
 

 

 

Īstas dzīves grāmata 

 

Dievišķās mācības 

X Sējums  

Instrukcija 277 - 309 

Tiešsaistes izdevums  
Piemērots DeepL Tulkošanas programma 

Un Balabolka teksta uz runu audio pārveidotājs 
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12 sējumu darbs Libro de la Vida Verdadera (Patiesās dzīves grāmata) ir mantojums visai cilvēcei, 

un tas ir reģistrēts "Dirección General del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública" 

Meksikā ar numuriem 26002, 20111 un 83848. 

Plašāka informācija par spāņu valodas oriģinālo izdevumu: 

Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera 

Apartado Postal 888, México, D.F., C.P. 06000 

Tulkojums: Traugott Göltenboth 

Statuss: 2016. gada oktobris 

Izdevējs: 

Grāmatu apkalpošana mūža garumā 

Manfrēds Bēse 

Kirchweg 5 

D-88521 Ertingena 

Tālrunis: +49 (0) 7371 929 66 42 

E-pasts: manfredbaese@gmx.de   
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Piezīme par šo jautājumu: 
 

Šis sējums ir ticami apstrādāts https://www.deepl.com/translator tulkošanas programmai DeepL, 

ProVersion, kas tiek tulkota 12 valodās.  

Līdz šim ar to ir iztulkoti šādi sējumi: Stāvoklis: 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, itāļu, spāņu  

Grāmata par patieso dzīvi 

No vācu oriģināla angļu valodā: IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII sējums - pārējie 5 sējumi jau bija 

pieejami angļu valodā. 

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 ir pieejami visi 6 līdz šim publicētie mana personiskā, garīgā 

piemēra sējumi, kurus var bez maksas lejupielādēt PDF formātā, 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 

Miera valstība-Kristus-uz-Zemes 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com  

E-pasts: a.m.hosta@web.de  
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Priekšvārds 
Gadsimtu gaitā Dievs ir atklājis sevi cilvēcei, mierinājis mūs ar savu vārdu, devis mums savus baušļus 

un mācījis mūs par savu radību un mūsu eksistenci. 

Kad cilvēki pirmkristietības laikos aizmirsa šos dievišķos norādījumus, Dievs sūtīja viņiem savus 

praviešus, lai tie atgādinātu viņiem par Viņa likumiem. 

Kad cilvēki no šiem desmit baušļiem bija izveidojuši vairāk nekā 600 cilvēcisko noteikumu, Dievs 

sūtīja Jēzu, caur kura muti Kristus, Dievišķais Vārds, atklāja Sevi, kurš apkopoja desmit baušļus vienā 

bauslī: "Mīli Dievu pāri visam un savu tuvāko kā sevi pašu!". 

Cilvēki atkal aizmirsa šo vienkāršo, pestījošo Dieva ieteikumu. Nežēlīgi kari un necilvēcīgas vajāšanas 

līdz pat šai dienai ir bēdīgs pierādījums tam. 

Sajaucot dievišķo patiesību ar cilvēciskām dogmām, liekot pārāk lielu uzsvaru uz ārējiem rituāliem un 

ceremonijām, kā arī nepareizi, cilvēciski interpretējot tīro dievišķo Vārdu, daudzi cilvēki šodien dzīvo sava 

veida garīgā verdzībā. 

Tāpēc Dievam bija un ir nepieciešams šodien atkal uzrunāt cilvēci ar apgaismības un pamācības 

vārdiem. Tas notika 66 gadus (1884-1950) Meksikā - vairāk nekā simts sapulču vietās vienlaicīgi, kur 

vienkāršie ļaudis svētdien pēc svētdienas pulcējās, lai klausītos Dieva uzmundrinošos un pamācošos 

vārdus. 

Šo sapulču liecinieki stāstīja, ka šie dievišķie vārdi plūduši kā kristāldzidra ūdens straume no raidītāju, 

sauktu par balss nesējiem, mutēm divas līdz trīs stundas bez pārtraukuma un bez mazākās valodas 

kļūdīšanās. 

Kurš uztvēra dievišķā Vārda nozīmi ar tīru un nepiespiestu prātu, tas sajuta Kunga klātbūtni un Debesu 

Tēva bezgalīgo mīlestību. 

Pēdējos desmit gados pirms 1950. gada mācības tika kopstenoficētas un pierakstītas protokolos, lai 

vēlāk tās apkopotu. No 1956. līdz 1962. gadam tika atlasītas un publicētas 366 mācības 12 sējumu darbā 

"Īstās dzīves grāmata". 

Jūs, dārgie lasītāji, turat rokās vienu no šiem 12 sējumiem, kas apzinīgi un burtiski tulkoti no spāņu 

valodas. Tā nav grāmata, kuru jūs izlasītu tikai vienu reizi, varbūt pavirši un pēc tam atkal ātri vien noliktu 

malā. Lai pilnībā izprastu dziļo jēgu, ieteicams tekstu uztvert pa gabaliņam, maziem "kumosiņiem", 

meditēt par to un mēģināt sajust saikni ar Dievišķo Garu, kas ir iekšienē. 

Mācībās ietvertie atkārtojumi ir sīki izskaidroti II sējuma priekšvārdā, un tiem nevajadzētu nevienu 

satraukt. Gluži pretēji, ja ņemam vērā, cik daudz neattīstošas informācijas mūsdienās pārņem mūsu prātus, 

atkārtojama, bet vienmēr pacilājoša un attīstoša barība mūsu dvēselēm ir ārkārtīgi svarīga, lai atmodinātu 

iekšējās vērtības, kas mūsos visos snauž. 
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Ievads 
Dažas būtiskas tēmas kā sarkans pavediens vijas cauri visam atklāsmes darbam "Patiesās dzīves 

grāmata", ko mēs atrodam arī X sējumā. Zemāk ir sniegti daži fragmenti no šīs grāmatas, kas lasītājam var 

kalpot kā ceļvedis un pārskats. 

Kristus otrā atnākšana 

Nevienam nevajadzētu būt pārsteigtam par manu jauno vēstījumu un mana vārda nozīmi. Jo Pirmās 

ēras pravieši, kā arī Kristus Otrajā ērā ar vislielāko skaidrību pasludināja laikmetu, ko jūs šodien 

piedzīvojat. (279, 9) 

Mana mīlestības mācība nebija domāta tikai dažiem, kas to dzirdēja caur balss nesējiem. Mana vēsts ir 

nākusi pasaulē, lai to uzzinātu visi cilvēki. Tāpēc Es jums saku, ka tas daudzos veidos sasniegs zemes 

robežas, jo tas ir sākums mierinājumam, kas cilvēcei jau apsolīts Otrajā Laikā, kad tas sasniegs virsotni 

zemes posta laikos. (282, 57) 

Ņemot vērā jūsu milzīgo gaismas trūkumu ─ gaisma, kas nozīmē gudrību, mīlestību, pacēlumu ─ man 

bija jānāk. Lai dotu jums šo gaismu, Man nebija pareizi atrasties kopā ar jums kā cilvēkam. Jo, lai 

stimulētu jūs uz garīgo attīstību, bija nepieciešams, lai Es atklātu Savu klātbūtni garīgā, neredzamā un 

tomēr taustāmā formā jūsu ticībai un mīlestībai. (293, 57-58) 

Kad šis vārds izplatīsies pa pasauli un cilvēki jautās, kas to iedvesmojis un kas licis to pierakstīt, lai tā 

vēstneši un sējēji apliecina, ka tas bija Svētais Gars, kas to atklāja caur balss nesēju sagatavotajiem 

prātiem. (295, 26) 

Trešā reize 

Pirmais laiks ir, tā teikt, cilvēka garīgā bērnība, kurā viņš atver acis un redz sava Tēva vaigu, dzird 

Viņu, bet vēl ir tālu no Viņa izpratnes. Pierādījums tam ir tas, ka viņš mēģināja Viņam paklausīt, 

turēdamies pie tekstu burtiem, bet ar dvēseli neiedziļinoties to jēgā. 

Otrajā Laikā es, "Vārds", atnācu, lai dzīvotu kopā ar jums Jēzū un ar savu dzīvi parādītu jums dvēseles 

ceļu. Šis Otrais laiks ir pusaudža vai pirmās garīgās jaunības laiks. Tas ir laikmets, kurā Kristus mācīja 

cilvēkus mīlēt, lai atmodinātu viņu snaudošās sirds stīgas, lai viņu sirdis vibrētu ar jaunām jūtām, ar 

spēcīgu mīlestības impulsu pret savu Tēvu un savu tuvāko. 

Šis ir "Trešais laiks", kurā cilvēka dvēselei ir jāatbrīvo sevi no materiālisma važām. Tas būs saistīts ar 

pasaules uzskatu cīņu, kas būs sīvāka, nekā cilvēces vēsture ir pieredzējusi. (295, 56-57+64) 

Šis Trešais laiks, kad cilvēku ļaunums būs sasniedzis savu augstāko punktu, tomēr būs izlīgšanas un 

piedošanas laiks. (305, 12) 

Sestais zīmogs 

Sestais Zīmogs ir atbrīvots un ir parādījis jums, garīguma celmlaužiem uz zemes, daļu no tā satura. Bet 

tā turpinās izliet savu gaismu pār visiem cilvēkiem arī tad, kad šis vārds, ko jūs šodien dzirdat, būs 

beidzies. (284, 46) 

Šobrīd Es pieņemu šos ļaužu pūļus šeit cilvēces vārdā, un, runājot par cilvēci, Es runāju ne tikai par 

pašreizējā laika cilvēkiem, bet par visām paaudzēm, kas apdzīvojušas zemi sešu garīgo periodu laikā. Mani 

vēstījumi, ko Es jums esmu nesis šajos sešos laikos, ir tieši tas, ko Es esmu simbolizējis ar nosaukumu 

"zīmogi", no kuriem viens, kā jūs jau zināt, vēl ir jāatbrīvo, lai tas varētu atklāt jums visu pārējo nozīmi vai 

jēgu - dvēseles dzīves, attīstības un pilnveidošanās augsto nozīmi. (303, 52) 

Izraēlas garīgā tauta un garīgā misija 

Dieva tauta atkal parādīsies cilvēces vidū ─ nevis tauta, kas iemiesota kādā rases veidā, bet gan liels 

skaits, Mans mācekļu leģions, kurā noteicošas ir nevis asinis, rase vai valoda, bet gan Gars. 

Šī tauta neaprobežosies tikai ar manas mācības mācīšanu rakstos. Lai vārdiem būtu dzīvība, tie ir 

jādzīvo. Šī tauta būs ne tikai rakstu un grāmatu, bet arī piemēru un darbu izplatītāji. (292, 28-29) 

Ir nepieciešams, lai šī tauta, kurai šīs atklāsmes ir uzticētas, celtos un liecinātu par tām. Jo šādā veidā 

cilvēki pamodīsies un spēs uztvert šim laikam raksturīgās garīgās zīmes un izpausmes. (277, 15) 
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Garīgo būtņu pasaule tikai gaida savu stundu, lai apdzīvotu šo zemes ieleju. Tās ir gaismas būtnes, kas 

nevairās iemiesoties atpalikušo tautu klēpī, jo viņu misija būs tieši modināt tos, kas ir aizmiguši. (288, 46) 

Gars, gars, dvēsele, dvēsele 

Cilvēks ir Radītāja atspulgs, Dieva tēls. Bērniem obligāti jākļūst līdzīgiem Tēvam, no kura viņi ir 

cēlušies. Šī līdzība ir balstīta garīgajā dvēselē, jo tā ir apveltīta ar Dieva īpašībām un turklāt tai ir mūžīgā 

dzīvība. Matērija, tas ir, cilvēka ķermenis, ir tikai dvēseles pagaidu apģērbs. (295, 44) 

     Tieši cilvēka gara dvēselei ir jābūt pirms visiem darbiem, ko cilvēks veic, jo tieši tai ir uzticēta dzīve uz 

zemes. (305, 7) 

 

Garīgā lūgšana 

Garīgā dvēsele saglabā intuitīvo apziņu, ka tā jau sen ir izaugusi no Radītāja klēpja, un, zinot, ka tai vēl 

tāls ceļš ejams un ka tai ir jānoiet, lai atgrieztos savā izejas punktā, tā nododas lūgšanai, zinot, ka vismaz 

šajā brīdī tā var kontaktēties ar savu Tēvu. Dvēsele zina, ka lūgšanā tā atrod mierinājumu, kas to glāsta, 

stiprina un dziedina. 

Es svētīju tos, kas lūdzas. Jo garīgāka ir viņu lūgšana, jo lielāku mieru es viņiem dodu. To jūs varat 

viegli izskaidrot paši sev, jo tas, kuram, lai lūgtos, ir jāklanās tēlu vai priekšmetu priekšā, lai sajustu 

Dievišķā klātbūtni, nespēs piedzīvot garīgo sajūtu par Tēva klātbūtni savā sirdī. (279, 1-2) No otras puses, 

redziet, cik viegli pārvēršas tas, kurš praksē pielieto kaut vienu atomu no manas mācības. Vai vēlaties šādu 

piemēru? 

Bija kāds, kurš visu mūžu ar vārdiskām lūgšanām Man teica, ka mīl Mani ─ lūgšanas, ko formulēja 

citi, bet kuras viņš pat nesaprata, jo tās sastāvēja no vārdiem, kuru nozīmi viņš nezināja. Bet drīz vien viņš 

saprata, kā pareizi lūgt, un, atmetis vecos ieradumus, viņš koncentrējās uz savas dvēseles dziļāko iekšieni, 

sūtīja savas domas uz Dievu, un pirmo reizi sajuta Viņa klātbūtni. 

Viņš nezināja, ko teikt savam kungam, viņa krūtīs sāka raudāt un acīs līst asaras. Viņa prātā izveidojās 

tikai viens teikums: "Mans tēvs, ko es varu tev teikt, ja nezinu, kā ar tevi runāt? Bet šīs asaras, šīs raudas, 

šis iekšējais prieks un pat viņa apjukums runāja ar Tēvu tik skaistā valodā, kādu jūs nekad neatradīsiet ne 

cilvēciskās valodās, ne grāmatās. 

Tas, ka cilvēks, kurš sāk garīgi lūgties kopā ar savu Kungu, kņudzina, atgādina zīdaiņu pirmos vārdus, 

kas ir prieks un prieks viņu vecākiem, jo viņi dzird pirmos vārdus, ko saka būtne, kas sāk augt dzīvībai. 

(281, 23-24) 

Perfekta, garīga saziņa 

Es jums esmu daudz runājis par garīgo dialogu, esmu jums teicis, ka jūs iemācīsieties to izmantot 

cildenā veidā, un jūs ļausieties šai vēlmei. (291, 81) 

Kad šī mācība izplatīsies, jums jautās, kāds ir šīs vēsts mērķis, jo jau pastāv tik daudzas reliģiskās 

kopienas. Tad jūs atklāsiet viņiem, ka šis Vārds ir nācis pie cilvēces, lai mācītu cilvēkiem dialogu starp 

gariem, ko viņu reliģijas viņiem nemāca, un ka šī vēsts ir dievišķā gaisma, kas atklāj jums visas garīgās 

īpašības, kas jums piemīt. (294, 44) 

Praktizējiet dialogu no gara uz garu, ko jūs turpināsiet pilnveidot no dienas dienā. Tā ir Mana griba, lai 

jūs un cilvēce sazinātos ar Mani. Caur šo sadraudzību jūs saņemsiet Manas iedvesmas, Manus uzdevumus, 

un Es pieņemšu jūsu dvēseli, Es uzklausīšu jūsu lūgšanu, un Es ļausšu jūsu garīgajām rokām Mani 

apskaut. (304, 51) 

Šī izpausme ir bijis tas solis, kas ļāvis jums pacelties vēl vienu pakāpienu ceļā, kas jūs tuvina pilnīgai 

kopībai. (278, 44) 

Dievišķo izpausmju pieņemšana un noraidīšana  

Cik daudz ir tādu, kas, pateicoties iepriekšējo gadsimtu rakstiem, zina pravietojumus, kas vēstīja par šo 

laikmetu. Un tomēr ─ ja viņi apmeklētu manas manifestācijas, viņi neticētu tām un neuzskatītu tās par šo 

apsolījumu piepildījumu! Tie ir tie, kuri nav sasnieguši tādu attīstības līmeni, kas ļautu viņiem atpazīt šo 

gaismu. No otras puses, cik daudzi no tiem, kas šodien varētu atdot savu dzīvību, lai liecinātu, ka Es esmu 
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Tas, kas šajā laikā atklājos cilvēkiem, pat nezināja, ka ir pravietojumi, kas runā par šiem notikumiem. 

Iemesls ir tāds, ka viņu dvēsele jau bija sagatavota un gatava uzņemt gaismu. (298, 19) 

Šajos ļaužu pūļos ir gan ticīgie, gan neticīgie, bet tās visas ir dvēseles, kas alkst pēc mīlestības, slāpst 

pēc gaismas un patiesības. Kamēr ticīgie barojas un kļūst spēcīgi, neticīgie atsakās no mūžīgās dzīvības 

maizes un viņiem jācieš izsalkums un slāpes. Tās ir dvēseles, kuras apjukušas materiālisma, nezināšanas 

un fanātisma dzīves rezultātā, un tās nevar aizmirst un tad atpazīt un sajust manu klātbūtni. Tās ir sirdis, 

kas baidās no cilvēku spriedumiem. Kā viņi varētu koncentrēties savā dvēselē, lai sajustu manu būtību, ja 

viņi domā par to, ko par viņiem teiks citi? Viņi galu galā teiks, ka Mana Klātbūtne tajās vietās nav patiesa, 

lai gan patiesībā tie ir tie, kas, lai gan ir klātesoši, nav bijuši kopā ar Mani, jo viņu dvēsele ir palikusi tur, 

kur viņu domas, intereses, rūpes un kaislības ir turējušas viņus. 

Es esmu nācis ļoti labi, Es esmu bijis ļoti labi kopā ar jums, jo vienmēr domāju par tiem, kam Es esmu 

vajadzīgs ─ par tiem, kas dzer ciešanu biķeri un ēd kalpošanas un pazemojuma maizi. (301, 2) 

Eksāmenu nozīme 

Dažreiz jūsu miers kļūst par cīņu, trauksmi vai bailēm. Tas notiek tad, kad vētra plosās laukos un 

dārzos, kratīs kokus un aplauzīs ziedus. Tad jūs jautājat, kāda ir šo pārbaudījumu nozīme. Bet es jums 

saku, ka vētra izraisa slikto augļu un sauso lapu krišanu no kokiem un aizpūš prom no dārza visu, kam 

nevajadzētu pastāvēt dārza klēpī. (278, 31) 

Ļaujiet savai sirdsapziņai, lai pārbaudījumos jums pasaka, ka Es jūs nesodu, bet gan attīrāt sevi, un, 

kad redzat, ka dabas spēki, kas izraisa šausmas, ir atraisīti, jums nevajadzētu zaimot, sakot, ka tas ir Dieva 

sods, bet gan pārbaudījums, lai attīrītos. (293, 75) 

Jūs esat nogājis garu pieredzes ceļu. Šī nevainība, kas ir aklums un neziņa, pazuda, kad jūs ieguvāt 

pieredzes gaismu. Turklāt jūs esat sevi aptraipījuši, un tādēļ jums ir pārbaudījumi un sāpes, lai jūs 

nomazgātu un attīrītu. (301, 24) 

Garīgā iedvesma visiem 

Cilvēki, ziniet, ka ne tikai jūs spējat saņemt garīgus vēstījumus un iedvesmas. Pasaulē ir daudz cilvēku, 

kuri, nezinot, ka Es izlieju Savu Vārdu caur šiem balss nesējiem, jūt gaismas tuvumu, kas ir gatava izliet 

sevi atklāsmēs uz cilvēci. Viņi saņems no Mana Gara nepieciešamo sagatavošanos, lai tad, kad viņi dzirdēs 

jūsu liecību un jūs viņiem nodosiet Manu dievišķo vēsti, viņi ar sajūsmu sacītu: "Tas ir tas, uz ko es 

cerēju.""" (283, 51) 

Garīgā harmonija starp visiem 

Labestība un mīlestība, no kurām uzplaukst labdarība un miers, būs atslēgas, kas atvērs Noslēpuma 

durvis un ļaudis spers soli pretī vispārējai harmonijai. (292, 5) 

Garīgā harmonija starp visām būtnēm atklās tām lielas zināšanas, dos tām gara dialogu ar garu, kas 

saīsinās attālumus, pietuvinās prombūtnē esošo, likvidēs frontes un robežas. (286, 3) 

     Es esmu Tēvs, kas darbojas, lai starp visiem Viņa bērniem - gan tiem, kas dzīvo uz zemes, gan tiem, 

kas dzīvo citās pasaulēs, - valdītu harmonija. (286, 2) 

Garīgā atmoda 

Pēc tik daudziem gadsimtiem, kas nodzīvoti nesaskaņās, pēc visām bēdīgajām un rūgtajām pieredzēm, 

šī cilvēce spēj saprast, ka tautu vienotība, harmonija starp visiem cilvēkiem nevar balstīties uz materiālām 

interesēm, nedz arī uz pasaulīgām vērtībām. Visbeidzot, tā sapratīs, ka tikai paaugstināta dvēsele var būt 

stingrs pamats, nesatricināma klints, uz kuras balstās cilvēces miers. (289, 3) 

Es runāju ar jums šādā veidā, jo neviens labāk par mani nezina jūsu dvēseles attīstību, un es zinu, ka 

mūsdienu cilvēks, neskatoties uz savu lielo materiālismu, mīlestību uz pasauli un kaislībām, kas attīstītas 

līdz vislielākajam grēkam, dzīvo tikai šķietami kā "miesas" un materiālās dzīves vergs. Es zinu, ka, tiklīdz 

viņš savā dvēselē sajutīs Manas mīlestības mīlošo pieskārienu, viņš ātri nāks pie Manis, lai atbrīvotos no 

savas nastas un sekotu Man pa patiesības ceļu, pa kuru viņš neapzināti ilgojas iet. (305, 36) 

Mercy 
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Pirmais solis ceļā uz cilvēka atjaunotni, lai sasniegtu garīgu pacēlumu, ir žēlsirdība. Žēlsirdība pret 

dvēseli, žēlsirdība pret miesu, žēlsirdība pret tuvāko. (287, 31) 

Kad Es vēršu Savu skatienu uz slimnīcām, cietumiem, sēru namiem, salauztām laulībām, bāreņiem vai 

garīgi izsalkušajiem, - kāpēc Es neatrodu tevi tur? Atcerieties, ka Es esmu ne tikai iemācījis jums lūgt, bet 

arī devis jums vārda dāvanu un mācījis jūs dziedināt. Un daudzkārt esmu jums teicis, ka jūsu klātbūtne var 

darīt brīnumus, ja esat patiesi gatavi. (306, 27) 

Pionieris Roka Rojasa, Elijas gara iedvesmots, uzrakstīja šādu teikumu: "Esiet žēlsirdīgi un atkal 

apžēlojieties par saviem līdzcilvēkiem, un jūs redzēsiet manu Tēvu visā Viņa godībā". 

Patiesība un gaisma ir šajos vārdos, mācekļi, jo, kas savā dzīvē nepraktizē žēlsirdību, tas nekad neieies 

manā valstībā. Turpretī es jums apliecinu, ka pat visstūrgalvīgākais un stūrgalvīgākais grēcinieks spēj glābt 

sevi caur žēlastību. (308, 52) 

Reinkarnācija un garīgā attīstība 

Jēkabs savā sapnī atklāja jums, ka pastāv garīgās kāpnes, pa kurām būtnes nepārtraukti kāpj un 

nolaižas. Kas ir sapratis tās saturu? Kas ir interpretējis tās noslēpumu? Tā tēla nozīmē, ko redzēja 

patriarhs, ir ietverta dvēseļu attīstība, garīgo būtņu nemitīga pārtapšana cilvēkos, būtņu izlīdzināšana un 

izpirkšana, Dieva komunikācija ar cilvēku un gara dialogs ar garu. (287, 59) 

Šajā Trešajā Laikā Es jums esmu devis apstiprinājumu par dvēseles reinkarnāciju. Cilvēcei patiešām 

visos laikos ir bijušas intuitīvas zināšanas par to, un dvēsele ir atklājusi šo noslēpumu "miesai", bet tā ─ 

vienmēr neticīga un vāja ─ ir šaubījusies par to. (309, 22) 

Bet Es esmu atnācis šajā laikā, lai sniegtu jums apstiprinājumu tam un pateiktu jums: dvēseles 

reinkarnācijā atklājas Mans perfektais mīlestības likums. (309, 22) 

Gara pasaule 

Dvēseles dzīve, kas eksistē ārpus jūsu materiālās pasaules, cilvēkam nevar un nedrīkst būt noslēpums. 

Tā kā Tēvs redzēja jūsu vēlmi pēc zināšanām, Viņš sāka Savu mācību ar atklāsmes un iedvesmas dāvanu 

un izpaudās bezgalīgi daudzās formās. Bet šī mācība sākās jau no pirmā cilvēka pastāvēšanas brīža un nav 

beigusies līdz pat šai dienai. (289, 17) 

Pamosties, cilvēki! Aizsaulē vēro tavus soļus uz zemes! Šīs pasaules zina jūsu darbus! Kad viņi redz, 

ka šī cilvēce grimst savu naidīgumu un kaislību jūrā, viņi ir satriekti un lūdz par jums. (298, 41) 

Lai stiprinātu cilvēces ticību zināšanām par garīgo eksistenci ārpus materiālās dzīves, jums pagātnē ir 

bijušas dotas dažas Tēva vēstnešu izpausmes, kurām jūs esat devuši eņģeļu vārdu. (301, 10) 

Jums arī nevajadzētu domāt, ka savā darbā esat vieni, jo jums vēl nav pietiekami daudz spēka, lai 

paveiktu tik lielus garīgas nozīmes darbus. Jums jāzina, ka ir būtnes, kas jums rāda ceļu, pa kuru jums 

jāiet, un kas jums norāda ceļu un vietas, uz kurām jums jāaizved sēkla. 

Šie ceļa rādītāji ir tavi brāļi un māsas no citām pasaulēm, no citām mājām, no kurienes viņi uzrauga 

tavus soļus un dara tev pāri. Jo arī viņi ir miera, mīlestības un brālības darbinieki. Tās ir dvēseles, kas ir 

tīrākas par jums, ar lielākām zināšanām un pieredzi, no kurām jums nav jābaidās. Viņi ir tie, kas neļaus 

jums nonākt strupceļā ─ tie, kas ieviesīs nemieru jūsu sirdīs, ja jūs pametīsiet sēklu. (297, 6) 

Likums un mīlestības spēks 

Mīlestības likums, uz kura balstās labdarība, sapratne un piedošana jūsu līdzcilvēkiem, ir pamats, ko Es 

esmu iedvesmojis jūsu garīgajai misijai. (291, 8) 

     Tās nebūs bailes, kas virzīs jūsu soļus, un tās nebūs bailes, kas liks jums pildīt likumu. Lai ticība un 

mīlestība ir spēks, kas mudina jūs darīt labus darbus savā dzīvē. Jo tad jūsu nopelni būs patiesi. (305, 51) 

Miers, augstākais garīgais labums 

     Tas ir Mans Vārds, kas dod mieru jūsu sirdij un mieru jūsu dvēselei. Vislielākais, ko esmu tai 

paredzējis, ir miers. Tam, kam pieder šis dārgums, ir viss - tas, kas zina šo dvēseles stāvokli, nemainītu to 

pret vislielāko mantu un dārgumiem uz zemes. 
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Ja jūs Man jautājat, kāds ir noslēpums, lai sasniegtu un saglabātu mieru, Es jums saku, ka noslēpums ir 

pildīt jūsu Tēva gribu. Un, ja jūs Man jautātu, kā pildīt Dievišķo gribu, Es jums atbildētu, piemērojot Savu 

Likumu un Savu Doktrīnu jūsu dzīvē. (307, 1-2) 

Sirdsapziņas balss 

Iepazīstieties ar sirdsapziņu, tā ir draudzīga balss, tā ir gaisma, caur kuru Tas Kungs ļauj spīdēt savai 

gaismai - kā Tēvs, kā Skolotājs vai kā Tiesnesis. (293, 74) 

Redziet, ka cilvēks stāv pāri visam, kas viņu ieskauj, un stāv pāri visam, kas viņu ieskauj; ka viņš ir 

vienīgā būtne, kurai ir gribas un sirdsapziņas brīvība. No šīs gribas brīvības ir cēlušās visas cilvēka 

novirzes, kritieni un grēki. Taču tie ir pārejoši pārkāpumi Radītāja taisnīguma un mūžības priekšā. Jo pēc 

tam sirdsapziņa uzvarēs ķermeņa vājības un dvēseles vilinājumu. Tā notiks gaismas, kas ir zināšanas, 

uzvara pār tumsu, kas ir nezināšana. Tā būs labā, kas ir mīlestība, taisnīgums un harmonija, uzvara pār 

ļauno, kas ir egoisms, izlaidība un netaisnība. (295, 49) 

 

Garīgā atbrīvošana 

     Bezjēdzīgi un veltīgi būs konfesiju centieni noturēt savus ticīgos veco uzskatu un novecojušo ticības 

sistēmu iesāktajās sliedēs. Jo neviens nespēs apturēt Dievišķo Gaismu, kas iespiežas līdz pat cilvēka domu 

dziļumiem un modina dvēseli atklāsmju laikmetam, dievišķām iedvesmām, šaubu un noslēpumu 

izgaismošanai, garīgai atbrīvošanai. 

Neviens nespēs apturēt plūdmaiņu, kas veidos cilvēci, kad tā izplūdīs vēlmē pēc savas domas, gara un 

ticības brīvības. 

Lai neviens nedomā, ka es no dažādām reliģiskajām kopienām atņemu viņu mācekļus, ticīgos vai 

sekotājus ─ nē. Bet ir pienācis laiks sākt jaunu laikmetu, lai izceltu gaismā aizmirstas mācības, likvidētu 

nevajadzīgas paražas, mācības un tradīcijas, attīrītu un atbrīvotu dvēseles no visa viltus, lai dotu tām 

patieso Gara maizi, ko vienmēr ir aizvietojis rituāls. (290, 58-60) 

Cik daudziem no jums, kas šajā laikā esat dzirdējuši manu Vārdu, jūsu atbrīvošanas diena bija tieši tā, 

kad pirmo reizi dzirdējāt šo balsi! Ar cik lielu mīlestību jūs esat iespieduši savā atmiņā svētīgo datumu, 

kurā atcerējāties brīnumu par savu augšāmcelšanos ticībā! (294, 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

Instrukcija 277 
1 Tevī Es esmu saskatījis karavānas avangardu, kas vienmēr seko Man - gudro Izraēlu, cīņas garu no 

Jūdas, kas cīnās savas tautas ceļā. Jūs nācāt, lai cīnītos pēdējā kaujā, un Es esmu jūsu priekšā, lai vadītu 

jūsu soļus un aizvestu jūs līdz jūsu darba kulminācijai. 

2 Es esmu jūs sūtījis tieši pārbaudījuma brīdī, kad cilvēce piedzīvo vislielākās briesmas, un Es jums 

saku, ka tā kādu laiku turpinās savu tieksmi pēc varas un tad kritīs sāpīgā izsīkumā, līdz tās sirdsapziņa 

nāks klajā un pateiks, cik daudz veltīgu ceļu tā ir gājusi un kā tā ir izniekojusi savu eksistenci. Tā runās ar 

viņu Manā vārdā un gudri mācīs viņai nākt pie Manis pa garīguma ceļu. 

Kad dvēsele atmodīsies un pārdomās, tā centīsies pieķerties kaut kam noteiktam, tā vēlēsies atklāt 

īsāko un drošāko ceļu, tā atgriezīsies pie pirmsākumiem, lai tur atrastu pamatus, tikumus, patieso zinātni, 

un tā sapratīs, ka pirmais un pēdējais likums, ko Es esmu devis cilvēkam, ir mīlestība - visas pilnības 

avots. 

3 Es gribu, lai jūs dzīvotu, gaidot Mana Vārda piepildīšanos, lai vienmēr būtu kontaktā ar Mani un 

garīgo pasauli, lai jūs nejustos ne attālināti, ne nošķirti no Manis. Es apvienošu dažādu pasauļu dvēseles, 

lai tās kļūtu spēcīgākas savā savienībā un paveiktu darbu, ko Es tām esmu uzticējis darīt. 

4 Lai to īstenotu, Es neprasu, lai jūs noliegtu savu personību vai norobežotos no pasaules, jo jūs tajā 

dzīvojat. Es jums tikai saku, ka par 

Jums vajadzētu lietot tikai to, kas ir absolūti nepieciešams jūsu ķermeņa vajadzībām, lai dvēsele varētu 

justies brīvi un saprast savu lielo mērķi manā Darbā, kad tā ieskatās savā iekšējā būtībā un apkārtējā vidē. 

5 Es jums došu to, kas nepieciešams cilvēka dzīvībai. Es neprasīšu, lai jūs atstāt novārtā savus 

pienākumus, drīzāk Mans Vārds mācīs jums tos pildīt, jo pat vismazākais no tiem ir daļa no jūsu 

uzdevuma. 

Jūs pārdzīvojat cīņas, aktivitātes un pūļu laiku, un ir nepieciešams, lai jūs to visu nodotu Gara 

kalpošanai, lai jūs atraisītu visas savas dāvanas, lai jūsos notiktu pārvērtības, kas notika ar maniem otrās 

ēras mācekļiem, kuri - it kā vienoti vienā Garā - kļuva vienoti ar Mani. 

6 Jūs nevarētu doties pie cilvēkiem ar viltus vai tikai šķietamu sagatavotību, jo viņu dvēsele ir 

attīstījusies un pārsējs, kas sedza viņu acis, jau sen ir nokritis. Sniedziet viņiem garīgumu, piedāvājiet 

viņiem mieru, radiet savā apkārtnē labklājības un brālības atmosfēru, un jūs redzēsiet, ka viņi jūs uzklausīs 

un pieņems jūsu vārdus, kuros būs mana iedvesma un mana vara. 

7 Ja jūs sludināt un mācāt mieru, paši esiet miermīlīgi; ja jūs runājat par mīlestību, izjūtiet to, pirms 

izsakāt to vārdos; ja jūsu līdzcilvēki jums piedāvā savus augļus, neatmetiet tos. Pārbaudiet visu, kas jums 

tikties un ievērot to, kas ir pieļaujams un pareizi viņu mācības. Jūs sastapsiet arī tos, kas, kļuvuši fanātiski 

reliģiski noskaņoti, ir mazinājuši savu izpratni, materializējot savus rituālus. Tad jūs pacietīgi palīdzēsiet 

viņiem papildināt savas zināšanas, parādīsiet, kādus apvāršņus var sasniegt viņu gars, kad viņi 

iegremdēsies manā mācībā. Jūs runāsiet ar viņiem par Manu Universālo Garu, par dvēseles nemirstību, par 

tās mūžīgo attīstību. Jūs mācīsiet viņiem patiesu lūgšanu, gara dialogu un atbrīvosiet viņus no 

aizspriedumiem un kļūdām. Tas ir darbs, ko Es jums pavēlu darīt - mīlestības un pacietības darbs. 

8 Pielūkojiet savu dvēseli, jūs visi, kas esat mans bērns. Pieņemiet Manas jaunās atklāsmes, un, ja 

jums nav izdevies atklāt to vārdu nozīmi, kurus Es jums devu agrāk, nāciet pie Manis, un jūs visu 

uzzināsiet un sapratīsiet ar šo pamācību palīdzību. Jo Es jums atgādinu un apvienoju ar jums visus Savus 

visu laiku vārdus un darbus, lai jums būtu vēl viena liecība par jūsu Tēvu. 

9 Izmantojiet spēku, ko Es jums esmu devis, lai jūs varētu uzvarēt visus pārbaudījumus un 

kārdinājumus. Esiet pacietīgi sāpēs, lai jūs varētu vadīt savu laivu un glābt sevi. 

10 Es gribu, lai jūsu Dieva pielūgsme šajā Trešajā Laikā būtu tik tīra un perfekta kā smarža, kas 

izstaro no ziediem. 

11 Tiklīdz cilvēki būs gatavi savā dvēselē uzcelt templi un iedegt tajā ticības liesmu, tad apstāsies 

zaimošana, beigsies kari, asaru ieleja pamazām kļūs par miera zemi, un debesu valstība pietuvosies 

ikvienai sirdij. 

