdinājumos. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 26  
1 Mācekļi, uzklausījuši Manu mācību un izvērtējuši savu pagātni Mana Vārda gaismā, jūs esat garīgi 

sacījuši: "Neviena koka lapa nekustas bez Dieva gribas." 

2 Jūs tā domājat tāpēc, ka sākat saprast, ka pārbaudījumi, kurus pamazām iztukšojat kā rūgtu 

kausu, ir bijuši kā soļi, kas pamazām jūs pieveduši tuvāk dzīvības kokam, kur jūs gaida Skolotājs, lai dotu 

jums savu mantojumu. 

3 Kad jūs nonācāt pie Mana Vārda parādīšanās, jūs visi sev jautājāt, kāds ir Manas atgriešanās 

iemesls, un, dzirdot Manu sveicienu, kas jums saka: "Mans Miers lai ir ar jums!", tie, kas atzīst vērtību, 

kāda ir mieram, ir prieka pilni, bet tie, kas domā tikai par materiālo labumu iegūšanu, ar vilšanos sevī 

jautā Man, vai Es esmu nācis tikai tādēļ, lai jums piedāvātu mieru. 

4 Tie, kas tā domā, Mani neaizvaino, jo viņu neizpratne rodas no nezināšanas, un tieši ar šo tumsu 

Es esmu nācis cīnīties, apgaismojot garus ar Savas mācības gaismu. 

5 Sirdis, kuras šodien nocietinājušas kaislības un pārdzīvojumi, kas apbēdinājuši jūsu dzīvi, - 

saprotiet, ka jūs sasniegsiet mieru, kad būsiet sasnieguši garīgu pacēlumu. 

6 Miers garā runā jums par gaismu, par morāli, par tikumiem. Tas, kurš netiecas sasniegt šo garīgā 

pacēluma stāvokli, lai necer baudīt Manu mieru, jo viņš joprojām ir matērijas kaislību un viltus laimes 

sapņu tēlu gūsteknis, kuriem materiālā pasaule liek viņam noticēt. 

7 Tas, kuram riebjas materiālās baudas, uztur sevī karstu vēlmi pēc miera, tiecas pēc sava gara 

atbrīvošanas, tiecas sasniegt mērķi, kuram viņš ir radīts. 

8 Kopš cilvēces pirmsākumiem tikai retais ir meklējis mieru vai palicis mierā, kad to ir sasniedzis, jo 

cilvēks to meklē tikai tad, kad sāpes viņu ir uzvarējušas. Tāpēc jūs redzat, kā pēc katra jūsu necilvēcīgā, 

brālīgi netaisnīgā un netaisnīgā kara tūkstošiem cilvēku paceļas, alkstot pēc miera, ko viņi iepriekš nav 

novērtējuši, jo nav apzinājušies šīs dievišķās dāvanas vērtību. 

9 Jums jāsaprot, ka ne jau cilvēku zināšanas ir tās, kurās jūs atradīsiet iekšējo mieru, jo avots, no 

kura tas nāk, ir garīgs. Ar zeltu, cilvēcisko gudrību, zinātni un cilvēku spēku nepietiek, lai iegūtu šo 

žēlastību, kuru jūs iegūsiet tikai tad, ja darīsiet labus darbus un savā dzīvē virzīsieties pa mīlestības ceļu, 

ko jums rāda Mans Likums. 

10 Nebūs nekas pārsteidzošs tajā, ka cilvēki, kurus cilvēce sauc par zinātniekiem, kad tie seko Manām 

atklāsmēm un meklē Manu Mieru, ieņem "mazu bērnu" vietu, lai studētu pirmās mācības no Dzīvības 

Grāmatas. 

11 Neviens labāk par mani nezina, kādas bezgalīgas slāpes valda cilvēces vidū. Mana žēlastība ienāk 

katrā sirdī kā cerības stariņš, lai liktu tai sajust cīņas tuvumu, caur kuru tā sasniegs patiesu mieru un gara 

atbrīvošanu. 

12 Mana pamācība ir debesu bazūnes skaņas aicinājums, ko ir dzirdējuši tie gari, kuriem tā ir 

pasludinājusi, ka ir pienācis tiesas, izpirkšanas un arī izpirkšanas laiks. 

13 Viss bija pareģots, bet jūs izvēlējāties gaidīt, kad notikumi notiks, nesagatavojoties cīņai un 

brīvības izcīnīšanai. Jums trūka ticības, paklausības Manam mīlestības likumam, un šodien jūs raudat par 

savu vainu. 

14 Jums šķiet, ka pūļi, kas pulcējas, lai klausītos Manu Dievišķo mācību, ir lieli, bet cik mazi tie ir, ja 

salīdzinām tos ar jūsu brāļiem, kuriem ir liegts Mans Miers. 

15 Daudzos Es esmu ielicis Savu mieru; vieni zināja, kā to saglabāt, bet citi to atņem sev, tiklīdz vairs 

nedzird Manu Vārdu un atgriežas pie ikdienas ieradumiem. Tie ir tie, kas, atgriežoties pazemīgajā vietā, 

kur Es Sevi atklāju, jautā Man: "Kungs, kāpēc es atrodu mieru tikai tad, kad Tevi uzklausu, vai arī tas ir 

tikai šajās vietās?" Bet es viņiem atbildu: "Ja viņi ir atraduši mieru tikai tajā stundā, kad dzird Manu 

mācību, tad tas ir tāpēc, ka tikai tajā brīdī viņi attīra savu prātu no matērijas ietekmes un, atstājot aiz 

sevis šo sapulču telpu slieksni, atgriežas savā nepilnību, egoisma, kaislību, aizvainojuma un netikumu 

pilnajā dzīvē, neīstenojot dzirdētās mācības norādījumus; jo klausīšanās nav mācīšanās, un tikai tas, kurš 

studē Manu mācību un īsteno to praksē, varēs sevi saukt par Manu mācekli patiesībā, jo viņš vienmēr būs 
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garīgi sagatavots, lai saviem brāļiem rādītu piemēru, kā savu dzīvi vērst uz pareizā ceļa saskaņā ar Manu 

mācību. 

16 Šajā mācības vārdā jūs atradīsiet izpratni par morālo atbildību, ko esat uzņēmušies, saņemot savā 

sirdī Mana miera dāvanu, kas jums jādala ar saviem brāļiem. 

17 Saprotiet un apzinieties, cik bieži esmu jums teicis: Laipni lūgti pieticīgajā pulcēšanās vietā, kas ir 

kļuvusi par miera un lūgšanu namu, kur Es daru Sevi zināmu kā Skolotāju. 

18 Caur Manu Vārdu jūs esat sapratuši savu uzdevumu un izpirkšanas pienākumu, kas gulstas uz jūsu 

garu. Šodien jūs saprotat, ka, lai nāktu pie Manis, ir nepieciešams sasniegt šķīstību, kas padara jūs 

cienīgus ieiet taisno valstībā, kas ir jūsu garam apsolītā zeme. 

19 Ne visi, kas Mani klausās, ir kopā ar Mani, jo dažu domas ir tālas. No otras puses, ir arī tādi, kas ir 

fiziski attālināti, bet garā klātesoši. 

20 Tāpat kā jūs klauvējat pie Manām durvīm, arī Es esmu nācis pie jūsu durvīm, nevis lai kaut ko no 

jums prasītu, bet lai dotu jums to, kas jums vajadzīgs. 

21 Es dodu gaismu jūsu garam, jo redzu, ka tas vairs nevēlas palikt tumsā; tas vēlas pacelties pāri 

nezināšanai un matērijas kaislībām, tas vēlas ieraudzīt un saprast Tēvu un izzināt savas eksistences mērķi. 

22 Pamodieties, apzinieties laiku, kurā dzīvojat, lai tad, kad pienāks laiks, kad cilvēki gatavosies 

apgānīt un izdzēst ikvienu cilvēka sirds reliģisko kultu, viņiem nebūtu ko no jums atņemt, jo jūsu svētnīca 

un Dieva pielūgsme būs garīga. Tad jūsu gars varēs tieši savienoties ar Manu Dievišķību; tā būs tā 

atbrīvošana. 

23 Jūs dzīvojat pasaulē, kuru ir pārveidojusi cilvēces zinātne; šis ir tās laikmets, tās valdīšanas laiks. 

24 Cilvēki ir uzcēluši jaunu Bābeli, jaunu lepnības un iedomības torni. No tās augstuma viņi izaicina 

Manu varu un pazemo vājos. Patiesi Es jums saku: šādā veidā cilvēks pie Manis nenāks. Ne tāpēc, ka es 

noliedzu zinātni - galu galā tā ir gaisma, ko Es, Radītājs, esmu ielicis cilvēka prātā, - bet gan tāpēc, ka 

cilvēki to ir ļaunprātīgi izmantojuši. Es jums uzticēju zinātni kā koku, par kuru jums jārūpējas ar mīlestību, 

cieņu un dedzību, lai no tā augtu vislabākās garšas augļi, kas dod dzīvību. Vai jūs domājat, ka esat labi par 

šo koku rūpējies? - Apzinieties, ka tās augļi bija postoši un bēdīgi, ka tā vietā, lai dotu dzīvību, tā sēja nāvi. 

Cik aplama ir cilvēciskā zinātne, kurai vajadzētu kalpot cilvēkam! Tomēr Es to svētīju, jo tas ir Manu bērnu 

darbs. 

25 Materiālisms ir sagrābis cilvēci. Mans vārds ir izdzēsts no daudzu sirdīm, cilvēki aizmirst lūgties, 

kas ir garīgā forma sarunai ar Dievu. Mana mācība un Mans piemērs caur Jēzu ir aizmirsts, un tie, kas 

cenšas palikt nemainīgi Manā mācībā un pildīt Manu Bauslību, dara to ar elku kultu palīdzību un meklē 

Mani caur cilvēku radītām figūrām un tēliem. Vai tā ir jāpilda Mans likums? 

26 Daudzi ir padarījuši dabu par savu dievu, pielūdzot to kā radošu visa, kas eksistē, avotu. Bet 

patiesi Es jums saku: šī Daba, no kuras dzemdes ir cēlušās visas būtnes, materiālie spēki un dabas spēki, 

kas jūs ieskauj, nav Radītāja; to iepriekš ir ieplānojis un veidojis Dievišķais Radītājs. Tā nav ne dzīves 

cēlonis, ne iemesls. Es vienīgais, jūsu Kungs, esmu sākums un gals, Alfa un Omega. 

27 Cilvēces zinātnes koka ēna ir apvijusi cilvēci, lielākā daļa tās augļu ir saindējuši to, un tuvojas laiks, 

kad taisnības sirpis nogriezīs katru nešķīsto zaru un katru slikto augli. 

28 Kad cilvēks bija nevainīgs, viņa tīrības stāvoklis padarīja viņu par Tā Kunga žēlastības cienīgu. 

Viņam nebija vajadzīga zinātne, lai atrastu dzīvības līdzekļus, viņa acīm vai intelektam nebija jāpieliek 

pūles, lai iedziļinātos radības noslēpumos un atrastu gaismu, kas apgaismotu viņa zemes dzīves ceļu. 

29 Daba kā mīloša māte pielika savu krūtsgalu pie bērna lūpām, lai to pabarotu; bet bērns auga, un, 

dzīvības koka augļa ārējā skaistuma savaldzināts, tas izstiepa roku, atlauza to un nogaršoja, modinot savā 

sirdī un visā būtībā vajadzību un vēlmi pēc atziņas. Pagāja nevainības laikmets, un cilvēkam sākās jauns 

posms - zinātnes posms, kurā gars pieprasīja izzināt cilvēka dzīvi un tās noslēpumus. Tur sākās cīņa, 

pieredze, izvēršanās, attīstība, izpirkšana. 

30 Bērns, kura laime bija pilnībā vērsta uz mātes glāstu sajūtu, kļuva par jaunieti, kurš, pārsteigts par 

dzīves lielumu, kas viņam bija noslēpums, devās pasaulē ziņkārības un nemiera pilns, alkstot pēc 

zināšanām. Kurš cits kā vien Es lika cilvēkam sajust šo zināšanu un izziņas ideālu? Es visu paredzēju un 
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sagatavoju, lai vadītu cilvēka soļus uz zemes, tāpēc viņš ik uz soļa sastopas ar pārsteigumu un jaunu 

brīnumu. Nebija neviena šķēršļa, nevienas grūtības vai mokas, kam viņš nevarētu atrast risinājumu. Ja 

cilvēkam bija pasaules atmoda, tad viņa garā no nemiera un priekšnojautas parādījās arī dziļas ilgas 

saprast un ieraudzīt dzīvi, kas ir ārpus materiālās radības, ārpus matērijas un zinātnes. 