12 Ļaujiet Man runāt ar jums šādā veidā, pat ja viss, ko Es jums saku, jums šķiet neiespējami. Es zinu, 

kas notiks ar šo pasauli nākotnē - nākotnē, kas turpināsies mūžībā un ko jūs, mazās radības, nespējat 

aptvert. 
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13 Tā kā jūs pat nezināt, kas notiek tagad, kā jūs varat paredzēt, kas notiks, vai apšaubīt to, ko mans 

Vārds pravieto? 

14 Pasaulē jau nāk Mani vēstneši, kuri, kad pienāks stunda, noņems tumšo plīvuru no cilvēku acīm, 

tie vēstneši, kuri ir nākuši pasaulē, lai aizstāvētu patiesību ar saviem patiesas mīlestības darbiem. Bet kurš 

tos ir atklājis? Kas šodienas bērnos saskata rītdienas praviešus un apustuļus? Bet, ja tas notiek ar tiem, 

kurus jūs redzat ar savām ķermeņa acīm, kas notiks, kad Es jums teikšu, ka arī mani garīgie gaismas 

saimnieki ir tuvojušies jūsu pasaulei ar savu miera vēsti un atdzimšanas aicinājumu? Jūs par to pat 

nenojautāt. 

15 Ir nepieciešams, lai šī tauta, kurai šīs atklāsmes ir uzticētas, celtos un liecinātu par tām. Jo caur to 

cilvēki pamodīsies un spēs uztvert šim laikam raksturīgās garīgās zīmes un izpausmes. 

16 Tādēļ Es jums nepārtraukti saku, lai jūs sargātu šo sēklu, lai jūs un jūsu bērni nestu šo gaismu 

zemes tautām. 

Es ļauju jums nest manu vēsti uz dažādiem Zemes punktiem un izmantot visus līdzekļus, ko jūs 

uzskatāt par piemērotiem, kad vien jūsu sirdsapziņa jums saka, ka ejat pa pareizo ceļu. 

17 Bet Es negribu jums teikt, ka jūs, kas Mani dzirdat šajā brīdī, esat vienīgie, kam uzticēts veikt šo 

misiju. Nē - daļa no tā būs jūsu ziņā, un tie, kas nāks pēc jums, darīs to, kas būs viņu ziņā. Jo darbs 

maniem jaunajiem cilvēkiem ir milzīgs. 

18 Jums ir jācenšas, lai šis darbs attīstītos no paaudzes paaudzē, izpaužoties savā garīgumā un tīrībā, 

un tiktu saglabāts visā tā patiesībā. 

19 Jūs vēl nesaprotat visas manas mācības būtību un nozīmi. Tas ir iemesls, kādēļ jūs to esat 

izkropļojuši ar neveiklām kulta darbībām - kulta darbībām, kurās nav garīguma. Bet, kad jūsu prāts kopā 

ar dvēseli būs pamodies patiesībai, tad neviens no viņiem nevarēs pievienot manam darbam neko netīru. 

20 Jūs dāvājat pasaulei to, ko saņēmāt kā uzdevumu, pirms nācāt uz Zemes. Tas ir vēstījums, ko jūsu 

dvēsele atnesa līdzi. 

21 Prāts to visu nezina, bet dvēseles atceras, ka tām tika teikts, ka šeit, uz zemes, pulcēsies visi, kam 

bija lemts dzirdēt Kunga Vārdu Viņa jaunajā parādīšanās reizē pasaulei. 

22 Svētīgi tie, kas savā dvēselē ir spējuši saglabāt Skolotāja misiju un apsolījumu, jo viņos ir mana 

Gara gaisma. Tagad viņi pilda viņiem uzticēto uzdevumu, un, kad viņi būs pabeiguši viņiem piederošo 

daļu, viņiem būs garīga laime redzēt, ka pēc viņiem nāk jauni "strādnieki", lai turpinātu iesākto darbu. 

Kopā ar šiem pēctečiem viņi piedzīvos gandarījumu, prieku par to, ka ceļš ir iztīrīts un bruģēts un sēja 

laukos jau ir sākta. 

23 Ja jūs, kas bijāt pirmie un kam tādēļ nācās daudz cīnīties, jo neviens no jūsu līdzcilvēkiem šajā 

laikmetā nesagatavoja jums ceļu, tomēr spējāt nest pasaulei vēsti, tad atcerieties, ka jaunajām paaudzēm - 

jo tās atradīs labi izstaigātu ceļu un izplatītu sēklu - būs ar lielāku gaismu un skaidrību jādara zināma 

vēsts, kuras nesēji viņi ir. 

24 Jau no vissenākajiem laikiem, kad pravieši sāka sludināt Mesijas atnākšanu, viņi teica, ka visas 

tautas tiks svētītas Viņā, jo Viņš kļūs par cilvēku. Bet šodien Es jums saku, ka šajā Trešajā laikmetā visas 

tautas tiks svētītas no jauna, jo Mans Gars nāks, lai komunicētu ar katru dvēseli. 

25 Svētīgi tie, kas cenšas šķīstīties ar lūgšanu, grēku nožēlu un labiem darbiem, jo tie ir tie, kas patiesi 

nomazgā savus traipus, lai stātos tīri Manā priekšā. Svētīgi tie, kas šādā veidā saprot patiesību, jo viņi 

atrod ceļu un atstāj aiz muguras pagātnes nezināšanu un tumsu. 

Tāpat kā Es atnācu Otrajā Laikā, lai izbeigtu asinsizliešanu un nevainīgu upuru upurēšanu, ko cilvēki 

upurēja Jehovas altāra priekšā, un Es mācīju viņiem upurēt savas dzīvības Tēvam, tāpat Es nāku šodien, lai 

novērstu jūs no daudzajām bezjēdzīgajām pielūgsmes formām un rituāliem, ar kuriem jūs aizstāt patieso 

Manas Doktrīnas piepildījumu. 

26 Kad jūs klausāties manas mācības, jūs esat pārsteigti, ka spējat saprast un īstenot to, kas jums 

iepriekš šķita neiespējami, un tas ir tāpēc, ka jūsu dvēsele soli pa solim ir gājusi pa ceļu, ko jūs nezinājāt. 

Pietika ar gaismas dzirksti tavā prātā, lai no tavas sirds izdzēstu ārējo kultu, kas bija tik dziļi iesakņojies 

tevī. 

27 Arī simbolisms pazūd no jūsu dievkalpojuma, kad jūs tuvāk ieskatāties patiesībā, un jūs sākat 

baudīt tīru, vienkāršu, garīgu un viegli izpildāmu dievkalpojumu. 
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28 Es vēl neesmu jums visu izstāstījis, nedz arī visu atklājis, tādēļ Es jums saku, lai nejūtaties 

apmierināti ar to, ko esat sasnieguši, nedz arī apmierināti ar pirmo, ko esat saņēmuši. Mana dārgumu 

krātuve joprojām sargā daudzas lietas, un jūsu dvēsele to uzzinās. Jums vēl būs jāveic daudzi svarīgi soļi 

ceļā. 

Es jums mācu citu veidu, kā praktizēt Bauslību, un citu veidu, kā iepazīt garīgo un dievišķo, ko Mans 

Vārds jums ir atklājis. Jo Es negribu, lai jūs Mani pētītu kā zinātnieki vai teologi. Jūs apspriedīsieties ar 

sava Tēva apslēpto gudrību, caur lūgšanu vēršoties pie Viņa ar savām domām. Tad, tērpušies pazemībā, 

cieņā un mīlestībā, jūs saņemsiet no Viņa to, ko Viņš vēlētos jums atklāt. 

Tas, kurš šādā veidā nonāk pie gudrības vārtiem, tiks uzskatīts par mazu bērnu, kas ilgojas pēc 

gaismas, vai par mācekli, kas alkst pēc zināšanām. Es liku viņam sajust Manu klātbūtni, Es viņu samīļošu 

un parādīšu viņam visu, kas jums jāzina pēc jūsu Tēva sprieduma. Es novēršu viņa šaubas, novēršu no viņa 

skatiena daudzu noslēpumu plīvuru un piepildīšu viņu ar gaismu, lai tad, kad viņš pabeigs savu lūgšanu un 

atgriezīsies savā dzīves cīņā, viņš varētu atklāt savai cilvēciskajai dabai to, ko iemācījies nodarbībā ar 

Skolotāju. 

29 Tie, kas vēlējās iepazīt Manas būtības kodolu un iedziļināties Dievišķajā, neieejot Manā klātbūtnē 

ar nepieciešamo pazemību un cieņu, vienmēr ir maldījušies un nekad nav guvuši lielu mācību, jo durvis uz 

to ir atvērtas tikai pazemīgajam, bet lepnajam tās vienmēr ir slēgtas. Cilvēki vēl joprojām ir mazi bērni 

pret dzīvi un ir tālu no mācekļiem. 

30 Es no jums prasu prāta un sirds pazemību, lai jūs, kas esat nākuši šeit garīgajā ceļā, vēloties 

gaismu, varētu atrast visu, ko vēlaties uzzināt. Sagatavotajiem nebūs ne jāraud, ne jāilgojas pēc tiem 

Manas parādīšanās laikiem, kad tie būs beigušies un kad ieradīsies svešinieku karavānas, lai jautātu jums 

par to, ko esat dzirdējuši un redzējuši. Tad jūs sniegsiet viņiem patiesu liecību par visu, ko Es jums esmu 

mācījis, un izskaidrojumu visam, ko viņi redz noslēpumaini apvītu. 

Pārsteigti par jūsu prāta un vārda skaidrību, viņi jūs sauks par "Gaismas bērniem" un sacīs: "Jums ir 

paveicies, ka jūs tā sauc, jo esat dzirdējuši Dievišķo Skolotāju, kaut arī tikai ar cilvēka prāta spējām." 

31 Es no jauna dodu cilvēkiem savu Vārdu, lai viņi zinātu, ka nav pamesti, lai viņi pamostos caur 

sava gara balsi un uzzinātu, ka pēc šīs dzīves dvēseli gaida lieli dievišķi brīnumi. 

32 Par tiem es esmu runājis ar cilvēkiem, un to pašu piedzīvo tas, kurš zina, kā lūgt, lai nonāktu 

saskarē ar garīgo, un to pašu piedzīvo arī tas, kurš ar zinātnes palīdzību iedziļinās dabas noslēpumos. Šajos 

divos veidos gan prāts, gan gars atklās arvien vairāk un vairāk, jo vairāk tie meklēs. Bet kad pienāks laiks, 

kad cilvēku iedvesmos mīlestība uz mācībām un pētniecību? Tikai tad, kad tas notiks, Viņa darbs pasaulē 

būs pastāvīgs. Kamēr vien zinātnes motīvs būs varaskāre, augstprātība, materiālisms vai naids, tikmēr 

cilvēki nemitīgi izjutīs pārmetumus, ko izsauc dabas spēki, kuri soda viņu pārgalvību. 

33 Šī laika zinātnieks savos darbos izrāda pilnīgu neizpratni, jo viņš iznīcina tautas un cilvēkus, 

tūkstošiem pļauj savu līdzcilvēku dzīvības, paverdzina cilvēkus un pārvērš cilvēka dzīvi par vētru. Viņš 

nesaprot ļaunumu, ko rada, un neapzinās savas rīcības sekas. Tāpēc es viņus saucu par vieglprātīgiem. 

34 Tikai Mana žēlsirdība var nākt palīgā šai cilvēcei, un tādēļ Es esmu nācis pieskarties cilvēka sirdij 

un pamodināt viņa dvēseli, lai viņš sadzirdētu sirdsapziņas maigo balsi, kas gudri liktu viņam apzināties 

visu ļaunumu, ko viņš ir nodarījis, un vienlaikus ieaudzinātu viņā veidu, kā labot savas vainas un ļaunumu. 

35 Cilvēkiem ir jāsaprot, ka ikvienam ir jānāk pie Manis, taču nevis kā cilvēkam, kā viņi vēlētos, bet 

garīgā stāvoklī. Tikai tādā veidā viņi nodrošinās, ka viņu darbi ir vērsti uz visu cilvēku labumu, lai tas 

nāktu par labu arī viņiem pašiem. 

36 Cik daudzi ir uzpūtušies ļaunumā, augstprātībā, tukšos centienos, cik daudzi ir uzvilkuši sev 

vainagus, lai gan ir nožēlojami un garīgi kaili. Cik liels ir kontrasts starp to, ko jūs uzskatāt par savu 

patiesību un manu patiesību! 

37 Jūs raudājat, dzirdot manu vārdu, tauta! Kad visa cilvēce raudās manas atklāsmes priekšā? Es jums 

visiem piedodu, tas ir žēlastības brīdis, un es izlieju savu bezgalīgo gaismu uz visām pasaulēm un visiem 

saviem bērniem. 

38 Šis ir gaismas laikmets, kurā Dievišķā Gudrība, kas ir Svētā Gara gaisma, izgaismos pat 

visslēptākos sirds un dvēseles nostūrus. 

39 Tagad cilvēks drīz uzzinās, no kurienes nāk tas, kurš piedzimst šajā pasaulē, kāda ir šīs dzīves jēga, 

uzdevums un mērķis, un viņš spēs izskaidrot sev to, ko viņš ir nosaucis par "nāvi". 
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Tagad cilvēce drīz vien atteiksies no teorijām un ārējām pielūgsmes formām, lai to vietā dzīvotu 

patiesībā. Tad viņš savu eksistenci veltīs labestībai, pielūgs Mani ar saviem darbiem, un, kad pienāks 

stunda pamest šo pasauli, viņš nesauks ķermeņa acu aizvēršanu uz visiem laikiem par "nāvi", jo zinās, ka 

tas ir brīdis, kad dvēsele pilnībā ieiet augstākajā dzīvē. 

40 Kad jūs visi zināsiet, ka dvēseles atdalīšanās, atstājot ķermeni, ir pārejas posms, kas ir būtisks, lai 

tuvotos miera un pilnības mājām, tad cilvēkos veidosies patiesa realitātes izpratne. 

41 Radītājs ir ielicis cilvēkus pasaulē, kuras daba nemitīgi attīstās, bet vienmēr attīstās uz pilnību. 

Bet cilvēki, kas dzīvo šīs dabas varā, neattīstās saskaņā ar to, jo viņi necenšas morāli pilnveidoties, 

netiecas pēc savas dvēseles pilnības, kas ir viņu eksistences būtība un iemesls. 

42 Cilvēka attīstība, viņa progress, zinātne un civilizācija nekad nav bijusi vērsta uz garīgās dvēseles 

pacelšanos, kas ir visaugstākā un viscēlākā lieta, kāda vien ir pasaulē. 

pastāv cilvēki. Viņa centieni, viņa ambīcijas, viņa vēlmes un 

Koncerniem vienmēr ir bijis savs mērķis šajā pasaulē. Šeit viņš ir meklējis zināšanas, šeit viņš ir krājis 

dārgumus, šeit viņš ir ieguvis baudas, godu, balvas, varas un apbalvojumus, šeit viņš ir vēlējies atrast savu 

slavu. 

Tāpēc es jums saku: Kamēr daba bez apstājas soli pa solim virzās uz priekšu savā nepārtrauktās 

attīstības likumā, tiecoties uz pilnību, cilvēks ir atpalicis, nav progresējis, un no tā arī izriet viņa likteņa 

triecieni uz zemes, no tā izriet pārbaudījumi, šķēršļi un triecieni, ar kuriem viņš sastopas savā dzīves ceļā. 

Tā vietā, lai būtu harmonijā ar visu, kas viņu dzīvē ieskauj, un rūpētos par to, lai, attīstot savu dvēseli 

augšupejošā virzienā, kļūtu par tās kungu, kā Tas Kungs bija pavēlējis jau pašā sākumā, viņš gribēja kļūt 

par tās kungu, izmantojot zemākās kaislības, piemēram, alkatību, augstprātību un naidu. Bet, pats to 

neapzinoties, viņš pats sodīja savu iedomību, atkāpjoties no savas kunga un valdnieka vietas pār visu, ko 

Dievs pakļāva viņa gribai, un kļuva par kalpu, vergu un pat upuri visiem dabas spēkiem, kas viņu ieskauj. 

43 Apņemieties vispirms iepazīt sevi, meklējot būtību savas būtības kodolā, un es jums apliecinu, ka 

jūs jutīsieties apgaismoti, kad atklāsiet, ka vispirms jūs esat garīgas dvēseles, Dieva bērni. 

44 Mans Vārds atver jums garīgo atziņu durvis, lai jūs savā sirdī varētu uzkrāt kaut ko no tā, ko Tēvs 

glabā savā dārgumu krātuvē saviem bērniem. 

45 Cilvēks sevī nes garīgu dvēseli, kas ir daudzu dāvanu un dievišķas godības nesējs, un tieši Dieva 

Vārds, Viņa mācība ir tā, kas padara viņu cienīgu sasniegt šo žēlastību. 

46 Cik ļoti cilvēce ir degradējusies savā materiālismā, cik daudz asaru tai ir nācies izliet savas 

vienaldzības pret augsto, tīro un patieso dēļ! 

47 Garīgā dvēsele tiecas uz tikumību, miesas apvalks - uz grēku, un abas cīnās viena ar otru, nespējot 

panākt harmoniju. Tāpēc ar Savu Vārdu Es esmu mācījis abām pusēm, kā apvienoties vienā ideālā, 

taisnīgā veidā dāvājot dvēselei savu un pasaulei savu. 

"Miesā" ir instinkti, kaislības un tieksme uz materiālo, jo tieši no turienes tā rodas. Tāpēc jums ir 

vajadzīga mācība, kas jutinās cilvēka sirds stīgas, kas to pilnveidos un pacels, nenovirzot to no to likumu 

izpildes, kas pārvalda cilvēku uz zemes. Pateicoties šai mācībai, dvēsele spēs pacelties uz Mūžīgo, uz to 

valstību, kurā ir tās izcelsme. 

Ja viņai izdosies uzvarēt "miesu" un pasauli, tad vēlāk, kad viņa jau būs atbrīvojusies no cilvēka 

ķermeņa apvalka, viņai būs vieglāk pacelties no līmeņa uz līmeni, arvien vairāk tuvoties Tēvam un 

tādējādi atstāt pasauli, kurā viņa dzīvoja un kura viņu bija paverdzinājusi, aizvien tālāk. 

48 Tā gara dzirksts, kas padara cilvēku līdzīgu savam Radītājam, arvien vairāk un vairāk tuvosies 

bezgalīgajai liesmai, no kuras tā izšķīrās, un šī dzirksts kļūs par gaišu būtni - apzinīgu, mīlestības pārpilnu, 

zināšanu un spēka pilnu. Šī būtne bauda pilnības stāvokli, kurā nav ne mazāko sāpju, ne ciešanu, kurā 

valda pilnīga un patiesa svētlaime. 

49 Ja tas nebūtu jūsu gara mērķis, patiesi, Es jums saku, Es nebūtu darījis jums zināmu Savu Doktrīnu 

ar tik daudzām mācībām, jo tad Pirmās Ēras Likums būtu bijis pietiekams, lai jūs dzīvotu mierā uz zemes. 

Bet, ja jūs padomāsiet, ka Es dzīvoju starp cilvēkiem un apsolīju viņiem bezgalīgi labāku pasauli pēc šīs 

dzīves, un, ja turklāt atcerēsieties, ka Es apsolīju atgriezties citā laikā, lai turpinātu ar jums runāt un 

izskaidrotu visu, ko jūs neesat sapratuši, jūs nonāksiet pie secinājuma, ka cilvēka garīgais liktenis ir 

augstāks, daudz augstāks par visu, ko jūs varat sagaidīt, un ka apsolītā svētlaime ir bezgalīgi lielāka par to, 

ko jūs varat nojaust vai iedomāties. 
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Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 278 
1 Mīļotie mācekļi, es jums vēlreiz saku: Uzmanieties un lūdzieties, jo ķermenis ir vājš un savā 

vājumā var novest dvēseli līdz maldiem. 

2 Dvēsele, kas zina, kā dzīvot modri, nekad nenovirzās no ceļa, ko tai ir iezīmējis Kungs, un tā spēj 

izmantot savu mantojumu un dāvanas, līdz ir sasniegusi augstāko attīstību. Šai būtnei ir jāvirzās uz priekšu 

izmēģinājumos, jo tā dzīvo modri un nekad neļauj, lai to pārņem matērija. Tas, kurš vēro un lūdzas, 

vienmēr izkļūs no dzīves krīzēm kā uzvarētājs un ar stingru soli dosies pa dzīves ceļu. 

3 Cik atšķirīga ir tā cilvēka uzvedība, kurš aizmirst lūgt un vērot! Viņš labprātīgi atsakās no sevis 

aizstāvēšanas ar labākajiem ieročiem, ko Es esmu ielicis cilvēkā, proti, ticību, mīlestību un zināšanu 

gaismu. Tas ir tas, kurš nedzird iekšējo balsi, kas uzrunā viņu caur intuīciju, sirdsapziņu un sapņiem. Bet 

viņa sirds un prāts nesaprot šo valodu un netic sava gara vēstij. 

4 Ja cilvēks dzīvotu apzināti, ņemot vērā augstāko dzīvi, kas pastāv un vibrē virs viņa, un ja viņš 

zinātu, kā konsultēties ar savu garu, - cik daudz neērtību viņš sev sagādātu, no cik bezdibeņiem viņš sevi 

pasargātu. Taču visu mūžu viņš lūdz padomu tiem, kas neatrisina viņa šaubas un neskaidrības: 

zinātniekiem, kuri ir iedziļinājušies materiālajā dabā, bet nepazīst garīgo dzīvi, jo dvēsele viņos ir iekritusi 

letarģijā. 

5 Cilvēka dvēselei ir jāmostas, lai atrastu sevi, lai atklātu visas tās spējas, kas tai uzticētas, lai 

atbalstītu to cīņā. 

6 Šodien cilvēks ir kā maza, trūcīga lapiņa, kas nokritusi no dzīvības koka un ir vēju rotaļlieta, 

pakļauta tūkstošiem pārvērtību, vāja dabas spēku priekšā, trausla un nožēlojama nāves priekšā, turpretī 

viņam vajadzētu būt zemes kungam kā Manis sūtītam princim, lai pilnveidotu sevi pasaulē. 

7 Ir pienācis atmodas laiks, kad jums jāsteidzas meklēt patiesību un jāatgriežas atpakaļ pa ceļu, uz 

kuru jūs ir aizvedusi jūsu ambīcijas, izmisums un nezināšana. 

8 Nebēdziet no manas gaismas, kas, šķiet, satricina pasauli ar savām atklāsmēm. Drīz jūs garīgajā 

debess debesīs ieraudzīsiet mirdzam šīs avarējušās pasaules glābšanas zvaigzni - cilvēci, kas ir pazudusi 

materiālistiskas, neauglīgas un egoistiskas dzīves ēnās, jo tā ir atkāpusies no likuma, kas ir jūsu dzīves 

būtība. 

9 Svētā tauta: Vai jūsu sirdis nav satriektas, kad es jums šādi runāju par cilvēcību? Vai jūs uzreiz 

nedomājat par grūto misiju, kas jums ir jāizpilda? 

10 Es jums runāju tā, lai jūs varētu sagatavoties. Tagad tuvojas laiks, kad pasaulē parādīsies Mani 

vēstneši un Mani sūtņi, un starp šiem sūtņiem būs daži no jums, daži no tiem, kas dzirdējuši Manu Vārdu 

šajā trešajā laikmetā. 

11 Tikai tīras sirds var doties uz zemēm un tautām, lai izplatītu manu vēsti, jo tikai viņi būs cienīgi 

liecināt par šī darba patiesību. 

12 Kad šie sūtņi dosies uz zemēm, kas viņus gaida, viņu sirdīs jau būs izdzisis jebkāds reliģiskais 

fanātisms, tajos vairs nedrīkst būt ne mazākās vēlmes pēc glaimojumiem vai apbrīnas, un viņu rokām 

nevajadzētu uzdrīkstēties aptraipīt sevi ar pasaules naudu par mīlestības darbu, ko viņi veic. Viņi nedrīkst 

pārdot brīnumus, nedz noteikt cenu par mīlestību savā starpā. Viņiem ir jābūt kalpiem, nevis kungiem. 

Pienāks laiks, kad jūs sapratīsiet patiesas pazemības diženumu, un tad jūs sapratīsiet, ka tas, kurš zināja, kā 

būt kalps, patiesībā bija brīvs savā uzdevumā darīt labu un izplatīt žēlastību, un ka ticība, paļāvība un 

miers pavadīja viņu dzīvē. 

13 Savukārt tas, kurš sevi ir uzskatījis par karali un kungu, bet nav pelnījis par tādu būt, - pat ja tautas 

guļ pie viņa kājām - ir vergs, ir nelabais, jo viņam nav ne miera, ne miera, ne drošības, ne ticības. 

14 Ja vēlaties īstu iedrošinājumu garīgajā cīņā, vērsieties pie sava tuvākā, un jūs jutīsiet dziļu 

gandarījumu, neizsakāmu laimi, kas ir nesalīdzināmi lielāka nekā tie prieki, ko pasaule var jums piedāvāt, 

katru reizi, kad jūs mierināsiet kādu sērojošu, dziedināsiet slimu cilvēku vai glābsiet kādu pazudušu 

cilvēku. Ja jūsu cilvēciskā un mazā sirds reiz piedzīvo šādu prieku, tas ir tāpēc, ka jūsu dvēsele ir 

cīnījusies un augšāmcēlusies. 

15 Es jūtu jūsu sirdī šo slepeno jautājumu: "Kas būs ar mums, kad mums pietrūks šī Vārda siltuma?" 

Iemesls tam ir tāds, ka jūsu dvēsele gaida sāpju laiku, kas sagraus pasauli no brīža, kad beigsies mana 

manifestācija. 
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16 Es jums saku: Ja jūs sekosiet manām mācībām, jums nebūs no kā baidīties. Jo, kas staigā pa manu 

ceļu, to apgaismo mana gaisma, un viņam ir mans miers. Rūpējieties par tiem, kuri ir aizmirsuši lūgties, 

par tiem, kuri savā sirdī nejūt mīlestību, par tiem, kuri nezina, kādas garīgās dāvanas viņiem piemīt. 

Lūdzieties par viņiem visiem. 

17 Māciet lūgties, lai jūsu līdzcilvēki saprastu, ka tieši viņu garam ir jāsazinās ar savu Radītāju, lai 

viņi saprastu, ka viņu lūgšanas gandrīz vienmēr ir ķermeņa kliedziens, baiļu izpausme, pierādījums viņu 

ticības trūkumam, sacelšanās vai neuzticēšanās Man. 

18 Dodiet saviem līdzcilvēkiem saprast, ka viņiem nav jāmirst vai jāsarauj savs ķermenis, lai 

aizkustinātu manu garu, lai modinātu manu līdzjūtību vai žēlsirdību. Tie, kas uzspiež sev miesas ciešanas 

un gandarīšanas, dara to tādēļ, ka viņiem nav ne mazākās nojausmas par to, kas ir vismīļākais upuris Man, 

ne arī priekšstata par Manu mīlestību un jūsu Tēva žēlastību. 

19 Vai jūs domājat, ka ir vajadzīgas asaras jūsu acīs un sāpes jūsu sirdīs, lai Es varētu būt žēlīgs pret 

jums? Tas nozīmētu piedēvēt Man cietsirdību, nejūtīgumu, vienaldzību, egoismu. Vai jūs varat iedomāties 

šīs nepilnības Dievā, kuru jūs mīlat? 

20 Cik maz jūs esat centušies Mani iepazīt! Iemesls ir tas, ka jūs neesat apmācījuši savu prātu domāt 

saskaņā ar Garu. 

21 Es jums daudz runāju par lūgšanu, jo ir nepieciešams, lai jūs atklātu visus tai piemītošos spēkus un 

iedarbīgumu. Jo ir pienācis laiks jūsu garam pildīt lielo misiju pasaulē, kas tam ir paredzēta, un lūgšana ir 

vislabākais ierocis tā cīņā. 

22 Kas prot lūgt, tas ir Dieva kareivis, jo viņa garīgā apziņa padara viņu neuzvaramu. Viņa ieroči 

darbojas, pasaulei nemanot. Viņa gaisma apgaismo tumsu, Viņa spēks novērš ļaunus nodomus, Viņa 

mīlestība sēj mieru. Viņam nav vajadzīgi materiālie līdzekļi, lai pabeigtu savu misiju, viņš pilda un rīkojas 

tā, it kā jau būtu garīgajā. 

23 Es esmu devis cilvēcei laiku, kas nepieciešams tās garīgajai atmodai, un šis laiks tuvojas beigām. 

Tai ir nepieciešams spert vēl tikai dažus soļus pa šīs pasaules ceļiem, un tad tā apstāsies, lai labprāt ieietu 

mīlestības valstībā. 

24 Tomēr jūs redzēsiet, kā viens varens vīrs metīsies uz citu varenu vīru, lai iznīcinātu viņu un paliktu 

zemes valdnieks. Viņi neapzinās, ka vara, pēc kuras tie tiecas, viņiem netiks piešķirta, jo viņi pārkāpj 

brīvās gribas robežas. 

25 Ja kaujas beigās kāds joprojām stāvēs stāvus un vēlēsies kliegt uzvaras saucienu, viņš redzēs, ka 

viņa valstība sastāv no drupām un līķiem, ka viņa pasaules impērija sastāv no posta un nāves, un tas būs 

karu gals pasaulē. 

26 Tad cilvēks nevarēs apgalvot, ka atradis Manī šķērsli savai zinātnei vai ienaidnieku savai tieksmei 

pēc varas un savai vēlmei pēc varenības. Jo es ļāvu viņam iet līdz galam, līdz robežai, jo jūs zināt, ka 

visam cilvēcīgajam ir robeža. 

Cilvēks radīja pasauli saskaņā ar savām idejām, un viņš pats to sagrāva, jo tās pamati nebija stingri. Par 

ko viņš varēs Mani apsūdzēt? Bet, kad sāpes būs vislielākās un sirds būs šausmās par savu darbu rezultātu, 

tad viņš sauks pēc žēlastības un piedošanas, jo tikai tad dvēsele izlauzīsies no cietuma, kurā tā bija 

ieslodzīta, lai izlauztos ilgās pēc Tā, kuru tā bija aizmirsusi, vai, ja reiz atcerējās, tad tikai tādēļ, lai 

neuzticētos Viņa varenībai. 

27 Cilvēks iepazīs Manu taisnīgumu, nevis Manu sodu. Jo, ja šī sajūta būtu Manī un Es to izlādētu uz 

cilvēci, Es to nevis attīrītu, bet aptraipītu. Bet manas taisnības uzdevums ir atjaunot jūsu dvēseles šķīstību. 

28 Redziet, kā Es - kamēr cilvēki gatavojas savai pazušanai - nodrošinu visu viņu glābšanai un 

augšāmcelšanai, pat ja tam viņiem ir jāiziet cauri neizmērojamu ciešanu tīģelim, kas ir nepieciešamas, lai 

stiprinātu dvēseles grēku nožēlošanā un apņēmībā palikt uzticīgām Bauslībai. 

29 Visus glābs Mana mīlestība, visiem Es došu iespēju atgriezties pie Manis, un tad jūs zināsiet, ka 

Visvarenais un galīgais uzvarētājs esmu Es. Bet es nevaldīšu pār uzvarētajiem, ne pār mirušajiem, ne pār 

pazemotajiem: mana uzvara būs patiesa, jo es valdīšu pār uzvarētājiem. 

30 Jūs esat kā parks, kura zālienā, ko Es kopju, Es neesmu ļāvis augt nezālēm. Esmu ļāvis krūmiem 

augt, pumpuriem dīgt un kausiņiem atvērties, lai apmeklētājs varētu priecāties par to skatu, bet pastaigas 

dalībnieks atrast patvērumu no nelabvēlīgiem laikapstākļiem un atpūsties koku ēnā. 
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31 Dažreiz jūsu miers kļūst par cīņu, trauksmi vai bailēm. Tas notiek tad, kad vētra plosās laukos un 

dārzos, kratīs kokus un aplauzīs ziedus. Tad jūs jautājat, kāda ir šo pārbaudījumu nozīme. Bet es jums 

saku, ka vētra izraisa slikto augļu un sauso lapu krišanu no kokiem un aizpūš prom no dārza visu, kam 

nevajadzētu pastāvēt dārza klēpī. 

32 Kad šis dārzs uzziedēs un nesīs augļus saskaņā ar Manu gribu, Es atvēršu tā vārtus un aicināšu tajā 

ienākt citu provinču iedzīvotājus, lai dotu tiem tos augļus, kas viņiem vislabāk patīk, un lai viņi tos varētu 

nest uz savām provincēm. 

33 Es svētīju kokus, kuri, lai gan tos plosīja viesuļvētra, spēja saglabāt stingrību un, lai gan to zari uz 

īsu brīdi bija nokaltuši, drīz vien atkal apzaļumoja. 

34 Kad pārbaudījums bija beidzies, jūs ar izbrīnu ieraudzījāt, ka no koka bija nokrituši sapuvušie 

augļi un sausās lapas. 

35 Es devu jums spēku izturēt pārbaudījumu un devu jums gaismu, lai saprastu šo dievišķo mācību 

nozīmi. 

36 Ja Es jums jautātu, kādi ir tie sliktie augļi, ko reizēm nes jūsu koks, ko jūs man atbildētu? Tūlīt jūs 

Man atbildēsiet, ka tie ir jūsu brāļi un māsas, kas nestrādā ar sirsnību, kas nav atjaunojuši sevi, kas Man 

neko labu nepiedāvā. Bet es jums saku, ka sliktie augļi nav jūsu brāļi un māsas, ka tie nav tie, kurus vētra 

aiznes no dārza. Sliktie augļi ir slikti ieradumi, sliktas jūtas, kļūdas, ko viņi pieļauj Manā darbā. Un sausās 

lapas ir visas tās liekās pielūgsmes darbības, kas vēl aizvien ir ierastas manu mācekļu vidū, piemēram, 

ārējās pielūgsmes formas, rituāli, simbolikas akti un uzvedība, kas piederēja ļoti tālai pagātnei, bet šodien 

jau ir kā sausas lapas bez sulām, kas ir nokritušas no dzīvības koka. 

37 Ja Mana Mācība kādu no jums uzskatītu par sliktu augli, kas nav cienīgs būt uz Mana taisnīguma 

un Manas mīlestības koka, tā nebūtu patiesa, jo tā neizrādītu žēlsirdību pret to, kas rīkojas prettiesiski, un 

neizrādītu mīlestību pret to, kas nonācis trūkumā, nedz arī varu viņu atgriezt. 

38 Jūs zināt, ka Es nevienu neizdzenāju un nevienu no Saviem bērniem neizmetu, bet Es izdzenāju no 

viņa sirds visu bezdievību un mācu viņam izdzīt no savas miesas visu ļaunumu, kas viņu attur no patiesas 

Manas Bauslības pildīšanas. 

39 Ja Man būtu jānoraida nepilnīgie un jāpieņem tikai labie un taisnie - patiesi, Es jums saku, Es 

nevienu no jums neizvēlētos, jo jūs visi esat nepilnīgi, un Es neatrodu nevienu taisnu cilvēku jūsu vidū. 

40 Manas mācības lielums ir grēcinieku glābšana. 

41 Pateicieties savam Tēvam, jo Viņš pats jums izskaidro Savu mācību, jo cilvēce sagroza Manu 

mācību, padarot to, kas ir bezgalīgi taisnīgs, par netaisnīgu. 

42 Jūs pārstāvat manu dārzu. Tas bija mans vārds, kas jūs audzināja. Bet jūs vēl neesat uzziedējuši, 

nedz arī nesuši augļus. Patiesībā Es jums saku, ka jūsu dārza ziedi atvērsies tikai tad, kad jūs mainīsieties 

no gara uz garu, un augļi uz jūsu koka nogatavosies tikai tad, kad jūsu darbos būs patiesums, mīlestība, 

zināšanas, kad tajos būs dzīvība, barība un laba garša. 

43 Vēlreiz Es jums saku, ka šis Trešais Laiks, kad jūs Mani dzirdējāt ar cilvēciskā intelekta 

starpniecību, ir bijis tikai sagatavošanās vai veidošanās posms - Mana Vārda, Mana Gara izpausme, bet vēl 

cilvēciska un materializēta. Tāpēc Es jums saku, ka šī saziņas forma nevar būt jūsu garīgo centienu 

mērķis. 

44 Šī izpausme ir bijis solis, kas ļāvis jums spert vēl vienu soli uz augšu pa ceļu, kas jūs tuvina ideālai 

kopībai. 

45 Es bieži jums par to runāju, lai tad, kad pienāks pašreizējā perioda beigas, jūs bez bailēm spētu 

spert soli jaunajā laikā. Tad jūs pārliecināsieties, ka balss nesējs nav absolūti nepieciešams, lai saņemtu 

manu dievišķo aizbildniecību, jo tā nāks pār katru dvēseli. 

46 Caur šo gaismu jūs saņemsiet manus rīkojumus, sajutīsiet manu klātbūtni un dzirdēsiet manu balsi. 

47 Tajā laikā neofīts būs kļuvis par mācekli, viņš vairs nebūs tas, kurš sauca savu Kungu un sacīja 

Viņam: "Tēvs, nāc pie manis, dod man savu palīdzību, uzmodini mani." Un tad viņš būs kļuvis par 

mācekli. Tad viņš būs tas, kurš ceļas un tuvojas savam Tēvam, lai sacītu Viņam: "Mīļais Skolotāj, mans 

Tēvs, es esmu šeit, gatavs Tevi uzklausīt un saņemt no Tevis Tavu Dievišķo gribu." 

48 Saprotiet, cilvēki, ka tas, ko Es jums esmu atklājis caur šiem balss nesējiem, nav un nevar būt viss, 

kas Man ir jāatklāj cilvēkiem. 
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49 Caur šīm mutēm es esmu atklājis daudz ko, bet tas nav mans slepenais dārgums, tā nav visa manas 

gudrības grāmata. Es jums vēlreiz atkārtoju: tā bija sagatavošanās, ievads garīguma laikam. 

50 Jūs esat sākuši attīstīt savas dāvanas, bet pilnīgāka attīstība jums nebūs, kamēr šis vārds nebūs 

beidzies. 

51 Pagaidām ļaujiet sev sagatavoties Man, lai tad, kad dzirdēsiet pēdējās Manas mācības uzrunas, 

Manu ļaužu vidū būtu svētki, nevis skumjas par to, ka viņi vairs nedzirdēs Mani šādā formā. 

52 Caur jūsu dvēseli pāriet atmiņas par tiem laikiem, kad tauta dzirdēja Jehovas balsi pērkona 

dārdēšanā un redzēja Viņa gaismu zibeņa zibšņos, kad tā saņēma akmenī iegravēto likumu un mūžīgās 

dzīvības maizi simbolizēja manna. 

53 Jūsu gars jums atgādinās Manu klātbūtni šajā pasaulē, kad Es dzīvoju kopā ar jums, tapu cilvēks, 

lai mani redzētu, dzirdētu un saprastu, lai pamodinātu jūsu aizmigušās dvēseles ar Savu brīnumu brīnumu, 

lai sniegtu jums Manas mīlestības pierādījumus. Un, lai atrastu ticību, Es jums dāvāju visu, ko jūs Man 

lūdzāt: piedošanu, pacietību, brīnumus, svētības, asinis un dzīvību. 

54 Jūs atcerēsieties arī laiku, kad jums bija šī manifestācija caur Maniem raidītājiem jeb balss 

nesējiem, kas padarīja Manu Vārdu dzirdamu un pielāgoja to visu sapratnes spēkam, lai tas tiktu saprasts. 

55 Tad jūs raudāsiet no skumjām un no prieka: No skumjām, kad jūs apzināties savu lēnumu, ar kādu 

esat gājuši garīgo ceļu, un savas cietsirdības dēļ, kas vienmēr ir piespiedusi Tēvu nākt līdz jūsu bēdām un 

nožēlojamībai. Jūsu raudāšana būs no prieka, kad jūs sapratīsiet, ka, neraugoties uz savu lēnprātību, jūs jau 

esat nonākuši pie Jaunās Ēras vārtiem, kurā jūs vairs nebūsiet upurējuši savu Tēvu, kurā jūs vairs 

nesauksiet Viņu un ar asarām nelūgsiet, lai Viņš jūs glābj no pazušanas, jo jūs jau zināsiet, kā iet pie Viņa 

un runāt ar Viņu un dzirdēt Viņu ar savu dvēseli. 

56 Kādēļ gan būtu jācieš sāpes šīs manifestācijas pēdējā brīdī, jo šī diena iezīmē jauna perioda 

sākumu, kas būs vēl gaišāks un pilnīgāks? Es jums esmu teicis, ka vēlos, lai šī diena būtu garīgi svētki 

Manas tautas vidū. 

57 Patiesi es jums saku, man ir veikalā jums vēl lielākas mācības nekā tās, ko es esmu atklājis jums 

līdz šai dienai. Bet kad jūs spēsiet izprast un saprast visu, ko Es jums esmu mācījis un atklājis Balss nesēju 

Vārdā? Kad jūs Man pateiksiet, ka jau esat sapratuši šīs mācības būtību? 

58 Esiet mierīgi, jo, ja jūs patiesi veltīsiet sevi Mana Vārda studēšanai un praktizēšanai, Es jūs vadīšu 

līdz ceļa galam. Atcerieties, ka Es esmu gaisma, kas apgaismo jūsu ceļu. 

59 Cilvēki, es vēlos, lai jūs apzinātos svētīgo mantojumu, ko esat saņēmuši no sava Tēva žēlastības 

jau no paša sākuma. Kopš tā laika jūs esat iezīmēti, lai liecinātu par Manu patiesību trešajā laikmetā. Mana 

gaisma ir sekojusi jums visos jūsu garo klejojumu ceļos. 

60 Jūs bijāt sagatavoti, lai brīdī, kad saņemat šo vēsti, jūs varētu Mani atpazīt un neļautu šaubām 

atturēt jūs no Manis. Tāpēc dažkārt, kad pārdomājat, jūs esat pārsteigti par to, ka spējāt atbrīvoties no 

daudzām saitēm, kas jūs saistīja. Jūs nevarat nožēlot soli, ko esat spēruši, jo esat atzinuši Mana Darba 

skaidrību un Mana Vārda labestību. Jūs visi ļoti labi zināt, kādu ceļu ejat un ko pašlaik darāt. Manās 

atklāsmēs nav noslēpumu, nedz neskaidrību manā vārdā. 

61 Manas mācības skaidrība un vispusība liks jūsu garīgajai dvēselei pakāpeniski atklāt to, ko tai 

uzticējis Tēvs, un atklāt tās dāvanas, kas ilgu laiku bijušas apslēptas. Jūs bijāt aizmiguši, un tāpēc tikai 

tagad saprotat, ka esat redzējuši manu gaismu. Es neesmu jūs pārsteidzis, jūs esat pārsteiguši paši sevi. Es 

neesmu bijis noslēpums saviem bērniem, bet jūs joprojām slēpjat daudzus noslēpumus. Tāpēc Es esmu 

nācis jums palīgā, lai jūs pilnībā iepazītu patiesību. 

62 Pateicieties savam Kungam par to, ka atkal esat uz ceļa, bet ar to neapmierinieties. Atcerieties, ka 

Es jums esmu piedāvājis ceļu, lai jūs pa to varētu nākt pie Manis. Jūs esat garīgās mācības mācekļi, kuras 

mērķi joprojām uzskatāt par tālu. Bet Mana mācība jūs atbalsta, Mans Vārds jūs iedrošina un Mana 

žēlastība jūs stiprina, lai jūsu vidū nebūtu neveiksmes. Jo savu ražu jūs novāksiet tikai tad, kad sasniegsiet 

garīguma virsotni. 

63 Pašlaik mans Vārds apgaismo zemi, tas nupat ir atnācis paredzētajā laikā, un, lai gan tikai daži ir 

šīs vēsts liecinieki, tomēr, ja jūs salīdzināsiet to skaitu ar cilvēces skaitu, pienāks diena, kad mans Vārds 

izskanēs visā pasaulē. 
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Līdz šim jūs esat bijuši apmierināti ar to, ka dzirdat Mani. Bet, kad Mana Manifestācija būs beigusies, 

jūsu vidū parādīsies mācekļi, kuri būs studējuši Manu Mācību un sekos līdzi tās būtībai, kuri izšķirošā un 

skaidrā veidā rūpēsies par to, lai šajā darbā tiktu paveikti tādi mīlestības darbi, kas pārliecina cilvēkus. 

64 Šodien es joprojām redzu daudzus maldos, jo viņi manai mācībai pievieno rituālus un tradīcijas, 

kas tai nepieder. Bet tikai pēc jūsu studijām jūsu dievkalpojumā un pielūgsmes darbos iestāsies šķīstība un 

patiesums, un līdz ar to arī cilvēku garīgā vienotība. 

65 Tagad jūs uzskatāt, ka saprotat atbildību, kas jums ir jāuzņemas, un ticat, ka izprotat šī darba 

lielumu. Taču Es jums saku, ka šādu izpratni jūs gūsiet tikai pēc šī mācību laika un pēc tam, kad būsiet 

pārdomājuši dzirdēto. 

66 Jūs atradīsiet visu, kas izteikts manos vārdos, un nevienā brīdī tas nebūs neskaidrs vai divdomīgs. 

Bet jums būs jāvelta laiks pārdomām par šo vēsti, lai jūs varētu piedāvāt cilvēcei Labo vēsti par starojošu 

gaismu, mieru un patiesu mierinājumu. Tā ir misija, kas jums, tauta, kā šīs atklāsmes lieciniekiem ir 

paredzēta. Tāpēc Es esmu lūdzis, lai jūs atskaitāties par šo sen doto apņemšanos Tēvam. 

Uzmanieties, lūdzieties un sagatavojieties, lai jūs varētu nodot Manu Vārdu visā tā tīrībā. Patiesi es 

jums saku: ja jūs to nodosiet šādā veidā, tā uzvarēs, jo tad tā spēs izturēt jebkādu nosodījumu, naidīgumu 

un pārbaudi. Bet tiem, kas to dara zināmu, par to būs jāspēj liecināt ar saviem darbiem, lai viņi spētu 

izturēt nicinošus spriedumus un pārbaudījumus, kam viņi tiks pakļauti. Jūs to sasniegsiet, ja spēsiet 

pielietot manu Vārdu savā dzīvē bez fanātisma un slepenības. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 279 
1 Jūs ejat pa ērkšķainu ceļu, un ar katrām sāpēm jūs dzirdat sirdsapziņas balsi, kas jums saka, ka vēl 

esat tālu no Tēva likuma izpildes, un tāpēc jūs paklūstat. 

Garīgā dvēsele saglabā intuitīvo apziņu, ka tā jau sen ir izaugusi no Radītāja klēpja, un, zinot, ka tai vēl 

tāls ceļš ejams un ka tai ir jānoiet, lai atgrieztos savā izejas punktā, tā nododas lūgšanai, zinot, ka vismaz 

šajā brīdī tā var kontaktēties ar savu Tēvu. Dvēsele zina, ka lūgšanā tā atrod mierinājumu, kas to glāsta, 

stiprina un dziedina. 

2 Es svētīju tos, kas lūdzas. Jo garīgāka ir viņu lūgšana, jo lielāku mieru es viņiem dodu. To jūs varat 

viegli izskaidrot paši sev, jo tie, kuri, lai lūgtos, ir atkarīgi no tā, vai, lai sajustu Dievišķā klātbūtni, viņi 

noliek ceļus tēlu vai priekšmetu priekšā, nespēs piedzīvot garīgo sajūtu par Tēva klātbūtni savā sirdī. 

3 "Svētīgi tie, kas, neredzēdami, tic," Es reiz teicu, un tagad Es to saku vēlreiz, jo tas, kas aizver acis 

uz pasaules lietām, atver tās garīgajam, un tam, kam ir ticība Manai garīgajai Klātbūtnei, ir jājūt un 

jābauda tā. 

4 Kad zemes cilvēki pārstās liegt savam garam svētlaimi sajust Mani savā sirdī ar tiešu lūgšanu vai - 

kas ir tas pats - ar lūgšanu no gara uz garu? Kad mana gaisma izgaismo cilvēku dzīves, kad viņi uzzina 

patiesību un saprot savas kļūdas. 

5 Tagad ir īstais laiks lūgties un meditēt, bet lūgšanās, kas ir brīvas no fanātisma un elkdievības, 

mierīgi un dziļi pārdomājot manu dievišķo Vārdu. 

6 Visas stundas un visas vietas var būt piemērotas lūgšanai un meditācijai. Savās mācībās es nekad 

neesmu jums teicis, ka tam ir īpaši atvēlētas vietas vai brīži. Kāpēc doties uz noteiktām pasaules vietām, 

lai lūgtos, ja tavs gars ir lielāks par pasauli, kurā tu dzīvo? Kāpēc aprobežoties ar attēliem un tik 

ierobežotām vietām, ja Es esmu bezgalīgs? 

7 Visnopietnākais iemesls cilvēku garīgajai nabadzībai un viņu zemes likteņa triecieniem ir viņu 

nepilnīgais lūgšanu veids, tādēļ Es jums saku, ka šai izpratnei ir jāsasniedz visa cilvēce. 

8 Jūs stāvat pie garīgā laikmeta vārtiem. Tāpēc nebrīnieties, ka es jums daudz runāju par to, kas 

pieder garam. 

9 Nevienam nevajadzētu būt pārsteigtam par manu jauno vēstījumu un mana vārda nozīmi. Jo 

Pirmās ēras pravieši, kā arī Kristus Otrajā ērā ar vislielāko skaidrību pasludināja laikmetu, ko jūs šodien 

piedzīvojat. 

10 Daudzi ir izgājuši cauri pasaulei, jo ir sapratuši, ka tagad ir šo pravietojumu piepildīšanās laiks. 

Bet man jums jāsaka, ka ne visi ir sapratuši Rakstu nozīmi, jo viņi tiem piešķir materiālu interpretāciju, 

līdzīgu tai, kādu jūdi piešķīra Mesijas atnākšanai un Viņa Valstībai. 

11 Kad Es biju uz zemes, Es jums sacīju: "Mana valstība nav no šīs pasaules." Citā reizē es sacīju: 

"Man jāaiziet no jums, jo es jums sagatavošu mājokli, kurā jūs nonāksiet." 

12 Tātad, mācekļi, ja Es atnācu ar Mācību, kas runāja par augstāku dzīvi, atklāja Garīgo Dzīvību un 

parādīja jums ceļu, kā to sasniegt, - ceļu, kas jums ir jāsaprot, kas ir bijis ne tikai Mans Vārds, bet arī 

Pirmās Ēras Likums un visi pravietojumi, ko jums nodevuši Mani sūtņi, kuri runāja cilvēkiem par Garīgo 

Dzīvību, - kāpēc jūs šo atklāsmju Dievišķo nozīmi uztvērāt materiāli? 

Agrākos laikos Es esmu runājis cilvēkiem līdzībās un alegorijās, jo ne dvēseles, ne intelekta orgāni 

nebija spējīgi uztvert gaismu pilnā mērā. Tāpēc bija absolūti nepieciešams šo valodu, šīs figūras un 

līdzības pārnest uz garīgo valodu un interpretēt tās garīgi, līdz tiek atrasta to patiesā jēga. 

13 "Mana valstība nav no šīs pasaules," es jums saku no jauna. Mana valstība ir garīgajā sfērā, jo 

būtībā Es esmu gars. Bet, tā kā jūs esat šīs Būtnes bērni, ir tikai dabiski, ka arī jūs piederat šai valstībai. 

Lai to sasniegtu, Es jums esmu iedvesmojis mācību un atklājis gudrību, kas pacels jūs pāri jūsu 

cilvēciskajam stāvoklim un soli pa solim pietuvinās Garīgajai Valstībai. 

14 Cilvēki, lūdzieties un meditējiet, un jūs nekritīsiet maldos, un neviens jūs nemaldinās. Jo jūs esat 

Jaunā laikmeta sēkla, jo jūs nākat uz neredzamo kalnu, lai dzirdētu sava Tēva balsi. 

15 No tumsas un bezdibeņiem tagad paceļas dvēseles, lai papildinātu Dieva tautas rindas, kuru bērnos 

ir Ābrahāma, Jēkaba, Mozus, Elijas un visu to, kuri zināja, kā godāt savas tautas vārdu un ar saviem 

darbiem slavēt sava Dieva vārdu. 
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16 Tevi ir pamodinājusi balss, laipna un mierinoša balss, kas aicina tevi uz gaismas un dzīvības 

valstību, bet kas var pārvērsties taisnībā, ja tu izvēlēsies turpināt pazemot savu dvēseli un nepaklausīt 

likumam. 

17 Paklausīgajiem un pazemīgajiem mans vārds saka: "Esiet stipri, jo jūs daudz iegūsiet no manas 

žēlastības un daudz paveiksiet savu brāļu un māsu labā. Muļķim mana balss saka: Ja jūs neizmantosiet šo 

svētīgo iespēju izkļūt no grēka netīrības vai neziņas tumsas, kurā dzīvojat, jūs redzēsiet, kā pār jūsu 

dvēseli paies laiki un gadsimti, nezinot, ko Tas Kungs nesa Savā vēstījumā un kādas bija garīgās dāvanas, 

ko Viņš atklāja Savai tautai. 

18 Tiesa, visiem būs piemērots laiks, lai sevi glābtu un paceltos augstumos. Bet bēdas tam, kas šo 

dienu aizkavē! Bēdas tam, kurš palaiž garām iespējas attīstīt savu dvēseli, jo ir pievērsies šīs pasaules 

sīkumiem! Viņš nezina, cik ilgs būs laiks, kurā viņam būs jāgaida cita iespēja, un viņš nezina, cik rūgta 

būs viņa atalgojuma diena. Šajā gadījumā no Tēva puses nav ne mazākās atmaksas vai maigākā soda, bet 

gan Viņa stingrais un nepielūdzamais taisnīgums. 

19 Vai šodien, kopš Es esmu nācis jūsu vidū, jūs zināt, vai neesat palaiduši garām vai neizmantojis 

iepriekšējās iespējas, un vai jūs zināt, cik ilgi jūsu dvēsele ir gaidījusi, lai saņemtu šo jauno iespēju izpildīt 

tai jau sen uzticēto misiju? Ko jūsu sirds vai prāts zina par savas dvēseles pagātni, par tās likteni, 

parādiem, uzdevumiem un izpirkumiem? Nekas! Tāpēc jūs nedrīkstat pārtraukt dvēseles pilnību, nedz arī 

kārdināt to ar mīlestību uz pasaules labumiem. Tai ir jāiet cits ceļš, jāīsteno citi mērķi, citi ideāli. 

20 Šīs ir pirmās dienas laikmetam, kas cilvēcei sāk spoži rietēt. Tas ir parādījies vētru, zibeņu, 

grūdienu un sāpju laikā. Bet tumšie mākoņi izklīdīs, un patiesības gaisma atspīdēs visā savā varenībā. 

21 Šodien jūs joprojām dzīvojat drūmajās dienās, kas iestājas pirms gaismas. Tomēr, izmantojot dažus 

jūsu mākoņaino debesu uzplaiksnījumus, šī gaisma iekļūst ar saviem īsajiem gaismas stariem, kas sasniedz 

dažus zemes punktus, aizkustina sirdis, satricina un pamodina dvēseles. 

22 Visi, kurus pārsteidza šī gaisma, pa ceļam ir apstājušies, lai jautātu: "Kas tu esi?" Un Es viņiem 

atbildēju: "Es esmu pasaules Gaisma, Es esmu mūžības Gaisma, Es esmu Patiesība un Mīlestība. Es esmu 

Tas, kas apsolīja atkal nākt un runāt ar jums - Tas, par kuru tika teikts, ka Viņš ir Dieva Vārds."" 

23 Tāpat kā Sauls ceļā uz Damasku, viņi ir pazemojuši visu savu lepnumu, pārvarējuši augstprātību 

un pazemīgi nolaiduši sejas, lai no sirds sacītu Man: "Mans Tēvs un Kungs, piedod man. Tagad es saprotu, 

ka esmu Tevi vajājis, pats to neapzinoties." 

24 No tā brīža šīs sirdis ir pārvērtušās par maziem sekotājiem. Jo šajā Trešajā Laikā līdz šim starp 

Maniem jaunajiem mācekļiem nav parādījies neviens apustulis ar tādu paaugstinājumu kā tas, kas Mani 

mācekļos tik ļoti vajāja un pēc tam ar tādu dedzību Mani mīlēja. 

25 Jūs esat mazie atdarinātāji un sekotāji tiem, kas savu garīgo misiju pasaulē rakstīja ar lieliem 

mīlestības darbiem un atstāja savu zīmi līdzās tam, kuru tik ļoti mīlēja un par kuru viņi mira: Viņu 

meistars. 

26 Es jums stāstu par pagātnes laikiem dažkārt vispārīgi, citreiz detalizēti, lai jūs iemācītos no 

lielajiem mācības piemēriem smelties nemirstīgo un nemainīgo garīgo jēgu, kas ir nemirstīga un 

nemainīga. 

27 Šeit ir mana sirds, atvērta ikvienam lūgumam, ikvienai problēmai, ikvienai konfidenciālai saziņai! 

28 Es jums esmu tēvs, skolotājs, draugs, medmāsa, ārsts un padomdevējs. Nolieciet pie Manis visas 

savas vajadzības, nosusiniet savas asaras, uzticiet Man savas cerības un vēlmes, dariet Mani par savu 

uzticības personu. 

29 Lūdzieties, mani bērni, jo caur lūgšanu cilvēks iegūst gudrību, veselību un spēku. 

30 Es gribu, lai jūs kļūtu par patiesiem Maniem mācekļiem - būtnēm, kas apzinās savu likteni, - 

cilvēkiem, kuri zina, kā pacelt savu dvēseli, lai uz zemes neapkluptu. 

31 Kas lūdzas, tas nebaidās ne krauju, ne klinšu, viņa dvēsele vienmēr ir priecīga. 

32 Kad jūs visi dzīvosiet šādā veidā, jūs būsiet uzcēluši mīlestības svētnīcu savam Tēvam, kurā 

skanēs garīgās slavas dziesmas skaņas, apliecinot brālību, pacēlumu un harmoniju. 

33 Jūs joprojām esat manā pamācībā, lai tad, kad savā ceļā sastapsieties ar grūtu pārbaudījumu, jūs 

varētu no mana Vārda uzzināt, kā to izturēt. Jo šie šodienas jaunpienācēji rīt būs mācekļi un pat meistari. 

Tāpēc viņiem tagad ir daudz jāmācās. 
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34 Es veidošu jūsu sirdis, trenēšu jūsu prātu un izlīdzināšu jūsu emocijas, lai jūs sūtītu liecināt par 

Manu atnākšanu Trešajā Laikā. 

35 Mans jaunais Vārds vēl nav izplatījies uz zemes. Pirms tas var stāties spēkā, Es dodu tautām 

iepriekšējas zīmes par Savu atnākšanu. Pašlaik garīgā pasaule pilda uzdevumu pamodināt cilvēkus garīgās 

dzīves realitātei. 

36 Šeit, jūsu vidū, Es sevi esmu sīki iepazīstinājis. Jūs nevarat teikt, ka tie ir bijuši tikai mājieni vai 

zīmes. Jo Mans Vārds ar cilvēka prāta starpniecību ir bijis skaidrs un nepārprotams, lai gan tas ir tikai 

sagatavošanās vēstījums, lai sasniegtu gara dialogu ar garu. 

37 Protams, mans vārds caur šiem balss nesējiem ir bijis plašs un dziļš pamācījums. Tā ir 

apstiprinājusi jau atklātās patiesības, kā arī sniegusi jaunas atklāsmes. 

38 Es jums esmu runājis par garīgo likteni, par būtņu evolūciju, par reinkarnāciju un dvēseles 

atgriešanos. Es jums esmu runājis par dažādiem pārbaudījumu un pamācību posmiem, kas cilvēcei ir bijuši 

uz Zemes un ko simbolizē ar septiņiem zīmogiem apzīmogota grāmata. Es jums esmu atklājis, ka tagad ir 

Trešais Laiks, kurā Es nāku pie jums garā, jo Es uzskatu, ka jūs spējat sajust Manu garīgo klātbūtni, un Es 

jums esmu teicis, ka visu Bauslību jūs varat apkopot divos priekšrakstos jeb baušļos: mīlēt savu Tēvu un 

mīlēt vienam otru. 

39 Padomājiet, un jūs sapratīsiet, ka tās nebija zīmes, ko Es jums devu, bet gan Manas Tēvišķās 

mīlestības liela izpausme. 

40 Tie, kas ir saņēmuši tikai zīmes, ir citas tautas - tās, kas nav izdzēsušas no savām sirdīm manu 

apsolījumu nākt atkal, kas pēta telpu un ieklausās visu lielo notikumu nozīmē, cerībā, ka varēs teikt: 

"Skolotājs ir tuvu." 

41 Cik maz pasaule rūpējas par Manu jauno izpausmi! Cik maz ir to, kas mostas un gaida Mani, un 

cik daudz ir to, kas guļ! 

42 Par tiem, kas dzīvo, gaidot Mani, Es varu jums teikt, ka ne visi nojauš Manas klātbūtnes faktisko 

formu šajā laikā. Jo, kamēr daži seno ticējumu ietekmē domā, ka Es atgriezīšos pasaulē kā cilvēks, citi 

uzskata, ka Man jāparādās kādā ikvienai cilvēka acij redzamā veidā, un tikai daži nojauš patiesību un 

nojauš, ka Mana atnākšana ir garīga. 

43 Kamēr vieni domā, kādā veidolā Es būšu, kurā stundā vai kurā dienā parādīšos uz zemes un kurā 

vietā, citi, nedomājot par konkrētām izpausmēm vai laikiem, saka: "Skolotājs jau ir mūsu vidū, Viņa 

gaisma, kas ir Viņa Gars, mūs pārpludina." 

44 Kad šī vēsts sasniegs visu sirdis, dažiem tas būs līksmības brīdis, jo viņi tajā atradīs apstiprinājumu 

visām savām priekšnojautām un ticībai. Taču citi noliegs manas vēsts patiesumu, jo viņi to neatradīs 

saskaņā ar to, kas, kā viņi ticēja, notiks un kā tas tiks atklāts. 

45 Domājiet par viņiem visiem, mīļie ļaudis, un ziniet, ka gaidīšana šīm dvēselēm ir sāpīga un ka, 

kamēr viņi cieš, domājot, ka šis laiks var nebūt laiks, kad es atgriezīšos, jūs dienu no dienas atsvaidzināt 

sevi ar manu vārdu. Cik liela būs jūsu atbildība pret cilvēci, kad tā beigsies! 

46 Pamodieties, cilvēki, un pamodiniet arī citas zemes tautas, tas ir viss, kas jums pagaidām jādara. 

Kā Es jums apsolīju, Es nostādīšu Sevi kopā ar visiem "mākonī", un visi Mani ieraudzīs. 

47 Kāpēc jums vajadzētu domāt, ka Manai atnākšanai garā nav nozīmes? Atcerieties, ka pēc savas 

nāves kā cilvēks es turpināju runāt ar saviem mācekļiem un parādīju sevi viņiem kā garīgu būtni. 

48 Kas būtu noticis ar viņiem bez šīm manis dāvātajām izpausmēm, kas stiprināja viņu ticību un 

iedvesmoja jaunu drosmi viņu misijas uzdevumam? 

49 Aina, ko viņi parādīja pēc manas aizbraukšanas, bija skumja: Viņu sejās nemitīgi līst asaras, katru 

brīdi no krūtīm izplūst raudas, viņi daudz lūdzās, un bailes un nožēla viņus nomāca. Viņi zināja: viens 

Mani bija pārdevis, cits Mani bija noliedzis, un gandrīz visi Mani bija atstājuši nāves stundā. 

50 Kā viņi varēja būt liecinieki šim pilnības Skolotājam? Kā viņiem pietika drosmes un spēka stāties 

pretī cilvēkiem ar tik atšķirīgiem uzskatiem, domāšanas un dzīvesveidu? 

51 Tieši tad mans Gars parādījās viņu vidū, lai atvieglotu viņu sāpes, iedegtu viņu ticību un iedegtu 

viņu sirdis ar manas mācības ideālu. 

52 Savam garam es devu cilvēcisku veidolu, lai tas būtu redzams un taustāms mācekļu vidū, bet mana 

klātbūtne joprojām bija garīga, un redziet, kādu ietekmi un nozīmi šis izskats atstāja manu apustuļu vidū. 
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53 Patiesi Es jums saku: šodien Es neesmu padarījis savu garu par cilvēku kā toreiz, jo jūsu garīgā 

attīstība ir atšķirīga. Tomēr, lai gan Mana klātbūtne ir smalka un nepieskarama, to šeit jūt visi, un jūsu 

mirstīgajām acīm nav nepieciešams apliecināt, ka jūsu vidū ir Skolotājs. 

54 Dvēselei ir augstākās maņas, ar kuru palīdzību jūs varat sajust, atpazīt un saprast garīgo. Es gribu, 

lai jūs uztverat manu klātbūtni tieši caur šo jūtīgumu. 

55 Ja jūs vairs nedzirdēsiet šo vārdu, jūs ieslīgstat skumjās, vājumā, un jūs izjutīsiet nožēlu par to, ka 

jums trūkst mīlestības. Bet Es arī nāku pie jums un jūsu sirds tuvumā jums teikšu: "Es esmu šeit, 

nebaidieties, ejiet savu ceļu, jūs neesat vieni". 

56 Kurš cits, ja ne Es iedrošināju mācekļus tajā "otrajā laikā", kad viņi tad devās pasaulē bez sava 

Skolotāja? Vai jums nešķiet apbrīnas vērts katra no viņiem darbs? Bet es jums saku, ka arī viņiem bija 

vājības, tāpat kā jebkuram citam cilvēkam. Vēlāk viņi bija piepildīti ar mīlestību un ticību, un tas 

nepadarīja viņus nomāktus, ka viņi ir pasaulē kā aitas starp vilkiem un vienmēr iet savu ceļu cilvēku 

vajāšanas un izsmiekla apstākļos. 

57 Viņiem bija vara darīt brīnumus, viņi zināja, kā izmantot šo žēlastību, lai pievērstu sirdis 

patiesībai. 

58 Svētīgi visi, kas dzirdējuši Jēzus vārdu no manu apustuļu mutes, jo pie viņiem mana mācība 

nemainījās, bet tika sniegta visā tās tīrībā un patiesībā. Tāpēc, kad cilvēki viņus klausījās, viņi sajuta Tā 

Kunga klātbūtni savā dvēselē un izjuta nezināmu spēku, gudrību un varenību savā būtībā. 

59 Tajos nabadzīgajos un pazemīgajos Galilejas zvejniekos jums ir cienīgs piemērs: mīlestības 

pārveidoti par garīgiem zvejniekiem, viņi satricināja tautas un karaļvalstis ar vārdu, ko bija iemācījušies 

no Jēzus, un ar savu neatlaidību un upuri sagatavoja tautu atgriešanos un garīgā miera atnākšanu. No 

karaļiem līdz ubagiem - viņi visi piedzīvoja manu mieru tajās patiesās kristietības dienās. 

60 Tā garīguma ēra starp cilvēkiem nepagāja, bet Es, kas visu zinu, jums biju paziņojis un apsolījis 

Savu atgriešanos, jo zināju, ka Es jums atkal būšu vajadzīgs. 

61 Es zināju, ka cilvēki no paaudzes paaudzē arvien vairāk mistificēs manu mācību, mainīs manus 

likumus un sagrozīs patiesību. Es zināju, ka cilvēki aizmirsīs manu solījumu atgriezties un ka viņi vairs 

neuzskatīs sevi par brāļiem, nogalinot viens otru ar visnežēlīgākajiem, gļēvākajiem un necilvēcīgākajiem 

ieročiem. 

62 Bet tagad ir pienācis laiks un apsolītā diena, un es esmu šeit. Nesodiet veidu, kādu Es esmu 

izvēlējies, lai darītu Sevi jums zināmu, jo ne pasaulei ir jātiesā Mani, bet gan Man ir jātiesā cilvēce, jo 

tagad ir viņu tiesas laiks. 

63 Cilvēku sirdīs Es dibinu valstību - nevis zemes valstību, kā daudzi cer, bet garīgu valstību, kuras 

spēks izriet no mīlestības un taisnīguma, nevis no pasaules varām. 

64 Es redzu, ka daži ir izbrīnīti, dzirdot Mani šādi runājam, bet Es jūs lūdzu: Kāpēc jūs vienmēr 

vēlaties iedomāties Mani tērptu zīdenī, zeltā un dārgakmeņos? Kāpēc jūs visu laiku vēlaties, lai Mana 

Valstība būtu no šīs pasaules, kamēr Es jums atklāju pretējo? 

65 Es nesu jums jaunu mācību stundu, kurā jūs iemācīsieties garīgi dzīvot uz zemes, kas ir patiesā 

dzīve, kuru Dievs ir atvēlējis cilvēkiem. 

66 Es jau esmu jums teicis, ka "spiritualizācija" nenozīmē ne fanātismu, ne reliģisku fanātismu, ne 

pārdabiskas prakses. Spiritualizācija nozīmē dvēseles harmoniju ar 

Ķermenis, dievišķo un cilvēcisko likumu ievērošana, dzīves vienkāršība un tīrība, absolūta un dziļa ticība 

Tēvam, uzticība un prieks kalpot Dievam tuvākajā, morāles un dvēseles pilnības ideāli. 

67 Kad Es jums atklāju Savas mācības tīrību, jūs jūtat, ka jūsu kļūdas izceļas vēl vairāk. Tad nu, 

mācekļi, Es esmu gatavs piedot visus jūsu pārkāpumus, ja rīt pēc sirdsapziņas balss jūs celsieties, lai 

izlīdzinātu visas savas vainas, lai kompensētu zaudēto laiku un ar savu darbību tīrību apliecinātu Manas 

Doktrīnas tīrību. 

68 Ir nepieciešams, lai parādītos augsti stāvoši un Maniem likumiem uzticīgi cilvēki, kas pierādīs 

cilvēkiem, ka garīgā pilnveidošanās nav nekas neiespējams, ka cilvēka dabas atjaunošana nav upuris un 

garīgā kalpošana nav atteikšanās no cilvēka dzīves. 

69 Jūs varēsiet kļūt par tiem, kas sludina un māca Manu Darbu, jo jums ir nepieciešamā pieredze, kas 

nāk no senas pagātnes, no ilgas attīstības. 
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70 Lai iepazītu spirituālismu, bija jānoiet daudzi ceļi. Arī jūs bijāt elku pielūdzēji un nevarējāt atklāt 

manu klātbūtni bez simbolu palīdzības, nevarējāt mani godināt bez ceremonijām. Bet jūs, par laimi, 

nonācāt krustcelēs, un, kad nezinājāt, kurā virzienā iet, jūs sadzirdējāt kāroto Skolotāja balsi, kurš jums no 

jauna parādīja ceļu. 

71 Vai jūs nedomājat, ka jūsu bagātā pieredze kalpo gan jūsu izpratnei, gan jūsu līdzcilvēku 

iedrošināšanai? 

72 Es jau esmu jums teicis, ka cīņa būs sīva, jo katrs uzskata savu reliģiju par perfektu un savu 

reliģijas praktizēšanas veidu par nevainojamu. Bet es jums saku, ka, ja tas tā būtu, man nebūtu iemesla 

nākt un runāt ar jums tieši tagad. 

73 Es jums iedvesmojoties dodu dziļi garīgu mācību, jo redzu, ka jūsu kulta formās valda pagānisms 

un ka fanātisma ļaunā sēkla jūs ir saindējusi ar nezināšanu un naidu. 

74 Mans gaismas zobens ir manā labajā rokā, es esmu cīnītājs un karalis, kas iznīcina visu, kas ir 

pretējs, visu esošo ļaunumu un visu, kas ir viltus. Kad Mana cīņa būs beigusies un sirdis būs iemācījušās 

vienoties lūgšanai un dzīvei, jūsu gara skatiens atklās Mani bezgalīgā gaismā un mūžīgā mierā. "Šī ir 

Mana Valstība," Es jums sacīšu, "un Es esmu jūsu Ķēniņš, jo tādēļ esmu šeit un tādēļ esmu jūs radījis - lai 

valdītu."" 

75 Apzinieties, cik atšķirīgos veidos no cilvēciskajiem Es veicu Savus iekarojumus, apzinieties, kā, 

lai valdītu jūsu sirdīs, tā vietā, lai pakļautu jūs ar bailēm vai vardarbību, Es kļuvu cilvēks, lai dzīvotu kopā 

ar jums, Es mazgāju un skūpstīju jūsu kājas un kļuvu par jūsu upuri. 