31 Tā radās garīgais Dieva pielūgsmes veids, lai gars ar tā palīdzību varētu sevi pabarot un sasniegt 

augstas zināšanas, un lai tas varētu dzīvot saskaņā ar zinātni, ko iedvesmo Mans mīlestības likums. 

32 Ne visi cilvēki Mani ir sapratuši Bezgalīgajā, garīgajā un neredzamajā, tādēļ, lai gan kopš cilvēces 

pirmsākumiem vieni Mani ir meklējuši ārpus visām materiālajām lietām, citi to ir darījuši ar ārējo kultu 

palīdzību. Tie ir tie, kas meklēja Mani zvaigznēs, dabas spēkos un radībās, līdz saprata, ka Tas, kas ir radījis 

visu, ko viņi pielūdza, ir Bezgalīgajā, un ka viņiem ir jāpielūdz tieši Viņš. 

33 Laika gaitā cilvēce ir attīstījusies savos ticējumos un garīgajās zināšanās, pilnveidojot Dieva 

pielūgsmi, ko izgaismoja dievišķas iedvesmas. Tomēr pat mūsdienās daudzi Mani bērni Mani jūt tikai caur 

radīšanas konstrukcijām, rituāliem, tēliem un simboliem. Un tas ir tāpēc, ka gars, kuru joprojām traucē 

tradīcijas, ir apmierināts ar to mazumiņu, ko tas sasniedz ar savu nelielo pacēlumu. Taču, ņemot vērā 

noslēpumus, viņam ir pienākusi bēdu stunda, un viņš cieš grūtības un piedzīvo pārbaudījumus, ar kādiem 

savā ceļā nekad iepriekš nebija saskāries. Pēc tam viņš pamodīsies un dosies izzināt, izpētīt, kā to darīja, 

kad vēlējās uzzināt, kas ir dzīvības iemesls uz zemes. 

34 Pēc kā jūs visvairāk ilgojaties šajos mirkļos uz zemes? - Miers, veselība un patiesība. Patiesi es 

jums saku, šīs dāvanas netiks dota jums ar savu zinātni, kā jūs esat to piemērojuši. 

35 Zinātnieki uzdod jautājumus dabai, un viņa atbild uz visiem viņu jautājumiem, taču aiz šiem 

jautājumiem ne vienmēr slēpjas labi nodomi, laba attieksme vai labdarība. Vīrieši ir nenobrieduši un 

neinteliģenti, kas izlaupa no dabas tās noslēpumus un zaimo tās dziļāko būtību nevis tādēļ, lai godinātu 

dabu, smeļoties no tās avotiem izejvielas, lai kā īsti brāļi darītu viens otram labu, bet gan savtīgu un 

dažkārt postošu mērķu dēļ. 

36 Visa radība runā viņiem par Mani, un viņu balss ir mīlestības balss, bet cik maz ir to, kas šo valodu 

prot dzirdēt un saprast! 

37 Ja jūs domājat, ka radība ir templis, kurā Es dzīvoju, vai jūs nebaidāties, ka Jēzus tur parādīsies, 

paņems pātagu un izdzīs tirgotājus un visus, kas to apgāna? 

38 Mīļotā tauta, iedziļinieties un aptveriet Manu pamācību, atveriet savu prātu un ļaujiet, lai tajā 

iekļūst Mana gaisma; šī gaisma runās no jūsu darbiem, pat ja jūsu vārds ir neveikls. Man patīk, ka tavs 

vārds ir neveikls, jo tas būs tavs gars, kas liecinās par Mani. 

39 Katra no jums liktenis ir atšķirīgs, bet mērķis visiem ir viens - nākt pie Dieva. 

40 Daži no jums cieš un tādējādi izpērk grēkus par saviem pārkāpumiem pret Manu Likumu pagātnē; 

citi dzer ciešanu kausu savu līdzcilvēku ļaunuma dēļ. Pirmie šķīstās dzīves pārbaudījumos, otrajiem nākas 

iztukšot to pašu biķeri, ko viņi deva dzert saviem līdzcilvēkiem. Bet patiesi, es jums saku, vienā kā otrā 

izpaužas mīlošs un pilnīga taisnība jūsu Kunga. 

41 Mīliet cits citu, piepildiet Manu mīlestības likumu, lai miera un harmonijas gaisma spīdētu 

Austrumos*, kas pašlaik ir tumsā un kara ciešanās. Izjūtiet cilvēku sāpes un redziet, kā viņi meklē Glābēju, 

kā pazudušas avis, kad tie skaļi sauc pēc sava Gana. * No Meksikas austrumi ir Eiropas kontinents, kur šīs mācības 

laikā plosījās Otrais pasaules karš. 

42 Cik daudz sāpju šajā laikā nomāc cilvēkus! Tiklīdz bērns piedzimst, tas jau sāk dzert ciešanu kausu 

apkārtējo dēļ. Daži zaudē māti, pirms izjūt pirmo glāstu, citi kļūst kurli no kara rēkoņa, nevis dzird saldo 

mātes šūpuļdziesmu. 

43 Pirmo cilvēku paradīze tika pārvērsta par asaru ieleju, un tagad tā ir tikai asiņu ieleja. Tādēļ 

šodien, kad Es esmu atnācis piepildīt Saviem mācekļiem doto apsolījumu, Es modinu cilvēci no garīgā 

miega un dodu tai Savu mīlestības mācību, lai to glābtu. Es meklēju tos garus, kuriem ir lemts liecināt par 

Manām izpausmēm un Manu Vārdu ar saviem darbiem šajā laikā. Kad tie, kurus Es esmu iezīmējis, būs 

apvienojušies ap Manu Likumu, zeme un zvaigznes satricināsies, un debesīs parādīsies zīmes, jo tajā laikā 
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Kunga balss būs dzirdama no viena zemes gala līdz otram, un Viņa Dievišķais Gars, apvīts ar taisno, 

praviešu un mocekļu gariem, tiesās garīgo un materiālo pasauli. 

44 Tad Svētā Gara laiks sasniegs savu pilnību. - Lai jūs šo pravietojumu darītu zināmu saviem brāļiem, 

es jūs lūdzu: Kad jūs kā šī laika mācekļi sāksiet pildīt savu uzdevumu? Kad jūs ļausiet saviem brāļiem jūs 

dzirdēt un drebēt savas sirdsapziņas balss priekšā? Kad jūs nesīsiet šo gaismas un mīlestības vārdu 

cilvēcei? 

45 Tā ir Mana griba, lai jūs apvienotos, lai katrā draudzē un katrā brālībā "jūsu augļu garša" būtu 

vienota. Kāpēc tām būtu jāpiedāvā atšķirīgas "garšas", ja tās visas ir vienas un tās pašas vīnogulāju 

šķirnes? 

46 Mācieties, rīkojieties un apvienojieties, lai jūsu vara tiktu respektēta. Nedodiet iemeslu tam, lai 

sektu vai reliģiju aprindās rastos viltus Manas Dievišķības izpausmes, neradiet iemeslu tam, lai rastos 

viltus pravieši, kas ar saviem vārdiem pārsteidz ļaužu pūļus. 

47 Ņemiet vērā, zīlnieki! Ja Tēvs jūs ir pārbaudījis, ja pat jūsu tuvinieki jūs ir nepareizi novērtējuši, 

nebaidieties; atcerieties, ka Jēzus savā dzimtenē tika noliegts un viņam nācās doties uz citām vietām, lai 

atrastu ticību. "Neviens nav pravietis savā zemē," Viņš jums teica. 

48 Ja viņi ir šaubījušies par jūsu dāvanām, citas sirdis noticēs jums patiesībā. Daži no jums dosies uz 

svešām zemēm, kur jūs atradīsiet lielāku pārliecību par savu liecību nekā šīs tautas pulkā. 

49 Lai palīdzētu jums jūsu uzdevumā, Skolotājs ir devis jums Savus norādījumus, un Viņš nekad 

nenogurst to darīt, jo Viņš ir Tēva "Vārds". 

50 Mīļotie mācekļi, dodiet dziedinošo balzāmu slimajam, dariet to ar mīlestību, ar patiesu garīgo 

sagatavotību, lai jūs varētu panākt, ka trūkumā nonākušais cilvēks var piedzīvot dievišķo mierinājumu. 

51 Dažos gadījumos Es jums esmu piešķīrusi patiesus brīnumus, kas notika bez jūsu sagatavošanās, 

dodot jums tiesības uz tiem; bet tagad Es jums saku, lai jūs neaizmirstat par savu sagatavošanos, jo Es jūs 

pārsteigšu, brīdināšu jūs, nepiešķirot jums to, uz ko jūs cerat, lai jūs saprastu, ka jūs nezināt, kā 

sagatavoties, lai veiktu patiesu žēlsirdības darbu. 

52 Neļaujiet slimajam iegūt tiesības uz Maniem labumiem tikai viņa sāpju dēļ; jums ir jāapvieno viņa 

nopelni ar jūsu žēlsirdības nopelniem, un tad Mana žēlastība izpaudīsies abos. Lai kur jūs atrastos, jums 

vajadzētu iegūt nopelnus, lai katru reizi, kad aizlūdzat par saviem brāļiem, jūs būtu cienīgi lūgt Man to, 

kas jums vajadzīgs jūsu tuvākā labā. 

53 Glabājiet garīgo un fizisko sagatavotību, jo jūs nezināt brīdi, kad jums būs jādara žēlsirdības darbs, 

un Man patiks, ka jūs nesīsiet balzāmu, mieru vai to, kā visvairāk trūkst jūsu brāļiem. Saprotiet, cik skaists 

ir uzdevums, ko jūs veicat ar savu Izpirkšanu, lai jūs varētu pieņemt savu krustu ar visu mīlestību, uz kādu 

esat spējīgi. 

54 Šeit, pasaulē, jūs nesajūtat savas sirdsapziņas balsi tik skaidri, kā jūs to dzirdēsiet, kad būsiet garā, 

tādēļ bieži vien nolaižat novārtā sava uzdevuma izpildi. Bet atcerieties, ka tas pats jūs vienmēr gaida, lai 

cik tālu būtu jūsu aiziešanas laiks aizsaulē, un ka tad, kad jūs atvērsiet acis jaunā pasaulē, jūs sasniegs 

tikai tā gaisma, ko esat ieguvuši savā cīņā, un jūs iemantosiet mieru, uz kuru esat ieguvuši tiesības, 

pateicoties saviem nopelniem, ko esat sasnieguši. 

55 Vai jūs zināt, kā saskaņā ar Manu gribu jūs nonāksiet nākamajā mājvietā, kur Es jūs gaidu? - Miera 

pilni, izgaismoti ar gudrības gaismu, kas spīdēs katrā tīrā garā; bez šaubām, bez asarām. 

56 Lai neviens nedomā, ka Mans Darbs viņu pārsteidza, dodot viņam uzdevumu, kad viņš nāca šajā 

pasaulē; nē, tā būtu pārāk liela neziņa, ja cilvēks dzīvo gaismā. Es esmu atnācis tikai tādēļ, lai liktu jums 

atpazīt to, ko esat saņēmuši garā, pirms tikāt sūtīti uz zemi. 

57 Tādēļ, mīļie mācekļi, ja jūsu gars ir nācis, jo Es tā esmu pavēlējis un katrs no jums to ir vēlējies un 

pieņēmis, tad atcerieties, ka jūs nedrīkstat atgriezties pie Manis, ja neesat izpildījuši savu apsolīto misiju, 

jo citādi jūsu garam tas būtu ļoti sāpīgi. 

58 Ievērojiet Manu Vārdu, neļaujiet, lai kaut kas vai kāds jūs atturētu no jūsu uzdevuma izpildes, lai 

kaut kas liktu jums atteikties no visa, kas pienākas kā atlīdzība tiem, kuri bija Dieva kareivji, Viņa 

Patiesības apustuļi pasaulē. 
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59 Lai palīdzētu jums jūsu izpirkšanā, Es jums dodu Savu Vārdu, un tā gaisma jūs vedīs uz pilnību. 

60 Nenogurstoši klausieties Mani, mācieties no Manis. Klausieties Eliju un ņemiet piemēru no viņa 

tikuma, lai jūs, tāpat kā viņš, būtu gani daudziem gariem, kurus Mana Griba jums ir uzticējusi. 