76 Es jums pilnībā atdevu Sevi, tādēļ Es jums saku, ka jūs visi galu galā atdosiet sevi Man. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 280 
1 Ļaujiet mana vārda nozīmei ienākt jūsu dvēselē, lai tā pārplūst no jūsu sirds, pārvēršoties par 

mīlestību, par mieru, par pamācību jūsu līdzcilvēkiem. 

2 Šī tauta uz zemes atstās miera zīmi, un tā parādīs pasaulei, ka tai patiešām pieder atslēga, kas 

cilvēkam atver durvis uz aizsauli. Tās misija ir robežu nojaukšana, lai garīgi apvienotu tautas, līdz Bābeles 

mantojums, ko tā atstāja cilvēcei, tiks iznīcināts. 

Šajā jaunajā Izraēlas tautā visas tautas tiks svētītas, jo tā ir nodevusi savu sapratni Manā rīcībā Mana 

Vārda pasludināšanai un tajā sāksies garu dialogs ar gariem. 

3 Savā ceļā tā sēj garīgumu, atstās gaismu, bruģēs ceļu to cilvēku atjaunošanai, kuri ir apmaldījušies, 

sēj sirdīs sēklu, kuras auglis būs harmonija un brālība starp cilvēkiem. 

4 Kad es runāju par šīs tautas misiju, es to daru kā Dievs, es viņus pamācu kā Tēvs un pavēlu kā 

Tiesnesis. 

5 Mans vārds nav domāts tikai tiem, kas to dzird šajā brīdī. Tā aptver visu Visumu. Bet tāpat kā 

citkārt mans likums un mana mācība sākās vienā cilvēkā, tā arī jūs nevarat iedomāties, kāds spēks piemīt 

manai mācībai. Tāpēc citas tautas un citi cilvēki būs tie, kas piešķirs šim vārdam tā patieso vērtību, 

interpretēs to un ieviesīs to pilnīgā pielietojumā. 

6 Ir nepieciešams, lai gudra, spēcīga un spēcīga mācība izgaismotu šīs pasaules dzīvi, lai cilvēki 

varētu pacelties tieksmē pēc patiesības un pamodināt savās dvēselēs augstākās attīstības ideālu. 

7 Vai jūs domājat, ka es noliedzu tās mācības efektivitāti, kuru es jums nesu Otrajā Laikā kā 

mīlestības vēsti? Nē, es jums to atkal atnesu, jo jums vairs nav tās uz zemes, jo jūs to esat aprakuši 

grāmatās un vairs nēsājat to savā sirdī. Bet tagad Es jums to atgriežu Savās mācībās, jo Mana mīlestība 

pret jums ir nemainīga. Tikai tā vairs nebūs jūsu sirdī, kur es to ievietoju, bet gan jūsu garīgajā dvēselē, 

kur tā vairs netiks pazaudēta, jo maize, kas baro dvēseli, paliek tajā. 

8 Mana Manifestācija caur šo balss nesēju prāta orgānu, kas ir nezināmi un nenozīmīgi viņu 

materiālajā dzīvē, ir pierādījums tam, ka Es esmu nācis dāvāt pasaulei - Es neesmu atklājis starp tās 

zinātniekiem vai ārstiem nevienu gatavu cilvēku, kas būtu gatavs savā prātā saņemt Manas Dievišķības 

staru, pilnībā nododoties Manai Vārijai. 

9 Man nav nekā neiespējama, Mana griba ir piepildījusies un vienmēr piepildīsies, pat ja reizēm 

šķiet, ka valda cilvēka griba, nevis Mana. 

10 Cilvēka gribas brīvības ceļš, viņa kundzība uz zemes, viņa augstprātības uzvaras, piespiešana, ko 

viņš dažkārt uzspiež, izmantojot spēku, ir tik pārejoši salīdzinājumā ar mūžību, ka tie patiešām zināmā 

mērā var mainīt dievišķos plānus; bet rīt vai to pilnveidošanās gaitā Mana Gara griba arvien vairāk 

atklāsies pār visām būtnēm, ļaujot pastāvēt labajam un likvidējot nešķīsto. 

11 Tā valstība, ko cilvēks ir radījis uz zemes, pavisam drīz Man būs jāspriež. Un patiesi, es jums saku, 

ka no tās paliks tikai tas, kas ir labs, kas ir pieļaujams, kas satur patiesību. Bet viss, kas satur lepnumu, 

egoismu, melus, kas ir inde un nāve, tiks iznīcināts un iemests nežēlīgajā iznīcības ugunī. 

Bet kas paveiks šo ļaunuma iznīcināšanas darbu? Vīrietis. Viņš uzņemsies ar savām rokām iznīcināt 

visu, ko viņa zinātne ir atklājusi, lai kaitētu savam tuvākajam. Tad, kad pārbaudījums būs beidzies, tikai 

īstās gaismas, ko viņš būs atklājis, turpinās pastāvēt un spīdēt, lai apgaismotu cilvēces ceļu nākotnē. 

12 Es darīšu tā, ka visi šīs cilvēces nepaklausības un degradācijas gadsimti un gadsimti šķitīs tikai 

mirklis, kad cilvēki reiz staigās pa manu ceļu. Es izraisīšu, ka šis īsais laika posms, kas patiesībā aizēnoja 

cilvēka garīgo dzīvi, izšķīdīs un pazudīs zem Manas gaismas dievišķā starojuma, kas izgaismos cilvēku 

garīgo laikmetu Trešās Ēras kulminācijā. 

13 Kad jūs domājat par to, cik daudz ir to, kas klausās Manu vārdu, jums tas šķiet ļoti maz. Bet 

patiesi, Es jums saku, aiz jums nāk - jūsu acīm neredzami - lieli dvēseļu pūļi, kurus jūs vadāt pa ceļu uz 

Gaismu. 

14 Ja cilvēki zinātu savas garīgās dāvanas - cik daudz ciešanu tās atvieglotu! Bet viņi ir izvēlējušies 

palikt akli vai inerti, ļaujot, lai viņus piemeklē vislielākās sāpes. 

15 Mana mācība jūs apgaismos, lai jūs varētu sevi pasargāt no tām lielajām ciešanām, kuras cilvēcei 

pasludināja iepriekšējo laiku pravieši. 
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16 Tiem, kas domā, ka es sodu cilvēkus, izspiežot pret viņiem dabas spēkus, es saku, ka viņi ir lielā 

maldā, ja tā domā. Jo daba attīstās un mainās, un tās pārmaiņās vai pārejās rodas satricinājumi, kas jums 

sagādā ciešanas, ja jūs nepilda Manu likumu; tomēr jūs tos piedēvējat dievišķiem sodiem. Tā ir taisnība, 

ka tajās darbojas mans taisnīgums, bet, ja jūs, būtnes, kas apveltītas ar dievišķo dzirksti, kas apgaismo jūsu 

dvēseli, dzīvotu harmonijā ar dabu, kas jūs ieskauj, jūsu gars paceltu jūs virs pārmaiņām, virs dabas spēku 

vardarbības, un jūs neciestu. 

17 Tikai uzlabojot savu dzīvi, jūs varat atrast šo spēku vai spēju atbrīvoties no atraisīto stihiju 

ietekmes. Jo ne tikai ticība vai lūgšana ir tie ieroči, kas dod jums uzvaru pār dzīves triecieniem un 

nelaimēm: Ticībai un lūgšanai ir jāiet roku rokā ar tikumīgu, šķīstu un labu dzīvi. 

18 Ja jūs bieži esat palikuši neskarti savas ticības vai lūgšanas dēļ, tad tas ir vairāk manas līdzjūtības 

dēļ pret jums nekā jūsu nopelnu dēļ, ka jūs esat triumfējuši pārbaudījumos. 

19 Saprotiet, kāpēc Es katrā no savām mācībām jums saku, lai jūs sagatavotos, un tajā pašā laikā 

pavēlu jums vērot un lūgt, lai jūs varētu sasniegt to garīgumu, kas jūs dara harmonisku ar visu, kas jūs 

ieskauj jūsu dzīvē, padarot jūs neaizsargātus pret dabas spēku iedarbību, kad tie tiek iedarbināti. 

20 Ir nepieciešams, lai jūs saprastu laiku, kuru šobrīd pārdzīvojat - pārejas laiku ne tikai garīgajā 

sfērā, bet arī materiālajā dabā, kas jūs ieskauj. 

21 Ziniet, ka šī mājvieta, kurā jūs dzīvojat, pašlaik sper soli uz pilnību, lai nākotnē uzņemtu augstākas 

būtnes, un tas ir tikai dabiski, ka jūs piedzīvojat satricinājumus. 

22 Tas ir apjukuma laiks, kas atspoguļojas cilvēku dzīvē - gan prātos, gan dvēselēs, gan sajūtās, gan 

ķermenī, gan visā, kas tos apņem un ieskauj. Cilvēki cieš tāpēc, ka viņi ir iegājuši pārbaudījumu laikā bez 

garīgas sagatavotības, bez ticības, bez zināšanu par savām spējām, bez lūgšanas. 

23 Tikai mans spēks un mana mīlestība var glābt jūs no bojāejas haosā. 

24 Cilvēki, paceliet savu dzīvi, apmāciet sevi šajā Gaismas Vārdā, ko Es jums sūtu, un patiesi Es jums 

saku, ka jūs ne tikai izglābsiet sevi, bet jūsu ietekme un aizsardzība sasniegs arī daudzus jūsu līdzcilvēkus. 

25 Atcerieties Jēzu, kad Viņš ar mācekļiem laivā devās pāri jūrai. Ūdens viļņi cēlās, jūra putoja un 

viļņi šūpojās. Mācekļi baidījās par savu dzīvību, kad redzēja, ka Jēzus guļ. Viņiem trūka ticības, lai sevi 

glābtu. Bet Skolotāja mīlestība palīdzēja viņiem, sniedzot pierādījumu par Savu varu pār stihijām, kad 

Viņš izstiepa Savu labo roku un pavēlēja ūdeņiem nomierināties. 

26 Šīs mācības cilvēcei bija jaunas. Bet jums, Trešās Ēras mācekļiem, vajadzētu apdomāt, ka jums ne 

tikai jādzīvo ar pārliecību, ka Es jūs galu galā glābsim no līdzcietības, kā mācekļi laivā, bet jums pašiem 

jāattīsta sevī tie dvēseles spēki, kas vēl nav izpaudušies jūsu būtībā. 

27 Šie mācekļi mācījās no manas mācības. Jo savā misijas ceļojumā viņi saskārās ar lieliem 

pārbaudījumiem, kas mocīja viņu līdzcilvēkus, un viņi saprata, kā viņiem atklāt sava Gara spēku. 

28 Vai jūs vēlaties būt starp tiem, kas apliecina šī vārda patiesību šajā laikā? Tad piešķiriet garīgumu 

savai dzīvei, jo, to darot, jūs atklāsiet to spēku, kas ir apslēpts jūsu būtībā. 

29 Kad cilvēki sasniegs garīgumu, viņi kļūs par būtnēm, kas ir pārākas par visu, kas viņus ieskauj. Jo 

līdz šim viņi ir bijuši tikai vājas būtnes, kas bija pakļautas dabas spēku, spēku un ietekmju varai, kas 

nedrīkst būt pārākas par cilvēkiem, jo tie nav pārāki par tiem. 

30 Šī mācība ir īsa, bet saturiski dziļa. Studējiet to, mācekļi, un māciet to. 

31 "Pievērsiet savas acis Man, kad esat apmaldījušies; šodien esiet kopā ar Mani. Paceliet savas 

domas uz Mani un runājiet ar Mani, kā bērns runā ar savu tēvu, kā cilvēks uzticīgi runā ar draugu." 

32 Es esmu Dievišķais Skolotājs, kas laiku pa laikam nāk, lai sniegtu jums Savas pamācības. Kad jūs 

iztukšojat ļoti rūgtu biķeri, tas nav tāpēc, ka Es jūs sodītu, bet gan tāpēc, ka jums ir jāattīra sevi, lai 

sasniegtu Mani. 

33 Es gaidu jūs. Bet, lai jūs neapjuktu, atgriežoties uz šī ceļa, Man jums ir jāpalīdz, un to Es daru, 

sūtot jums Savu gaismu, kas ir atklāsme, iedvesma un iedrošinājums. 

34 Tagad jūs uzsākat jaunu dzīves posmu; ceļš ir bruģēts. Ņem savu krustu un seko Man. Es nesaku 

jums, ka šajā ceļā nav pārbaudījumu, bet ikreiz, kad jūs šķērsosiet grūtu ceļa posmu vai iztukšojat ciešanu 

kausu, jūs dzirdēsiet balsi, kas jūs uzmundrinās un dos jums padomu, mana mīlestība būs ar jums, palīdzot 

jums un paceļot jūs, un jūs jutīsiet mana dziedinošā balzama maigo glāstu. 

35 Rīt, kad šī balss vairs nebūs dzirdama no manu balss nesēju lūpām, jūs saglabāsiet tās nozīmi savā 

atmiņā, un tā turpinās jūs iedrošināt un vadīt. Jūs lūgsieties tā, kā es esmu jūs mācījis, un jūs saņemsiet 
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manu iedvesmu no gara uz garu. Visur, kur jūs pulcējaties kopā, lai studētu manu Vārdu, jūsu domu 

apvienošanās rezultātā jūs veidosiet gaismas un harmonijas pilnu templi. 

Līdz ar to jūs sapratīsiet, ka šīs sapulču vietas, kur esat sapulcējušies, lai klausītos Manu Vārdu, nav 

Kunga templis, lai gan Es jums saku arī to, ka, ja vēlaties turpināt tās veltīt savām sapulcēm, jūs varat to 

darīt. 

Šeit, kur jūs visi esat vienoti, jūs viens otram dosiet spēku, gaismu, ticību, drosmi un siltumu, un, kad 

būsiet apguvuši manu mācību, jūs pulcēsieties kopā, lai lūgtos un domātu par savām mājām, kas ir vēl 

viena piemērota vieta, lai komunicētu ar savu Skolotāju. 

Ja lauki un pļavas aicina jūs attālināties no pilsētas trokšņa, jūs tur atradīsiet piemērotu vietu savai 

nodošanai un sajutīsiet manu klātbūtni sevī. Bet palieciet garīgi vienoti un vienmēr dzīvojiet saskaņā ar 

manu likumu. 

36 Pamazām jūs pieradīsieties pie savas brālības un savienības, un jūsu vidū stiprināsies garīgā 

ģimene, ko Es vēlos, lai jūs veidotu. 

37 Patiesi, es jums saku, ka tad, kad jūs būsiet panākuši šo labo harmoniju savā starpā, jūs būsiet labs 

piemērs cilvēcei. Atcerieties, ka neviena koka lapiņa nekustas bez Manas gribas, viss attīstās, kā Es to 

pieļauju, visu nosaka Es. 

38 Apģērbieties ar dzīvesprieku un ticību, un, kad ceļā jūs sagaida kārdinājumi, lūdzieties un 

neuztraucieties, jo lūgšanā jūs atradīsiet nepieciešamos ieročus, lai cīnītos un uzvarētu. 

39 Ejiet pa šo ceļu soli pa solim, nesteidzoties, jo citādi jūs riskējat paklupt vai iekrist bezdibenī. 

Patiesi apgūstiet šo ceļu, lai vēlāk varētu to mācīt saviem līdzcilvēkiem. 

40 Jūs nedrīkstat apmierināties ar saviem pirmajiem darbiem, domājot, ka esat ieguvuši pietiekamus 

nopelnus savas dvēseles pilnībai. Bet, lai jūs ik dienas varētu apgūt jaunas mācības un atklāt lielākas 

atklāsmes, vienmēr veltiet kādu laiku Mana Darba studijām. 

41 Zinātkārais māceklis vienmēr dzirdēs atbildi uz saviem jautājumiem un vienmēr dzirdēs manu 

tēvišķo padomu pārbaudījumu brīžos. 

42 Attīstīts māceklis būs mīlestības avots saviem līdzcilvēkiem, viņš patiesi jutīsies Tēva apveltīts ar 

mantojumu un sapratīs, ka ir pienācis laiks doties pildīt savu lielo garīgo misiju starp cilvēkiem. 

43 Katram "darbiniekam" ir noteikts dvēseļu skaits, kurām viņam jāsniedz gaisma, mierinājums un 

miers. Šis daudzums jūs nekad nepārņems, jo jūs ar to sastapsieties pamazām, izkliedējot to cauri visai 

savai dzīvei. 

44 Šodien mana mācīšana sastāv no tēvišķiem padomiem un ieteikumiem. Tas ir vienkāršs, bet, ja jūs 

garīgi iedziļināsieties tajā, jūs atklāsiet, cik svinīgs ir sprediķis, ko Es sludināju lielajiem ļaužu pūļiem 

Otrajā Laikā uz kalna. 

45 No garīgā mākoņa es jums sūtu sava gara staru, kas plūst uz jūsu būtni un ļauj jums dzirdēt manu 

vārdu. 

46 Es jums esmu atnesis tādu pašu cildenu mācību, kādu jums atklāju toreiz, - mācību, kas ir augstāka 

par visām pasaules zināšanām, vienīgo gaismu, kas var jūs vest uz patiesu dzīvi. 

47 Mana mācība māca cilvēkus dzīvot augstu, cēlu un šķīstu dzīvi uz zemes. Tā arī sagatavo dvēseli, 

lai, nonākot savās mājās aizsaulē, tā varētu radīt darbu, kas to tuvina pilnībai. 

48 Jau tagad iegūstiet nopelnus savai turpmākajai dzīvei. 

49 Daži cieš, jo redz cilvēces lielās ciešanas, un viņi jūtas nespējīgi atvieglot vismazākās ciešanas. 

Nāciet pie Skolotāja, un Es jūs mācīšu, kā mierināt, kā sniegt mieru un kā dziedināt. 

50 Kad jūs sēsiet savu ceļu ar labdarību, jums šķitīs, ka jūsu darbs ir ļoti nenozīmīgs, salīdzinot ar 

visām cilvēces ciešanām un traģēdijām. Tomēr es jums saku, ka jūsu šķietami nenozīmīgais darbs mazinās 

sāpes, kas gulstas uz cilvēci, un tajā pašā laikā tas mazinās kara spēkus. 

51 Jūs strādāsiet klusumā starp cilvēkiem. Bet pienāks brīdis, kad šis klusums beigsies un Labā vēsts 

atskanēs visā pasaulē. 

52 Spiritisma apustuļi nebūs vieni. Pasaulē notiks notikumi, kas būs labvēlīgi šīs mācības attīstībai. 

53 Viss ir pagatavots perfekti. Es esmu jums darījis zināmu Savu plānu. Jums tikai rūpīgi jāpēta Mans 

Vārds, lai jūs nenonāktu pretrunā ar to, ko Es esmu paredzējis. 

54 Dzīves pārbaudījumi un mans vārds jūs sagatavo. Daži ir apstājušies tur, kur pārbaudījums viņus 

pārsteidza, jo viņi nepielietoja manu mācību, lai uzvarētu. Savukārt citi mierīgi pārdzīvo pārbaudījumus, 
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jo viņi nekad neaizmirst to, ko ir dzirdējuši no Skolotāja. Neaizmirstiet, ka pārbaudījumi dod dvēselei 

spēku un izturību un ka rīt savā ceļā jūs sastapsiet daudzus uzvarētājus, kuriem būs nepieciešams gaismas 

vārds un to cilvēku liecība, kuri zināja, kā uzvarēt. 

55 Skolotājs jums saka: "Garīgojiet sevi, jo garīgums palīdzēs jums pacelties pāri nelaimēm un 

atvieglos jūsu fiziskās vajadzības. 

56 Mācieties lūgties, jo ar lūgšanu jūs varat darīt daudz laba, tāpat kā jūs varat aizsargāties pret 

nodevību. Lūgšana ir vairogs un ierocis; ja jums ir ienaidnieki, aizstāvieties ar lūgšanu. Bet ziniet, ka šis 

ierocis nedrīkst nevienu ievainot vai kaitēt, jo tā vienīgais mērķis ir ienest gaismu tumsā. 

57 Jums jārīkojas šķīsti, nepievienojot Manai mācībai nekādus netīrus pielūgsmes aktus, kādi pastāv 

uz zemes. 

58 Tas ir mans mācību vārds. Jūs esat atnākuši ar sirdīm, kas atvērtas Manai mācībai, un tādēļ Man 

bija jāizliek Sevi gaismā jūsu vidū. 

59 Es jums esmu devis savu balzāmu un savu mieru katrā vārdā, ko esmu teicis, mīļotā tauta. 

60 Tava dvēsele ir augšāmcēlusies un ir gatava dzirdēt Manu balsi. Es redzu to pārvērstu par īstu 

svētnīcu, kurā Es ļauju iespiesties Mana Vārda skaņai, kas ir "Vārda gaisma", lai, sajūtot tuvu sava Tēva 

elpu, jūs iegūtu vajadzīgo spēku sasniegt ceļojuma mērķi. 

61 Pilnībā apzinoties laikus, kurus jūs pārdzīvojat, jūs esat devušies Man sekot, un tas ir tāpēc, ka jūsu 

garīgā dvēsele zina, ko tā ir atnākusi darīt uz zemes. Tā jūs varēsiet ar stingru soli doties garīgās mācības 

ceļā, tā jūs drīz vien varēsiet izrādīt Man to cieņu, ko Es jau sen esmu gaidījis no cilvēces. 

62 Es esmu gribējis, lai Manas parādīšanās laiks būtu ilgs, lai jūs nostiprinātu savas zināšanas un 

ticību un pēc tam neteiktu: "Skolotāja klātbūtne mūsu vidū bija tik īsa, ka mums nebija pietiekami daudz 

laika, lai pārliecinātos par Viņa patiesību. 

63 Mana mācība, kas ir garīguma pilna, dīgst šīs tautas sirdī, lai nākotnē tā varētu dot patiesības un 

dzīvības augļus. Mans Vārds izplatīsies pa visu zemi, neatstājot nevienu vietu, kur tas neattīrītu, 

neapgaismotu un netiesātu. 

64 Tad tautas sāks atmodināt Garīgo Dzīvi, patieso un mūžīgo, un likvidēs savu dažādo kultu formu 

ārējo un materiālistisko daļu, lai pievērstos Mana Likuma būtībai. 

65 Cilvēce sapratīs, kādu spēku dod garīgums, un novērsīs savu skatienu no visa, kas tik daudzus 

gadsimtus to ir kavējis. 

66 Kāda jēga no tā, ka kristietības simbols, proti, krusts, miljoniem reižu atrodas uz zemes, ja cilvēki 

nav labas gribas un nemīl cits citu? 

67 Ārējam vairs nav varas pār cilvēkiem, vairs nav ne cieņas, ne lētticības, ne nožēlas par to, ka ir 

nodarīts pāri. Tāpēc Es jums saku, ka simboli un pielūgsmes formas izzudīs, jo to laiks ir pagājis, un tā būs 

iekšējā pielūgsme, kas nes cilvēku uz gaismu, paceļ viņu un ved pie Manis. 

68 Viņa būtības tīrākajā būtībā, garā, Es šajā laikā ierakstīšu Savu likumu, Es liku dzirdēt Savu balsi, 

Es uzcelšu Savu templi, jo, kas nav cilvēkā, kas nav viņa dvēselē, tas ir tā, it kā tā nebūtu. 

Neatkarīgi no tā, vai jūs Man par godu būvēsiet milzīgas materiālas baznīcas, vai piedāvāsiet Man 

krāšņas svinības un ceremonijas, - šis upuris Mani nesasniegs, jo tas nav garīgs. Ikviens ārējais kults 

vienmēr nes sevī tukšumu un izlikšanos; turpretī slepenais upuris - tas, ko pasaule neredz un ko jūs Man 

dāvājat no gara uz garu, - sasniedz Mani sava pieticīguma, sirsnības un patiesīguma dēļ, vārdu sakot, 

tāpēc, ka tas izriet no gara. 

Atcerieties Manu līdzību, kas jums tika dota "Otrajā laikmetā" un pazīstama kā līdzība par farizeju un 

muitnieku, un jūs sapratīsiet, ka Mana pamācība ir viena un tā pati visos laikos. 

69 Es jūs nenosodītu, ja jūs ļautu pazust no zemes pēdējam krustam, ar kuru simbolizējat savu kristīgo 

ticību, un kā kompensāciju aizstātu šo simbolu ar patiesu mīlestību vienam pret otru; jo tad jūsu ticība un 

ārējais Dieva pielūgums kļūtu par gara pielūgumu un ticību, kas atbilst tam, ko es no jums gaidu. Ja jūsu 

dievkalpojumi un simboli vismaz spētu novērst jūsu karus, neļautu jums iegrimt netikumos, saglabātu 

mieru. Bet redzi, kā tu pāriet pāri visam, kas ir svēts saskaņā ar taviem vārdiem; redzi, kā tu nomīdi ar 

kājām to, ko tu uzskatīji par dievišķu. 

70 Es jums vēlreiz saku: jums būtu labāk, ja jums nebūtu nevienas baznīcas, neviena altāra, neviena 

simbola vai attēla uz zemeslodes, bet ja jūs zinātu, kā lūgties ar garu, mīlēt savu Tēvu un ticēt Viņam bez 
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aizvietotājiem, un lai jūs mīlētu sevi tā, kā Es esmu jūs pamācījis Savā Mācībā. Tad jūs būtu glābti, jūs 

staigātu pa ceļu, ko iezīmē Manas asiņu traipi - traipi, ar kuriem Es apzīmogoju Savas mācības patiesību. 

71 Tikai tad, kad šī cilvēce atmetīs savu elkdievību un fanātismu, tā ieraudzīs "jauno mannu". Ne 

vairs tas, kas baroja tautu tuksneša vientulībā, bet tas, kas nolaižas pār tavu dvēseli pārbaudījumu dienās. 

Tā būs īstā debesu maize, ko cilvēki saņem no gara uz garu. 

72 Pirmās ēras manna bija tikai simbols tam, kāds būs mans garīgais dialogs ar cilvēkiem pēdējos 

laikos, kad viņu dvēseles saņems garīgo barību tieši no Dievišķības. 

73 Šīs tautas atbildība pret cilvēci ir ļoti liela. Tai ir jārāda patiesa garīguma piemērs, tai ir jāparāda 

iekšējās reliģiskās prakses ceļš, Dieva cienīgs upuris, Dieva cienīgs gods. Atveriet savu sirdi un sadzirdiet 

tajā sirdsapziņas balsi, lai jūs varētu spriest par savu rīcību un uzzināt, vai jūs pareizi interpretējat manu 

mācību, vai arī jūs arī nepareizi saprotat manas mācības nozīmi. 

74 Neprasiet sasniegt garīguma virsotni vienas dienas laikā. Virzieties uz mērķi ar apdomīgu, mierīgu 

un stingru soli, un jums nekad nebūs ne paklupšanas, ne iemesla nožēlot vai baidīties par to, ko esat 

darījuši. Rūpēsieties par to, lai katrs solis tiktu sperts ar pilnu apziņu, un tad jūs drīz redzēsiet sava darba 

augļus. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 281 
1 Mīļotie mācekļi: Lai gan ir daudz reliģiju, Bauslība ir viena, un Mana Mācība ir viena. 

2 Mana mācība ir Gara mācība, kas māca cilvēkus izkopt mīlestību. Bet ko no manas mācības ir 

izdarījusi cilvēce, kas sevi sauc par kristieti? Tā ir radījusi no tā formas, rituālus, lūgšanas no lūpām, un aiz 

tiem tā slēpj savu liekulību. 

3 Es jums saku, ka vienīgā patiesība ir mīlestība, un, ja jūs slavēsiet un godināsiet manu vārdu ar 

vārdiem un dziesmām, bet nedarīsiet mīlestības darbus, tad jūs nebūsiet uz patiesības ceļa. 

4 Patiesība ir Dievišķā Mīlestība, kas atklājas Visumā. Kas nepazīst patiesību, tas nepazīst Dievu. 

5 Kādā kļūdā ir nonākuši cilvēki, kad viņi tic Dievam ar liturģiju un ceremoniju palīdzību! 

6 Dievs nav un nevar būt tas, ko cilvēks ir radījis uz zemes. 

7 Dievam nav robežu, Viņš ir būtība un visvarenība. Lai Viņu iepazītu un sajustu, ir jākļūst 

vienotiem ar Viņu, darot labu, mīlot vienam otru un esot taisnīgiem. 

8 Kad Es ar jums runāju šādā veidā, jūs nevarat iedomāties, ka šī laika cilvēki ar savu materiālistisko 

civilizāciju var saprast un pieņemt mīlestības mācību. Bet Es jums saku, ka Mana mācība ir sēkla, kas 

nepieciešama pasaulei, ka tā ir ūdens, pēc kura tā ilgojas, lai remdētu savas slāpes. 

9 Cilvēku izsalkums un slāpes rodas no viņu vajadzības pēc mīlestības un patiesības savā dzīvē. Šī 

garīgā un morālā nelaime ir viņu karu, atsvešinātības un ambiciozu zemes meklējumu rezultāts. 

10 Uz īsu brīdi, kad cilvēki beidzot jūtas noguruši no karadarbības, noguruši no iznīcināšanas un 

apbēdināti no tik daudzām ciešanām, viņi mēģina meklēt glābšanas ceļu, ko Es jums rādu. Bet, lai gan viņi 

cenšas dažādi interpretēt Manu mācību, viņi visās tajās atkal krīt māņticīgos rituālos, bezjēdzīgos kultos 

un ārējās formās, lai Mani pielūgtu. 

11 Brīvības sauciens nevarēja rasties katrā dvēselē, jo migla, kas to ieskauj, ir ļoti bieza. Bet mana 

gaisma ir spēcīga un izlauzīsies cauri tumsai, iekļūstot cilvēka sirds visjutīgākajā daļā. 

12 Kāda veida būs šī gaisma? Tas ir mans jaunais Vārds, mana Doktrīna ar tās jaunajām atklāsmēm, 

kas māca cilvēkiem patieso veidu, kā pielūgt Dievu. Tajā pašā laikā tas viņiem parāda, kā atrast 

kristāldzidru ūdeni, kas remdē viņu dvēseles slāpes. 

13 Es visiem ieaudzināšu patieso Dieva pielūgsmes veidu, kā arī pareizu dzīvesveidu saskaņā ar 

Dievišķo Likumu, kura izpilde ir vienīgā lieta, ko Kungs piešķirs katram no jums. 

14 Visbeidzot, jūs atpazīsiet mana vārda saturu vai nozīmi, ak, jūs, cilvēki! Tad jūs atklāsiet, ka mana 

mācība ir ne tikai dievišķā balss, kas runā uz cilvēkiem, bet arī visu garu izpausme. 

15 Mans vārds ir balss, kas iedrošina, ir sauciens pēc brīvības, ir glābjošs enkurs. 

16 Mana mācība ir brīva no jebkāda rituālisma. Ja tā nebūtu, tā zaudētu savu būtību. 

17 Šajā laikā Es jums dodu tīras un pilnīgas pamācības, tādēļ Es jums saku, ka darba dienas beigās 

jums tiks piedēvēts tikai tas, ko jūs dzīvē esat darījuši ar patiesu mīlestību, jo tas apliecinās, ka esat 

atzinuši patiesību. 

18 Cilvēks nekad nav bijis bez manām atklāsmēm, kas ir Gara gaisma, bet viņš ir baidījies tās izprast. 

Tagad es jums jautāju: Ko tu vari zināt par patiesību un mūžīgo, ja tu stūrgalvīgi izvairies no garīgā? 

19 Apsveriet, kā jūs materiālistiski interpretējat manas atklāsmes par pirmo un otro "laiku", lai gan 

tajās ir runa tikai par Dievišķo un garīgo. Redziet, kā jūs jaucat materiālo dabu ar garīgo, ar kādu necieņu 

jūs pārvēršat dziļo par virspusējo un augsto par zemo. Bet kāpēc jūs to darījāt? Jo, vēloties kaut ko darīt 

Dieva darbā, jūs meklējat veidu, kā pielāgot manu mācību savai zemes dzīvei, savām cilvēciskajām 

ērtībām, kas jums ir visdārgākās. 

20 Pārdomājiet visu, ko Es jums esmu teicis, mācekļi, lai tad, kad jūs sakāt, ka esat garīgie, tas būtu 

tāpēc, ka jūs patiešām dzīvojat tā, kā sludina jūsu lūpas. 

21 Cik viegli ir teikt: "Es esmu spirituālists", bet cik grūti ir būt spirituālistam patiesībā. 

22 Cik daudz ir tādu, kas klausās manu Vārdu, kas ir kļuvuši par lieliskiem tā skaidrotājiem, un tomēr 

viņi nav labākie manas mācības skolnieki, viņi nepilda dievišķo bausli, kas jums saka: "Mīliet cits citu!" 

Viņi nav labākie manas mācības skolnieki, viņi nepilda dievišķo bausli. 

23 No otras puses, redziet, cik viegli pārvēršas tas, kurš praksē pielieto kaut vienu atomu no manas 

mācības. Vai vēlaties šādu piemēru? 
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Kāds cilvēks visu mūžu man teica, ka mīl Mani ar vārdu lūgšanām - lūgšanām, ko formulēja citi un ko 

viņš pat nesaprata, jo tās bija veidotas no vārdiem, kuru nozīmi viņš nezināja. Bet drīz vien viņš saprata, kā 

pareizi lūgt, un, atmetis vecos ieradumus, viņš koncentrējās uz savas dvēseles dziļāko iekšieni, sūtīja savas 

domas uz Dievu, un pirmo reizi sajuta Viņa klātbūtni. 

Viņš nezināja, ko teikt savam kungam, viņa krūtīs sāka raudāt un acīs līst asaras. Viņa prātā izveidojās 

tikai viens teikums: "Mans tēvs, ko es varu tev teikt, ja nezinu, kā ar tevi runāt? Bet šīs asaras, šīs raudas, 

šis iekšējais prieks un pat viņa apjukums runāja ar Tēvu tik skaistā valodā, kādu jūs nekad neatradīsiet ne 

cilvēciskās valodās, ne grāmatās. 

24 Cilvēka, kurš sāk garīgi lūgt savu Kungu, kņudināšana atgādina zīdaiņu pirmos vārdus, kas 

vecākiem sagādā prieku un sajūsmu, jo viņi dzird pirmos vārdus, ko saka būtne, kas sāk augt dzīvībai. 

25 Tā kā cilvēki kopš vissenākajiem laikiem nav spējuši sniegt patiesu un pareizu skaidrojumu tiem 

dotajām atklāsmēm, Es nāku šodien garā, lai sniegtu viņiem skaidru izskaidrojumu un pareizu 

interpretāciju visam, ko Es viņiem esmu mācījis. 

26 Mūsdienās jūs atpazīstat garīgās dvēseles un ķermeņa spējas, nesajaucot tās. 

27 Gars, prāts un emocijas atradīs patiesu harmoniju, kad mana mācība kā jaunas dienas gaisma 

beidzot atmodinās šo guļošo cilvēci. 

28 Jūs lūdzat Mani, lai Es jums palīdzu sasniegt vienotību un mieru jūsu sirdīs šajā dienā, lai pierādītu 

sevi Manā priekšā kā būtni, kas apzinās procesu, kuru tā pieredz, kad tā dzird Manu norādījumu caur balss 

nesēja prātu. Un es pieņemu jūsu dvēseles. Visu to, ko jūs Man piedāvājat savās lūgšanās un darbos, tīri un 

vienkārši Es pieņemu kā bērnu taisnīgu veltījumu savam Debesu Tēvam. 

29 Vissteidzamākais lūgums, ar ko jūs vēršaties pie Manis, ir tas, lai uz zemes būtu miers - lai 

cilvēkos atgrieztos agrāko laiku patriarhālā dzīve. Bet Es jums saku, ka šis miers neatgriezīsies, kamēr jūs, 

mani jaunie mācekļi, nebūsiet likuši pamatus jaunai pasaulei, kurai Es jūs gatavoju. 

30 Tiklīdz jūs katrā savā tuvākā saskatīsiet brāli, tiklīdz jūs ļausiet izzust atšķirībām starp jums un 

citiem un mīlēsiet Mani viņos, jūs ieraudzīsiet jauna laika sākumu, un dzīve cilvēkam būs priecīga un 

viegla, un Es būšu atzīts kā Tēvs. 

31 Šoreiz Mans Vārds ir tas pats, ko Es jums devu Jēzū. Tie ir tie paši kristāldzidrie plūdi, kas 

pārņēma jūsu dvēseli, kad jūs Man sekojāt cauri Palestīnas zemēm. Tās nozīme tev ir zināma, tu nekad 

nevarēsi sajaukt tās "garšu", jo tā ir iespiedusi savu dievišķo zīmogu tavā dvēselē. 