61 Es uz visiem raugos ar mīlestību un saku jums, ka šajā laikā Es esmu atnācis ne tikai jūs samīļot un 

dāvāt jums Savu Mieru, bet arī jūs pamācīt, lai jūs saprastu, ka esat garīgo dāvanu īpašnieki, ar kurām 

jums ir jāpalīdz cilvēcei tās ciešanās, lai vestu to līdz tās Izpirkšanas galam. 

62 Ir pienācis lielo pārbaudījumu laiks, bet gars joprojām ir vājš. To gaida lielas sāpes un 

satricinājumi, un tādēļ Es tuvojos kā glābšanas laiva, lai uzņemtu Savus bērnus, palīdzot viņiem attīstīties 

garīgajā ceļā. 

63 Visi gari ir pelnījuši Manu spriedumu, pat bērni mātes rokās ir izjutuši sāpes. 

64 Es jūs, mācekļi, sagatavoju nest Manu mīlestības un miera mācību visām tautām, lai jūs, to 

īstenojot, glābtu savus brāļus. Pietuvojieties mazajiem un lielajiem. Bieži vien jums nāksies stāties 

zinātnieku priekšā, un viņu priekšā jums būs jāsniedz garīguma pierādījumi. Cik daudzi kaunēsies, 

apzinoties savu materiālo zināšanu bezjēdzību, un atzīs, ka to, ko zinātne nespēja panākt, dziedinot 

slimos un risinot cilvēkus mokošās problēmas, panāca Manu mācekļu mīlestība un žēlsirdība. 

65 Šī pasaulē maz pazīstamā tauta tiks bagātīgi svētīta. Tās zeme būs ražīga, un tās kase būs atvērta, 

lai sūtītu pārtiku kara izpostītajām tautām. Tās iedzīvotāju gars, Manas mīlestības mudināts, sūtīs gaismas 

domas trūkumcietējiem, un, kad pienāks pasludināšanas laiks, tas nesīs Manu Vārdu, lai ar to atdzīvinātu 

un dziedinātu tos, kas cieš. 

66 Daudzi ārzemnieki ieradīsies, lai pievienotos jūsu miera un harmonijas idejām. Spiritualizācija 

izplatīsies kā labvēlīga sēkla, un tās sludinātā patiesība kļūs zināma. Tad Dēls zinās, kā Mani patiesi mīlēt, 

un žēlastības avots, no kura izplūst viss labais, izplūdīs pār cilvēci. 

67 Es gribu, lai jūs šajā laika posmā izpildītu savu misiju un, kad pāriesiet aizsaulē, turpinātu savu 

garīgo darbu. Māciet saviem brāļiem, ka visus garus pārvalda viens taisnīguma pilns likums, ka visiem ir 

vieta Manā radībā un ka katru no tiem Es veicinu, lai tas piepildītos. Viss pakļaujas nemainīgiem 

dievišķiem likumiem. 

68 Ja šajā pārbaudījumu laikā cilvēce jūs slikti vērtē un vaino jūs ideju karā, tautu iznīcināšanā un 

miera trūkumā, nekrītiet izmisumā un nepadodieties apjukuši, bet neatlaidīgi lūdzieties un modrinieki. 

Nebaidieties no soda, ja jūs pildīsiet Manu likumu. 

69 Saprotiet, ka Es esmu pieļāvis karu izcelšanos, lai cilvēku gars tiktu attīrīts. Katru tautu, iestādi un 

māju apmeklēs Mans taisnīgums, lai atklātu, cik lielā mērā tā ir progresējusi. 

70 Strādājiet tā, kā Es esmu jūs mācījis, vediet grēciniekus uz morālu atjaunošanos, atjaunojiet 

(salauztas) dzīves, vediet pie Manis tos, kas aizgājuši. Tad, kad šis periods beigsies, visos garos būs 

zināšanu un pieredzes gaisma, Mana Doktrīna vadīs cilvēkus, un Manā Likumā nebūs nekādu viltojumu 

vai sliktu interpretāciju. 

71 Ja reizēm Es jūs saucu par bērniem, tad tas ir tāpēc, ka jūs vēl esat mazi Manas Dievišķības 

priekšā, un, ņemot vērā mūžību, jūsu eksistence izrādās ļoti īsa. Vai reizēm jūs neredzat savu laimi kādā 

sīkumā? Vai jūs dažreiz nesapņojat par kaut ko, kam nevajadzētu būt jūsu sāpju cēlonim? 

72 Patiesi es jums saku, es meklēju ne tikai nabadzīgs un nenozīmīgs, bet arī tas, kurš ir izcēlis sevi 

pasaulē, vai nu ar savu spēku vai viņa zināšanas. Mans aicinājums ir vērsts uz visiem, lai viņi varētu 

sasniegt sava gara šķīstīšanu. 

73 Ja Es sevi sajutu nabadzīgo vidū ar to mazumiņu, kas viņiem piederēja, lai viņus sagatavotu un 

uzmundrinātu, tad Es pārbaudīšu tos, kas ir uzkrājuši materiālās vērtības, lai viņi ieklausītos Manā 

aicinājumā. Es paņemšu no šīs pasaules to, kurš ir kurls Manai balsij, un parādīšu viņam garīgajā ielejā 

darbu, ko viņš nav pratis darīt uz zemes. 

74 Ļaujiet šai pamācībai kalpot jums par mācību. Pirms aiziešanas no šīs pasaules uzkrājiet nopelnus, 

atstājiet mierinājumu, veselību un mieru kā sava dzīves ceļojuma pēdas; ja to nedarīsiet, rīt izliesiet 

asaras. 
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75 Jūsu sirdij jākļūst stiprai, lai izturētu pārbaudījumus, kas to sagaida. Es jums esmu teicis, ka jūs 

cietīsit vajāšanas un apmelojumus, ka jūs tiksiet apsūdzēti reliģiskajā apjukumā, kas radīsies, bet Es jūs 

sargāšu un jums palīdzēšu. 

76 Izdzēsiet no savām sirdīm riebumu, ko izjūtat pret tiem, kas cieš no slimībām, kuras jūs saucat par 

pretīgām, un apkarojiet riebumu, ko izjūtat, saskaroties ar cilvēku slepkavu vai cilvēku, kurš ir zaudējis 

prātu netikumos. Izsniedziet viņiem roku, sniedziet viņiem sirsnīgus vārdus. Lūdzieties par viņiem. Es 

vienīgais zinu, kas slēpjas katrā no šīm eksistencēm. Es vienīgais zinu viņu krišanas iemeslus. 

77 Es vienīgais varu piedot un attaisnot tos, kurus vajā un nosoda cilvēku jurisdikcija. 

78 Es stiprinu jūsu garu ar Savu Vārdu, jo jums vēl daudz kas ir jāpiedzīvo un jāizjūt savā sirdī. 

79 Es atkal padarīšu jūtīgas jūsu jūtas, kas materiālisma dēļ ir kļuvušas apātiskas. Vakar jūs nejutāt 

citu sāpes, bet drīz jūsu acis izspiedīs daudz asaru par jūsu līdzcilvēku ciešanām. 

80 Laukiem ir daudz, bet strādnieku trūkst. Esi tu starp strādniekiem, kas mācās sēt šo svētīgo sēklu! 

Dariet to tagad, kamēr dzīvojat uz zemes, lai ar nopelniem ieietu aizsaulē. 

Mans miers lai ir ar jums! 



U  27 

149 

Instrukcija 27  
1 Mīļotie mācekļi, Es atveru jūsu acis Savu pamācību gaismai, lai jūs varētu atšķirt patiesību no 

viltus. Jūsu sirdsapziņas gaisma, jūtīgums un intuīcija parādīs jums labo ceļu un atklās jums labos augļus. 

2 No patiesas zināšanas par Manu mācību jūsos dzims pazemība, jo jūs jutīsieties tik mazi attiecībā 

pret savu Radītāju un tomēr tik apveltīti un apveltīti ar Viņa žēlastību, ka neuzdrošināsieties pacelt savu 

skatienu uz Tēvu, ja jums šķitīs, ka Viņš ir nešķīsts. 

3 Tēvulība ir iesakņojusies tajos, kuri, domādami, ka ir sasnieguši pilnīgu patiesības izzināšanu, ir 

uzskatījuši sevi par izglītotiem, spēcīgiem, nekļūdīgiem, lieliem un neierobežotiem, neapzinoties, ka bieži 

vien ir maldījušies. 

4 Es negribu, lai šajā tautā, kas tikko sāk veidoties šīs mācības gaismā, rīt parādītos cilvēki, kuri, 

savas iedomības apmulsuši, trumpo, ka viņi ir Kristus reinkarnācija vai ka viņi ir jaunie Mesijas. 

5 Tie, kas izdarīs šādus darbus, būs tie, kas domā, ka ir sapratuši visu Manu patiesību, bet patiesībā 

iet tālu no Kristus iezīmētā ceļa, kas ir pazemības ceļš. 

6 Pētiet Jēzus dzīvi uz zemes, un jūs atradīsiet dziļu un neaizmirstamu mācību par pazemību. 

7 Jēzus zināja, kas Viņš ir, no kurienes nāk un ko Viņš ir nācis darīt, tomēr Viņš nekad neizgāja 

laukumos vai ielās, lai lepni sludinātu, ka Viņš ir Dieva Dēls, Mesija vai Pestītājs, bet ar saviem darbiem 

Viņš pilnīgi apliecināja savu mīlestības un žēlsirdības mācību. Ar saviem darbiem Viņš darīja zināmu, kas 

Viņš ir, un, kad reizēm kāds Viņam jautāja: "Vai Tu esi Kristus?", Jēzus aprobežojās ar atbildi: "Tu pats to 

teici." 

8 Tas ir, kamēr cilvēki to runāja ar savām lūpām, Viņš to apstiprināja ar saviem darbiem, pret 

kuriem visiem vārdiem nebija nekādas vērtības. 

9 Tas viss jums, mīļie ļaudis, ir jāpatur prātā, lai, nonākuši cīņā, jūs neļautu kārdinājumiem jūs 

nomākt un neļautu savai sirdij saņemt atlīdzību, kas pienākas tikai Garam. 

10 Lai pasargātu jūs no šīs vājības, Es gādāšu par to, lai šī Mana izpausmes forma jums beigtos. Lai 

gan ir bijuši tādi, kas šo uzdevumu prot veikt ar patiesu pazemību, ir arī tādi, kas pūļa klātbūtnē beidzot 

sevi ir padarījuši par dieviem. Bet, kad viņi redzēs, ka viņiem vairs nepieder tas, kas kādreiz piederēja, viņi 

sapratīs, ka, lai sasniegtu pastāvīgu savienību ar Tēvu, ir nepieciešama pazemība. 

11 Jūs visi zināt, ka Es esmu pasludinājis dienu, kad šī savienība beigsies; šis laiks ir 1950. gads; bet 

jūs redzēsiet, kā tie, kas ar šo izpausmi kļuvuši iedomīgi un paaugstināti, nepakļausies Tēva gribai, 

domādami, ka, zaudējuši šo dāvanu, viņi atgriezīsies pie savas parastās dzīves - pūļa nepamanīti - un vairs 

netiks cilvēku slavēti. 

12 Tuvojoties šai stundai, balss nesēji sacīs: "Kas nāks mūs klausīties, kad ļaudis zinās, ka Skolotājs 

vairs nerunā caur mūsu mutēm?" Un vadoņi sacīs: "Kas nāks uz mūsu lūgšanu vietām dienā, kad kļūs 

zināms, ka Tā Kunga vārds vairs neskan caur Viņa izredzēto muti?" Vienam un otram es pat tagad saku: Ja 

tā būtu vienīgā forma, kādā Es varētu darīt Sevi zināmu viņu garam, Es nekad jums to neatņemtu; bet, ja 

Es ļauju tai beigties, tā ir zīme, ka jūs gaida kaut kas augstāks un pilnīgāks, kaut kas, ko jūs arī zināt: tā ir 

gara savienošanās ar jūsu Tēvu. 

13 Cilvēki, sastādiet Manu Vārdu piemiņas grāmatu un glabājiet tās saturu savā garā, apgaismoti ar 

sirdsapziņas gaismu, lai jūs nekad neprofanētu Manu Darbu. 

14 Ja esat ticējuši Manai izpausmei šādā formā, tad jums arī jātic, ka Es vairs nerunāšu ar jums tā, kā 

līdz šim; un, ja esat ticējuši Manai Klātbūtnei, kamēr Es esmu jūs mācījis ar cilvēka prāta palīdzību, 

izmantojot neizglītotas un nepilnīgas būtnes, kā gan jūs varat neticēt, ka varat saņemt Manu Dievišķo 

iedvesmu no gara uz garu? 

15 Daudz ko Es jums jau esmu mācījis, mācekļi. Neaprobežojieties tikai ar to, ka klausāties Mani, ar 

mīlestību iedziļinieties Manā Vārdā, padziļināti to pētiet, tagad, kad ir īstais laiks to darīt, nevis pēc tam, 

kad esat krituši kārdinājumos, jo tad jūsu cīņa būs grūtāka. 

16 Studējiet Manu mācību, lai jūs to pareizi interpretētu un ar tās gaismu saprastu dzīves jēgu un 

pārbaudījumu mērķi. 
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17 Daudzi no tiem, kas vēro dabas spēku izrāvienu, plūdus, kas izplūst no krastiem, izpostot veselas 

ainavas, un cilvēkus, kas ir aizņemti, lai iznīcinātu cits citu nežēlīgos, brālīgos karos, saka, ka tās ir Dieva 

dusmas, kas arī ir izplūdušas. 

18 Es piedodu tiem, kas šādi interpretē Manu taisnīgumu, bet viņi tomēr sapratīs, ka visas ciešanas 

un likteņa triecieni, ko cilvēce cieš, izriet no nepaklausības Manam Likumam. 

19 Daži saka: "Kungs, ja mēs Tevi tik ļoti sāpinām ar savām nepilnībām, ja tās ir visu mūsu sāpju 

cēlonis, kāpēc Tu mūs tā vietā neiznīcini? Kāpēc Tu mūs tur sāpēs?" 

20 Tiem, kas Man tā jautā, Es saku: ja Es tevi nemīlētu, Es liktu tev pazust ar vienu vien izteikumu: 

"Tas notiks!" Bet, ja Es turpinu tevi paturēt par spīti tavām kļūdām, tas ir pierādījums tam, ka tevi gaida 

augsts liktenis. 

21 Mani padomi ir pilnīgi, un Mana mīlestība uz jums ir bezgalīga, tādēļ jūsu nepilnības nekad nebūs 

tik svarīgas, lai mainītu Visvarenā gribu. Brīžiem jūs novirzīšosiet no ceļa, ko jums rāda Mans Likums. Bet 

galu galā Mana taisnīguma pilnībā jūs atradīsiet Manu mīlestību. 

22 Cilvēki vienmēr ir bijuši pakļauti pārbaudījumiem, kuros viņi ne tikai šķīstīja savu garu, bet arī 

ieguva pieredzes gaismu, kas palīdzēs viņiem šajā laikā izprast gudrās, taisnīgās un perfektās mācības, ko 

sniedz dzīve. Tāpēc Es jums esmu teicis, ka jums ir jācīnās pret tumsu ar savu gaismas zobenu, kā arī 

jāpaliek modriem un jālūdz, lai neiekristu kārdinājumā. 

23 Ja vēlaties labāk izprast savu pārbaudījumu cēloni, atcerieties, ka atrodaties izpirkšanas laikā par 

visiem saviem pagātnes pārkāpumiem. Ja jums jau ir ticība tam, ko Es jums dāvāju, jūsu būtībā ieplūdīs 

salds gandarījums, bezgalīgs miers pie domas, ka Es esmu vienīgais, kas zina jūsu pagātni un kas to var 

novērtēt ar mīlestību. 

24 Paskatieties uz trimdā esošajiem karaļiem šajā laikā, uz prinčiem bez cerības valdīt, uz bagātajiem, 

kas atrodas postā, un uz varenajiem, kas guļ sāpju gultā! Kas zina, kāda izpirkšana slēpjas pārbaudījumos, 

kuriem viņi tiek pakļauti? - Es viens pats. Bet es vēlos, lai jūs visi zinātu, ka ar sirsnīgu grēku nožēlu, 

labiem darbiem, ar atjaunošanos un garīgo pilnveidošanos jūs varat saīsināt savu grēku izpirkšanas laiku, 

līdz sasniegsiet atbrīvošanos no sāpēm un tādējādi arī mieru. 

25 Ar šīm mācībām Es jums izgaismoju mācības, kuras jūs esat saņēmuši no vissenākajiem laikiem, 

bet kuras cilvēki no jums slēpa, tādējādi neļaujot cilvēcei atrast pestīšanas ceļu. 

26 Vai jūs neticat, mīļie ļaudis, ka, ja jūs bijāt vieni no pirmajiem, kas saprata šo patiesību šajā laikā, 

tad šī atziņa liek jums no visiem cilvēkiem nest gaismu uz kara laukumiem un tautām, kurām nav miera? 

27 Pētiet Manu Vārdu, bet vienmēr to dariet ar mērķi sasniegt patiesību. 

28 Stipriniet savu ticību Manam Vārdam, lai nākotnē, kad dzirdēsiet argumentus pret šo darbu, jūs 

nešaubītos. 

29 Jūs Man sakāt: "Mācītāj, ko mēs varētu dzirdēt pret Tavu perfekto mācību, kas varētu apdraudēt 

mūsu ticību?" 

30 Tā jūs šodien domājat, mīļie mācekļi, jo jūs vēl nepazīstat vētras un tuvojošos cīņu. Tagad jūs 

nācāt mierā, lai klausītos Manu Vārdu, lai atsvaidzinātos ar Manu mācību, bet Es jūs sagatavoju un daru 

modrus, lai neviens jūs nepārsteigtu. - Starp jums ir daudz nevainīgu, daudz lētticīgu, daudz cēlu prātu 

cilvēku, vīriešu un sieviešu bez ļaunuma, kuri nezina, uz kādu samaitātību un nodevību ir spējīgi cilvēki. 

Bet, ja viņi sevi neaudzinās, viņi viegli kļūs par upuri tiem, kas sacelsies pret šo mācību, viņi būs kā 

neaizsargātas avis pret izsalkušiem vilkiem. 

31 Labāk, ja jūs tagad caur Mani uzzināsiet to, ko jūs dzirdēsiet rīt. Sagatavojieties cīņai ar Manas 

mācības gaismu, lai nekas jums nekaitētu, kad jums uzbruks un gribēs jūs atbaidīt. 

32 Nebrīnieties, kad viņi jums stāsta, ka Tas, kas ar jums runāja šajā laikā, bija kārdinātājs un ka bija 

pravietots, ka arī Viņš darīs brīnumus, ar kuriem pats traucēs un mulsinās izredzētos. Patiesi Es jums saku: 

daudzi no tiem, kas šādi spriež par Manu izpausmi, būs no tiem, kas patiešām kalpo ļaunumam un 

tumsai, kaut arī viņu lūpas cenšas apliecināt, ka viņi vienmēr izplata patiesību. 
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33 Neaizmirstiet, ka koku pazīst pēc tā augļiem, un es jums saku: Auglis ir šis Vārds, kas ir kļuvis 

dzirdams caur šo balss nesēju, vīriešu un sieviešu ar vienkāršām sirdīm, prātiem. Pēc augļiem un pēc to 

cilvēku garīgās attīstības, kas tos baudījuši, cilvēce pazīs, kāds koks es esmu. 

34 Trīsvienības un Mārijas garīgais darbs sāks izplatīties un tādējādi izraisīs patiesu satraukumu starp 

daudziem, kuri, pārliecināti, ka ir studējuši un sapratuši mācību, ko agrāk saņēmuši no Tēva, ir kļuvuši 

iedomīgi savas filozofijas un zinātņu zināšanās, neapzinoties, kādu garīgo attīstību ir sasniegusi cilvēce. 

Pamodušies no savas garīgās inerces, viņi pamanīs, kā domā un jūt mūsdienu cilvēku gars, metīs viļņus 

pret to, ko viņi dēvēs par "jaunām idejām", un izplatīs ziņas, ka šo kustību ir radījis Antikrists. Tad viņi 

izmantos Svētos Rakstus, pravietojumus un Manu Vārdu, ko Es jums devu Otrajā Laikā, lai mēģinātu 

cīnīties pret Manu jauno izpausmi, Manu jauno mācību un visu to, ko Es jums apsolīju un ko šodien 

piepildu. 

35 Mans Vārds nonāks Manu mācekļu lūpās un ar rakstiem pat pie tiem, kas nepieņem neko, kas ir 

ārpus materiālā vai kas ir ārpus viņu zināšanām un priekšstatiem, kurus viņi reiz pieņēma, un viņi Mani 

sauks par viltus dievu, jo Es jums esmu atnesis šo Vārdu. Bet, kad jūs to dzirdēsiet, jūsu ticība 

nesagrausies - lai gan jūsu sirds jutīsies ievainota -, jo jūs ar iekšēju kustību atcerēsieties, ka jūsu Skolotājs 

jums to jau ir pasludinājis un iedrošinājis jūs ar Savu vārdu izturēt šos pārbaudījumus. Bet Es jums saku: 

lai gan savā ceļā jūs sastapsieties ar viltību, liekulību, māņticību, māņticību, reliģisko fanātismu un 

elkdievību, jums nevienu nedrīkst nosodīt par viņa kļūdām. Māciet viņus ar Manu Vārdu un atstājiet šo 

jautājumu Man, kas vienīgais varu jūs tiesāt un kas zina, kas ir viltus Dievs, viltus Kristus, ļauns apustulis, 

liekulīgs farizejs. 

36 Tikai jums ir jāinterpretē Mani norādījumi tīrākajā veidā, lai dievišķā sēkla nes augļus jūsu darbos 

un jūsu brāļi pēc tās būtības atpazītu To, kas jums to devis. 

37 Šīs tautas sirds nebūs neauglīga; Es zinu, kāpēc Es tos esmu aicinājis un sapulcinājis. Būs brīži, kad 

pat Manā Darbā daudzi būs apjukuši, bet beigās viņi izglābsies no vētras un, piepildīti ar gaismu, dosies 

meklēt ceļus, kas ved uz citām zemēm, un nesīs Manu Mācību citu tautu cilvēkiem ar dievišķo garīgās 

brālības un miera vēsti. Viņi mācīs, ka visam materiālajam ir robeža, ka cilvēki ir slikti izmantojuši brīvo 

gribu un ka šodien Es lieku punktu jūsu straujajai gaitai un īstenoju jūsos Savu Gribu, taču Es nāku pie 

jums nevis opozīcijā, bet visas cilvēces labā. 

38 Mana pieeja jums šobrīd nav atriebība par to, ko cilvēce Man darīja Golgātā; pierādījums tam ir 

tas, ka daudzas reizes pēc tam, kad esat Mani ievainojuši, Es esmu jums devis Savu Mieru kā mīlestības 

un piedošanas apliecinājumu. 

39 Ja Mana klātbūtne jūsu vidū šajā laikā sakrīt ar lielajām katastrofām un briesmīgajiem kariem, kas 

jūs tagad piemeklē, nepiedēvējiet Man šo kausu, ko cilvēki dzer. Ciešanas ir jūsu grēku augļi, un tās nav 

radušās no Manis. kad Es jums pasludināju, ka laikā, kad runāšu uz jums kā Svētais Gars, cilvēces vidū 

plosīsies sāpes, Es nediktēju jums spriedumu, bet gan to darīju tāpēc, ka zināju, ka tad, kad pienāks šie 

pārbaudījumi, jums Es būšu vajadzīgs; Es jums to pasludināju tikai tāpēc, ka zināju, ka jums Es būšu 

vajadzīgs; Es jums to pasludināju tikai tāpēc, ka zināju, ka tad, kad pienāks šie pārbaudījumi, jums Es būšu 

vajadzīgs. Es jums to pasludināju tikai tādēļ, lai jūs būtu modri un modlētu, gaidot Manu atnākšanu. 

40 Spriedumu jūs jau sen parakstījāt paši, bet Es, kuru jūs uzskatāt par savu Tiesnesi, patiesībā esmu 

jūsu Aizstāvis, kas atbrīvo jūs no jūsu nastas, ar mīlestību vadot jūs pa labo ceļu, lai jūs varētu sasniegt 

patieso brīvību, kas ir gara brīvība. 