Bet šodien, kad Es esmu nācis, lai ar šo vīriešu un sieviešu starpniecību darītu Sevi zināmu, un jūs 

dzirdat vārdu, kas nāk no viņu lūpām, jūs atzīstat, ka tas nāk no Manis, un jautājat Man, kāpēc Es neesmu 

izvēlējies citu formu, lai ļautu Savai vēstij šoreiz sasniegt cilvēci. 

32 Jūs Man sakāt, ka jūsu vidū nav cilvēku ar īpašiem tikumiem, kas būtu spējīgi Man kalpot. Nav ne 

Mozus, ne pirmās ēras praviešu, ne Pētera, ne Jāņa. Bet patiesi Es jums saku: visos laikos Es esmu sūtījis 

tikumīgas dvēseles, un to vidū tos, kas Man kalpoja pazemībā. Mīliet viņus un mieriniet viņus, jo viņu 

nasta ir ļoti liela. 

Es esmu sargājis viņu prātus un sirdis kā tīru avotu, un bieži vien sāpes ir bijis labākais līdzeklis, lai tās 

attīrītu. Viņu dzīves ir līdzīgas maniem sūtņiem citos laikos. Es jūs svētīju. Svētīgi tie, kas ir Man šādi 

sekojuši un izjutuši pilnā mērā to misiju, ko Es viņiem esmu devis! 

33 Es aicinu jūs ieiet Manā Valstībā. Es aicinu visas zemes tautas bez jebkādām priekšrocībām, bet Es 

zinu, ka ne visas Mani uzklausīs. Cilvēce ir nodzēsusi savu lukturi un staigā tumsā. Bet tur, kur jūtama 

kļūda, parādīsies Manis apgaismots cilvēks, lai izplatītu gaismu savā apkārtnē - garīgais sargs, kas vēro un 

gaida Manu zīmi, lai atskanētu trauksmes zvans, kas pamodina un satricina. 

Lai šo vēstnešu mīlestība ir augļus nesoša sēkla jūsu sirdīs. Neatmetiet viņus, kad viņi parādās jūsu 

priekšā ārējā nabadzībā. Klausieties viņos, jo viņi nāk manā vārdā, lai jums nodotu spēju, ko jūs patlaban 

nezināt. Viņi iemācīs jums perfektu lūgšanu, viņi atbrīvos jūs no materiālisma saitēm, ar kurām jūs esat 

saistīti, viņi palīdzēs jums sasniegt garīgo brīvību, kas jūs pacels pie Manis. 

34 Jūs, kas Mani klausāties, ar nepacietību gaidāt visu Manu vārdu piepildījumu. Tu vēlies redzēt šo 

pasauli pārveidotu par Maniem mācekļiem. Jūs lūdzat, lai es būtu starp tiem, kurus Es sūtīju ar grūtām 

misijām uz citām zemēm. Bet patiesi, es jums saku, ka jums ir jāsagatavojas jau iepriekš, jo cīņa, kas jūs 

sagaida, būs ļoti liela. 
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Taču ne visi vēstneši, par kuriem Es jums runāju, ir jūsu vidū, ne visi būs dzirdējuši Manu Vārdu caur 

balss nesējiem. Daudzi no viņiem runās intuitīvi, jo Es esmu sagatavojis viņu dvēseles un gudri sadalījis 

tās, lai Mana gaisma varētu sasniegt visu. 

35 Kā jūs varat ticēt, ka, nācis pie jums, Es varētu atstāt novārtā citas tautas, ja jūs visi esat Mani 

bērni? Vai jūs gribat ticēt, ka kāds ir attālināts vai ārpus Manis, lai gan Mans Gars ir visaptverošs un 

apņem un saprot visas radītās lietas? Viss dzīvo un barojas no Manis. Tāpēc Mans Universālais stars ir 

nolaidies uz visas Zemes, un dvēseles ir saņēmušas Manu ietekmi šajā un citās pasaulēs, jo Es esmu nācis 

glābt visas Savas radības. 

36 Es nevēlos, lai jūs izniekotu šo laiku, nedz arī lai jūs dotos cauri pasaulei, neatstājot ne pēdas pēc 

saviem soļiem. Es gribu, lai jūs būtu īsteni audzinātāji sēklai, ko Es jums uzticu, un, kad atstāsiet šo 

pasauli, lai jūs turpinātu strādāt, līdz jūsu sēkla uzplauks jūsu līdzcilvēku dvēselēs. 

37 Es nevēlos jūs saistīt ar saviem norādījumiem. Es jūs tikai mīļi iedrošinu, jo Es nepieņemšu citu 

uzdevumu izpildi kā to, kas dzimst no jūsu dvēseles, kas sagatavota saskaņā ar maniem norādījumiem. 

Esiet brīvi manu likumu ietvaros, bet paklausību padariet par ieradumu. Izpildiet abus likumus, kas 

pārvalda cilvēku, kuri būtībā ir viens, jo abi nāk no Manis. 

38 Lūdzieties par visiem cilvēkiem, vēlieties, lai visi būtu saskaņoti un saprastu Mani, un lai jūsu 

lūgšana paceltos kā dziesma, kā dedzīga himna, apgaismojot dvēseles un rādot tām ceļu, pa kuru tās 

sasniegs sava likteņa mērķi. 

39 Mana Vārda spēka vadīti, jūs nāksiet uz šīm vietām, mīļotā tauta. Jums nav jānāk uz šīm 

sanāksmju vietām, lai meklētu Manu klātbūtni tajās un varētu nodot savas bažas Manā priekšā. Jo jūs 

zināt, ka Es esmu visur klātesošs, ka Es esmu visur, ka Es jūs visur dzirdu. 

40 Tas ir mans Vārds, pēc kura jūs nācāt, tā ir dievišķā būtība, kas kalpo kā barība jūsu dvēselei, kuru 

jūs meklējat. 

41 Jūs visi zināt, ka Es jums esmu norādījis laiku, kad pārtraucu runāt ar jums šādā formā, un tādēļ 

steidzieties nākt katru reizi, kad Mans Vārds skan caur balss nesēju. Jo jūs paši vēlaties saglabāt savā 

dvēselē pēdējās atklāsmes, ko Es jums dodu. 

42 Pamazām jūsos pamazām mostas iekšējā apziņa par garīgo misiju, ko esat ieradušies pildīt, un jūsu 

atbildība sāk jūs nodarbināt, jo jūs esat sapratuši, cik grūti un smagi ir sludināt Manu Likumu ar darbiem, 

vārdiem un domām. 

43 Drīz jūs paliksiet bez mana vārda. Bet, lai jūs nevilcināsieties, jums ir jāvadās no manu otrās ēras 

mācekļu piemēra, kuri bija vienoti pēc tam, kad Skolotājs bija no viņiem aizgājis. Savā savienībā viņi 

viens otram deva spēku, iedrošinājumu, spēku un ticību. 

44 Tas būs atkarīgs no jūsu harmonijas, vai jūs sajutīsiet manu klātbūtni savās tikšanās reizēs un vai 

jūs nepalaižat garām manu parādīšanās laiku. 

45 Līdz šim jūs stiprinājāt sevi, klausoties, bet rīt jūs vēl vairāk stiprināsiet sevi, mācoties. Jo, 

iedziļinoties manas mācības būtībā, jūs būsiet pārsteigti, atklājot katras manas mācības nozīmi. 

46 Es svētīju pat tagad tos, kas apvienojas un gatavojas šim laikam, lai saprastu mācību, ko Es jums 

nesu. Jo šajā mācībā mācekļi atklās Mana Vārda patieso skaidrojumu. Un es jums saku, ka tāpat kā mans 

Vārds izstaro gaismu, tā arī jūsu interpretācija apgaismos jūsu tuvākā ceļu. 

47 Labi šīs mācības skaidrotāji zinās, kā pamodināt savus līdzcilvēkus, kas ir aizmiguši savu rituālu 

rutīnā, un viņi aizsniegs viņiem roku un izglābs viņus no apjukuma, ko radījis pārdomu trūkums. 

Vēlāk šī tauta izplatīsies pa visu pasauli un liecinās par to, ko tā dzirdējusi, un tajā pašā laikā skaidriem 

vārdiem izskaidros Manu Bauslību un Manu Doktrīnu - ne tikai to, ko Es jums esmu teicis tagad, bet arī 

visu, ko Es jums esmu atklājis mūžos, kurus jūs esat nodzīvojuši. 

48 Nebaidieties, ka jūsu līdzcilvēki jūs izsmies vai noraidīs. 

49 Es jums apliecinu, ka tad, kad šī spirituālistu rase parādīsies cilvēces vidū, Es tai jau būšu devis 

daudzas un ļoti lielas garīgas izpausmes. Šīs izpausmes liks daudziem no tiem, kas Mani garīgi gaida, 

aizdomāties, ka Es jau esmu nācis un runājis. Vai jūs nedomājat, ka tad, kad viņi redzēs jūs nākot un 

dzirdēs jūsu vārdu, viņi jūs atzīs par maniem vēstnešiem? 

50 Patiesi es jums saku, pat teologi izskaidros sev iemeslu tik daudziem notikumiem. 

51 Mana tauta izklīdīs pa zemi kā liela armija. Mans Gars būs pār ļaudīm un iedrošinās viņus cīņā, lai 

piepildītos pat pēdējie Mani vārdi, ko Es jums esmu devis šajā laikā un iepriekšējos laikos. 
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52 Kāpēc jūs raudat, domājot par dienām, kad vairs nedzirdēsiet Manu Vārdu? Es jūs, ļaudis, es jūs 

neatstāšu vienus. 

53 Vai atceraties, kā pēc Manas aiziešanas Otrajā Laikā Es atstāju Mariju apustuļu pulkos? 

54 Mīlošā padomdevēja, māte, mierinājums cietušajiem, kādu laiku palika starp šiem mācekļiem. 

55 Kad sāpes, ko viņi bija cietuši Golgātā, kad viņi redzēja sevi bez sava Skolotāja, bez Viņa Vārda, 

bija izgājušas no viņu sirdīm, viņi saprata, kāda misija viņiem bija jāpilda, un viņi sāka izplatīt Labo vēsti 

uz zemes. Kungs pacēla Mariju no zemes, jau atstājis cilvēcei kā mantojumu viņas mīlošo lēnprātību. 

56 Jūs, kas esat jaunie mācekļi Dievišķā Krēsla priekšā, domājiet, ka tad, kad jums "atņemta" Mana 

izpausme caur balss nesēja muti, Es jūs atstāju mierā. Bet Es jums saku: Marija nav mirusi, jūsu garīgā 

Māte ir gatava būt jums līdzās pārbaudījumos, dienās, kad jums šķiet, ka esat pamesti, un jūtat, ka Es 

neesmu klāt, lai gan Es esmu jums tuvāk nekā jebkad. Viņas mātišķā mīlestība palīdzēs jums justies 

stipriem un izprast to mācību patieso nozīmi, kuras Es jums esmu sniegusi vārdos un darbos. 

57 Jūs būsiet Mana likuma kareivji un garīguma sējēji. Bet jau šodien es jums paziņoju, ka 

spirituālismam nebūs ne bāzes uz zemes, ne pārstāvja cilvēkā. Tās valdīšana nebūs no šīs pasaules, un jūsu 

vienīgais ceļvedis būs jūsu sirdsapziņa Kristū. 

58 Jūsu intuitīvā acs zinās, kā pūļa vidū atklāt jaunos "strādniekus". Bet tās nebūs jūsu rokas, kas 

"svaidīs" vai iesvētīs. Jo vienīgais, kas var uzticēt dvēselei dāvanas, uzdevumus vai misijas, esmu Es - 

vienīgais, kas pieraksta katras būtnes likteni. 

59 Es jums to visu saku, lai jūs neiekristu maldos vai darbībās un rituālos, kas nesatur patiesību. 

60 Jūs būsiet tikai mani sējēji, mani pravieši, mani vēstneši. Bet slepenā bagātība joprojām būs jūsu 

Kunga rokās. 

61 Mana griba ir, lai jūsu starpā valdītu pilnīga harmonija un brālība, lai tautā, kurā visam jābūt 

kārtībai, mīlestībai un garīgumam, nerastos kungi, valdnieki vai tirāni. 

62 Ja jūs pildīsiet savu misiju tā, kā Es jums norādīju, jūsu piemērs tiks atzīts, un jūsu spēkam būs 

jārada pārkāpumi spirituālisma labā. 

63 Saprotiet, ka tieši Manas Mācības gaismai ir jāatklāj elku aplamība, jānojauc augstprātīgais 

valdnieks un despotiskais valdnieks no pjedestāla, jāsagrauj materiālisma valdīšanas īslaicīgā vara. 

64 Cilvēki, kurus es šodien gatavoju sludināt garīgo dzīvi rītdien, nebūs bagāti, viņiem nepiederēs ne 

dārgumi, ne materiālās vērtības. Jo ar saviem darbiem viņiem būs jāpierāda pasaulei, ka Dieva patiesībai, 

mīlestībai un taisnīgumam nav jāpaļaujas uz jūsu viltus bagātības spēku. 

65 Mīlestība, ticība, stingra griba būs tie spēki, kas padarīs šo darbu zināmu cilvēcei. Ņemiet piemēru 

no Kristus un Viņa mācekļiem, pārdomājiet šo cilvēku dzīvi un viņu mācības, un jūs redzēsiet, ka es jums 

saku patiesību. 

66 Mana roka nekad nav pieskārusies monētai. Kad reiz kādu reizi vienu no tām man apzināti 

parādīja, lai lūgtu izteikt savu viedokli par pienākumiem imperatoram, es tikai paskatījos uz šo monētu un, 

neskaroties, atbildēju tam, kurš man jautāja: "Dodiet Dievam, kas pieder Dievam, un imperatoram, kas 

pieder imperatoram." 

67 Šī ir viena no Manām pēdējām mācībām, bet ne pēdējā. Es turpināšu runāt ar jums īsu brīdi, bet 

pēc tam noteikti vairs nerunāšu caur cilvēka prātu. 

68 Pēc tam es došu jums laiku pārdomām, lai jūs varētu pārdomāt pēc manas aiziešanas. Šajā laikā 

intuīcija pakāpeniski sāks atdzīvoties no gara uz garu dažādās formās. 

69 Visu, ko jūs tagad nesaprotat, jūs sapratīsiet šajās garīgo pārdomu dienās, un tajā pašā laikā jūs 

pārsteigs jaunas atklāsmes un pravietojumi. 

70 Viena iedvesma tiks apstiprināta ar otra iedvesmu, un tādējādi mācekļiem neradīsies šaubas. 

71 Roque Rojas un Damiana Oviedo bija mani pirmie balss nesēji manai garīgajai izpausmei tajā 

laikā. Vīrs savā izpratnē saņēma Elijas staru, jaunava saņēma Skolotāja gaismu. Ar to es gribēju jums 

parādīt, ka manā apustulībā sieviete sēž pie mana galda tikpat lielā mērā kā vīrietis. Garīgā dvēsele ir 

vienāda abās. Kādēļ gan man šajā Trešajā laikmetā būtu jānošķir tās abas, jo tas ir laikmets, kurā es 

meklēju garīgās dvēseles? 

72 Roque Rojas un Damiana Oviedo ir jūsu pionieri. Viņi dzirdēja dievišķo balsi tuksneša vidū, un, 

neprasot, vai tā ir patiesība, viņi noticēja. Viens dzirdēja pravieša balsi, otrs sajuta Skolotāja žēlastības 

pieskārienu. 
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73 Cik daudz noslēpumu kopš tā laika esmu tev atklājis! Pirmie balss nesēji nomira, un parādījās citi, 

un tā secīgi līdz pat mūsdienām. Ne visu nodomi ir bijuši tīri. Daži no viņiem ir bijuši piemērs dedzībai 

ticībā, patiesības mīlestībai, pašaizliedzībai un upuriem. Bet daži ir bijuši iedomīgi, mīlēdami glaimojumus 

un atlīdzību. 

74 Jau no paša sākuma Es mācīju klausītāju pūļus atpazīt patiesos augļus, un tagad Es jums saku, lai 

jūs nesat Manu patiesību kā barību saviem līdzcilvēkiem, kamēr jūs sadedzināt pēdas patiesības ugunī. 

75 Man jums jāsaka, ka jūs nekad nezinājāt, kā rūpēties par saviem balss nesējiem, jo jums trūka 

izpratnes un līdzjūtības pret viņiem. Bet, tā kā jūs nezinājāt, kā uzmundrināt vai rūpēties par šīm sirdīm, 

tad vismaz turpmāk sargājiet to, kas nāca no viņu lūpām, proti, manu vārdu - jauno mannu. 

76 Kad spirituālistu uz zemes kļūs daudz vairāk, būs daudz tādu, kas viņus sajauks ar parastiem 

zīlniekiem un vērsīsies pie viņiem, lai jautātu par nākotni. Zinātnieki viņiem jautās par garu dzīvi un par 

dzīvi citās pasaulēs vai planētās. 

Es jums to visu pasludinu, lai tad, kad jums uzbruks muļķīgi jautājumi, jūs atcerētos lūgties, lai jūsu 

Tēvs iedvesmo jūs par to, kas jums jāsaka, - par to, ko Viņš vēlas, lai jūs darītu zināmu, saskaroties ar savu 

līdzcilvēku muļķību vai ziņkāri. 

77 Es jums pavēlu nemainīt nevienu no manām atklāsmēm un nemēģināt izpētīt to, kam vēl nav 

pienācis laiks atklāties. Jūs vienmēr glabāsiet bruņas - it kā jūs būtu avots, kas gatavs uzņemt kristāldzidru 

ūdeni, kas remdē jūsu līdzcilvēku slāpes pēc gaismas, un tā nebūs jūsu roka, kas paceļ noslēpumaino 

plīvuru. Vai bija kāds uz zemes, kas būtu cienīgs atvērt septiņu zīmogu grāmatu? Tikai tas no Jēra bija tā 

cienīgs, tas ir, tikai šim bija vara to darīt. Ziniet, ka ir daudzas mācības, kas cilvēkam tiks atklātas šeit, uz 

zemes, bet ir arī daudzas citas, kas viņam tiks atklātas tikai tad, kad viņš dzīvos augstā Gara mājoklī. 

78 Visur jūs Mani atradīsiet, Mana klātbūtne ir visās ceļa vietās. Es pārvēršu Sevi gan par oāzi 

tuksneša vidū, gan par bāku vētrainā naktī. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 282 
1 Dievišķā gaisma spīd jums, tā kļūst par vārdu, kas dod jums jaunu pamācību. Svētīgs tas, kas 

gatavojas kā svētnīca, jo viņš, dzirdēdams manu vārdu, ir sasniedzis patieso dzīvi. 

2 Nāciet visi un iepazīstiet manu mīlestības brīnumu. Es esmu nācis glābt grēciniekus caur 

grēcinieku lūpām. 

3 Šajā Ērā Es jums demonstrēju spēku, kas jums piemīt kā mantojums vai dāvana, ko Es esmu ielicis 

jūsos. Tas nav matērijas, bet gan gara spēks. Jo cilvēks nav varens, dižs vai gudrs miesas dēļ, bet gan gara 

dēļ. 

Es runāju ar to, kurš vada savus soļus pa labā ceļu un paklausa sava Debesu Tēva gribai, - ar to, kurš 

ievēro likumus, kas vada un regulē dzīvi. Šim cilvēkam būs jājūtas spēcīgu spēku atbalstītam, kas viņu 

vienmēr vadīs pa gaismas, miera un patiesības ceļu. 

4 Māceklis: Šis vienkāršais Vārds, ko Es jums esmu atnesis kā garīgu dāvanu, lai ievadītu Jauno 

Laikmetu, savā vienkāršībā un ārējā pieticībā ir vēl viens no Maniem meistardarbiem. Šai cilvēka 

meklēšanas formai, lai ar intelekta palīdzību darītu viņam zināmu Dievišķo, ir nozīme, nozīme un jēga, 

kas jums visiem ir jāatklāj. 

5 Redziet, kā manas dievišķās domas kļūst par balsi dažu cilvēku lūpās, kas, lai gan netīras, šī 

dievkalpojuma brīdī kļūst šķīstas, lai sniegtu jums garīgās dzīves barību. 

6 Ko tad jums nedos diena, kad jūsu dvēsele un ķermenis būs šķīsti, lai Mani uzņemtu? 

7 Jūsu ticība ir bijusi maza, jūsu mīlestība un sagatavošanās vāja. Tomēr augļi, ko esat saņēmuši no 

mana Vārda, ir izrautuši jūs no letarģijas, tie ir iemācījuši jums saprast, mīlēt, mācīties un izjust dvēseles 

dzīvi, kas jūsu nelaimēs bija tuksnesis, bet tagad atgādina oāzi jūsu cīņu un pastāvīgu pārbaudījumu 

pilnajā dzīvē. 

8 Ja jūs centīsieties izprast šo mācību, jūs būsiet starp tiem, kas šajā laikā pilnībā apzināsies, ka 

cilvēks bez Manis ir nekas. 

9 Paskatieties uz šo pasauli - lepnu, izaicinošu un iedomīgu par visiem cilvēka darbiem, ar kuriem tā 

pārsteidz šī gadsimta paaudzes. Viņi lielākoties netic garīgajam un nemīl to. Tāpēc viņi nelūdzas un 

nepaklausa maniem likumiem. Tomēr viņi ir gandarīti un lepni, ka var parādīt pasauli, kas piepildīta ar 

brīnumiem, kurus viņi ir radījuši ar savas zinātnes palīdzību. 

10 Bet šo pārsteidzošo cilvēku pasauli, ko viņi ir uzcēluši gadsimtiem ilgās zinātnes, cīņās, karos un 

asarās, viņi tomēr sagraus ar savām rokām un ieročiem. Jau tuvojas laiks, kad cilvēce apzināsies savu 

darbu neilgtspēju un vājumu, kuros trūkst mīlestības, taisnīguma un patiesas vēlmes pēc pilnības. 

11 Drīz jūs uzzināsiet, ka bez Dieva jūs neesat nekas, ka tikai no Manis jūs varat saņemt spēku, 

dzīvību un inteliģenci, lai radītu harmonisku eksistenci starp cilvēka garīgo un cilvēcisko daļu. 

12 Es nāku ar savu jauno Vārdu, lai atdzīvinātu pasauli, jo gadsimtiem un gadsimtiem ilgi cilvēce ir 

redzējusi tikai nāves valdīšanu. Kāds ir bijis iemesls, kāpēc jūsu eksistencē ir valdījusi nāve? Mīlestības 

trūkums. 

13 Patiesi, es jums saku, ka mīlestība ir nemainīgs spēks, kas virza visumu. Mīlestība ir dzīves 

izcelsme un jēga. 

14 Tagad Es ievada garīgās augšāmcelšanās laiku visiem - laiku, kad Es atnesīšu ziedēt to svētīgo 

mīlestības sēklu, ko Es izlēju pār pasauli no krusta augstuma, pasludinot jums, ka, ja cilvēki mīlētu viens 

otru tā, kā Es jūs mācīju, "nāve" tiktu iznīdēta no pasaules un tās vietā pār cilvēkiem valdītu dzīvība un 

izpaustos visos viņu darbos. 

15 Šodien, dienu pēc dienas, jūs ēdat rūgtos augļus no zinātnes koka, kuru cilvēki ir tik nepilnīgi 

kopuši, jo jūs neesat centušies harmoniski attīstīt visas savas dotības. Kā tad jūs varētu virzīt savus 

atklājumus un darbus labā virzienā, ja esat trenējuši tikai prātu, bet dvēseli un sirdi esat atstājuši novārtā? 

16 Jūsu vidū ir cilvēki, kas ir kā savvaļas dzīvnieki, kas dod brīvu vaļu savām kaislībām, kas izjūt 

naidu pret saviem kaimiņiem, kas ir asinskāri un cenšas padarīt par vergiem brāļu tautas. 

17 Ja kāds tic, ka Mana Doktrīna varētu izraisīt cilvēka morālo sabrukumu - patiesi, Es jums saku, 

viņš ir lielā maldā, un, lai to pierādītu šī laikmeta apšaubītājiem, materiālistiem un augstprātīgajiem, Es 

ļausšu viņiem pļaut un ēst savas zinātnes augļus, līdz viņiem būs gana, līdz viņu dvēselē izskanēs 
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atzīšanās, kas saka Man: "Tēvs, piedod mums, vienīgi Tavs Spēks spēs apturēt tos spēkus, kurus mēs esam 

atraisījuši savā neizdomā." 

18 Tad Es nāksim viņiem palīgā un dāvāsim viņiem mieru, jo viņu lepnība jau būs devusi viņiem 

daudz dzert no ciešanu kausa. Es vedīšu viņus pie prāta miera un sevis apcerēšanas, lai viņi - tad jau jaunā 

dzīvē - atklātu garīgās vērtības un zinātu, kā tās pielietot savos darbos. Es liksim viņiem saprast, ka dzīve 

ir kā lira, kuras stīgas ir mīlestība, garīgums un zinātne, bet tās nav saskaņotas, tāpēc nespēj radīt 

mīlestības saldo skaņu, kas ir garīguma cēlā skaņa. 

19 Ir pienācis tiesas laiks, kad Es jautāšu dažiem: "Kāpēc jūs Mani noliedzāt?" Un citi: "Kāpēc jūs 

Mani vajājat?" Vai tam ir tiesības noliegt Manas Valstības pastāvēšanu, kas nav spējis iedziļināties pats 

sevī? Tas, ka jūs neatpazīstat manu patiesību, ka jūs nezināt, kā to atklāt, nenozīmē, ka tā nepastāv. Ja jūs 

uzskatāt, ka eksistē tikai tas, ko jūs varat saprast, tad es jums saku, ka jūsu nezināšana ir liela un 

augstprātība - ļoti liela. 

20 Patiesi es jums saku: kas noliedz Dievu un Viņa valstību, tas noliedz pats sevi. Tas, kurš grib 

smelties spēku no sevis, jo uzskata sevi par neatkarīgu un kam ir lepna sajūta, ka viņš var būt liels pat bez 

Dieva, - viņa soļi pasaulē būs ļoti īsi. Viņš drīz vien apmaldīsies, un viņa ciešanas būs ļoti sāpīgas. 

21 Kur ir īstie zinātnieki? 

22 Zināšanas ir sajust manu klātbūtni. Zināšanas ir vadīties pēc manas gaismas un pildīt manu gribu. 

Zināšanas ir likumu izpratne. Zināšanas ir mīlēt. 

23 Tas, kurš vēlas būt noderīgs savam tuvākajam no mīlestības, velta sevi labumam jebkurā no 

daudzajiem veidiem, ko dzīve piedāvā. Viņš zina, ka viņš ir cilvēks, kurš ir gatavs, lai Dievišķā griba viņu 

izmantotu ļoti augstiem mērķiem. Es gribu, lai jūs, o mācekļi, gūtu zināšanas, lai jūs varētu atbrīvot no 

kļūdām tos, kuri ir pazaudējuši ceļu uz augšupejošu attīstību. 

24 Patiesa mīlestība - tā, kas sniedzas pāri cilvēciskām sirds jūtām, - ir gudrības auglis. Redziet, kā Es 

Savā Vārdā sēju gudrību jūsu iztēlē, un pēc tam Es gaidu jūsu mīlestības augļus. 

25 Ir daudz veidu, kā darīt labu, daudz veidu, kā mierināt un kalpot. Tie visi ir mīlestības izpausmes, 

kas ir viena - mīlestība, kas ir gara gudrība. 

26 Daži var iet pa zinātnes ceļu, citi - pa gara ceļu, vēl citi - pa jūtu ceļu, bet visu šo ceļu kopums 

radīs garīgu harmoniju. 

27 Iemācieties atšķirt dažādos ceļus, kas pastāv, kā arī cienīt dažādās misijas, ko veic jūsu līdzcilvēki. 

Lai to izdarītu, esiet atvērti, pareizi spriest, mierīgi domāt un dziļi iedziļināties. Ja jums nav šo īpašību, jūs 

bez pamata sašutīsieties, kad atklāsiet, ka reliģisko kopienu ir vairāk, nekā jūs domājāt, un rituālu un kultu 

skaits ir lielāks, nekā jums bija zināms. 

28 Ja jūs nesagatavosieties, jūs jutīsieties apjukuši un ietekmēti dienā, kad nonāksiet tuvojošās kaujas 

vidū. 

29 Tie, kas Mani klausās, neinteresējoties par sapratni, nevarēs piederēt pie tiem, kas izprot un 

izskaidro šo mācību. Savukārt citi cenšas atpazīt Mana Vārda nozīmi, viņi to jūt, mīl, nes savā dvēselē, 

savā sirdī un savās smadzenēs. Tie katru dienu arvien vairāk iekļūst manā mācību procesā. 

30 Kad šo mācekļu vidū parādīsies vēlme uzzināt vairāk, mīlēt pilnīgā veidā, jūs redzēsiet, ka viņu 

sejās atspoguļojas labestības, mīlestības, garīguma skaistums, garīguma varenība. 

31 Tomēr pat šajā brīdī neviens nespēja parādīt savu seju kā patiesības spoguli, kas atspoguļo garīgās 

dvēseles, tās augstākās būtnes, kas mājo katrā cilvēkā, tikumus. 

Bet ko gan man jums pastāstīt par to garīgo pasauli, kas dzīvo un tīstās ārpus jums un kas arī var 

parādīt savu seju caur jūsu darbiem, vārdiem un domām? Šīm būtnēm ikviens cilvēks ir līdzeklis, lai darītu 

sevi zināmu, ikviena inkarnēta dvēsele ir savienošanās saikne, un ikvienas smadzenes ir līdzeklis, lai 

veidotu kontaktu ar cilvēku pasauli. 

32 Ja cilvēku domas ir vērstas uz labo, tās izmantos augstas, gaišas būtnes, kas ir veltītas augstiem 

mērķiem. Bet, ja cilvēku domas noraida katru labo ietekmi un viņi ļauj, lai viņu jūtas un spējas izmanto 

zemas dvēseles, tad tās piepildīs tikai zemas kaislības. 

33 Es jums saku, ka nav neviena cilvēka prāta, kas nedzīvotu gara pasaules ietekmē. 

34 Daudzi to noliegs, bet neviens nespēs pierādīt, ka cilvēka prāts nespēj uztvert ne tikai garīgo būtņu 

un savu līdzcilvēku, bet arī manu domu un vibrāciju. 
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35 Tā ir atklāsme visai cilvēcei - atklāsme, kas, kad tā izplatīsies, atradīs atvērtas sirdis, kuras to 

uzņems ar lielu prieku; tāpat tā sastaps arī spītīgus pretiniekus un cīnītājus. 

36 Bet ko viņi spēs darīt, lai neļautu garīgās valstības gaismai spīdēt cilvēku dzīvēs? Kādus līdzekļus 

neticīgie varēs izmantot, lai novērstu šo vibrāciju? Kas ir tas, kurš uzskata, ka ir ārpus Dieva radošā un 

vitalizējošā spēka universālās ietekmes? 

37 Es runāju ar jūsu garu, dvēseli un saprātu, bet Es jums vēlreiz saku, ka jūs saņemat vēstījumus, 

idejas un iedvesmas no citiem eksistences līmeņiem, un tāpat kā jūs nezināt, no kurienes jūsu dvēsele 

iedzīvojās šajā jūsu ķermenī, jūs nezināt, kas neredzami un netverami tai manifestējas. 

38 Jums, kas klausāties šīs mācības, Es saku, ka jums nevajadzētu domāt, ka balss nesēji ir taisni un 

šķīsti, jo viņu prāta orgānos vibrē Mana iedvesma. Nē, viņi ir apveltīti tikai ar spēju uztvert manu gaismu 

un nodot to tālāk vārdu veidā. Viņi ir tās garīgās izpausmes priekšvēstneši, kas ir apsolījums nākamajiem 

laikiem, kad cilvēki pilnībā apzinās, ka garīgās pasaules gaisma vienmēr ir spīdējusi viņu eksistencē, un 

viņi gatavojas un garīgi pilnveido sevi, lai varētu pilnīgi saņemt un nodot mūžīgo Dieva vēsti. 

39 Cilvēce, jūs noliedzat to, ko nevarat pierādīt materiāli. Es jums saku, ka jūs zināt tikai to, kas 

pieder pasaulei. Jo, ja jūs kaut nedaudz zinātu par garu, jūs neuzdrošinātos noliegt ne garīgās pasaules 

esamību, ne tās ietekmi, ne izpausmes! 

40 Par jums aizlūdz daudzas gaismas būtnes. Dienā, kad jūs pratīsiet apvienoties ar viņiem lūgšanā, 

domās un ticībā, jūs savā dzīvē pieredzēsiet neuzvaramu spēku, pārcilvēcisku spēku, un jūs nekad 

neklupsiet. 

41 Ap cilvēku ir arī neredzama tumsas un apjukuma pasaule. No dienas, kad būsiet gatavi cīnīties pret 

tās nodevīgajiem uzbrukumiem, jūs sajutīsiet nezināmu brīvību un mieru savā dzīvē. 

42 Ziniet, ka prāts nekad nepārstās saņemt manas Dievišķības un gara pasaules vibrācijas un ietekmi. 

43 Cilvēks ir mīlējis to, kas pieder matērijai, tur ir viņa vērtības, uz to viņš ir vērsis savu sirdi, prātu 

un sajūtas. Tāpēc viņš neņem vērā un ignorē visu, kas attiecas uz garu. Ja cilvēkam par ideālu kalpotu 

gars, viņš būtu tā pilnveidojis savas maņas, ka nekas no tā, ko es jums šodien teicu, viņam nebūtu svešs. 

44 Viņš zinātu, ka Dieva gars savas dabas dēļ ir saskarē ar katru garīgo būtni Visumā, un, tā kā viņš to 

zinātu un ticības apgaismots, viņš censtos, lai mana gara, kas ir spēks, dzīvība un gaisma, kas atdzīvina 

visu radīto, emanācija sasniegtu viņu. 

45 Patiesi Es jums saku - un neaizmirstiet to: Tas nav neiespējami, ka Es padarīt sevi zināmu caur 

cilvēka intelektu. Tas būtu neiespējami, ja Es nevarētu darīt Sevi zināmu. 

46 Jūsu uzdevums, mācekļi, ir padarīt dvēseli un prātu jūtīgus, lai uztvertu, justu, ticētu, dzīvotu, 

mīlētu un paklausītu visām garīgajām vibrācijām. 

47 Es jums vēlreiz saku: pat ja visa cilvēce censtos izvairīties no tā, lai garīgā gaisma to sasniegtu, tā 

nekad to nesasniegtu, jo pašu dzīvību, kas cilvēkam ir, viņš ņem no Mana Gara, kas vibrē visā, kas eksistē. 

48 Pašlaik jūs dzirdat manu mācību, kas jums var šķist dīvaina visos aspektos, bet kuru jūs saprotat. 

Jūs zināt, ka, lai gan tas izpaužas tik nabadzīgās un pieticīgās vietās kā šīs sanāksmju telpas, tās nav 

parastas vietas, bet gan vienkārši patvērumi, kas veltīti dievbijībai, garīgumam un sagatavošanai debesu 

vēsts saņemšanai. 

Jūs zināt, ka šobrīd Es Sevi daru zināmu ar cilvēka intelekta starpniecību, bet runā nevis intelekts, bet 

gan gars, kas saņem Manas iedvesmas gaismu - gaismu, kas, izplūstot caur intelektu, kļūst par domu, un, 

nonākot līdz lūpām, pārvēršas vārdos. 

49 Tā ir viena no skaistākajām dāvanām, ko Es jums esmu atklājis Trešajā Laikā, lai jūs varētu 

saprast, kādas īpašības piemīt jūsu garam un kas tam vēl ir atvēlēts. 

50 Iedziļinieties savā garīgajā iekšienē, lai jūs varētu labāk iepazīt sevi. Jo, ja jūs domātu, ka esat tikai 

matērija, jūs noliegtu savu varenību un nepareizi novērtētu savas būtības būtību. 

51 Kamēr jūs nevēlaties iepazīt gara patiesību, tik ilgi jūs būsiet vāji un nezinoši, un viss, kas jūs esat 

un kas jums pieder, neatklāsies caur ķermeni. 

52 Cilvēku materiālistiskā zinātne ir uzlikusi uz cilvēku pleciem neizturamu nastu. Jūs visi esat 

noguruši, šajā laikā ar grūtībām ejat savu ceļu, bet es visus gaidu. 

53 Cilvēki, aiciniet uz šo garīgo mielastu savus līdzcilvēkus, kuri nevar doties tālāk. Jūs redzēsiet, ka 

viņi savos prātos nes zināšanu dārgumu, un jūs teiksiet: "Kas viņiem var trūkt?" Taču viņu dvēselē ir 

tukšums. 
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54 "Nāciet pie Manis, jūs, intelektuāļi, kas esat noguruši no nāves un vīlušies sirdī. Nāciet pie Manis 

jūs, kas esat apjukuši un ienīstat, nevis mīlat. Es došu jums atpūtu un liku saprast, ka gars, kas paklausīgs 

Maniem baušļiem, nekad nenogurst. Es jūs iepazīstināšu ar zinātni, kas nekad nemaldina intelektu." 

55 Viņi nebaidīsies nākt pie Manis, jo viņu sirds ir auksta vai viņu spriedums bargs. Man būs teikums, 

vārds katram no viņiem, kas būs kā gaismas stariņš, kas izgaismos tās sirdis, kuras ir vīlušās mīlestības 

trūkuma dēļ. Nav svarīgi, ka jūs neticat Man un nemīlat Mani. Tas nav iemesls, lai Es jūs izslēgtu no 

Mana galda. Tie ir grēcinieki, kuru dēļ Es esmu nācis. 

56 Es zinu, ka daudzi savā augstprātībā atteiksies nākt mācīties, jo viņi domā, ka jau visu zina. Bet 

viņiem pietiks ar to, ka viņi dzirdēs vienu no Maniem vēstījumiem, un Es viņiem pierādīšu, ka viņiem 

joprojām ir sirds, ka viņi nav miruši patiesai mīlestībai, ka viņi joprojām ir Mani bērniņi un ka viņi 

joprojām var raudāt. 

57 Mana mīlestības mācība nebija domāta tikai dažiem, kas to dzirdēja caur balss nesējiem. Mana 

vēsts ir nākusi pasaulē, lai to uzzinātu visi cilvēki. Tāpēc Es jums saku, ka tas daudzos veidos sasniegs 

zemes robežas, jo tas ir sākums mierinājumam, kas cilvēcei apsolīts jau Otrajā Laikā, kad tas sasniegs 

kulmināciju posta laikos uz zemes. 

58 Šodien, kad es redzu cilvēkus, kas milzīgā ātrumā grimst savās kaislībās, netikumos un naidīgumā, 

es zinu, ka tas ir laiks, kad man ir jānāk pie viņiem, lai sniegtu viņiem glābjošu palīdzību. Neatkarīgi no tā, 

cik dziļi viņi būs nogrimuši, Es ļausīšu Savai balsij sasniegt viņu garu, kas viņiem sacīs: "Es esmu ar jums, 

nāciet pie Manis, meklējiet gaismu, Es jums palīdzēšu izkļūt no tumsas, un pēc tam jūs atgūsiet zem Mana 

miera vairoga." 

59 Mana balss būs dzirdama viņa būtības iekšējā templī - templī, ko cilvēks nevarēja iznīcināt, jo tas 

ir viņa paša gara dvēsele. 

60 Atcerieties: Kad bijāt mazi bērni, jūs visi dzīvojāt nevainībā, līdzīgi rožu ziediem. Taču vēlāk no 

stublājiem izauga ērkšķi un ziedi vairs neauga. Tieši ērkšķus cilvēce Man piedāvā vēl vienu reizi, un 

dārznieka gudrajam nažam būs nepieciešams šos augus apgriezt, lai nākamajā pavasarī tie atkal nestu rožu 

ziedus. 

61 Šodien uz īsu brīdi atstājiet zemi aiz sevis un nāciet pie Manis garā. Daudzus gadsimtus cilvēks ir 

kļūdījies savā lūgšanas veidā, tādēļ viņš nav stiprinājis sevi un nav izgaismojis savu dzīves ceļu caur Manu 

mīlestību, jo viņš ir lūdzies ar savām maņām, nevis ar savu garu. 

62 Attēlu godināšana, uz kuru cilvēkam ir tik liela tieksme, ir bijusi kā inde, kas nav ļāvusi viņam 

izbaudīt iekšējās lūgšanas garīgo baudījumu. 

63 Cik daudz nelaimes cilvēki ir ievilkuši sev līdzi tikai tāpēc, ka nav zinājuši, kā lūgt! Un tas ir tikai 

likumsakarīgi, mācekle: kāds garīgs spēks var būt cilvēkam, lai izturētu dzīves pārbaudījumus, ja viņš 

neko nedara, lai tuvotos dzīvības avotam, kas ir Manā Garā? Viņš meklē Mani bezdibenī, ēnā, lai gan 

varētu uzkāpt, lai atrastu Mani virsotnēs, gaismā. 

64 Ak, ja vien šī laikmeta cilvēki saprastu lūgšanas spēku - cik daudz pārcilvēcisku darbu viņi 

paveiktu! Taču viņi dzīvo materiālisma laikmetā, kurā paši cenšas materializēt dievišķo, lai tam pieskartos 

un to redzētu. 

65 Mani kalpi pagātnē - Noa, Ābrahāms, Īzāks un Jēkabs, Jāzeps un Mozus - zināja lūgšanas spēku, 

un par to viņi deva neizdzēšamu pierādījumu cilvēcei, atstājot savu lūgšanu veidu kā piemēru visām 

paaudzēm. 

66 Tiem cilvēkiem bija vienalga, kur lūgties, viņi zināja, ka viņu būtības kodolā ir Kunga templis. 

Veids, kā viņi centās tuvoties Manam žēlastības avotam, bija ticība - ticība Manai Klātbūtnei, Manam 

taisnīgumam, Manai Providencei un Manai mīlestībai. Katrs no šiem vīriem tika pakļauts lielam 

pārbaudījumam - tik lielam, ka liecības par to saglabāsies uz visiem laikiem. Un šajos pārbaudījumos viņi 

palika uzticīgi, paklausīgi, pazemīgi un uzticīgi savam Radītājam. 

67 Mana reakcija uz šo kalpu ticību un mīlestību vienmēr bija tūlītēja, padarot viņus par Manas varas 

izpausmju objektiem, kas tiek piešķirtas tikai cilvēkiem ar lielu ticību un labu gribu. 

68 Mana mīlestība uz jums liek Man nākt šoreiz, lai meklētu jūs gravās un bezdibeņos, lai jūs glābtu, 

kā to dara gans ar aitām, kuras viņš ļoti mīl. 
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69 Bet, ja jūs vēlaties uzzināt Manu mērķi attiecībā uz cilvēkiem, kurus Es gribu radīt caur jums, jūs 

varat uzzināt, ka Es šobrīd jūs pulcēju kopā, pulcējot jūs no dažādiem zemes punktiem, lai jūs varētu 

uzzināt šo debesu vēsti. 

70 Caur Savu Vārdu, kas ir sadalīts neskaitāmās mācībās jeb mācībās, Es darīšu jūs par šīs mācības 

mācekļiem. Un, kad jūsu būtība būs piesātināta ar šo būtību, kad jūs būsiet atstājuši aiz muguras tradīcijas 

un kļūdas un sāksiet dzīvot un izjust garīgumu, Es jums došu laiku un stundu, kad jums jādodas uz 

provincēm, tautām un nācijām, lai nestu Labo Vēsti masām. 

71 Jūs vairosieties kā zvaigznes debesīs vai kā smiltis jūrā un nesīsiet svētības mājām, tautām un 

tēvzemēm, kur ir alkas pēc miera, taisnīguma un patiesības. 

72 Bet neaizmirstiet, ka tad, kad jūs dodaties uz šo cīņu, tas ir tāpēc, ka jūs jau praktizējat garīgo 

lūgšanu, kā Es esmu iedvesmojis jūs to darīt vienmēr, kā Es jums tagad esmu atgādinājis. 

73 Bez lūgšanas spēka jūs nespēsiet izturēt cīņu, nedz arī izturēt pārbaudījumus, un vēl jo mazāk 

mācīt saviem līdzcilvēkiem, kā perfekti lūgt. 

74 Bet jums ir jāsniedz pierādījumi par garīgās lūgšanas spēku, kādus agrākos laikos sniedza tie vīri, 

kurus jūs atceraties kā patriarhus, vadoņus un praviešus. Tie nebūs tie paši pierādījumi, kas ar jūsu 

starpniecību kļūs par realitāti, jo jums jāatceras, ka tagad ir cits laiks, ka cilvēce ir garīgi un materiāli 

attīstījusies, un tādēļ pierādījumi un brīnumi, ko jūs gūsiet ar lūgšanu, nevar būt tādi paši kā agrākos 

laikos. Tomēr tie būs brīnumaini. 

75 Jums būs nepieciešami tikai divi nosacījumi, lai pierādītu, ka esat pelnījuši tik lielas priekšrocības. 

Pirmais būs jūsu dzīvesveids: taisnīgs, noderīgs, vienmēr iedvesmots no labestības un labdarības. Otrā būs 

ticība, kas tevi padarīs pārāku par visu, kas pastāv uz zemes, kas tev dos spēku, lai, pienākot brīdim, glābtu 

tevi no briesmām, paceltu pāri visām nelaimēm, padarītu neciešamu pret sāpēm un palīdzētu tev uzvarēt 

pat nāvi. 

76 Patiesi, es jums saku, ka ar labestību un ticību jums izdosies paveikt varenus un pārcilvēcīgus 

darbus, ar kuriem jūs sniegsiet vislabāko liecību par lūgšanas un mīlestības spēku šajā laikā. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 283 
1 Mīļie mācekļi, jūs nācāt no dažādiem ceļiem un apvienojaties lūgšanas brīdī, lai paceltu dvēseli pie 

Tēva. Es jūs pieņemu, dzirdiet Manu balsi. Atgriezieties pie Manis, kad esat pazaudējuši ceļu. Šodien tu 

esi kopā ar Mani. Jau ilgu laiku Es esmu jūs aicinājusi, un patiesi, es jums saku, Es esmu gaidījusi katru no 

jums. 

2 Es pieņemu jūs, kas esat šeit sapulcējušies cilvēces vārdā. To, ko Es jums dāvāju, Es esmu dāvājis 

visiem jūsu līdzcilvēkiem. Gan tos, kas nonākuši šī koka ēnā, gan tos, kas atrodas tālu no tā, Es mīlu 

vienādi. 

3 Lūdzieties, cilvēki, tā ir dvēseles valoda. Bet iemācieties šo valodu, lai, runājot ar Mani, jūs varētu 

Mani saprast. Runājiet ar Mani ar cieņu un pazemību, bet ar tādu uzticību, kāda ir tēvam, - ar tādu 

konfidencialitāti, ar kādu cilvēks runā ar draugu. 

4 Atveriet savu sirdi, tā ir mans templis, un ļaujiet tajā skanēt manai balsij, kas ir padoms, iedvesma 

un atklāsme. 

5 Ja jūs iedziļināsieties Manas mācības jēgā un pazīsiet Manu balsi, kā aita pazīst sava gana balsi, 

jūs sapratīsiet, ka Es esmu runājis ar jums visos laikos un katrā jūsu dzīves brīdī. Ja tas tā nebūtu, "Vārds" 

nebūtu mūžīgs. 

6 Cilvēks Manās acīs vienmēr ir bijis kā mazs bērns, kuru apdraud briesmas un kritieni, un, tā kā Es 

esmu viņa Tēvs, Es viņu mīlu un vadu, pat ja reizēm viņa sirds ir kurla pret Maniem padomiem, Maniem 

aicinājumiem un mācībām. 

7 Šodien cilvēki pārdzīvo lielu pārbaudījumu periodu, bet ne tāpēc, ka es priecājos par viņu sāpēm, 

bet gan tāpēc, ka cilvēkiem ir taisnīgi sevi šķīstīt, ja viņi ir sevi apgānījuši. 

8 Jūs visi zināt, ka Es mīlu to, kas ir tīrs, un ka tikai tas, kas ir tīrs, sasniedz Mani. To jums saka jūsu 

sirdsapziņa. 

9 Mana Gara gaisma ir izlieta uz visu miesu un uz katru garu, lai jūs varētu mācīties un interpretēt 

pārbaudījumus, ko dzīve jums ik dienas sniedz kā mācības, lai jūs varētu atpazīt sevi un saprast uzdevumu, 

ko esat atnesuši sev līdzi uz zemi. 

10 Kāpēc daudzi no jums baidās, ka jūsu likteni Es esmu pierakstījis ar pārbaudījumiem, sāpēm, 

sodiem vai nelaimēm? Kā jūs varat domāt, ka Viņš, kas jūs pilnīgi mīl, dod jums ērkšķu pilnu ceļu? 

Patiesi, Es jums saku, ka neveiksmīgais ceļš, nelaimes ceļš ir tas, kuru jūs izvēlaties pēc savas gribas, 

domādami, ka uz tā var atrast prieku, brīvību, svētlaimi, nesaprotot, ka tieši tas ir jums paredzētais ceļš, no 

kura jūs aizejat, kur ir atrodams patiess miers, drošība, spēks un veselība, labklājība un pārpilnība. 

11 Šis ceļš, ko Es jums piedāvāju Savā Mācībā, ir tas, kas jūsu dvēselei paredzēts jau no tās radīšanas 

brīža, lai jūs beidzot tajā atrastu to, pēc kā ilgojaties. 

12 Svētīgi tie, kas atgriežas ceļā, dzirdot šo vārdu, jo tajā viņi atkal atradīs mantojumu, ko bija 

atstājuši. 

13 Manā ceļā ir arī pārbaudījumi, bet tie ir norādījumi dvēselei, tie ir gaisma un atklāsme, ar ko dzīve 

dod jums impulsu, lai apturētu jūs niknajā ceļā, kas ved jūs uz bojāeju. 

14 Jūs, mācekļi, esat pakļauti tūkstošiem pārbaudījumu, lai pamodinātu visas jūsu garīgās dvēseles 

spējas un saskaņotu visas jūsu sirds stīgas. 

15 Šī tauta ir spēcīgais dēls, kam pieder pravietojumi un mācības. Tādēļ Es viņam saku, lai viņš 

nemitīgi praktizē Manu Vārdu, lai pielieto to savā dzīvē, lai viņš zinātu savu dāvanu vērtību, lai viņš cītīgi 

meklē Manas mācības jēgu, lai atklātu gaismu, ko Es jums toreiz apsolīju, kad teicu, ka sūtīšu jums 

Patiesības Garu, lai izskaidrotu jums iepriekšējās atklāsmes. 

16 Es ļauju šai tautai augt slepenībā un nezināmībā, cilvēcei nemanot tās klātbūtni, līdz pienāks 

stunda pārtraukt klusumu, kas notiks tad, kad šī tauta būs apvienojusies patiesībā un garā. 

17 Kad jūs Mani dzirdat, jūsu būtība trīc mīlestībā un jūs sev jautājat: "Kur es jau agrāk esmu 

dzirdējis šo balsi?" Citi saka, kad dzird Mani: "Man šķiet, ka es redzu Skolotāju sludinām upes krastā vai 

kalnā. Kā jūs domājat, kur es Viņu esmu redzējis?" 

18 Jā, cilvēki, jūsu ticība jums saka, ka Es esmu tas, kas ar jums runā, lai gan jūs zināt, ka Es neesmu 

kļuvis cilvēks. Jo es jums teicu, ka nāksim "mākonī", un es to esmu piepildījis. 
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19 Ja Es izmantoju cilvēka intelekta spējas, lai runātu ar jums, tad tas ir tāpēc, ka, ja Es būtu runājis ar 

jums no gara uz garu, jūs Mani nedzirdētu un vēl jo mazāk saprastu. 

20 Bet šāda veida pasludinājums bija īss un drīz beigsies, jo tas bija nepieciešams tikai tādēļ, lai daži 

Mani dzirdētu, lai viņi zinātu, kā jums saskaņā ar Manu gribu nākotnē jāveido kontakts ar Mani, un 

saprastu, kā to pasludināt cilvēcei. 

21 Es vēlos, lai jūs būtu viena ģimene. Tāpēc ir absolūti nepieciešams, lai jums būtu viena pielūgsmes 

forma un jūs ievērotu vienu un to pašu likumu. 

22 Jūs, cilvēki, sāciet rādīt šo brālības un vienotības piemēru. Kamēr jūs to nesasniegsiet, jūs 

nespēsiet pacelties no noslēgtības, kurā atrodaties, uz tā ceļa gaismu, uz kura jūs gaida jūsu misija. 

23 Gaisma, ko izstaro šī garīgā mācība, apgaismo cilvēces garu, un, kad cilvēki patiesi iepazīs laiku, 

kurā viņi pašlaik dzīvo, viņi pilnīgi skaidri sapratīs šīs mācības būtību, kas pārspēs visas jūsu reliģijas. Jūs 

Man jautājat: "Mācītāj, vai tad reliģijas nav patiesas?" Uz to es jums saku: Ja tās būtu patiesība, pastāvētu 

tikai viena, jo patiesība ir viena. Katrā no tiem ir daļa no šīs augstākās gaismas, tie visi ir ceļi, kas vada 

dvēseli un tuvina to zināšanu avotam. 

24 Absolūtā patiesība nepiemīt nevienam cilvēkam, un tā nav ietverta nevienā grāmatā. Šī dievišķā 

skaidrība, šis visvarenais spēks, šī bezgalīgā mīlestība, šī neierobežotā gudrība, šis perfektais taisnīgums ir 

Dievā. Viņš ir vienīgā patiesība. 

25 Izprotiet manu mācību vārdu. Katra reliģija ir veids, kā saprast patiesību, bet ne pati patiesība. 

Tāpēc jūs redzat atšķirības, kas pastāv starp tām. Es jums vēlreiz saku, ka, ja tajās būtu ietverta augstākā 

patiesība, tās visas būtu vienādas un pārstāvētu vienu ideju, vienu pasaules uzskatu, vienu ceļu, kā sasniegt 

Mani. 

26 Tāpēc, tiklīdz mana mācība tiks atzīta pasaulē, cilvēka izpratne to nostādīs augstāk par visām 

reliģijām, jo viņš sapratīs, ka nedrīkst to nekādā veidā attēlot vai materializēt, jo tad viņš to nepielietos 

dzīvē kā tādu. Tagad jums jāsaprot, ka šī mācība nav domāta jutekliskai uztverei ar simbolu palīdzību, bet 

gan dvēseles sajūtai. Kad jūs to sapratīsiet šādā veidā, tad jūs spēsiet izrādīt Tēvam patieso iekšējo cieņu, 

kas ir bez izlikšanās, bez liekulības, bez savtīgām interesēm. 

27 Gara mācība nav teorija, tā ir praktiska pamācība gan cilvēka, gan dvēseles dzīvei. Nav citas, 

visaptverošākas un pilnīgākas mācības par to. Tā pavada tevi vēl pirms tu nāc uz zemes, tā pavada tevi 

visas dienas garumā šajā pasaulē, un tā saplūst ar tavu dvēseli, kad tā atgriežas savās iepriekšējās mājās. 

28 Ne es būšu tas, kas no jūsu dievkalpojumiem noņems liturģiju un tradīcijas, - tas būs cilvēka gars, 

kas nevilšus pacelsies pāri saviem vecajiem priekšstatiem, saskaroties ar nepieciešamību pēc lielākas 

gaismas, kas apgaismotu viņa attīstības ceļu. Drīz vien cilvēks sapratīs, ka vienīgais, ko viņš var piedāvāt 

Dievam, ir mīlestība, jo mīlestība nozīmē labestību, žēlsirdību, gudrību un taisnīgumu. 

29 Spiritisms neizdzēš nevienu no vārdiem, ko reiz pasludināja Kristus. Ja tas tā nebūtu, tai 

nevajadzētu dot sev šādu vārdu, jo tā būtu pret patiesību. Kā gan šis vārds varētu būt pret to, ja tas ir tas 

pats Skolotājs, kas to izsaka. Ja jūs patiešām iedziļinātos šīs mācības jēgā, jūs saprastu, ka mans šodienas 

vārds ir skaidrojums jeb izskaidrojums visam tam, ko es reiz teicu. Tāpēc šodienas un nākotnes cilvēce 

spēj saprast vairāk nekā iepriekšējo paaudžu cilvēce un tādējādi arī pildīt Bauslību tīrākā, augstākā un 

patiesākā veidā. 

30 Ja jūs uzmanīgi vērosiet savu līdzcilvēku reliģisko praksi, jūs redzēsiet, ka to, kas agrāk bija viņu 

pielūgsmes objekts, tagad viņi uzlūko bez iekšējas līdzjūtības. Iemesls tam ir tāds, ka dvēsele pamostas 

pati no sevis un ilgojas pēc tā, kas to patiesi baro. Tāpēc Es jums saku, ka šīs cilvēces ārējam 

dievkalpojumam ir lemts izzust. 

31 Jums, kas saņemat šo Vārdu, ir pienākums iepazīstināt jūs ar manu darbu visā tā vienkāršībā, 

garīgumā, tīrībā un vienkāršībā, neatstājot nekādu iespēju iekrist kļūdās, radot tajā rituālus, jaunas 

tradīcijas vai jaunus simbolus, kas novestu jūs no patiesā ceļa. 

32 Laiks, kad dievišķo vai garīgo var atveidot ar materiālo formu palīdzību, ir pagājis. Ja cilvēce 

radīja simbolus un tēlus, jo tolaik Bauslība tika kalta akmenī un pravieši bija cilvēki, un tāpēc, ka "Vārds" 

kļuva cilvēks un tika redzams ar fiziskām acīm, tad šodien Es nāku pie jums garā, un Mani vēstneši arī nāk 

pie jums garā. Kādus jaunus tēlus vai jaunas formas jūs varētu radīt bezgalīgajam, nereprezentējamajam? 

33 Garīgā mācība ir gara dvēseles izpausme un patiesa barošana. Tāpēc tā norobežojas no katras 

materializēšanās un izrādīšanās kulta. 
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34 Pateicoties tam, ko Es jums šodien teicu, jūs sapratīsiet, cik liela ir jūsu atbildība pret 

līdzcilvēkiem. 

35 Sekojiet tam, ko jums norāda mans vārds, un tas būs labākais veids, kā parādīt manu darbu citu 

priekšā. 

36 Izpildiet žēlsirdību, dodiet gaismu, atbrīvojiet no kļūdām to, kas tajā iekritis. Veidojiet miera, 

brālības un vienotības darbu, un tad mana mīlestība pavadīs jūsu soļus. 

37 Saprotiet, ka Es esmu gaisma to cilvēku prātos, kuri tiecas pēc savas dvēseles pilnveidošanās. Es 

esmu mierinājums tiem, kurus nomāc ciešanas. 

38 Ilgu laiku Es neesmu atklājis Sevi pasaulei vārdos, un tādēļ tagad, kad tas atkal ir dzirdams, jūs 

nākat ar nepacietību, lai dzirdētu Skolotāju un uzzinātu Viņa jauno vēsti. 

39 Laiku pa laikam ir nepieciešams, lai mans Gars atklājas jums pieejamā un saprotamā veidā. Šī 

nepieciešamība runāt ar jums ir saistīta ar jūsu nepaklausību Manam Likumam, ar jūsu novirzīšanos no 

patiesā ceļa. 

40 Cilvēks ir nepakļāvīgākā radība radībā, jo viņam ir brīva griba. Līdz šim viņš nav vēlējies 

pakļauties sirdsapziņas norādījumiem. 

41 Mans Vārds vēlas vienus savaldīt, citiem dot norādījumus, visus stiprināt patiesībā un glābt jūs no 

bezdibeņiem. 

42 Neaizvainojieties par to, kā Es tagad atklāju Sevi, jo tas tik ļoti atšķiras no Otrā laikmeta. Ziniet, ka 

Es nekad neesmu izmantojis vienu un to pašu formu divas reizes, jo tas nozīmētu atstāt jums vienu un to 

pašu mācību, un Es vienmēr nāku, lai jums sniegtu jaunas mācības un palīdzētu jums spert jaunus soļus. 

43 Mani sasniedz prieks, ko jūsu dvēsele izjūt, dzirdot Mani, jo tā zina, ka ikviens norādījums no 

Manis ir gaisma, iedrošinājums, zināšanas un aprīkojums tam, kurš zina, kā to izmantot. 

44 Neapšaubāmi, māceklis, kurš to izmanto, ir cilvēks, kurš jūtas drošs dzīvē, kurš tic savam liktenim, 

kurš vairs nebaidās no nāves un priecājas par to garīgo dzīvi, kas viņu sagaida. 

45 Svētīgs tas, kas dzird manu mācību, dara to par savu un seko tai, jo viņš zinās, kā dzīvot pasaulē, 

zinās, kā mirt pasaulei, un, kad pienāks viņa stunda, augšāmcelsies mūžībā. 

46 Svētīgs tas, kas iegrimst Manā Vārdā, jo viņš ir iemācījies saprast sāpju iemeslu, atlīdzības un 

Izpirkšanas nozīmi, un tā vietā, lai izmistu vai zaimotu, ar ko viņš palielinātu savas mokas, viņš ceļas 

ticības un cerības pilns, lai cīnītos, lai viņa parādu nasta ik dienas kļūtu vieglāka un viņa ciešanu kauss 

mazāk rūgts. 

47 Jautrība un miers piemīt ticības cilvēkiem - tiem, kas ir saskaņā ar Tēva gribu. 

48 Cik gaismas pilna būtu jūsu dzīve un cik liela un novatoriska būtu jūsu zinātne, ja jūs mīlētu savu 

tuvāko un pildītu sava Tēva gribu - ja jūs upurētu kaut ko no savas gribas brīvības un strādātu saskaņā ar 

to, ko jums pavēl jūsu sirdsapziņa. Tad jūsu zinātne, pārkāpjot materiālā robežas, varētu pieskarties 

pārdabiskajam, jo līdz šim tā šīm robežām nav pat pietuvojusies. 

49 Kādu apjukumu izjūt zinātnieka dvēsele, kad tā pamet šo pasauli un beidzot sastopas aci pret aci ar 

dievišķo patiesību! Tur tā kaunīgi nolaiž seju un lūdz piedošanu par savu augstprātību. Viņa uzskatīja, ka 

zina un spēj visu, noliedza, ka pastāv kaut kas, kas ir ārpus viņas zināšanām vai izpratnes. Bet tagad, 

stāvot Dzīvības Grāmatas priekšā, Radītāja bezgalīgā darba priekšā, viņai ir jāatzīst sava nožēlojamība un 

jāietin sevi pazemībā Tā priekšā, kurš ir absolūta Gudrība. 

50 Kāpēc gan nelaist šo grāmatu jau šeit, jo es to esmu atļāvis un pavēlējis? Kāpēc gan ar garīgās 

mācīšanās palīdzību nesagatavoties, lai sasniegtu šo grāmatu un tās lappusēs uzzinātu mācību, kas 

apgaismo, vai atklāsmi, kas izskaidro noslēpumus? 

51 Cilvēki, ziniet, ka ne tikai jūs spējat saņemt garīgus vēstījumus un iedvesmas. Pasaulē ir daudz 

cilvēku, kuri, nezinot, ka Es izlieju Savu Vārdu caur šiem balss nesējiem, jūt gaismas tuvumu, kas ir 

gatava izliet sevi atklāsmēs uz cilvēci. Viņi saņems no Mana Gara nepieciešamo sagatavošanos, lai tad, 

kad viņi dzirdēs jūsu liecību un jūs viņiem nodosiet Manu Dievišķo vēsti, viņi ar prieku sacītu: "Tas ir tas, 

uz ko es cerēju!". 

52 Es jūs šādi sagatavoju, lai tad, kad pienāks brīdis, kad jūs viens otru satiksiet, jūs spētu izveidot 

savienības saites un saprastu viens otru. 

53 Es jums vēlreiz saku, ka ne jūs vieni saņemat apgaismību no mana Gara šajā laikā. Jo pienāks 

laiks, kad visi dažādos veidos saņemtie vēstījumi kopā veidos vienu garīgo spēku šajā pasaulē. 
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Jūs dosiet savu ieguldījumu - to, ko Es jums nododu, tas ir, Manas jaunās atklāsmes. Jo Bauslība nav 

jauna, tā ir tā pati, ko Es jums devu agrāk - mantojums, kurā Es jums atgādināju par lielo patiesību, lai jūs 

nenovirzītos no ceļa. Bauslība, mīļie cilvēki, ir rītdienas pasaules sēkla. 

54 Šodien jūs joprojām dzīvojat šaubu, skepticisma un neuzticības laikmetā. Bet šī dievišķā gaisma, 

kas spīd katrā dvēselē, izkliedēs pat pēdējo neskaidrības ēnu, un tad cilvēku dzīvē valdīs patiesība. 

55 Jums, kas dzirdat manu miera vārdu, manu mīlestības mācību, nekad nevajadzētu radīt nesaskaņas. 

Gluži pretēji, jūsu centieniem vienmēr vajadzētu būt vienoties, panākt mieru, izpildīt bausli, kas māca 

mīlēt vienam otru. 

56 Dabā notiks notikumi, kurus cilvēces zinātnieki nespēs izskaidrot. Tad jūsu vārds, pilns pazemības, 

bet tajā pašā laikā pārliecības un pašpārliecinātības, izskaidros daudzu notikumu un parādību cēloņus, 

kuriem līdz šim nav atrasts risinājums. 

57 Kas gan ir daba, ja ne liela radība? Jā, mācekļi, radība, kas arī attīstās, attīrās, attīstās un 

pilnveidojas, lai savā miesā spētu paturēt rītdienas cilvēkus. 

58 Cik bieži jūs esat neapmierināti ar to dabiskajām pārejas parādībām uz šīs pilnības sasniegšanu un 

uzskatāt tās par Dieva sodu, neapzinoties, ka arī jūs kopā ar dabu un radību attīrāties, attīstāties un 

virzāties uz pilnību. 

59 Pat ja jūs nesapratīsiet to, ko Es jums šodien stāstu, jums būs pietiekami daudz zināšanu - tādā 

mērā, ka jūs būsiet harmonijā ar visu, kas jūs ieskauj tā, ka nekas jums nekaitēs, nekas jūs neapdraudēs un 

nepadarīs slimu, jo tad jūs būsiet sasnieguši stāvokli virs materiālā, nevis dabas spēku valdījumā. 

60 Jūs esat tik nenobrieduši, ka bieži vien tā vietā, lai apbrīnotu dabas dotās zīmes, jūs baidāties. 

61 Kad jūs būsiet kā prinči šīs radības vidū, nevis kā vergi, kā tas ir tagad? 

62 Vai jūs domājat, ka Man ir patīkami redzēt, kā jūs šausmās lūdzaties un lūdzat Dievu, lai Viņš 

apžēlojas par jums, kad redzat, kā dabas spēki ir atraisīti? Es vēlos redzēt jūs pilnus miera, apbrīnojošus 

sava Tēva darbus, un jūsu dzīve pamazām nenovīst. Es vēlos no jums saņemt tādas lūgšanas, kas nāk no 

miera, paklausības un sapratnes pilnas sirds. 

63 Ak, ja vien no brīža, kad jūsu acis atveras, lai ieraudzītu šīs dzīves gaismu, jūs censtos sasniegt 

patiesu harmoniju ar garīgo un dabu! Jūs sapratīsiet, cik skaista ir eksistence, ko Radītājs jums ir devis un 

kuras ceļš ved uz Mūžīgo Dzīvību! Lai palīdzētu jums to sasniegt, Es esmu atnācis šajā Trešajā Laikā, lai 

atkārtotu jums Savas iepriekšējās mācības. 

Atcerieties, ka Es jums sacīju: "Es atkal nāksim pie jums." Bet Mana atnākšana nav notikusi miesā kā 

Otrajā Laikā, Es esmu atnācis garā, lai atklātu jums Savu Būtību, Klātbūtni un Spēku. Starp neticīgajiem 

un grēciniekiem Es šobrīd atklājos, lai vēlreiz dotu viņiem Savu pamācību, Savu mācību. Tāpat kā otrajā 

laikmetā, vieni Man ticēja, bet citi noliedza Manu Klātbūtni. Bet no tiem, kas Mani būs atzinuši, nāks 

Mani jaunie mācekļi, kas liecinās par Mani. 

64 Lūk, cilvēce atkal ir apjukusi. Bet es viņiem nemācu jutekliskas pielūgsmes, es viņiem dodu tikai 

mīlestības mācību, lai viņi saprastu, kāda ir Tēva griba. 

65 Svētais Gars ir atklājies starp vīriešiem, sievietēm un bērniem. Mana žēlastība ir izlieta uz viņiem, 

lai viņi būtu manas klātbūtnes liecinieki šajā laikā. 

66 Es esmu nācis jums parādīt to pašu likumu un atgādināt jums tās pašas pamācības, ko Es jums 

devu agrāk. Jo Tēvs ar savu augsto gudrību nekad nav nācis, lai jūs mulsinātu. Svētā Gara gaisma jūs ir 

apgaismojusi, lai izskaidrotu jums visas manas mācības, lai jūs un pēc tam visa cilvēce varētu tās pielietot 

ar mīlestību, ar pilnību savās darbībās un domās. 

67 Cilvēks dzīvo savas izvirtības augstākajā punktā. Viņš tiecas tikai pēc materiālām lietām, pēc zelta 

un varas uz zemes, bet viņa garīgā dvēsele ilgojas pēc mana miera. 

Arī jūs, Izraēla, laika gaitā esat gājuši pa akmeņainiem ceļiem un vēl neesat spējuši sasniegt Apsolīto 

zemi, jo neesat zinājuši, kā sevi mīlēt un apvienot, un esat noraidījuši cits citu. Bet šajā Trešajā Laikmetā 

Es esmu jums atvēlējis labāko vietu pie Savā galda un Es esmu jūs lutinājis, lai jūs zinātu, ka Es esmu ar 

jums kā Tēvs, lai jūs visi veidotu vienu ģimeni. 

68 Cilvēki, audziniet svētīto bērnu sirdis, lai viņi mīlētu viens otru jau no bērnības un spētu atšķirt 

mīlestības un taisnīguma ceļu. 

69 Šajā laikā mans Vārds jūs no jauna apgaismos. Es izliešu savu žēlastību pārpilnībā, lai jūs būtu 

šķīsti un žēlastības pilni. Bet, ja jūs atkal krītat grēkā, tad, ļaudis, apzinieties, ka ne Es jūs izstumju no 
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Manas miesas, bet gan jūs paši izstumjat sevi no Manis, lai gan tāda nav Mana griba. Taču Mana 

piedošana un Mana mīlestība ir kā atvērti vārti, lai uzņemtu ikvienu, kas vēlas atgriezties pie Manis 

nožēlojot grēkus. 

70 Izraēla: Jūs esat šī laika vēstneši, un Es jūs esmu izvēlējies par Saviem uzticamajiem kalpiem. Es 

redzu, ka, lai gan jūsu sirdī ir sāpes, jūs esat uzticīgi un paklausīgi, un es jums saku: Es jūs uzmodināšu, 

svētītie bērni, nebaidieties ne no cilvēkiem, ne dabas spēkiem, nebaidieties ceļot tālu, jo tieši Es esmu jūs 

izredzējis un apveltījis ar Savu žēlastību, lai jūs varētu celties un visos laikos izskanēt kā modinātāji, lai 

garīgie cilvēki novērstos no pasaules apjukuma un fanātisma. Parādiet viņiem manu patieso mācību ar 

saviem garīguma darbiem. 

71 "Klausies Mani, mīļais Israēl! Atveriet savas garīgās acis un ieraudziet sava Tēva godību. Dzirdiet 

Manu balsi caur savu sirdsapziņu, klausieties ar savām garīgajām ausīm debesu melodijās, lai jūsu sirds un 

gars priecātos, lai jūs sajustu mieru, jo Es esmu miers un aicinu jūs tajā dzīvot. Es atklāju jums mīlestību, 

ko Es vienmēr esmu izjutis pret cilvēci, - iemeslu, kādēļ Jēzus "Otrajā Laikā" izlēja Savas visdārgākās 

Asinis, lai izpirktu jūs no grēka, mācītu jums mīlestību un iespiestu patieso mācību jūsu prātā un sirdī." 

72 Mīļotie ļaudis, ja jūsu ceļā jūsu ciešanas un sāpes būtu lielas, paceliet sevi lūgšanā pie Tēva ar to 

patieso lūgšanu, kas nāk no jūsu sirds. Tad jūs jutīsieties stipri un godināsiet sava Tēva vārdu. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 284 
1 Cilvēki, ēdiet mūžīgās dzīvības maizi, ko jums dod Tēvs. Lietojiet manu Vārdu, jo jūs atrodaties 

manas izpausmes šajā formā beigās. Ļaujiet savai dvēselei pilnībā atmodināt gaismu, ko Tēvs šobrīd 

izstaro katrā dvēselē un katrā prātā. 