41 Mana tauta, jūs raudājat, jo jūs savā nožēlojamā sirdī jūtat Skolotāja mīlestību. Jums bija teikts, ka 

neviens, kas nāks Tēva priekšā ar smagu vainu savā garā, nesaņems piedošanu un ka viņam nāksies ciest 

mūžīgu nolādējumu. Bet kā jūs manu dievišķo taisnīgumu uztvērāt kā tik briesmīgu? Vai jūs neesat 

pamanījuši, kā Es caur Jēzu skaidri parādīju, ka Mani vismīļākie vārdi un vismīļākais skatiens ir domāts 

tiem, kas ir visvairāk grēkojuši? Kā es varētu sludināt kādu mācību pasaulē un darīt pretējo mūžībā? 

42 Starp Kristu un Tēvu nevar būt ne mazākās atšķirības, jo abi ir viens un tas pats Gars, viena un tā 

pati Mīlestība, viena un tā pati Gudrība, kas ir atklājusies cilvēcei trijos posmos. Otrajā Laikā es jums jau 

teicu: "Kas pazīst Dēlu, tas pazīst Tēvu." 
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43 Tīri jūs izgājāt no Manis, un tīriem jums jāatgriežas atpakaļ, bet izpirkšanas laiks būs īslaicīgs, 

nekad mūžīgs; īss vai ilgs, tas atkarīgs no gara gribas, ar kādu viņš strādā, lai panāktu savu izpirkšanu. 

44 Es uzskatu, ka jūs esat apjukuši, jo esat paņēmuši rokās grāmatas, kurās jūsu brāļi ir iespieduši 

savas kļūdas, ko jūs jau sen uzskatāt par tīru patiesību. Bet tuvojas dienas, kad cilvēkam pat nāksies labot 

savus uzskatus, jo jaunā laika gaisma liks viņam atpazīt patiesības ceļu, jo tā kļūs par gaismu šajā naktī, 

kurā atrodas viņa garīgā dzīve. 

45 Es jums sūtu šo mācību, lai jūs pamācītu, kā no cilvēciskās eksistences iekļūt garīgajā dzīvē. 

46 Jūs joprojām esat vairāk matērija nekā gars, un tāpēc uz brīdi apšaubāt šī vārda patiesumu un 

jautājat sev: "Vai tas tiešām ir Skolotājs, kas ar mums runā?" Tad no gara rodas "jā", kas cīnās pret 

matērijas "nē". 

47 Ierobežotā veidā Es jums atklāju Sevi, lai jūs dzirdētu Manu Vārdu, kurā Es jums sūtu Savas 

dievišķās domas, kas atkal norāda jums jūsu garīgā pacelšanās ceļu. 

48 Es svētīju gan to, kurš tic Manai manifestācijai, gan to, kurš šaubās. Es nedodu priekšroku, es mīlu 

visus vienādi. Es atklājos pasaulei ne tikai dažām sirdīm, bet lai apgaismotu visus ceļus ar gaismu, lai 

cilvēki varētu tiekties uz garīguma mērķi un piepildītu dievišķo bausli: "Mīliet cits citu". 

49 Es esmu dievišķais mīlestības sējējs un zinu, kad sēt un kad novākt augļus. Ir rakstīts, ka Dievs dos 

pasaulei jaunu gaismu, kad cilvēki būs sabrukuma virsotnē. 

50 Mācekļi, ir laiks sēt. Cilvēki meklē un aicina uz karu; meklējiet cilvēka sirdi, lai tajā sētu mieru un 

mīlestību. 

51 Kad jums uzbrūk, paslēpieties Manas doktrīnas tīrībā. Kamēr cilvēki triumfē, atņemot jums 

cilvēcisko eksistenci, Es triumfēšu, dāvājot jums mūžīgo dzīvību. 

52 Labā leģioni ir darbībā, viņi ir uzsākuši cīņu, bet viņi glābj to, kurš iet bojā. Tas ir Mans dievišķais 

uzdevums. Vai jūs aizmirsāt, ka Es esmu saukts par cilvēces Glābēju? Kas dīvains ir tas, ka gans meklē 

savas avis? Jau pirms jūs eksistējāt, Es jūs mīlēju, un jūsu nepaklausība bija paredzēta, tāpat kā jūsu 

glābšana. 

53 Kad Es atklājos Jēzū, Viņš teica, ka Viņš ir jūsu Ķēniņš, un jūs Viņam tronī iedevāt krustu. Tur es 

jums parādīju visu spēku, kāds piemīt mīlestībai, piedošanai un lēnprātībai. Tāpat kā Es liku plūst Viņa 

asinīm, tā Es jums dāvāju Savu mīlestību bez ierobežojumiem. 

54 Vai jūs domājat, ka es neesmu jūsu vidū šajā sāpju laikā? Lūk, es esmu šeit! Kā kristāldzidra ūdens 

avots Es esmu atnācis, lai remdētu garīgās slāpes, kas jūs pārņem. Es esmu atnācis, lai jums pateiktu: ir 

pienācis laiks ļaut savam garam attīstīties, lai visas tā snaudošās spējas varētu pamosties. Tāpēc es jūs 

iedvesmoju un izskaidroju jums garīgumu. 

55 Ticība, doma un griba ir spēki. Esiet lieli un stipri, izmantojot šīs dāvanas, un parādiet tās visos 

savos darbos, kuru pamatā vienmēr jābūt mīlestībai. 

56 Tagad jūs zināt, kādu uzdevumu Es sev esmu uzdevis. 

57 Es gaidu jūs mūžībā, bet jums ir jācīnās, lai nāktu pie Manis. Tāpēc Es apgaismoju jūsu ceļu, lai jūs 

varētu pa to iet un vienmēr virzīties uz priekšu. 

58 Esiet tīri savās domās, vārdos un darbos, un jūs būsiet Manā ceļā. Tad jūs ieņemsiet Tēva valstībā 

to vietu, ko Viņš jums ir atvēlējis. 

59 Kontrolējiet savas kaislības, atmetiet materiālos priekus un domājiet par saviem brāļiem. Redziet, 

kā šajā pasaulē tiek izlietas Manu bērnu asinis, dzirdiet, kā raudas nāk no visām cietēju sirdīm. Ir daudz 

ligzdu, kurās putni ir miruši, daudz bērnu, kas cieš, daudz mātes, kas raud, un daudz mazu bērnu bez 

šūpuļiem. 

60 Lūdzieties par viņiem, lai dažu brālīgās jūtas un citu mātišķās jūtas būtu kā mierinājuma balzāms, 

kas caurstrāvo viņu sirdis. 

61 Atstājiet gaismas pēdas ceļiniekam, kas nāk jums pakaļ. Tad jūs sajutīsiet Dievu savā sirdī un savas 

būtības dziļumos; tur Tēvs atradīs Savu labāko svētnīcu. Sirdsapziņa būs kā kalna virsotne, no kurienes Es 

darīšu Sevi zināmu. Tad cilvēks būs vairāk gars nekā matērija un vairāk gaisma nekā ēna. 
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62 Kā vējš un saule jūs glāsta, tā, Mana tauta, jūs glāstiet savu tuvāko. Šis ir laiks, kad ir daudz trūcīgo 

un nelaimē nonākušo. Saprotiet, ka Tas, kas lūdz jums labvēlību, dod jums žēlastību būt noderīgiem 

citiem un strādāt jūsu pestīšanas labā. Viņš dod jums iespēju būt žēlsirdīgiem un tādējādi kļūt līdzīgiem 

savam Tēvam. Jo cilvēks ir dzimis, lai izkliedētu labestības sēklu pasaulē. Tad saproti, ka ikviens, kas tev 

lūdz, tev dara pakalpojumu. 

63 Tas, kurš saka, ka, sniedzot palīdzību, ir izdarījis kādu pakalpojumu, melo, jo viņš diez vai ir 

izpildījis savu pienākumu. 

64 Es priecāšos par Saviem mācekļiem, kad viņu harmoniskā saskanībā skanēs saldie un dzīvīgie 

garīguma toņi, jo visi, kas būs sagatavoti, runās sirds valodā. Tie, kas nav sagatavojušies, nepazudīs, jo Es 

esmu Tas, kas prot gaidīt, līdz augļi nogatavojas, bet tie raudās par savu nepaklausību, kad iztukšos 

rūgtuma kausu. 

65 Es esmu visos, bet daži teiks: "Es Tevi nejūtu," citi teiks: "Es Tevi neredzu," bet visi sapratīs, ka Es 

esmu visos un visos radītajos. Kāpēc jūs cenšaties visu redzēt ar savām acīm un pieskarties ar savām 

maņām? Mēģiniet redzēt ar garu, prātu un sirdi. 

66 Tad jūs ieraudzīsiet nezināmo un sajutīsiet tā vibrāciju visā savā būtībā. Kad jūs sapratīsiet, cik ļoti 

Es jūs mīlu, jūs vairs neteiksiet, ka jūsu Dievs jūs soda. 

67 Patiesi Es jums saku: Manī nav dusmu, jo tās ir cilvēciskas vājības. Tu esi tas, kas iededz sāpju 

uguni, un pēc tam tu Mani aicini to nodzēst, bet tas ir Mans taisnīgums, kas izpaužas tevī. Tāpēc jums ir 

jādzēš naida un kaislību uguns, ko esat iekurinājuši, ar tikumības ūdeni, asarām un pat asinīm. 

68 Otrajā Laikā es jums teicu: "Putniem ir ligzdas, lapsām ir mītnes, bet Dieva Dēlam nav, kur Viņš 

noliek galvu." 

69 "Mieru Es jums atstāju, mieru Es jums dodu"; tajā jūs atradīsiet mierinājumu un prieku. Esi tu 

Manā mīlestībā, kā Es esmu tavās sāpēs! 

70 Saproti, ka Es ienāku tavā sirdī, tev nejūtot Manu atnākšanu. Lai sajustu Manu klātbūtni, jums bija 

jābūt nomodā, bet, kad Es jūs atradu, jūs gulējāt. Tāpēc, kad es tevi pamodināju, tu izbrīnā jautāji, kas ir 

atnācis un runā ar tevi šādā veidā. 

71 Man jums jānorāda, ka neesmu jūs pārsteidzis ar neparedzētu vizīti. Jau sen Es jums darīju 

zināmas zīmes, kas būs pirms Manas parādīšanās Svētā Gara veidā, bet redzot jūs neko neredzējāt un 

dzirdot jūs neko nedzirdējāt. 

72 Ja jūs izpētīsiet notikumus, kas aizvadītajā gadsimtā ir aizkustinājuši jūsu pasauli un kuru datumi ir 

ierakstīti jūsu vēstures grāmatās, jūs redzēsiet, ka patiesībā viss, ko Tas Kungs ir pareģojis, ir ticami 

piepildījies. 

73 Patiesi Es jums saku: kamēr ilgs Mana pasludināšana, Es neatradīšu ticību, jo cilvēkiem vispirms ir 

jāattīra savas sirdis un prāti, lai viņi saprastu Manu Vārdu no pašiem pamatiem. 

74 Tiem, kuri dienu pēc dienas klausās Manas mācības un kuri, lai gan pastāvīgi saņem Manas 

patiesības pierādījumus, tomēr šaubās un noliedz Mani, Es saku, ka ir nepieciešams pētīt Manas mācības 

garīgo nozīmi, lai viņi saprastu tās patiesumu. Tieši tāpat Es runāju uz viņiem Otrajā Laikā, kad sacīju: Ir 

nepieciešams, lai Es mirtu, lai Man ticētu, un lai Es augšāmceltos trešajā dienā, lai cilvēce pārliecinātos, ka 

Es esmu Dieva Dēls. 

75 Tie, kas vēl ir tālu no garīguma, gribētu redzēt Mani Jēzus izskatā, lai sacītu Man: "Kungs, es ticu 

Tev, jo esmu Tevi redzējis". Viņiem Es saku: Svētīgi tie, kas ir ticējuši, neredzēdami, jo viņi ir snieguši 

pierādījumu tam, ka, pateicoties savam garīgumam, ir sajutuši Mani savās sirdīs. 

76 Vai tagad jūs saprotat, kāpēc cilvēks izjuta vajadzību radīt attēlus, kas Mani ataino? - Tā kā viņš 

nav sagatavojies, viņš nav jūtīgs pret garīgajām izpausmēm. 

77 Ja cilvēks saprastu Manu mācību, viņš nejustu vajadzību tēlaini attēlot vai gleznot attēlus, lai pēc 

tam to priekšā noliektu ceļgalus. Viņš atklās, ka pasaulē nav pilnīgāka Kunga tēla par pašu garīgi 

pacēlušos cilvēku. Tad viņš censtos darīt tādus pašus darbus kā es, lai tuvotos savam Radītājam. 
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78 Apustulis Jānis iedziļinājās garīgajā; savā sajūsmā viņš izjuta Tēva klātbūtni, pie Viņa garīgās balss 

viņš sajuta, ka apsīkst. Taču, lai gan viņš šajās vīzijās bija redzējis figūras un formas, viņš nesaprata, ka 

katrs tēls ir tikai lielas gudrības un pravietojumu mācību grāmatas simbols, bet ne Dieva tēls vai forma. 

79 Cilvēks ieraudzīja Jēru, Lauvu, Grāmatu, zvaigznes, vecākos, svečturus, un viss, ko viņa izbrīnītais 

skatiens redzēja, bija tikai skaitļi un formas, kas pastāv uz zemes un ir pazīstamas cilvēkam. Tie tika 

izmantoti kā simboli, lai attēlotu dziļas dievišķās mācības, bet Manu Dievišķību visā tās krāšņumā neviens 

nevar redzēt, jo Es esmu bezgalīgs, Man nav ne sākuma, ne gala. 

80 Ja Jāņa pravietojumu grāmatu daži uzskata par neizprotamu noslēpumu, bet citi - par kļūdainu 

interpretāciju, tad tas ir tāpēc, ka cilvēce vēl nav sasniegusi nepieciešamo garīgo līmeni, lai saprastu tajā 

aprakstīto, un es varu jums teikt, ka to nav sapratis pat pravietis, kuram tā tika dota. 

81 Jānis dzirdēja un redzēja, un, kad viņš dzirdēja, ka viņam pavēlēts to pierakstīt, viņš nekavējoties 

paklausīja; bet viņš saprata, ka šī vēsts bija domāta cilvēkiem, kas vēl ilgi nāks pēc viņa. 

82 Šodien jūs atrodaties laikā, kas jums ir pravietots, un šī Mana mācība - kā jaunā laikmeta gaisma - 

dod jums iespēju iemācīties lasīt to grāmatu, kas tik ilgi bija slēgta jūsu izpratnei. Tuvojas stunda, kad 

jums izdosies atšifrēt visu, ko tik ilgi esat uzskatījuši par noslēpumainu. 

83 Vai jūs patiešām neticat, ka tad, ja Jānis būtu sapratis saņemtās atklāsmes nozīmi, viņš jums būtu 

skaidri izskaidrojis tās saturu, nevis atstājis jums attēlu un simbolu grāmatu? Atzīstiet: ja viņš būtu 

izskaidrojis šo atklāsmi pilnīgi skaidri - kurš no tā laika cilvēkiem būtu spējis to saprast un tā rezultātā 

būtu ticējis pravietojuma patiesumam? 

84 Tā bija Mana griba, lai šī Grāmata paliktu aizzīmogota un lai jums tiktu atklāta tikai tās esamība un 

daļa tās satura, lai tad, kad pienāks šis laiks, Es jums izskaidrotu šo atklāsmi. 

85 Mostieties, cilvēki, nesiet šo vēsti cilvēcei, lai tā savā garā varētu saņemt Mana Vārda gaismu 

trešajā laikmetā. Aizmirstiet savas cilvēciskās vajadzības un sauciet "Hosanna, Hosanna", jo beidzot jūsu 

garīgā attīstība ļaus jums saprast patieso nozīmi mācībām, kuras Es esmu jums atnesis un kuru gaisma jūs 

vadīs uz perfektu pasauli mūžībā. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 28  
1 mācekļi, tuvojas laiks, kad jūsu brāļi nāks pie jums ar vēlmi jūs iztaujāt un lūgt liecību par atklāsmi, 

ko Es jums dodu Trešajā Laikā, lai apgaismotu viņu prātus. Kad tas notiks, nenoliedziet Mani, slēpjoties! 

Ja Es jūs mācu ar tik lielu mīlestību šajā Savas izpausmes posmā, tad tas ir tieši tādēļ, lai jūs mācītu nodot 

tālāk Manu mācību, kad vien jūs to lūdz. 

2 Es esmu jums ļāvis sākt praktizēt Manu mācību ar mērķi attīstīt jūsu garīgās dāvanas un spējas, lai 

tad, kad pienāks laiks pasludināt Manu Vārdu cilvēcei, jūsu lūpas nekliegtu un jūsu prāts nebūtu pārāk 

neveikls, lai pasludinātu Manu patiesību. 

3 Jūsu uzdevums ir dzīvot pēc sava Dievišķā Skolotāja parauga viņa zemes ceļā. Atcerieties: Ikreiz, 

kad Es parādīju Sevi mājās, Es atstāju tajās miera vēsti, Es dziedināju slimos, Es mierināju skumjos ar 

dievišķo spēku, kas piemīt mīlestībai. 

4 Es nekad neesmu atturējies no ieiešanas kādā mājā, jo viņi Man tur neticēja. Es zināju, ka, aizejot 

no šīs vietas, tās iedzīvotāju sirdis būs pārpilnas prieka, jo, pašiem to nezinot, viņu gars caur Maniem 

norādījumiem bija ieskatījies debesu valstībā. 

5 Reizēm Es meklēju sirdis, reizēm tās meklēja Mani, bet visos gadījumos Mana mīlestība bija 

mūžīgās dzīvības maize, ko Es tām devu sava Vārda būtībā. 

6 Dažos gadījumos, kad Es aizgāju kādā ielejā vientulībā, Es tikai uz mirkli paliku viens, jo pūļi, kas 

vēlējās Mani dzirdēt, tuvojās savam Skolotājam, meklējot Viņa skatiena bezgalīgo labestību. Es tos 

uzņēmu un apbēru šos vīriešus, sievietes un bērnus ar savas bezgalīgās žēlsirdības maigumu, jo zināju, ka 

katrā radībā ir gars, kuru Es biju nācis pasaulē meklēt. Tad Es viņiem runāju par Debesu valstību, kas ir 

patiesā gara mājvieta, lai viņi ar Manu Vārdu nomierinātu savu iekšējo nemieru un stiprinātu sevi ar 

cerību sasniegt mūžīgo dzīvi. 

Bija gadījumi, kad, paslēpies pūlī, bija kāds, kurš gribēja noliegt Manu patiesību, kliedzot un 

apgalvojot, ka Es esmu viltus pravietis, bet Mans Vārds viņu pārsteidza, pirms viņš bija paguvis atvērt 

lūpas. Citos gadījumos Es ļāvu kādam zaimotājam Mani apvainot, lai pūļa priekšā pierādītu, ka Skolotājs 

nav kļuvis negribīgs, saskaroties ar apvainojumiem, tādējādi rādot viņiem pazemības un mīlestības 

piemēru. 

7 Bija daži, kas, kaunēdamies no Manas lēnprātības, tūdaļ aizgāja, nožēlodami, ka ar savām šaubām 

ir aizvainojuši To, kas ar saviem darbiem pasludināja patiesību. Bet, tiklīdz radās izdevība, viņi nāca pie 

Manis, sekoja Man pa ceļiem, raudādami, Mana Vārda aizkustināti, pat neuzdrošinoties vērsties pie 

Manis, lai lūgtu piedošanu par apvainojumiem, ko viņi iepriekš Man bija nodarījuši. Es viņus aicināju, 

glāstīju ar Savu Vārdu un dāvāju viņiem žēlastību. 

8 Tie paši ceļi, kurus jūs tagad mērosiet, mīļotā tauta, tie ir ceļi, kurus sagatavojuši Mani mīlestības 

piemēri un kuri tagad gaida jūs, Svētā Gara mācekļi, lai jūs ar Manu Vārdu un savu piemēru nestu 

pestīšanu cilvēcei. 

9 Neaizmirstiet, ka indīgie augi un nezāles tiek iznīcinātas tikai ar mīlestības un žēlsirdības darbiem, 

kurus Es jums mācīju caur Jēzu. 

10 Ceļi ir pilni akmeņu un lauki aizauguši ar nātrēm. Bet jūsu gars, Elijas vadīts un stiprināts ticībā, 

vēlmē nest mīlestības balzāmu cietušajiem, ar patiesības gaismu apspīdēs to ceļu, kas dzīvo tumsībā. Viņš 

nejutīs ne ceļa ērkšķus, ne sāpes, ko viņam varētu radīt šaubas un neizpratne. 

11 Jo vairāk siržu jūs apveltīsiet ar mīlestības pārpilnību, jo lielāka būs jūsu intuīcija, jo dziļāka un 

pastāvīgāka būs jūsu ticība darbiem, kurus Es atklāju caur jūsu starpniecību. 

12 Ja pirms savas misijas uzsākšanas tās izpilde jums šķita neiespējama vai sarežģīta, tad vēlāk tā 

jums šķitīs vieglāka un vieglāka, pēc kā jūs varēsiet noteikt savu garīgo progresu. 

13 Šis ir laiks, kad Es iemiesošu visus garus uz zemes, ar kuriem veidošu Savus tik ļoti mīlētos ļaudis, 

lai tie ar saviem mīlestības un žēlsirdības darbiem sniegtu cilvēcei liecību par patiesu garīgās dzīves 

iepazīšanu. 
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14 Jūs, kas esat iezīmēti, lai pildītu šo misiju, un kam ir zināšanas un pārliecība par piederību Manai 

tautai, priecājieties par šo atklāsmi, bet nekrītiet izmisumā tuvojošās cīņas priekšā, jo patiesi Es jums 

saku, ka kareivji, kuriem jācīnās par patiesību, nedrīkst just bailes no pretiniekiem, ko cilvēce viņiem 

pretojas. 

15 Jūs visus, kas savā garā jūtat ilgas pēc garīguma, pēc brīvības un ilgojaties pacelties uz Mani 

mīlestības, žēlsirdības un taisnīguma ceļā, jūs Es pasludinu par piederīgiem Manai tautai, un jūs būsiet 

patiesības kareivji. Bet, lai to panāktu, jums ir jāraugās, jālūdz un jācīnās pret savām vājībām, lai liecība, 

ko jūs sniedzat par Manu mācību, būtu patiesa. 

16 Es jums arī saku, ka ikviens, kas vēlas piederēt Manai tautai, tiks tās pieņemts un mīlēts, ja viņš ar 

savām domām un darbiem apliecinās, ka mīlestības ideāls ir gaisma, kas apgaismo viņa dzīves ceļu. 

17 Lai jūs varētu labāk izprast Manu mācību, klausieties Manu  

Līdzība: 

18 Divi klejotāji lēni gāja cauri plašajam tuksnesim, un viņiem sāpēja kājas no karstajām smiltīm. Viņi 

devās uz tālu pilsētu, un tikai cerība sasniegt galamērķi viņus atdzīvināja grūtajā ceļā, jo maize un ūdens 

pamazām izsīka. Jaunākais no abiem sāka nogurt un lūdza savu biedru turpināt ceļojumu vienam, jo 

viņam pietrūka spēka. 

19 Vecais klejotājs centās iedvest jaunajam jaunu drosmi, sakot, ka viņi drīzumā varētu atrast oāzi, 

kur atgūt zaudētos spēkus, bet jaunais drosmi neņēma. Vecākais negrasījās viņu atstāt šajā vientulībā, un, 

lai gan arī viņš bija noguris, viņš uzcēla nogurušo pavadoni uz muguras un ar grūtībām turpināja 

pārgājienu. 

20 Kad jaunietis bija atpūties un apdomājis, cik daudz grūtību viņš sagādāja tam, kurš viņu nesa uz 

pleciem, viņš atvienojās no viņa kakla, paņēma viņu aiz rokas, un viņi turpināja ceļu. 

21 Neizmērojama ticība atdzīvināja vecā klejotāja sirdi, dodot viņam spēku pārvarēt nogurumu. - Kā 

viņš bija nojautis, pie apvāršņa parādījās oāze, kuras ēnā viņus gaidīja pavasara vēsums. Beidzot viņi to 

sasniedza un dzēra spirdzinošo ūdeni, līdz bija izdzēruši visu. Viņi iemiga mierīgā miegā, un, kad pamodās, 

sajuta, ka nogurums ir pazudis, nebija ne izsalkuši, ne izslāpuši, ne izslāpuši; sirdīs bija miers un spēks 

sasniegt pilsētu, ko viņi meklēja. Viņi īsti negribēja pamest šo vietu, bet ceļojums bija jāturpina. Viņi 

piepildīja savus traukus ar kristāldzidru un tīru ūdeni un turpināja ceļu. 