2 Mana gara gaismas dzirksts, dievišķā Vārda atspulgs, ir tas, kas nolaižas uz balss nesēja garu, caur 

kuru Es jums daru dzirdamu Savu vēsti. Kurš no cilvēkiem, kas nes balsi, varētu saņemt visu Vārda 

spēku? Nav. Patiesi, es jums saku: jūs vēl nezināt, kas ir Vārds. 

3 "Vārds" ir dzīvība, ir mīlestība, ir Dieva Vārds, bet no tā visa balss nesējs var saņemt tikai atomu. 

Bet šeit, šajā gaismas starā, šajā būtībā, jūs varēsiet atklāt Bezgalīgo, Absolūto, Mūžīgo. Lai runātu par 

Mani, Es varu to darīt gan ar lieliem darbiem, gan ar mazām un ierobežotām izpausmēm. Es esmu visā, 

viss runā par Mani, gan lielais, gan mazais ir vienlīdz pilnīgs. Cilvēkam tikai jāprot vērot, pārdomāt un 

pētīt. 

4 Es runāju ar jūsu dvēseli, kas ir sūtīta uz zemi saņemt šo vēsti, lai vēlāk liecinātu par manu mācību 

ar saviem mīlestības un žēlsirdības darbiem pret cilvēci. Es runāju ar jūsu garīgo dvēseli, kuras būtība un 

daba ir nemirstīga. Es runāju tai par to dzīvi, kas tai pienāks pēc tam, kad tā būs atdevusi zemei ķermeni, 

kas tai kalpoja par atbalstu šajā pasaulē, lai tad, kad pienāks tās atbrīvošanās stunda, tā varētu svētīt šo 

brīdi un pievērst savu skatienu bezgalībai, pacelties augšup un sasniegt māju, ko tā ir ieguvusi ar saviem 

nopelniem. 

5 Mīliet to, kas pieder šai pasaulei, kamēr vien jūs uz tās dzīvojat, līdz zināmam brīdim, lai jūs 

zinātu, kā pildīt tās likumus; bet vienmēr lolojiet augstu mērķi - dzīvot augstajās garīgajās dzīves 

pasaulēs, lai jūsu dvēsele netiktu traucēta, kad tā atbrīvosies no savas ķermeniskās čaulas, un lai to 

nevilinātu tas, ko tā mīlēja uz šīs planētas, jo tad tā paliks piesaistīta un piesaistīta pasaulei, kurai tā vairs 

nepieder un kuru tā nekādā veidā vairs nevar baudīt. 

6 Es jums saku: Ja kāda tauta celtos un mācītu visu patiesības ceļu, cilvēce celtos tai pakaļ, jo tā jūt, 

ka ir apmaldījusies, apmaldījusies, cieš, klūp un izmisst. 

7 Cilvēce gaida brāļa, drauga, padomdevēja atnākšanu, kurš tai pateiks, kur virzīt savus soļus, lai 

sasniegtu glābšanas zemi. 

8 Šī laika cilvēku garīgais apjukums ir dziļš un smags, jo viņi ir atteikušies no Tēva atklāsmēm, 

kuras Viņš ir devis visos laikos. Viņi ir pievērsušies materiālistiskajai zinātnei un ir pilnībā aizmirsuši 

savas būtības un dzīves būtību. 

9 Uz šo materiālistisko pasauli Es jūs sūtīšu, lai nestu Labo Vēsti par Manu Doktrīnu. Patiesi, es 

jums saku, ja jūsu liecība ir patiesa, tad cilvēki būs pārsteigti, kad viņi redzēs tautu, kuru vada neredzams 

vadītājs un balss, kas nav no šīs pasaules. 

Sākumā ziņkārība liks viņiem vērot jūsu soļus un darbus. Bet vēlāk tā būs ticība, kas liks viņiem 

iesaukties: "Patiesi, tas, ko šie cilvēki sludina, ir patiesība." 

10 Kamēr vien jūs nebūsiet gatavi izskanēt modinātājzvans pasaulei, Mans apmetnis jūs slēps no citu 

skatieniem, jo jūsu nepilnības radīs šaubas, izsmieklu un vajāšanas, un jūsu vājums neizturēs jūsu 

ienaidnieku uzbrukumus. Bet tagad sagatavojieties, jo pienāks cīņas stunda, un Es noņemšu savu apmetni, 

lai pasaule jūs redzētu. 

11 Katram "strādniekam" būs Mana Vārda dzirksts uz viņa lūpām un rokās Mana gudrības grāmata, 

kas viņam atgādinās par Manu Dievišķo mācību. Šo Manis iedvesmoto grāmatu rūpīgi veidos Mani 

mācekļi, un ar to cilvēkiem būs balsts, jo tās spēks būs liels. 

12 Cik daudz gudrības no tā izplūdīs! Cik daudz balzama un mierinājuma tas ieliks sirdīs! Tā būs 

laime tiem, kas kādu dienu atklāja manu Vārdu un pēc tam vairs to nedzirdēja, un prieks tiem, kas to 

nekad nebija dzirdējuši. 

13 To lasot, "mirušie" augšāmcelsies un pazudušie atradīs ceļu. Uzmanieties pār jums uzticētās 

Grāmatas patiesību, lai jūs varētu liecināt par Manu parādīšanos šajā laikā. 

14 Ja Es jums šajos brīžos pajautātu, kādus augļus ir nesis jūsu koks, ko jūs Man parādītu? Ja Es jums 

jautātu par mācībām, ko esat no Manis saņēmuši, kādu atbildi jūs Man dotu? 
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15 Tu klusē, un tavā sirdī man parādās bailes, ka tavu darbu tiesās Es. Bet es jums jautāju: Kāpēc jūs 

baidāties? Ja esat izpildījuši savu misiju, jums nebūs no kā baidīties, bet, ja, gluži pretēji, esat pieļāvuši 

kļūdas, tad labāk, ja es būšu tas, kurš jūs labos. 

16 Esiet garīgi garīgi ne tikai vārdā, bet arī darbos, jo pasaule ir pilna ar viltus sekotājiem un viltus 

mācekļiem. Ja esat pieņēmuši pie sirds mācību, kuras karogs ir garīgums un kuras ieroči ir gaisma un 

mīlestība, jums ir jāpierāda šie tikumi pasaulei. Tā ir vienīgā sēkla, ko jums jāsēj, ja patiešām vēlaties, lai 

jūsu Tēvs saņemtu jūsu ražu. 

17 Ņemiet par piemēru tos, kas Man sekoja Otrajā Laikā - ne tikai Manus apustuļus, bet arī daudzus 

vīriešus un sievietes, kas pievērsās Manam Vārdam un liecināja par Manu Patiesību ar saviem darbiem un 

pat ar savu dzīvību. 

18 Vislielākā tīrība un visaugstākā patiesība bija šo siržu tiekšanās, tādēļ viņi rūpējās, lai katrā viņu 

darbā spīdētu gaisma, ar kādu Skolotājs lika spīdēt savai mācībai. 

19 Tāpat arī jaunajiem mācekļiem ir jāciena vārds, no kura nākusi dievišķā mīlestības vēsts, lai 

pamodinātu viņus no miegainības. 

20 Ja jūs centīsieties saprast Mana Darba garīgo nozīmi un pieņemsiet to ar patiesa mācekļa mīlestību, 

patiesi, Es jums saku, tad labie augļi ilgi nevilcināsies, un tie būs atjaunošanās augļi, atgriešanās pie labā 

sirdsapziņas gaismā, veselība, izlīgums un miers. 

Ja, no otras puses, jūs tiecaties pēc skaista izskata, lai noslēptu patiesību, un mēģināt ar Maniem 

darbiem noslēpt savas nepilnības un vājības, jūs atgriezīsieties tumsā un netīrībā, no kuras Es jūs jau biju 

atbrīvojis. 

21 Mana mācība savā būtībā ir garīga, tā ir gaisma un spēks, kas plūst uz leju un iekļūst jūsu dvēselē, 

lai padarītu to par uzvarētāju cīņā ar ļaunumu. Mans Vārds nav tikai ausīm glaimojošs, tas ir dvēseles 

gaisma. 

22 Vai jūs vēlaties dzirdēt Mani ar savu dvēseli, lai tā tiktu barota un izmantotu šīs mācības nozīmi? 

Tad attīriet savu sirdi, attīriet prātu un ļaujiet savai sirdsapziņai jūs vadīt. Tad jūs pieredzēsiet, kā jūsu 

būtībā sāk notikt transformācija - ne tikai garīgā, bet arī morālā un fiziskā ziņā. Šis pacēlums, ko dvēsele 

pakāpeniski sasniedz caur zināšanām, - šī tīrība, ko tā pakāpeniski sasniedz, - atspoguļosies sirds sajūtās 

un ķermeņa veselībā. 

23 Kaislības kļūs arvien vājākas un vājākas, netikumi pamazām izzudīs, fanātisms un nezināšana 

arvien vairāk un vairāk piekāpsies patiesai ticībai un dziļām zināšanām par manu likumu. 

24 Ja jūs vēlaties, lai jūs uzklausītu ļaudis un lai jūsu vārds pārliecinātu un satriektu, meklējiet veidu, 

kā šis vārds varētu iekļūt jūsu klausītāju dvēselē. Bet kā panākt, lai tas iekļūtu jūsu līdzcilvēku sirdīs un 

iespaidotu un atmodinātu viņu dvēseli? Tas ir ļoti vienkārši, noslēpums ir tajā, ka jūs vienmēr turaties pie 

patiesības un liecināt par to ar saviem mīlestības darbiem. 

25 Mans Tēvs-Dvēsele tuvojas, lai jūs mācītu un "nogludinātu", lai atmodinātu jūsu garīgās un 

fiziskās sajūtas un aicinātu jūs dzīvot atjaunotu un likumu piepildītu dzīvi. 

26 Es jums esmu devis visu, lai jūs varētu celties un apzināties, ka esat sūtīti uz zemi, lai šajā dzīvē un 

tajā, kas jūs gaida, darbotos par savu mieru. 

27 Svētīgs tas, kas studē manu mācību un cenšas pildīt manus likumus, kas ļauj sevi apgaismot mana 

Vārda gaismai un saglabā lūgšanu un modrību savā paklausībā. 

28 Šodien, kad jūs dzīvojat kļūdu un apjukumu pasaulē, Es esmu licis jums no tās aiziet un dzīvot 

saskaņā ar Maniem likumiem. Tad, kad būsiet gatavi, Es jūs sūtīšu cilvēcei, lai parādītu Manu Gaismu 

visiem tiem, kas Manu Doktrīnu ir sadalījuši filiālēs un nepareizi interpretējuši Manu Vārdu. 

Visas šīs atšķirības, ko jūs šodien redzat, izzudīs, un cilvēka sirds tiks pārveidota. Pēc ražas, ko cilvēks 

ir guvis no sava darba, kas viņam ir atstājis tikai sliktu garšu mutē, viņš sēs manu sēklu uz attīrītas zemes 

un rūpēsies par to. Tas būs laiks, kad sāksies garīgā attīstība. 

29 Visi pārbaudījumi, ar kuriem jūs sastapsieties savā dzīvē kā "strādnieki", notiks, lai jūs stiprinātu 

ticībā un lai jūs atpazītu dāvanas, ko Es jums esmu dāvājis. Jūs nebūsiet izpildījuši savu misiju, ja 

aprobežosieties tikai ar Mana Vārda uzklausīšanu un tad nesīsiet to saviem līdzcilvēkiem. Jums būs jārunā 

un jāapliecina savi vārdi ar darbiem. 

Daudzi no jums apliecinās Manu mācību, labprātīgi upurējot savas dzīvības, bet Es neesmu no jums 

prasījis asins upurus. 
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Drīz jūs būsiet cilvēces vidū kā aitas starp izsalkušiem vilkiem, bet jūs neguļosiet. Gaisma vienmēr 

izgaismos jūsu ceļu, un tā spīdēs pat tumšākajās naktīs. 

30 Es esmu atklājis, ka cilvēks ir aizmidzis attiecībā uz garīgajām zināšanām, pievērsies ar materiālo 

jomu saistītajām zinātnēm, atklājot vislielākos dabas noslēpumus, bet nerēķinoties ar savu garīgo dvēseli. 

Cik lielas pūles viņam būs jāpieliek, lai saprastu manu mācību! Mans Darbs kritīs uz šo cilvēci kā 

kristāldzidra ūdens straume, tās vēlme pēc zināšanām tiks apmierināta, un ikviens, kas gatavojas, saņems 

tās priekšrocības. 

31 Jūs, kas Mani klausāties, raugieties, lai Mana mācība nesajaucas ar svešu ietekmi. Saglabājiet tās 

būtību un patiesību, un jūs redzēsiet, kā cilvēce, kas netic un šaubās, ar ticību pieņems Manu mācību, kad 

tā iepazīs Manu labo mācekļu darbus. 

Jūs visi, kas ilgojaties pēc miera un taisnīguma valstības ienākšanas šajā pasaulē, ar savu lūgšanu 

piesaistiet šos tikumus. Šis laiks ir tuvu. Koriģējiet, apmāciet un apgaismojiet savus līdzcilvēkus tagad, 

pirms jūs ieejat tajā laikā, kad jums nebūs citu vadītāju kā vien Mana Dievišķība. 

32 Mana iedvesma pūš uz visām dvēselēm, un ikviens, kas vēlas Mani redzēt un Man sekot, celieties 

un nāciet pie Manis. Jūsu gars jums pateiks, kā dzīvot ikdienā un kā risināt savas problēmas. Ja jūs sevi 

garīgi attīstīsiet, jūs katrā pārbaudījumā, katrā sāpē saskatīsiet soli, lai celtos un pilnveidotu sevi. 

33 Padariet savas mājas par paradīzi, kur vecāki pārstāv Mani un kur mīlestība un cieņa vienam pret 

otru ir jūsu dievkalpojums. Bet lai šī mīlestība neaprobežojas tikai ar jūsu ģimeni, lai jūs mīlētu visus 

līdzcilvēkus tāpat kā savus vecākus vai bērnus. 

34 Es ar savas izvēlētās tautas starpniecību ieviešu taisnīgus likumus, kas balstīti uz mīlestību un 

cieņu. Ir sagatavoti simts četrdesmit četri tūkstoši dvēseļu. Vieni ir garīgajā, bet citus, kas ir miesā, Es 

izkliedēju pa visu pasauli, lai, kad pienāks stunda, viņi būtu pārpilni iedvesmas, un Es runātu caur viņu 

mutēm, un Mans Vārds vairotos. 

35 Elija sagatavo ceļu visiem, un tāpat kā Otrajā Laikā es jums saku: Cik tuvu tev ir Elija, bet tu viņu 

nepazīsti! Ikreiz, kad mana Valstība ir tuvojusies cilvēkiem, Viņš ir sagatavojis sirdis. Tas pats ir noticis 

arī ar jums šajā laikā. 

36 Strādājiet klusumā, bez lielīšanās. Nevajag vēlmi atšķirties no citiem. Ejiet savu ceļu neuzkrītoši, 

bet nesiet savā sirdī lielu mīlestību pret cilvēkiem. Aizsargā viņus un palīdzi viņiem, gādā, lai tava sirds 

būtu kā šķirsts, un dod tajā vietu slimajiem, grēciniekiem - tiem, kas alkst un slāpst pēc taisnības. Par viņu 

pestīšanas mērķi parādiet visu garīgumu, un viņi sekos Man. Bet lepnais šoreiz vēl vienu reizi paliks 

projām, Mani nedzirdēdams. Pēc tam pārbaudījumi, notikumi runās par visām Manām izpausmēm. Daži 

no viņiem tiks atgriezti, bet citi turpinās būt ar sirdi, kas ir noslēgta pret dievišķo vēsti. 

37 Es svētīju visus, kas ieņem amatus - valdniekus, skolotājus, tiesnešus; es svētīju jūs, lai jūs būtu 

apgaismoti un pildītu savu misiju. 

38 Nāciet tuvāk, lai dzirdētu Mani. Kas ir ar to, ka jūs uzklausāt Manu Vārdu caur cilvēkiem, kuri ir 

gan morāli, gan garīgi nepilnīgi? Ja jūs domājat, ka šobrīd Es esmu izvēlējies vismazāk piemērotos 

līdzekļus Savai izpausmei, jūs maldāties. Ja jūs domājat, ka šis veids, kā Es daru sevi zināmu cilvēkam, 

nav progresīva forma, jūs vieglprātīgi spriežat. 

39 Vai tas, ka Es izmantoju jūsu garu un prātu, lai runātu ar cilvēci, nedod jums priekšstatu par to, 

kādu evolūciju ir sasniegusi jūsu dvēsele? 

40 Kaut kādā veidā bija jāsāk garīgās komunikācijas laiks, un tas ir bijis tas ceļš, kas jums ir bijis 

kopš 1866. gada, un tam ir jābeidzas 1950. gadā, lai atbrīvotu vietu garu savstarpējam dialogam. 

41 Mana izpausme caur balss nesējiem saskaņā ar manu gribu būs tikai īslaicīga, īss sagatavošanās 

posms, kas kalpos šai tautai kā norma, likums un pamats, lai liecinātu un izplatītu šo patiesību un 

pasludinātu "Trešā Laika" klātbūtni pasaulē. 

42 Tāpat kā manai manifestācijai bija lemts, ka tā būs tikpat īslaicīga kā zibens spēriens, tāpat bija 

lemts, ka tikai dažas cilvēku grupas tiks aicinātas būt klāt šajā atklāsmē un saņemt šo vēsti. 

43 No otras puses, dialogs no gara uz garu sasniegs visu cilvēci bez laika ierobežojuma, jo šī veida 

meklējumi, Mani saņemot, lūdzot, dzirdot un jūtot Mani, ir domāti visai mūžībai. 

44 Cik liela ir atbildība šai tautai, kas ir dzirdējusi manu vārdu un apkopojusi manas mācības! Es jums 

saku: Pirms pasaule spers soli uz garīgumu, tai būs jāpiedzīvo viss, ko Es jums atklāju šajā sagatavošanās 
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posmā, kurā Es uzrunāju jūs caur Savu balss nesēju mutēm un liku jums pierakstīt Manu Vārdu, lai vēlāk 

to varētu studēt. 

45 Sagatavojieties, mīļotā tauta, lai jūs varētu nonākt harmonijā ar savu Kungu. Redzi, Es pildu Savu 

daļu: Es gatavoju visu, visu cilvēci. Pat ja tā to nezina, tā pašlaik attīra pati sevi. Garīgā pasaule, kas veido 

vislielāko un spēcīgāko armiju, atbalsta Manus darbus un seko Maniem padomiem, un Es gribu, lai jūs 

veidotu apgaismotu cilvēku tautu, uzticamus Mana Vārda lieciniekus, garīgās gaismas sējējus, kuru darbs 

kalpotu, lai modinātu pasauli, liecinātu tai un brīdinātu to. 

46 Sestais Zīmogs ir atbrīvots un ir parādījis jums, garīguma celmlaužiem uz zemes, daļu no tā satura. 

Bet tā turpinās izliet savu gaismu pār visiem cilvēkiem arī tad, kad reiz šis vārds, ko jūs šodien dzirdat, būs 

beidzies. 

47 Ko Sestais zīmogs atklās cilvēcei nākotnē? Ļoti lielas atklāsmes, ja jūs uzskatāt, ka Es esmu jūs 

padarījis par gudrības dārgumu mantiniekiem. 

48 Sestais Zīmogs ir atvērts, un neviens nespēs to aizvērt, nedz arī neļaut tā gaismai sasniegt dvēseles, 

tāpat kā neviens nevar apturēt laika ritējumu vai neļaut Karaliskās Zvaigznes gaismai sasniegt jūsu 

pasauli. 

49 Zinību Grāmata, kas ilgi bija aizzīmogota, kamēr jūsu dvēseles tika gatavotas tajā ieiet - Es to 

esmu atvēris, jūsu Skolotāja, Jēra, mīlestība to ir atvērusi, tās gaisma spīd intensīvi, un daudzi uz zemes to 

nemana. 

50 Drīz intuitīvie, iedvesmotie, dvēseles jutīgie cilvēki celsies un liecinās tautās par to, ko viņi redz ar 

garu, ko viņi jūt, ko viņi dzird un saņem. Es jums vēlreiz saku, ka Mana tauta neaprobežojas tikai ar tiem, 

kas Mani ir dzirdējuši caur šiem balss nesējiem, bet ka Es esmu sūtījis Savus kalpus uz dažādiem zemes 

punktiem, lai sagatavotu ceļus un attīrītu laukus, uz kuriem vēlāk nāks sējēji. 

51 Es viņus stiprinu un svētīju, jo viņu dienas darbs ir bēdīgs un viņu ceļš pilns ērkšķu. Viņus visur 

pavada izsmiekls, nicinājums, apmelojumi un viltība. Bet viņi - priekšnojautās un iedvesmoti - zina, ka Es 

viņus esmu sūtījis, un viņi ir gatavi nonākt līdz ceļa galam, lai izpildītu savu misiju. 

52 Lūdzieties par šiem saviem brāļiem, kurus jūs nepazīstat, bet kuri cenšas pildīt savu misiju, lai 

sagatavotu jums ceļu. Viņiem pasaulē nav bijis dievišķā stimula, ko sniedz šis Vārds, kuru jūs tik ilgi esat 

dzirdējuši, un viņiem ir nācies upurēt daudzas pasaules ērtības, lai garīgi saņemtu iedvesmu, kas viņus 

orientē. 

53 Jūs esat dzirdējuši katru pamācību tūkstoš reižu - kādu attaisnojumu jūs varētu atrast, ja nesekotu 

manai mācībai? Nav. Kādu nepakļaušanos vai sacelšanos jūs varētu izrādīt sāpēs, ja Viņš nāktu sodīt jūsu 

pārkāpumus? Bet neaizmirstiet, ka Es esmu jūs mācījis šķīstīties caur mīlestību, atjaunoties, kalpojot cits 

citam, lai jūs varētu izvairīties no šķīstīšanās caur sāpēm. 

54 Daži uzskata, ka mans vārds ir skarbs un bargs, jo tas ir caurstrāvots ar mīlošu taisnīgumu. Iemesls 

tam ir tas, ka viņi nezināja, kā stāties pretī savai sirdsapziņai, un viņi negribēja sevi tiesāt augstprātības 

dēļ. 

55 Kad jūs redzat savu nepaklausību, savu zaimošanu, savu tukšumu un mīlestības trūkumu un 

iztukšojat ciešanu kausu - gluži pretēji tam, ko Es jums piedāvāju, - jūs ar pārliecību sauksiet: "Skumjās, 

ko jums izteica Skolotājs, bija patiesība un taisnība!" 

56 Es jums esmu uzdevis apvienot visus daudzos, kas veido jūsu kopienu, bet jūs to neesat darījuši un 

esat neuzticējušies manai taisnībai. Es esmu bijis pacietīgs un devis jums laiku šīs misijas izpildei, bet līdz 

šim jūs neesat tai gatavi. Vai jūs vēlaties, lai mana taisnība jūs pamodina, attīra un apvieno? Ja tā, mīļie 

cilvēki, tad jūs nezināt ne dienu, ne stundu, bet tā pienāks. Jo Es neatstāju jūs liecināt par Manu patiesību 

ar netīrības pilnu sirdi. 

57 Arī sliktie raksti netiks saglabāti kā liecība. Jo liecība, kas sajaukta ar nepatiesu un nepilnīgu 

liecību, tiks sadedzināta. Tas, kas ir aptraipīts vai netīrs, nenonāk pie Manis, tāpat kā Es to nepiedāvāju 

Saviem bērniem. Vispirms jums rūpīgi jāiztīra sēkla un tikai tad tā jāsēj. 

58 Mans vārds šodien nav rūgtuma kauss, tas ir kristāldzidra ūdens avots, kurā jūs varat peldināt savu 

sirdi un dāvāt tai lielāku tīrību, un jūsu garam - gaismu. 

59 Pieņemiet šos vārdus ar mīlestību, domājiet par tiem. Pēc tam jūs jutīsieties stiprāks, lai turpinātu 

šīs dienas darbu. 
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Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 285 
1 Mans miers lai ir labas gribas cilvēkiem. Patiesi, Es jums saku: kas nesīs šo mieru savā dvēselē, tas 

jutīs Manu Klātbūtni. 

2 Šajā mācību laikā jūs esat izjutuši Manu mieru savos pārbaudījumos, jūs esat guvuši mierinājumu 

savās ciešanās. Šādā veidā Es jums esmu pierādījis, ka ikviens, kurš pieņem savu likteni ar labu gribu, gūs 

panākumus visos savos pasākumos. Viņš var paklupt, bet viņš nekritīs. 

3 Reizēm jūs Man sakāt: "Kungs, kāpēc Tu mūs neapmeklē kā citas tautas, lai gan mēs esam tikpat 

nepateicīgi un nepaklausīgi kā mūsu cilvēku brāļi un māsas?" Uz to es jums saku: Jo es dodu jums laiku, 

lai sagatavotos. 

Vai jūs domājat, ka tad, ja jums draudētu karš, jūs Mani uzklausītu un pārdomātu Manu Vārdu? 

Saprotiet, cik dārgs ir laiks, ko Es jums esmu uzticējusi, un cik liela ir jūsu atbildība izmantot to garīgajā 

sagatavošanā. 

4 Lai pavadītu šo laiku jūsu un jūsu līdzcilvēku garīgajam labumam, jums bieži jāpārbauda sevi, 

ieklausoties savas sirdsapziņas balsī, caur kuru jūs varat atklāt visu, kas jums jāpārbauda, un vienlaikus jūs 

varat saprast, kā piemērot manu mācību dažādām jūsu dzīves darbībām. 

5 Vai situācija, kurā atrodas cilvēce, jūs patiešām sāpina? Vai jūsu sirds jūt to tautu sāpes, kas sevi 

iznīcina kara dēļ? Tad nopelniet par viņiem nopelnus, lūdzieties un sūtiet viņiem mieru ar savām domām. 

6 Tagad jums šķiet, ka pasauli apdraud nelaime. Uz to es jums saku, ka tas, ko jūs bieži uzskatāt par 

nelaimi, ir kaut kas labs. 

7 Sāpes, posts un pat nāve nāks kā svētība pie durvīm daudziem cilvēkiem, kuri dzīvoja izlaidīgi un 

grēkoja bez ierobežojumiem. 

8 Ak, ja vien jūs saprastu, ka sāpes, kas skar miesas apvalku, ir balzāms un atvieglojums gara 

dvēselei! Kamēr ķermenim bija veselība un labklājība, tikmēr dvēseli bieži vien vilka postā, vai arī tā jutās 

iesprostota dzīvē, kurā baudas un kaislības bija atraisītas, bet dvēselei nebija gaismas. Līdz sāpes nāca kā 

varenāks spēks par cilvēciskām kaislībām, lai apturētu cilvēku viņa aklajā ceļā un liktu dvēselei 

atbrīvoties, svētīt sāpes un saprast, ka nav gudrākas taisnības par Dieva taisnību. 

9 Daži drīz vien nonāk pie šīs sapratnes un tādējādi izvairās no daudzām ciešanām, citi ir spītīgi un 

lēni sapratnē, beigās zaimo un lāsta, un tādējādi palielina savu ciešanu kausu. 

10 Cilvēki, lūdzieties par visiem, neizvairieties no savas atbildības, aizbildinoties ar to, ka tāpēc jūs 

nelūdzaties par cietušajām tautām, jo tās šķīstās šajās sāpēs. Šīs sāpes viņus attīra, bet saprotiet, ka jūsu 

lūgšanas un domas palīdz viņiem ar mīlestību pieņemt savu ciešanu kausu, lai viņi saprastu šo sāpju 

nozīmi un lai viņu dvēselēs rastos apņemšanās laboties un iedvesma, kas virzītu viņus uz brālību. 

11 Ja jūs pareizi lūgsieties, Es atbrīvos jūsu dvēseles un nāksim pie tām kā miera balodis, kā veselības 

un gaismas vēstnesis. 

12 Jūsu sirds nevarēs lepoties ar šīm uzvarām, jo tā neko nezinās par jūsu garīgajiem darbiem. 

13 Es vienīgais zinu šos darbus, kas viens pēc otra tiks ierakstīti jūsu nopelnu grāmatā - tajā grāmatā, 

kas pakāpeniski iegravēta jūsu garā. 

14 Jūs atrodaties uz lielo notikumu sliekšņa. Nebūs dienas, kad cilvēci nesatricinās kāds notikums, 

pārbaudījums vai zīme. Tā būs nepārtraukta Mana taisnīguma balss, kas aicinās cilvēkus vērst savas 

domas uz Mani. Un visi tie, kuros šajās pārbaudījumu dienās pamodīsies intuīcija, kuri pārdomās nonāks 

pie secinājuma, ka šos pārbaudījumus var attiecināt uz Dievišķo Taisnīgumu, būs pilni Manas gaismas, lai 

viņi neiegrimtu atpakaļ garīgajā letarģijā, kurā viņi dzīvoja. 

15 Mans taisnīgums ir nācis, cilvēce, tas pazemos cilvēka augstprātību, liks viņam saprast, cik mazs 

viņš ir savā ļaunumā un materiālismā. 

16 Jā, tauta, Es gribu gāzt cilvēku viņa viltus varenībā, jo Es gribu, lai viņš ieraudzītu Manu gaismu 

un celtos augšā, lai viņš kļūtu varens patiesībā. Jo es vēlos, lai jūs būtu pilni gaismas, dāsnuma, labestības, 

spēka un gudrības. 

17 Mana balss atkal būs dzirdama, tāpat kā pravieši to pasludināja pirmajos laikos un kā Es to atklāju 

saviem mācekļiem. 

18 Tagad ir laiks, par kuru Es apsolīju Savu atgriešanos garā - laiks, kad jūs sajutīsiet Manu klātbūtni 

sevī un ārpus sevis un kad jūs iemācīsieties savienoties ar Mani no gara uz garu. 
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19 Šobrīd es veidoju tautu, kurā, lai gan tā šķiet nabadzīga, nav nedz izstumto, nedz nožēlojamo, nedz 

garīgi vājo. Es atklāju katram viņa dāvanas, lai viņš varētu doties ceļā, apmierināts būt mans māceklis un 

noderīgs savam tuvākajam. 

20 Mana jaunā tauta būs pravieši, padomdevēji, skolotāji, dvēseles ārsti. 

21 Mans Vārds sasniedz šīs sirdis kā gaisa elpa, kas iededzina viņu ticības liesmu. Jo es vienmēr gribu 

redzēt tos degošus kā lukturus. 

22 Mans Vārds Otrajā Laikā, kā arī Mani darbi pavēra cilvēkiem ceļu uz Debesīm, un šajā laikā Es 

jums esmu devis jaunas mācības. Vai jūs neesat dzirdējuši garīgās pasaules balsi? Vai jūs neesat sajutuši 

tās pasaules tuvumu, kas jums šķita tik tāla un neskaidra? 

23 Atzīstiet, ar cik daudz gaismas un mīlestības jūsu garīgie brāļi un māsas jums ir atklājuši sevi. 

24 Jūs nezināt, no kurienes tieši nāk šie gaismas gari, šie sargeņģeļi un miera uzturētāji. Bet jums ir 

pārliecība, ka tās nāk no augstākām pasaulēm. 

25 Tā tas ir, cilvēce, viņi nāk no augstākām mājām un pasaulēm nekā jūsu, lai palīdzētu jums 

pacelties uz pilnību. Tādā pašā veidā viņi palīdz tiem, kas dzīvo citās Zemes pasaulēs un kam arī ir 

nepieciešamas augstākas zināšanas. 

26 Ja kāds domā slikti par manu mācību, kas jums runā šajās nodarbībās, tad es viņam patiesībā saku, 

ka viņš nezina, ko viņš saka, un nepazīst Dievišķo Skolotāju. Vai jūs nezināt būtņu un pasauļu garīgo 

tuvību? Vai jūs nenojaušat Dievišķo plānu, kas paredz no visiem izveidot vienu ģimeni? 

27 Es jums dodu šīs atklāsmes, lai jūs sāktu nodarboties ar savu nākotni, tāpat kā jūs uz Zemes tik ilgi 

esat nodarbojušies ar savu materiālo labklājību. 

28 Dzirdiet garīgās pasaules balsi, jo tā ir liecība par dvēseles nemitīgo aktivitāti, kas izpaužas kā 

sevis pilnveidošana, šķīstīšana, grēku labošana, misiju uzņemšanās - vārdu sakot, tuvināšanās Tēvam. 

29 Saprotiet, ka šajā Trešajā laikmetā, Svētā Gara atklāsmes laikmetā, bija tikai likumsakarīgi, ka 

Viņš runāja ar jums par Garīgo dzīvi. 

30 Jo tikai šī mācība spēs izglābt cilvēci no nemierīgās un vētrainās kaislību, alkatības, naidīguma, 

augstprātības un cilvēku negodīgo mahināciju jūras. Mans Vārds nāca kā glābšanas laiva, lai glābtu 

izmetušos, kas apgāzās kaislību jūrā. 

31 Mācekļi, jums Es uzticu Savu Vārdu, sajūtiet Mani tā nozīmē. Rīt šie balss nesēji pazudīs, viņu 

rīkojumi tiks pārveidoti, un paliks tikai Mans Vārds, kas ierakstīts tajos rakstos, kurus zelta spalvas ir 

radījušas saskaņā ar Manu Gribu. 

32 Māceklis: Tam, kas ar šīs manifestācijas palīdzību atpazīst Manu Vārdu, ir arī jāatzīst, ka tagad ir 

pienācis laiks sākt atjaunot visu, ko cilvēku ļaunums ir iznīcinājis. 

33 Ja visi aicinātie steigtos pie Tā Kunga galda, kur tiek pasniegts dvēseli barojošs ēdiens, tas būtu 

pilns, bet ne visi aicinātie ir atnākuši. 

34 Tā ir cilvēka īpatnība, ka viņš nespēj novērtēt Dieva labumus, un tāpēc jūs esat redzējuši, ka 

daudzi jūsu līdzcilvēki jūs noraidīja, kad jūs viņus aicinājāt. 

35 Bet Es jums saku, ka šie nedaudzie, kas sēž pie Mana galda un neatlaidīgi klausās, lai mācītos no 

Manis, būs tie, kas ļaus ļaužu masām iepazīt Mana Vārda diženumu, šīs Doktrīnas nozīmi, kas aicina 

cilvēkus atjaunot pasauli, kura ir sasniegusi savu galu, un atbrīvot vietu spožākai un augstākai pasaulei. 

36 Lai jūs varētu saņemt tīrāku vārdu un tīrāku izpausmi caur balss nesējiem, Es esmu jums ieteicis 

garīgumu un vienkāršību. Jo tad kā nogatavojies auglis no viņu lūpām atskan mīlestības pilns un nozīmīgs 

vārds. 

37 Tiem, kas nav sapratuši, ka tieši formas vienkāršība ir tā, kurā Mana Vārda patiesība un gaisma 

spīd visspēcīgāk, un kas tiecas pēc ārēji iespaidīgām izpausmēm, ar kurām viņi varētu iespaidot daudzu 

cilvēku maņas, - tiem Es saku, ka darbos un darbībās, ko jūs veicat saskaņā ar Manu mācību, dominēs tikai 

patiesums. 

38 Jums vairs nav lietderīgi barot savu dvēseli ar noslēpumiem, pat ja šie noslēpumi jums ir nezināmā 

pievilcība. 

39 Kādēļ jūs vēlaties pārsteigt ar ārējām izpausmēm, kuras jūsu līdzcilvēki nesaprot? Kāpēc jūs rādāt 

pārdabiskas darbības, kas šķietami ir pārdabiskas, bet patiesībā ir bez gaismas un patiesības? Vai būtība, 

ko izstaro Mans Vārds, ir nepietiekama, vai arī tas, ko Es runāju caur tavu muti, nav apbrīnas vērts? 
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40 Cik daudzi no jums ir bezjēdzīgi! Bet jums ir jānonāk pie pārliecības, ka viss, ko jūs pievienosiet 

manai izpausmei, kas ir tik vienkārša un skaidra, jo tā ir Mana, būs kā rupjš un rupjš plīvurs, kas neļaus 

jūsu līdzcilvēkiem atpazīt patiesību. 

41 Pirms sākat pildīt jebkuru no šī Darba piedāvātajiem uzdevumiem, dziļi pārdomājiet, ko Es jums 

esmu mācījis un ko jūs darīsiet, lai jūs nedarītu neko, kas ir pretrunā ar Manu Likumu. 