22 Vecais klejotājs, kas bija atbalsts jaunajam, sacīja: "No ūdens, ko nesam, mēs ņemsim tikai 

mēreni; iespējams, ka ceļā sastapsim kādu svētceļnieku, kas, noguruma pārņemts, mirst no slāpēm vai 

slimo, un būs nepieciešams viņiem piedāvāt to, ko nesam." Jaunietis iebilda, sakot, ka nebūtu prātīgi 

atdot to, ar ko viņiem varētu pat nepietikt; ka tādā gadījumā viņi varētu to pārdot par jebkādu cenu, jo tik 

daudz pūļu prasījusi šī vērtīgā elementa iegūšana. 

23 Vecais vīrs nebija apmierināts ar šo atbildi un atbildēja viņam, ka, ja viņi vēlas mieru, viņiem būs 

jādalās ar ūdeni ar trūkumcietējiem. 

24 Jaunietis nopriecājies teica, ka viņš labprātāk patērē ūdeni savā traukā vienatnē, nekā dalās ar 

citiem, ko viņi varētu sastapt ceļā. - — 

25 Vecā vīra priekšnojauta atkal piepildījās, jo viņi ieraudzīja karavānu ar vīriešiem, sievietēm un 

bērniem, kas bija apmaldījušies tuksnesī un grasījās iet bojā. Labais vecais vīrs steigšus piegāja pie 

cilvēkiem un deva viņiem kaut ko dzert. - Nogurušie uzreiz jutās stiprāki, slimie atvēra acis, lai pateiktos 

ceļiniekam, un bērni pārstāja raudāt no slāpēm. Karavāna piecēlās un turpināja ceļu. 

26 Cēlā klejotāja sirdī bija miers, bet otrs, redzēdams, ka viņa kuģis ir tukšs, ar bažām sacīja savam 

ceļabiedram, ka viņiem jāgriežas atpakaļ un jādodas pie avota, lai nomainītu patērēto ūdeni. 

27 "Mēs nedrīkstam doties atpakaļ," teica labais klejotājs, "ja mums būs ticība, mēs sastapsim jaunas 

oāzes tālāk." Bet jaunietis šaubījās, baidījās un izvēlējās šķirties no sava biedra uz vietas, lai dotos atpakaļ 

meklēt avotu. Viņi, kas bija cīņas biedri, šķīrās. Kamēr viens turpināja ceļu, pilns ticības savam mērķim, 

otrs, domādams, ka var nomirt tuksnesī, ar nāves apsēstību sirdī skrēja pretī avotam. Beidzot viņš, 

elpojošs un noguris, nonāca pie avota. Bet viņš bija apmierināts, izdzēra, aizmirsa savu pavadoni, kuru 

bija atlaidis vienu, un arī pilsētu, no kuras bija atteicies, un nolēma no tā brīža dzīvot tuksnesī. 
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28 Nepagāja ilgs laiks, un netālu no mums pabrauca nogurušu un izslāpušu vīriešu un sieviešu 

karavāna. Viņi labprāt tuvojās, lai dzertu no šī avota ūdens. Bet pēkšņi viņi ieraudzīja kādu vīru, kas 

aizliedza viņiem dzert un atpūsties, ja vien viņi viņam par to nesamaksās. Tas bija jaunais klejotājs, kurš 

bija iekarojis oāzi un kļuvis par tuksneša kungu. 

29 Šie cilvēki klausījās Viņu ar skumjām, jo viņi bija nabadzīgi un nevarēja nopirkt šo dārgo dārgumu, 

kas remdētu viņu slāpes. Beidzot viņi šķīrās no tā nedaudzā, kas viņiem bija līdzi, nopirka nedaudz ūdens, 

lai remdētu izmisīgās slāpes, un turpināja ceļu. 

30 Drīz vien šis cilvēks no kunga pārtapa par karali, jo ne vienmēr tur gāja cauri nabagi; bija arī vareni 

cilvēki, kas varēja dot veselu bagātību par glāzi ūdens. 

31 Šis vīrs vairs neatcerējās pilsētu aiz tuksneša un vēl mazāk brālīgo biedru, kurš viņu bija nesis uz 

pleciem un izglābis no bojāejas šajā tuksnesī. 

32 Kādu dienu viņš ieraudzīja karavānu, kas droši tuvojās lielajai pilsētai, bet viņš bija pārsteigts, 

redzot, ka šie vīrieši, sievietes un bērni ar spēku un prieku dodas ceļā, dziedot slavas dziesmu. Vīrietis 

nesaprata, ko redz, un viņa pārsteigums bija vēl lielāks, kad viņš ieraudzīja, ka karavānas priekšgalā soļo 

tas, kurš bija viņa ceļabiedrs. 

33 Karavāna apstājās oāzes priekšā, kamēr abi vīrieši stāvēja viens pret otru un izbrīnā skatījās viens 

uz otru. Visbeidzot tas, kurš dzīvoja oāzē, jautāja tam, kurš bija viņa pavadonis: "Pastāsti man, kā tas ir 

iespējams, ka ir cilvēki, kas šķērso šo tuksnesi, nejūtot slāpes vai nogurumu?" Viņš to darīja tāpēc, ka 

iekšēji domāja par to, kas ar viņu notiks dienā, kad neviens nenāks lūgt ūdeni vai pajumti. 

34 Labais ceļotājs sacīja savam ceļabiedram: "Es sasniedzu Lielo pilsētu, bet ne viens pats; pa ceļam 

es satiku slimos, izslākušos, pazudušos, izsīkušos, un visiem tiem es devu jaunu drosmi ar ticību, kas mani 

atdzīvina, un tā no oāzes uz oāzi mēs kādu dienu nonācām pie Lielās pilsētas vārtiem. Tur es biju aicināts 

pie Kunga šīs valstības, kurš, redzot, ka es zināju tuksnesi un bija līdzjūtība pret ceļotājiem, uzdeva man 

atgriezties, lai būtu ceļvedis un padomdevējs ceļotājiem skumjš šķērsojot (tuksneša); un šeit jūs redzat 

mani vadot citu karavānu, kas man ir, lai uz Lielo pilsētu. - Un jūs? Ko tu šeit dari?" viņš jautāja tam, kurš 

bija palicis oāzē. - Pēdējais klusēja, kaunēdamies. Tad labais ceļotājs viņam sacīja: "Es zinu, ka tu esi 

piesavinājies šo oāzi, ka pārdod tās ūdeni un prasi naudu par ēnu. Šīs mantas nepieder jums, tās tika 

ievietotas tuksnesī ar dievišķu spēku, lai tas, kam tās būtu vajadzīgas, varētu tās izmantot. Vai jūs redzat 

šos cilvēku pūļus? Viņiem nav vajadzīga oāze, jo viņi nejūt ne slāpes, ne nogurumu. Pietiek ar to, ka es 

nododu viņiem vēsti, ko viņiem ar mana starpniecību sūta Lielās pilsētas Kungs, un viņi dodas ceļā, ik uz 

soļa rodot jaunus spēkus, pateicoties augstajam mērķim, kas viņiem ir - sasniegt šo valstību. 

35 Atstājiet avotu slāpstošajiem, lai tie tajā atrastu atpūtu, un remdējiet slāpes tiem, kas cieš 

tuksneša grūtības. Tavs lepnums un savtīgums tevi ir apžilbinājis, bet ko tev ir devusi šī mazā oāze, ja tu 

dzīvo šajā tuksnesī un esi atņēmis sev iespēju iepazīt Lielo pilsētu, kuru mēs kopā meklējām? Vai tu jau 

esi aizmirsis mūsu kopīgo augsto mērķi?" 

Kad šis vīrs bija klusībā uzklausījis to, kurš bija uzticīgs un pašaizliedzīgs biedrs, viņš izplūda asarās, jo 
izjuta nožēlu par savām novirzēm. Viņš noplēsa savas viltus svētku drēbes un meklēja sākuma punktu, kur 
sākās tuksnesis, lai sekotu ceļam, kas aizvedīs viņu uz Lielo pilsētu. Taču tagad viņš devās ceļā, izgaismots 
ar jaunu gaismu - ticības un mīlestības gaismu pret līdzcilvēkiem.  

(līdzības beigas) 
 
36 Es esmu Lielās pilsētas Kungs, un Elija ir Manas līdzības Senais. Viņš ir "tā balss, kas kliedz 

tuksnesī", Viņš ir tas, kas jums no jauna atklājas, piepildot atklāsmi, ko Es jums devu pārveidošanās laikā 

uz Tabora kalna. 

37 Viņš ir tas, kas jūs Trešajā Laikā vedīs uz Lielo Pilsētu, kur Es jūs gaidu, lai dāvātu jums mūžīgo 

Manas mīlestības balvu. 

38 Sekojiet Elijam, mīļotā tauta, un viss mainīsies jūsu dzīvē, jūsu Dieva pielūgsmē un jūsu ideālos; 

viss tiks pārveidots. 
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39 Vai jūs ticējāt, ka jūsu nepilnīgā reliģiskā prakse būs mūžīga? - Nē, Mani mācekļi, rīt, kad jūsu gars 

redzēs Lielo pilsētu pie apvāršņa, tas sacīs tāpat kā Kungs: "Mana Valstība nav no šīs pasaules". 

Mans miers lai ir ar jums! 



 

 

Pielikums - Piezīmes 
1. piezīme 

Mācību gaitā mēs bieži sastopam izteicienu "brāļi". Tas attiecas ne tikai uz lielās cilvēces vīriešu kārtas 

pārstāvjiem, bet arī uz sievietēm. Vārds "brālis" nozīmē vienkārši "tuvākais" - neatkarīgi no dzimuma - un 

vienlaikus apzīmē attiecības, kādām cilvēkiem vajadzētu būt vienam ar otru: Brālība. Jēzus savā Vārdā 

skaidri norāda: " . . . jo viens ir jūsu Skolotājs, Kristus, bet jūs visi esat brāļi" (Mt.23,8). 

2. piezīme 

Šo pasludinājumu gaitā mēs atkal un atkal sastopamies ar vārdu "izpirkšana", šis termins kā sarkans 

pavediens vijas cauri visam darbam. Kritiskais lasītājs var jautāt: "Kāpēc un par ko? 

Dievs ir devis cilvēcei Savu likumu, atkal un atkal skaidrojis to caur Saviem vēstnešiem, un caur Savu 

balsi mūsu sirdsapziņā Viņš pastāvīgi mums to atgādina. Bauslības ievērošanai vajadzētu dot mums 

mieru, laimi, veselību, darbu un maizi mūsu zemes dzīvē. No otras puses, dievišķā likuma pārkāpumi 

automātiski rada smagas sekas. Un uz zemes nav neviena cilvēka, kas nebūtu grēkojis, tas ir, kas nebūtu 

pārkāpis Dieva likumu. Tāpēc mēs redzam, ka daži cilvēki cieš fiziskas un garīgas ciešanas, jo viņi savā 

dzīves ceļā neievēro gudros dievišķos likumus. Pārējie iztukšo to pašu rūgto biķeri, ko viņi deva dzert 

saviem līdzcilvēkiem. Jo ļaunums, ko mēs kādam nodarām vai vēlamies nodarīt, agri vai vēlu atgriežas 

pret mums pašiem pastiprinātā formā, jo arī mums nākas ciest no savas rīcības ilgstošajām sekām, ko 

dzejnieks Frīdrihs Šillers raksturoja ar vārdiem: "Tāds ir ļaunā nodarījuma lāsts, ka tam jārada ļaunums. 

Tas ir nemainīgs Dieva perfektā taisnīguma likums - pļaut to, ko cilvēks ir sējis, neatkarīgi no tā, vai tas 

ir labs vai ļauns. Tas ir izteikts Bībeles pamatvārdā: "Ko cilvēks sēj, to viņš pļaus." Kristīgā teoloģija nav 

piešķīrusi šim fundamentālajam Dieva attīstības un audzināšanas garīgajam likumam, kas atbilst cēloņu 

un seku likumam, pienācīgu nozīmi un ir izspiedusi to no lielākās daļas kristiešu apziņas, nepilnīgi un 

vienpusīgi interpretējot Jēzus upurisko nāvi. Un cilvēki, kas šo patiesību bieži vien ļoti skarbajā realitātē ir 

apzinājušies caur savu pieredzi, bieži vien nespēj to savienot ar ideju par mīlošu Dievu un Tēvu. 

Ja jau tika teikts, ka dievišķā likuma pārkāpumi automātiski rada smagas sekas, tad ir arī jāteic, ka šīs 

smagās sekas - jeb pārbaudījumi - sevī nes Dieva mīlestību, jo tās kalpo cilvēka mūžīgai pestīšanai. Jo 

ciešanās cilvēks sāk dziļāk domāt par sevi un savu dzīvi. Dažkārt viņš nespēj saskatīt apmeklējuma nozīmi, 

jo viņa prāta pagātnē ir noslēpums, ko viņš nespēj atšķetināt. Tomēr daudzos gadījumos Debesu Tēvs ļauj 

cilvēkam izprast sava pārbaudījuma iemeslu. Ja viņš pakļaujas Dieva gribai, izjūt nožēlu un lūdz Dievam 

piedošanu, Dieva mīlestība to arī piešķir. Tomēr cilvēkam ir jāsaprot, ka tas nenovērš visas sāpes un 

grūtības ar vienu sitienu. Jo Dieva taisnīgums nevar viņu saudzēt no viņa pārkāpumu sekām. Bet Viņa 

piedošana iedrošina, mierina, dod cerību un stiprina, lai viņš varētu vieglāk izturēt pārbaudījumu. Ja viņš 

to panes ar pacietību un paļāvību uz Dievu, viņš ir ceļā uz savas vainas izpirkšanu. Šādā veidā sāpes kļūst 

par lielu skolotāju viņa dzīvē, un, jo vairāk viņš iekšēji pārveidosies un veidos savu dzīvi saskaņā ar Dieva 

gribu, jo vieglāka kļūs viņa pagātnes vainas izpirkšanas nasta, un jo ātrāk viņš no tās atkal būs brīvs. Mūsu 

personīgie pārbaudījumi ir ietverti pasaules mēroga apmeklējumos, kas ir nākuši un nāks arvien lielākā 

mērā. Gan personīgajā, gan vispārējā sfērā tas ir sprieduma laiks. Lai kur un kā mūs skars tiesas vilnis - vai 

nu saistībā ar vispasaules apmeklējumiem, vai personīgiem pārbaudījumiem - galvenais ir tas, lai mēs 

būtu iekšēji sagatavoti. Mums nav jāgaida, līdz nāve mūs piemeklēs, bet jāļauj, lai mūsu dzīvi pēc iespējas 

ātrāk vadītu dievišķie baušļi un sirdsapziņas gaisma, lai mūsu gars varētu pabeigt savu pārkāpumu pret 

dievišķo likumu izpirkšanu šeit, uz zemes, un - atbrīvots no nepilnību nastas - ieiet mūžīgajā valstībā. 

Pretējā gadījumā, apgrūtināts ar savām kļūdām un pārkāpumiem, viņam būs grūts ceļš turp un 
atpakaļ. 

3. piezīme 

"Pēc 1950. gada" ir laika norāde, kas ir atvērta nākotnei bez ierobežojumiem un ilgst visu gadsimta 

otro pusi. - Turklāt dievišķās zīmes un pārbaudījumi parasti ir ierobežoti laikā un vietā, jo Dievs nevēlas 

iznīcināt, bet gan uzlabot un glābt cilvēci. Tāpēc Dievs pieļauj pasaules mēroga katastrofas tikai kā galējo 

līdzekli, lai panāktu cilvēku garīgo atjaunotni. 
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cilvēcība. (sal. U 9, 79-82 un U 11, 77-78). 
4. piezīme 
Šajā vācu valodas izdevumā 14.-23. pants nav iekļauts, jo tas atkārto 9. mācības 25.-34. pantu. - 

Mācību apkopošana tika veikta uz brīvlapām, un gadījās, ka viena brīvlapa tika iespiesta divas reizes. 
Otrajā spāņu izdevumā 1966. gadā minētie panti tomēr tika iekļauti vēlreiz, lai nepārtrauktu secīgo 
numerāciju. 

5. piezīme 
No pirmā acu uzmetiena spriedums var šķist netaisnīgs un bargs, taču, dziļāk pārdomājot, mēs 

atklājam, ka Dieva taisnīgums - lai cik grūts tas mums sākumā nešķistu - sevī nes mīlestības pilnu 

pamācību un audzināšanu. 

Jēzus laikā farizeji bija jūdaisma partija, kas stingri ievēroja burtisku likuma ievērošanu un jo īpaši 

neskaitāmos no likuma izrietošos noteikumus, paražas un rituālus. Viņu dievkalpojums Dievam bija 

izsmelts šajā uzticībā Bauslībai. Jēzus noraidīja šo kļūdaino uzskatu ar saviem vārdiem un darbiem. Arī 

mūsdienās Kristus mums saka, ka ārējais dievkalpojums ar savām baznīcas ceremonijām un paražām Viņa 

priekšā ir bezjēdzīgs. Tie, kas sevi sauc par Dieva kalpiem, ir aizmirsuši, ka Dievs ir Gars un tikai garīgais 

sasniedz Viņu, tāpēc pirmajā vietā ir jābūt: Gara kā dievišķā gara dzirksts mūsos, garīguma veicināšana un 

savienošanās ar Dievu no gara uz garu. Viņi paši nav spējuši atvērt durvis uz garīgo pasauli un tāpēc nav 

pasludinājuši garīguma pārākumu un garīgās pilnveidošanās nepieciešamību tiem, kas viņiem uzticēti. 

Daži Kristus vārdi no šīs mācības kalpos kā papildu paskaidrojums: U 3, 89-90; U 15, 48-53; U 18, 2-5 + 

12; U 22, 33 + 62; U 24, 46-48; U 25, 38-40; U 27, 35. 
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Šis vēstījums ir domāts visām tautām. 
Visai cilvēcei ar manas tautas starpniecību es sūtīšu grāmatu, kurā būs mana vārda būtība un liecība 

par darbiem, ko esmu darījis jūsu vidū. Tā ir mana griba, lai šajās lappusēs būtu ietverta visa mana 

Evaņģēlija un mana Vārda būtība un patiesība visos trīs gadsimtos. 

Lasiet šo grāmatu, pieņemiet manu Vārdu kā Mūžīgās Dzīvības Maizi, un jūs sapratīsiet visu, kas līdz 

šim ir bijis neskaidrs un noslēpumains, kad jūs tieši no gara uz garu sazināties ar manu Dievišķību. Šī 

mācība ir kā jauna diena, kas cilvēcei uzausīs un apgaismos to līdz lielai atmodai. 

Šis ir Trešais laiks, laiks, kad jūs mācīsieties saprast, praktizēt un dzīvot saskaņā ar manu Evaņģēliju. 

Pirmajā Laikā Es apmetos uz kalna un no turienes sūtīju jums savu likumu, kas bija iekalts akmenī. Otrajā 

Laikā Es nolaidos ielejā, lai dzīvotu jūsu vidū. Trešajā Laikā Es daru jūsu sirdis par Savu mājvietu, lai Es 

varētu darīt Sevi zināmu un runāt ar jums no jūsu sirds dziļumiem. Kad cilvēce atzīs šīs mācības 

patiesumu, tās taisnīgumu un bezgalīgo gudrību, tā atbrīvos savu sirdi no aizspriedumiem un bailēm. 

Mans likums nepadara verdzību. Mans likums atbrīvo. 

Ne tikai vienreiz, bet daudzas reizes un dažādos veidos es norādīju un apsolīju saviem mācekļiem, ka 

es atkal atnākšu, es viņiem pareģoju zīmes, kas vēstīs par manu atnākšanu: Pazīmes dabā, notikumi 

cilvēcē, pasaules kari, grēks savā augstākajā attīstības līmenī. Bet, lai pasaule sevi nemaldinātu, gaidot 

mani atkal kā cilvēku, es viņiem darīju zināmu, ka Kristus nāks uz mākoņiem, kas simbolizē aizsauli, no 

kurienes nāk mans stars, tas ir, gars. Šis solījums ir izpildīts. Mans Vārds nav nācis, lai reinkarnētos miesā. 

Šis mācekļa laiks ir beidzies. Man nav vajadzīgs ķermenis, lai dzīvotu jūsu vidū. Tomēr es esmu jums visā 

pilnībā kā Skolotājs, kā Tiesnesis, kā Ārsts. 

Pašreizējais laiks ir izšķirošs laiks cilvēces dzīvē. Jūs redzat milzīgu cīņu visos elementos un spēkos. Tā 

ir cilvēka attīstības posma beigas. 

Notikumi, kas ik dienas satricina zemes tautas, ir tiesas balsis, kas aicina jūs nožēlot grēkus, lūgties, 

atjaunoties un šķīstīties, bet šis pārbaudījumu laiks ieilgs, līdz cilvēku stūrgalvība un pretimnākošais gars 

piekāpsies, līdz viņi atmetīs savu augstprātību un bezdievību. Cilvēcei joprojām ir dots īss laika posms, 

kurā tā var pārbaudīt savu rīcību, lai tā varētu atbildēt Dievišķajam Tiesnesim, kad Viņš aicinās to 

atskaitīties. Viena laikmeta beigas un jauna laikmeta sākums ir izraisījis krīzi un haosu, no kura jūs tagad 

ciešat. Visiem tuvojas lielu ciešanu laiks, jo ne vara, ne nauda, ne zināšanas nepalīdzēs novērst dievišķās 

taisnības bardzību. No haosa cilvēci izglābs tikai garīgums. Jums nav jācer uz citu risinājumu. Ja jūs labi 

sagatavosieties, pasaule uzņems jaunu kursu. Tad kara draudi tiks novērsti un iestāsies miers. Ak, mīļotā 

cilvēce, ja vien jums būtu laba griba. Viena lūgšana, viena doma, viens vārds būtu pietiekami, lai 

samierinātu cilvēkus, tautas un nācijas. Cilvēki joprojām ir bērni, bet lielais pārbaudījums, kas viņiem 

tuvojas, ļaus viņiem īsā laikā piedzīvot tik daudz, ka viņi ātri pāries no šīs bērnības uz pieaugušo dzīvi. 

Šī balss, kas jūs aicina, ir Dievišķā Skolotāja balss. Šis vārds ir no Tā, kas radījis visas lietas. Šī darba 

būtība kļūs par pamatakmeni, uz kura nākotnē balstīsies visi rīkojumi. Viņš, kam ir vara darīt visas lietas, 

pārvērtīs jūsu sirdi no akmens par mīlestības un pacēluma svētnīcu un iedegs gaismu tur, kur agrāk bija 

tikai tumsa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dievišķās mācības Meksikā 1866-1950 

Literatūra 

 Reichl Verlag, D-56329 St. Goar, Tel.: +49 (0) 6741 1720 
Īstās dzīves grāmata, I, II, III, IV, V, VI sējumi 
Trešā Derība (arī spāņu, angļu, franču un spāņu valodā) 
Meksikas dievišķās atklāsmes (īss ievads) 
Dievišķās atklāsmes par dzīves jautājumiem 
Pravietojumi par Trešo laikmetu 

Buchdienst zum Leben, Manfred Bäse, Kirchweg 5, D-88521 Ertingen Tel: +49 (0) 

7371 929 66 42, E-pasts: manfredbaese@gmx.de  
Dievišķā mīlestība, mūsu dzīves un visas esamības izcelsme, būtība un mērķis. 
El Amor Divino - Origen, esencia y fin de nuestra vida y de todo ser 
Patiesās dzīves grāmata, VII, VIII, IX, X, XI sējums Trešā Derība 

Unicon Foundation, D-88709 Meersburg Tel: +49 (0) 7532 808162, E-pasts: 

info@unicon-stiftung.de  Ievads "Īstās dzīves grāmatā" (bez maksas). 
Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. 
Orinoco N° 54 Interior 5, Col. Zacahuitzco, 03550 México, D.F. 
Libro de la Vida Verdadera, Tomo I-XII 
El Tercer Testamento y otros libros sobre estas Revelaciones Divinas de México 

Tīmekļa vietnes 
www.reichl-verlag.de  
www.das-dritte-testament.com (spāņu, vācu, angļu, franču, vācu valodā)  
www.unicon-stiftung.de 
 www.drittes-testament.de 
www.drittetestament.wordpress.com  (daudzvalodu) 
www.tercera-era.net  (spāņu valodā)  
www.144000.net (daudzvalodu) 
www.dritte-zeit.net 

mailto:manfredbaese@gmx.de
mailto:info@unicon-stiftung.de
http://www.reichl-verlag.de/
http://www.das-dritte-testament.com/
http://www.unicon-stiftung.de/
http://www.drittes-testament.de/
http://www.drittetestament.wordpress.com/
http://www.tercera-era.net/
http://www.144000.net/
http://www.dritte-zeit.net/