42 Cik daudzi no tiem, kas sevi uzskata par paklausīgiem mācekļiem, paši to neapzinoties, ir 

nepakļāvīgi Manai gribai, un cik daudzi, kas sevi uzskata par spirituālisma apustuļiem, ir pirmie, kas to 

noraida savu darbu dēļ, tādēļ viņi ir ienaidnieki savai mācībai, ko sludina. 

43 Kas tiek gaidīts no dvēseles attīstītas cilvēciskas būtnes? Cilvēks sagaida valdīšanu pār sevi, savu 

spēju un garīgo dāvanu izpausmi. Saprotiet, ka cilvēka inteliģence kļūs arvien lielāka un lielāka un arvien 

vairāk cilvēku kļūs spējīgi saprast Dieva darbu. 

Kas attiecas uz dvēseli, tā nevar palikt neaktīva, tās vēlme attīstīties ir kā instinkts, kas mudina to 

tiekties augšup, nemitīgi censties pilnveidot sevi pa dievišķo likumu iezīmētajiem ceļiem. 

44 Mācekļi, Es jums vēlreiz saku, lai jūs censtos garīgumu meklēt vienkāršības un tīrības ceļā, lai 

atteiktos no savām cerībām, no savām sajūtām par to, ko jūs saucat par pārdabisku. Jo, ja esat pārliecināti, 

ka ejat pa patiesības ceļu, ticiet tam, ko dzirdat no Manis, un saprotiet, ka šobrīd Es jūs mācu jūtīgi izjust 

un atteikties no nevajadzīgiem sarežģījumiem. 

45 Tie, kas nav apmierināti ar to, ko mans Vārds pasludina un pauž, to dara tāpēc, ka viņu 

materializācija sagaida ārkārtējus notikumus, lai ticētu manai manifestācijai. Viņi gaida, ka no debesīm 

nokritīs uguns vai jūras atvērsies, lai varētu redzēt to bezdibeņus, un tad viņi sacīs: "Dieva tiesa ir nākusi 

pār zemi." Bet es jums jautāju: Kāpēc šādi notikumi jūs šausmina? Vai jūs vēlaties, lai tie būtu vienīgie, 

kas var atklāt Dieva taisnīgumu un spēku, ja jums vajadzētu sajust un atpazīt Viņa klātbūtni tajā, kas atklāj 

mieru un mīlestību? 

46 Vai tad tā ir taisnība, ka mana aiziešana šajā laikā biedē cilvēci, lai apliecinātu, ka tas ir dievišķs 

notikums? 

47 Drīzāk vēlos, lai pierādījums tam, ka esmu bijis kopā ar jums, būtu cerības gaisma labākai 

nākotnei, lai tas būtu cilvēces drebinājums, ticības dzirksts, kas liek viņiem ieraudzīt jaunas rītausmas 

gaismu viņu bēdu vidū. 

48 Es vēlos, lai jūs meklētu dievišķās labestības izpausmes visā, jo visā jūs to atradīsiet. Bet, tā kā jūs 

vēl esat pārāk nenobrieduši, lai atklātu šo dievišķo mīlestību, kas ir garīga, ieskatieties dabā, kas jūs 

ieskauj un kas ik uz soļa runā jums par Radītāja mīlestību pret saviem bērniem. 

Ja reizēm jums šķiet, ka šī daba pret jums izturas skarbi, ziniet, ka arī tā ir radība, kas tāpat kā jūs ir 

pakļauta attīstībai un pilnveidošanai, un, ciktāl tā kāpj augšup pa pilnības kāpnēm, kas pastāv visu radību 

ceļā, tā spēs kļūt par patvērumu vēl saprātīgākām un dvēseles attīstītākām būtnēm. 

49 Gādājiet, lai Mans Vārds tiktu saglabāts rakstiski, lai rītdienas cilvēks atzītu to, ko Es jums tagad 

esmu teicis, par pravietojumu. 

50 Cilvēki, ja vēlaties virzīties uz priekšu, pārvariet sevī esošo inerci. Ja vēlaties būt izcils, pielietojiet 

manus principus savos darbos. Ja vēlaties sevi iepazīt, pētiet sevi caur manu Vārdu. 

51 Saprotiet, cik ļoti jums ir nepieciešams mans vārds, kas piedāvā mīlestību, gudrību, padomu un 

palīdzību. Bet tajā pašā laikā jūtieties atbildīgi par to, ko es jums dodu, jo jūs neesat vienīgie trūkumcietēji 

pasaulē. Ir daudzi, kas alkst un slāpst pēc šīm mācībām, un jums jāatceras, ka jums ir jāsagatavojas doties 

pie viņiem ar Manas mīlestības vēsti. 

52 Iztukšojiet savu ciešanu kausu ar pacietību. Patiesi, es jums saku: tās rūgtumā jūs atradīsiet gaismu 

savai dvēselei. Sāpes liks jums sadzirdēt sirdsapziņas balsi, lai gan Man jums jāsaka, ka nasta, ko esat 

nesuši līdzi, sāpes, ko esat cietuši, un asaras, ko jūsu acis ir izlējušas, nav tieši tas dzīves ceļš, ko iezīmē 

Mana zīme un Mans likums. Ciešanu ceļš, pa kuru jūs ejat, ir grēku izpirkšanas un attīrīšanās ceļš, kas 

jāiziet jūsu dvēselei, lai sasniegtu patiesās dzīves ceļu, kur cilvēks mīl, kalpo un strādā tikai labā. 

53 Ievērojiet to visu, lai jūs zinātu, ka, lai patiesi kalpotu Man, jums vispirms ir jāiziet attīrīšanās, līdz 

no tā, ko esat darījuši nepareizi, nekas nepaliek. Jūsu piemērs kalpos tam, lai nākamās paaudzes sastaptos 

ar attīrītu ceļu un neapmaldītos apaugumā vai nesavainotos uz ceļa laukakmeņiem. 
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54 Es uzticu jums, spirituālistiem, uzdevumu nojaukt barjeru, ko cilvēce ir uzcēlusies starp Dievu un 

sevi - viltus ticības barjeru, tikai šķietamu ticību mūžīgajam, materializāciju un nevajadzīgu pielūgsmes 

aktu barjeru. 

55 Jums, tauta, es dodu uzdevumu gāzt no pjedestāla zelta teļu, kuru cilvēki joprojām pielūdz, pat ja 

uzskata, ka ir tālu no elkdievības un pagānisma. 

56 Bet es jums saku, ka savā cīņā jūs nedrīkstat izmantot varu, vardarbību vai aizvainojošus vārdus. 

Jūsu ieročiem jābūt gaismas vārdam, kas atklāj patiesību, mīlestības darbiem, kas mierina cietēju, spēkam, 

kas plūst no jūsu lūgšanām un domām. 

57 Kad jūs būsiet novērsuši šķēršļus, kas novirzījuši cilvēku no garīgā ceļa, jūs ieraudzīsiet, ka 

cilvēka dzīvē sāksies ļoti lielas pārmaiņas. Šīs pārmaiņas notiks garīgajā jomā, morālē, zinātnē, 

institūcijās, jūsu pārvaldes formās. 

58 Trešajā laikmetā neviens nespēs izdzēst šīs tautas pēdas, jo viņu darbos būs manas patiesības 

spēks. 

59 Vai jūs saprotat, kam sāpes jūs attīra? Tavs ceļš ir iezīmēts, tavu misiju esmu noteicis Es. 

60 Es esmu izrāvis no jūsu sirds "nāvi", ko jūs nesat sevī, Es esmu piepildījis jūs ar dzīvību. 

61 Tā nāve bija tevī, jo ticība un cerība bija izplūdusi no tavas dvēseles, jo tev trūka atziņas gaismas. 

Es jūsu priekšā esmu uzcēlis dzīvības koku, kura augļi, pilni satura, debesu garšas un salduma pilni, 

pārpilnībā nolaižas pār klausītāju pūļiem, lai novērstu viņu garīgo trūkumu. 

62 Pašlaik jūsu sirdī es būvēju templi, kurā skaidri būs jūtama mana klātbūtne, kurā skaidri būs 

dzirdama mana balss skaņa un no kura gaisma un miers izstarosies visai cilvēcei. 

63 Pirmajā reizē es iedvesmoju jūs par šīs lielās dvēseles svētnīcas pamatiem. Laikā, kad Es biju starp 

cilvēkiem kā Skolotājs, Es jums mācīju, kā celt augstus mūrus, un tagad Es jums atklāju, kā jums 

jāpabeidz šis darbs, kas, kad būs pabeigts, būs jūsu Tēva klātbūtnes cienīgs. 

64 Vai jūs varat Man pateikt, kāda ir būtība katrā no šīm trim nodarbībām, ar kuru palīdzību Es esmu 

iedvesmojis jūs celt Svētā Gara templi? Jā, cilvēki, esiet svētīti, jo jūs visi iekšēji atbildat uz Manu 

jautājumu un tuvojaties patiesībai: Svētnīcas pamati bija tie, ko mācīja Pirmās ēras likums. 

Augstie mūri bija mīlestība un žēlastība, ko Mesija nesa tautai savā mācībā. Kupoli, pīlāri un altāris, ar 

ko bija jāaprīko šis darbs, ir gudrība, garīgums un pacēlums, ko mans Gars jums iedvesmoja šajā laikā 

savā gaismas vēstījumā. 

65 Šis templis, ko Es uzcēlu trīs laikmetos, ir tas, par kuru Es runāju neticīgo priekšā, kad sacīju 

viņiem, norādot uz Jeruzalemes templi: "Nojauciet šo templi, un trīs dienās Es to uzcelšu no jauna." 

66 Mans templis drīz tiks pabeigts, bet no Jeruzalemes tempļa nepaliks pat tā pamati, tāpat kā no katra 

tempļa, kas nav celts uz mana mīlestības likuma un garīguma pamatiem, nepaliks ne akmens uz akmens. 

67 Redziet, cik liels ir šī laikmeta spožums, redziet jaunā laika gaismu, kurā piepildās visi 

pravietojumi, kurus Es esmu devis un kurus Es esmu devis caur Saviem praviešiem. 

68 Cik daudz ceļu jūs esat mērojuši patiesības meklējumos, lai nonāktu pie Manis! Ne zinātnes, ne 

filozofijas neatbildēja jūsu aicinājumam, un pēc meklējumiem jūs nonācāt pie secinājuma, ka šī patiesība 

sakņojas Manī un izstaro no Manis uz visām būtnēm. 

69 Es esmu apgaismojis cilvēku, lai viņš dzīvotu savu patieso dzīvi un atzītu svētīgo likteni, ko Es 

viņam esmu piešķīris. Viņš ir vienīgā radība, kas radīta "pēc Mana tēla un līdzības", un tādēļ ir vistuvāk 

Man. Jo viņam pieder Mana gara elpa, un tādēļ viņš spēj darīt darbus, kas līdzīgi Maniem. 

70 Jums piemīt griba un gribas brīvība, lai jūs rīkotos saprātīgi, paklausītu sirdsapziņas balsij, kas ir 

Mana, un ar tās palīdzību atpazītu to, kas ir atļauts, ko jūs varat lietot, un noraidītu to, kas ir nepiedienīgs, 

kas jums nepieder. Bet es esmu redzējis, ka jau no pirmajām dzīves dienām uz zemes jūs tiecaties uz 

materiālismu un sākat noliegt savu garīgo misiju, kas ir jūsu eksistences galvenais iemesls. 

71 Jau agrākajos laikos Es jums atstāju Savus baušļus, kas ved uz mieru un garīgu svētlaimi, un vēlāk 

Jēzū Es jums atklāju Savu mīlestību. 

72 Šoreiz Es esmu runājis ar jums nevis kā bargs tiesnesis, bet kā Tēvs, bet jūs neesat sapratuši to 

bezgalīgo mīlestību, kas visu saprot un visu piedod, to mīlestību, kas ir pacietība un augstsirdība, kas vēlas 

tikai labu un ielej to visās savās radībās. 
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Ja jūs pamatoti vēlaties sevi saukt par Maniem bērniem, mīliet, jo jūs ir veidojusi Dievišķā Mīlestība, 

kas visu radījusi, lai jums to piedāvātu. Tad jūs sapratīsiet savu likteni mīlēt, sargāt un svētīt kā jūsu Tēvs, 

un, izpildījuši savu misiju, jūs atgriezīsieties pie Manis, lai kopā ar Mani veidotu vienotu garu. 

73 Jau no pašiem pirmajiem laikiem Es mācīju jums mīlēt Mani garīgi un teicu, ka nekas cits nevar 

Mani pārstāvēt šajā pasaulē kā tikai tikumīgs cilvēks. Es jums nemācīju nekādus nozīmīgus rituālus vai 

kultus, bet tikai teicu: ja vēlaties būt vienībā ar savu Tēvu, paceliet savu dvēseli, tiecieties uz augstumiem. 

No turienes visas dāvanas un labumi, ko lūgsiet, nāks pie jums. 

74 Toreiz es jums teicu, ka jums nav jābaidās no nāves, jo tās nav. Manā radībā viss dzīvo, aug un 

pilnveidojas. Fiziskā nāve ir tikai laika posma beigas, ko dvēsele izdzīvo, lai atgrieztos savā sākotnējā 

stāvoklī un turpinātu savu attīstības ceļu. Tici, esi ticīgs, un tu dzīvosi mūžīgi. Šodien vairāk nekā jebkad 

agrāk jums ir jāapbruņojas ar ticību, jo jūs dzīvojat pārbaudījumu un grūtību laikmetā. Dabas spēki, 

kuriem ir jāattīra cilvēks, ir atraisīti, un tie neatlaidīsies, kamēr nebūs atgriezuši viņu pie saprāta, 

labestības un taisnīguma. 

75 Atbrīvojiet sevi no lepnības un ļaujiet uzplaukt pazemībai un vienkāršībai, lai jūs varētu pieņemt 

visus pārbaudījumus, kam ir jānāk. Saprotiet, ka jums ir nepieciešams iziet cauri šim tīģelim, lai jūs varētu 

atgūt savu tīrību. Šodien, kad jūs saņemat turpmākas pamācības un zināt, ka vairs neesat ne garīgā bērnībā, 

ne jaunībā, bet esat sasnieguši briedumu, jūs spēsiet saprast manus vārdus citos laikos un tos, ko Es jums 

dodu šodien. 

76 Neprasiet uzzināt Manus visdziļākos padomus, jo jūs tur nevarat iekļūt. Tikai ziniet, ka Es esmu 

pilnīgi visur klātesošs un visvarens, ka Mans Gars piepilda Visumu un vienlaikus mājo katrā dvēselē, ka 

Es visus mīlu un dodu to, kas nepieciešams viņu dzīvei, lai šī gaisma jums dod cerību un paļāvību uz 

nākotni. 

77 Es zinu visu, par ko jūs ciešat un cerat, un es jūtu jūsu sāpes. Es jums tikai saku, lai jūs izmantotu 

to spēku, ko Es jums esmu devis, un tad jūsu pārbaudījumi būs svētīgi. 

78 Jums, kas esat izvēlēti saņemt šo vēsti, ir jābūt nomodā un jāsagatavojas. Jo pēc 1950. gada jums 

būs jāpaziņo saviem līdzcilvēkiem, ka Es esmu atgriezies pie jums. Bet, kad redzēsiet, ka visur valda haoss 

un dzirdēsiet raudas, atcerieties, ka tāpat kā lauki tiek uzarti, arī cilvēka sirdij ir jāsagatavo sevi sēklas 

uzņemšanai. 

79 Šoreiz Es jums esmu piešķīris kā privilēģiju lielu garīgo būtņu klātbūtni, kas ir ļoti augstas un 

pieredzējušas. Ne tikai mans stars, kas ir saistīts ar cilvēku, bet arī mana 

Gars, bet arī Garīgā pasaule ir nākuši jums palīgā un tādējādi ir izpildījuši ļoti augstu misiju. 

Cik daudz mīlestības un žēlsirdības šīs būtnes, kas daudziem nav zināmas, ir paveikušas ar savu 

klātbūtni uz šīs zemes, un kā tās ir tuvinājušas šo pasauli tai, kurā tās dzīvo, lai noslēgtu derību un paceltu 

jūs tikumības ceļā! 

80 Jūs, kas esat aicināti būt par viņu izpausmes instrumentiem, - kalpojiet viņiem ar mīlestību un 

sagatavojieties, jo jūs esat trauki, kas saņem Vārdu, ko izplata viņu gari. Tikai tā jūs varēsiet lepoties ar to, 

ka jums pieder patiesība, ko Es un garīgā pasaule esam nesuši cilvēcei. 

81 Patiesību, kuru jūs tik ļoti meklējāt, es jums atklāju šajā vienkāršā un vienkāršā vārdā. Es jums 

piedāvāju šo patiesību, kas nav nekas cits kā mīlestība, pārpilnībā, lai jūs varētu to iemantot mūžīgi un 

dalīties tajā ar saviem līdzcilvēkiem. Izjūtiet to, nesiet to labi savā dvēselē, jo tā ir dievišķā būtība, ar kuru 

jūs mūžīgi sevi barosiet. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 286 
1 Mana Dievišķā Gaisma spīd visur; kur vien jūs Mani meklēsiet, jūs atradīsiet Manu Klātbūtni. 

2 Es esmu Tēvs, kas darbojas tā, lai starp visiem Viņa bērniem - gan tiem, kas dzīvo uz zemes, gan 

tiem, kas dzīvo citās pasaulēs - valdītu harmonija. 

3 Garīgā harmonija starp visām būtnēm atklās tām lielas zināšanas, dos tām garu dialogu ar garu, kas 

saīsinās attālumus, pietuvinās klāt neesošos un likvidēs frontes un robežas. 

4 Es vēlos, lai jūs sasniegtu mieru, kas ir vislielākais atalgojums, pēc kura jūs varat tiekties uz 

zemes. 

5 Mācekļi, nenovirzieties no nospraustā ceļa un nekādā veidā nemainiet Manu mācību, jo tad jūs 

nespēsiet sasniegt garīgo harmoniju un neatklāsiet visu, ko Es esmu sagatavojis jūsu pacelšanai. 

6 Padariet sevi cienīgus manas slepenās dārgumu krātuves atklāsmēm, iemantojot nopelnus ar 

mīlestības, žēlsirdības un cildenības darbiem. 

7 Gars vadīs prātu, un prāts, kuru vada tikai sirds, kas vēlas cilvēcisko diženumu, nevaldīs jūsu 

dzīvē. Atcerieties, ka, ja ļausiet sevi vadīt pēc smadzeņu pavēles, jūs tās pārslogosiet un nesasniegsiet 

vairāk par to, ko tām ļauj to nelielās spējas. Es jums saku: Ja jūs vēlaties zināt, kāpēc esat iedvesmojušies 

darīt labu un kāpēc jūsu sirds ir aizdegusies ar labdarību, ļaujiet, lai jūsu sirdi un prātu vada Gars. Tad jūs 

būsiet pārsteigti par sava Tēva spēku. 

8 Ja cilvēki, tā vietā, lai jautātu Man ar tik lielām ambīcijām un ar tik mazu cieņu, jautātu Man ar 

mīlestību un pazemību, - ar kādu vienkāršību un vieglumu viņi saņemtu Tēva atbildi, kad Viņš atklās 

viņiem zināšanas, ko viņi Viņam lūdz. 

9 Kad jūs Man jautājat vai lūdzat, neuzspiediet sevi, cenšoties skaidri izklāstīt Man savu problēmu, 

un necentieties meklēt prātā labākās frāzes. Man pietiek ar to, ka šajā brīdī jūsu gars atsvešinās no 

pasaules un jūsu sirds un prāts būs tīri, lai tie varētu saņemt Manu iedvesmu. Kāda jēga no tā, ka jūs Man 

sakāt brīnišķīgus vārdus, ja nespējat sajust Manu klātbūtni sevī? 

10 Es zinu visu, un jums nav nekas jāpaskaidro, lai Es varētu jūs saprast. 

11 Jūs jautājat Man, kas ir lūgšana, un Es jums atbildu: Ļaut savam garam brīvi pacelties pie Tēva; ar 

pilnīgu uzticību un ticību nodoties šai darbībai; sirdī un prātā pieņemt iespaidus, kas saņemti caur Garu; ar 

patiesu pazemību apliecināt Tēva gribu. Kas šādi lūdzas, tas bauda manu klātbūtni katrā savas dzīves 

mirklī un nekad nejūtas trūkumā. 

12 Laika gaitā Es daudzkārt esmu vērsies pie cilvēkiem, bet tagad ir pienācis laiks cilvēkiem meklēt 

Mani un vērsties pie Manis. Viņi to spēj, jo viņu garīgā attīstība ir ļāvusi viņiem sasniegt patiesu sarunu ar 

Tēvu. 

13 Šis "trešais laiks" ir augšāmcelšanās laiks. Dvēseles atgādināja mirušos, bet ķermeņi - apbedījuma 

alas. Bet pie viņiem ir nācis Skolotājs, kura dzīvības vārds viņiem teica: "Izejiet un celieties uz gaismu, uz 

brīvību!" Kas no viņiem atver acis patiesībai un spēj pacelt savu dzīvi, darbus un jūtas mīlestībā pret 

līdzcilvēkiem, tas vairs neuzskatīs šo pasauli par izsūtījuma vietu vai asaru un grēku izpirkšanas ieleju, jo 

arvien vairāk izjutīs patiesā miera prieku, ko sniedz dvēseles miers. Šis paaugstinājuma stāvoklis šajā 

dzīvē būs atspulgs tam pilnīgajam mieram un gaismai, ko dvēsele baudīs labākajās pasaulēs, kur Es pats to 

uzņemšu, lai dotu tai tās nopelnu cienīgas mājas. 

14 Šajā žēlastības dienā atcerieties dienu, kad Elija atklājās caur Roku Rojasu, atgādinot jums, ka 

Dievišķā Skolotāja atgriešanās ir tuvu, un aicinot jūs uz lūgšanu un atjaunošanos. 

15 Mozus aizveda savu tautu līdz Sinaja kalna pakājē, kur viņš lika viņiem lūgties, gavēt un šķīstīties, 

lai sagaidītu sava Kunga Jehovas klātbūtni. 

16 Mozus bija garīgās civilizācijas iniciators, Jehovas, likumu devēja, priekšgājējs. Izraēla tauta 

atcerējās to dienu, kad viņš nokāpa no kalna ar Bauslības plāksnēm, tāpat kā jūs tagad atceraties dienu, kad 

jums caur Roku Rojasu tika atklāts, ka Mozus Testaments, Jēzus mantojums un Elijas vēsts veidos vienu 

grāmatu - Patiesības un Dzīvības grāmatu. 

17 Tāpat kā Mozus sagatavoja savas tautas sirdis, lai tās uzņemtu Jehovu, un Elija pamodināja jūs 

šodien, lai dzirdētu Dievišķā Gara balsi, tāpat arī Elija - reinkarnējies Jāņa, saukta par Kristītāju, personā - 

mudināja ļaužu masas uz atgriešanos un lūgšanu un pasludināja, ka Debesu valstība tuvojas cilvēkiem. 

Jo mācībā, ko Es jums nesu, un Manā pamācībā bija Tēva klātbūtne un debesu gaisma. 
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18 Kristus ir pilnības izpausme, Viņā jūs varat ieraudzīt mūžīgo likumu, jūs varat atrast bezgalīgo 

mīlestību un apbrīnot absolūto gudrību. 

19 Jēzus ar savu dzīvību izgaismoja Bauslību, ko Israēls saņēma no Mozus, un pasludināja jums, ka 

vēlāk nāks Mierinātājs, lai izskaidrotu un paskaidrotu visu, ko Kristus mācīja un kas netika pareizi 

interpretēts. 

20 Kristus aptver visus laikmetus, Viņa klātbūtne pastāv visos laikos, jo Viņš ir "Mūžīgais Vārds". 

21 Elija ir priekšgājējs, noslēpumu skaidrotājs, viņš ir atslēga, kas atver durvis, lai jūs varētu ieiet 

dziļajā. Viņš ir garīgais atbrīvotājs, kas nosūtīts laikā, kad tiks pabeigta Mozus iesāktā cilvēces garīgā 

attīstība. 

22 Esiet svētīti, cilvēki. Jūs ar prieku pieminat Trešā laikmeta sākumu un veltāt šo dienu tā piemiņai. 

Lai šī diena jums ir vairāk nekā tradīcija, lai šī diena kļūst par pārdomu, studiju, iekšējas sapulcēšanās 

dienu, kad jūs varat sajust to dievišķo svaru klātbūtni, kas nosver un reģistrē visus jūsu darbus visā ceļā, 

kuru esat mērojuši. 

23 No tā, ko jūs dzirdēsiet no Manis šajā dienā un ko pārdomāsiet, jūs varēsiet izveidot zināšanu 

dārgumu. Tad, kad pienāks jūsu cīņas laiks, jums netrūks ne argumentu, ne iemeslu, lai paskaidrotu, uz 

kādiem stingriem un mūžīgiem pamatiem ir būvēta doktrīna, ko jūs saucat par spirituālismu. 

24 Jūs redzat Trešā Laika rītausmu, kad garīgā skaidrība intensīvi spīd un pārveido jūsu dzīvi. 

25 Šī jaunā laika sākums būs iezīmēts ar lielām cīņām, sīvām ciešanām, apjukumiem un konfliktiem. 

Taču tas viss būs tikai sākums. Vēlāk iestāsies miers, un miera rezultātā sāksies dvēseles attīstība, kas 

atklās savu augšupejošu attīstību ticības, mīlestības un garīguma pilnos darbos. 

26 Daudzi no jums nāk raudādami, nolādot sāpes. Es piedodu jūsu kļūdas, ņemot vērā to, ka tās izriet 

no jūsu nezināšanas. 

27 Nomieriniet savu sirdi un padariet savu prātu atvērtu, lai jūs saprastu, ko Es jums tagad saku, 

dzīvības bērni - mācekļi: kad atkal sajutīsiet, ka jūsu sirdi caururbj sāpes, uz īsu brīdi norobežojieties no 

visa, kas jūs ieskauj, un palieciet vieni. Tur, guļamistabas intimitātē, aprunājieties ar savu dvēseli, 

paņemiet savas sāpes un izpētiet tās, it kā jūs ņemtu rokās kādu priekšmetu, lai to izpētītu. Izpētiet savas 

bēdas, apzinieties, no kurienes tās nāk un kāpēc tās ir radušās. Ieklausieties sava gara balsī, un patiesi, es 

jums saku, ka no šīs pārdomas jūs gūsiet gaismas un miera dārgumu savai sirdij. 

28 Gaisma jums norādīs ceļu, kā atbrīvoties no sāpēm, un miers dos jums spēku izturēt, līdz 

pārbaudījums beigsies. 

29 Tad jūs pieredzēsiet, kā, vēršoties ar savām domām pie Manis, lai lūgtos, jūs sacīsiet Man: 

"Skolotāj, piedodiet man, netaisnība nav mana likteņa dēļ, es pats pret sevi esmu netaisns." 

30 Tā ir pamācība, kas jums, mācekļi, vienmēr ir jāapzinās, atzīstot, ka tā ir rīcība, ar kuras palīdzību 

jūs varat pacelt saprātu līdz gara augstumiem. Jo tikai gars ir tas, kas zina patieso dvēseles situāciju un 

cilvēka realitāti. 

31 Es mācu jums pētīt sevi, lai iepazītu sevi, lai ar meditācijas un lūgšanas palīdzību atklātu savas 

būtības kodolā lielās dzīves mācības. 

32 Šodien daudzi nolād sāpes, bet rīt tās svētīs kā skolotāju, kas viņiem devis augstas un skaistas 

mācības. 

33 Es vēlos, lai tā vienmēr būtu Skolotāja mīlestība, kas jums mācītu ceļu un dzīves jēgu. Bet tu esi 

izvēlējies, ka sāpes ir tās, kas tevi māca. Drīz vien jūs atstāsiet šo rūgteno skolotāju, lai pieņemtu mācības 

no Tā, kurš jūs māca ar mīlošu maigumu. 

34 Ja pagaidām nevarat atbrīvoties no sāpēm, pacietīgi tās panesiet. Nepalaidiet garām viņa mācības, 

mīliet viņu, jo viņš attīra jūsu traipus un dara jūs lielus ticībā, tikumā un pacietībā. 

35 Ja jūs ticat Manam Vārdam, tad jums ir jātic arī tai mācībai, kurā Es jums teicu: "Neviena koka 

lapa nekustas bez Dieva gribas." Tad jūs arī spēsiet ticēt, ka Dieva gudrība ir visu pārdomājusi un ka nevar 

būt tādu ciešanu, kas neatstātu cilvēkā gudru mācību. 

36 Mīļotie ļaudis, domājiet uzmanīgi, lai jūs vairs nepārtraukti nekļūdītos un lai nākotnes notikumi jūs 

neatrastos ieslīguši letarģijā. 

37 Laikā, kad jūs vairs nedzīvosiet no otrās rokas pieņēmumiem un patiesībām, lai paceltos realitātes 

pasaulē, jūsu dvēsele, lai gan jūsu kājas joprojām staigā pa asaru un sāpju pasaules putekļiem, dzīvos 

miera valstībā. 
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38 Jums, ļaudis, kas Mani dzirdat, Es saku, ka jums vajadzētu būt laimīgiem, ja salīdzināt savu 

stāvokli un savu dzīvi ar to tautu stāvokli un dzīvi, kuras brāļadelfiešu karā asiņo līdz nāvei. 

39 Jums ir mīlestība, jums netrūkst maizes, jums netrūkst jumta, jums ir mana vārda barība, bet jūs 

neesat apmierināti. Bet tie, kam nav maizes, kam trūkst visa un kas nedzird manu vārdu, kam nav 

mierinājuma dzirdēt manus teikumus, kas ir cerība un balzāms, kas iedrošina un pamāca, tie ir nodevīgāki 

par jums. 

40 Mācieties svētīt savas sāpes tā, it kā tās būtu jūsu prieki. Svētī visu. 

41 Vai Es nesvētīšu visu cilvēci, nevienam nedodot priekšroku? Labie un lēnprātīgie, kā arī 

augstprātīgie un noziedznieki ir apvīti ar šo svētības "apmetni". Kāpēc jūs neņemat Mani par piemēru? Vai 

jūs izjūtat riebumu pret citu cilvēku rīcību? Neaizmirstiet, ka esat daļa no cilvēces, ka jums vajadzētu to 

mīlēt un piedot, bet ne noraidīt, jo tas būtu tas pats, kas just riebumu pret sevi. Viss, ko jūs redzat savā 

tuvākajā, lielākā vai mazākā mērā piemīt arī jums pašiem. Tāpēc es vēlos, lai jūs iemācītos izprast savu 

iekšējo "es", lai jūs varētu iepazīt savu garīgo un morālo seju. Šādā veidā jūs zināsiet, kā spriest par sevi, 

un jums būs tiesības skatīties uz citiem. 

42 Nemeklējiet kļūdas savos līdzcilvēkos; pietiek ar tiem, kas jums ir. 

43 Neaizvainojieties, kad Es šādi uz jums runāju, saprotiet, ka Mani mācības vārdi nav domāti ne 

taisnajiem, ne svētajiem, jo tiem Es runātu pavisam citādi. Es jums dodu Savu pestījošo mācību, lai glābtu 

grēciniekus, un dodu to caur grēcīgām lūpām. 

44 Es nāku glābt jūs, cilvēce, jo pat gaiss, ko jūs elpojat, ir slims. Bet Es saku šai zemei, kas ir bijusi 

mājvieta un patvērums Maniem bērniem, ka, ja viņi ar saviem pārkāpumiem to ir pazemojuši, tad viņiem 

pašiem būs jāatlīdzina pēdējais grēks pret to. 

45 Apzinieties, ka cilvēcei ir vajadzīga liela pamācība, lai uzvarētu visos pārbaudījumos, kas to 

piemeklē. Tagad ir tas lielais laiks, ko pravieši ir pareģojuši un gaišredzīgie redzējuši, kad cilvēka sāpes 

sasniegs savu kulmināciju un kad Tēva žēlastība izlies gaismu pār visiem cilvēkiem - laiks, kas iezīmēs 

ļaunuma beigas un labā sākumu uz zemes. 

46 Ak, tauta! Kad jūs būsiet gatavi nest dziedinošo balzāmu un miera vēsti tiem, kas cieš? Es 

joprojām neatrodu jūsu sirdīs patiesu mīlestību, joprojām jūs sevi nosodāt ik uz soļa, jo nemīlat cits citu. 

47 Vai jūs nedomājat, ka, ja es gribētu, es varētu parādīt katram no jums jūsu kļūdas? Bet es jums 

saku arī to, ka, ja es jūs šādā veidā atmaskotu, es vairs nebūtu jūsu Skolotājs. Bet, ja Viņš, kas zina visu, 

kas patiešām tevi pazīst, kas zina tavas domas, netiesā tevi citu klātbūtnē un neizstāsta tevi publiski, tad 

kāpēc ir tādi, kas spītīgi uzstāj, lai ievainotu sirdis, sagrautu laimi un tiesātu citu cilvēku dzīves? 

48 Šodien jūs joprojām esat Mani bērni mācekļi, un patiesi, Es jums saku, Es jūs nesauksim par 

mācekļiem un neuzticēšu jums Savu Darbu, kamēr jūs vairs nespēsiet radīt ciešanas savam tuvākajam, bet 

sajutīsiet pamudinājumu atvieglot visas sāpes. Kad jūs beidzot sajutīsiet savā sirdī cietušo sāpes, lai jūsu 

vārdi un darbi nosusinātu viņu asaras? Jūs joprojām esat pārāk nenobrieduši aktīvai labdarībai. Jūsu 

līdzjūtība nav liela, tāpat kā jūsu piedošana. 

49 Kad tev ir žēl par paralītiķi, kas guļ grāvī, un tu jūties spiests ienest viņu savā mājā, tu vispirms 

izpēti viņa dzīvi, jo tu saki, ka nezini, kas viņš ir. 

Vai jūs esat tie, kas nemitīgi klausījās manos mācības vārdos? Tad jums jāapzinās, ka, neskatoties uz 

jūsu traipiem, Es tikai meklēju jūsu brūces, lai tās dziedinātu ar savu mīlestību. 

Ja jums ir vēlēšanās piederēt pie maniem sējējiem, jums ir jāzina un jāpiemīt labestībai piemītošajam 

spēkam. Žēlsirdības spēks un brīnumi, ko dara sirds, ir tikai un vienīgi tas, ka jūtam vai dalāmies citu 

cilvēku ciešanās. 

50 Mīļotie mācekļi: Norādījumi, ko jūs saņemat no Manis, no stundas uz stundu jums kļūst arvien 

skaidrāki. Šī gaisma sāka izpausties 1866. gadā gaismas dzirkstelēs. Bet tagad, Manas parādīšanās pēdējos 

gados, jūs sasniedz nevis dzirksteles, bet gan gaisma visā tās pilnībā. 

Ar 1950. gadu Mana Vārda izpausme šādā formā beigsies, bet mācības turpināsies. Jo pēc tam, ja jūs 

iegremdēsieties Manā Darbā, jūs atklāsiet dievišķo būtību, par kuru Es jums tik bieži esmu runājis, un 

izbaudīsiet tās garšu. 

51 Es gribu, lai jūs ne tikai liecinātu, ka esat Mani dzirdējuši, bet lai jūs kļūtu par Maniem praviešiem 

un norādītu uz garīguma laiku, kad jūs pildīsiet savu misiju. Tad nākamās paaudzes dosies pa jūsu 

mīlestības un labās gribas pēdām un ar stingru soli staigās pa drošu ceļu. 
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52 Pašlaik savā ceļā sastopaties ar ērkšķainiem krūmiem, un jūs sastapsiet vēl vairāk šķēršļu un 

ērkšķu. Bet jūsu labdarība nedrīkst ļaut jums novirzīties no ceļa, lai rītdienas ļaužu pūļi atrastu ceļu 

attīrītu. 

53 Jūs zināt, ka labestība, gaisma un patiesība visos laikos ir sastapušās ar pretestību cilvēku sirdīs. 

Tomēr, ticiet Man, Es bieži esmu jums teicis, ka tumsa neuzvarēs, jo gaisma būs tā, kas triumfēs. 

54 Pašlaik cilvēce attīrās, tās ciešanu kauss nomazgās tās traipus, lai tā varētu iznākt šķīsta pēc 

izpirkšanas. Jo garīgā miera un taisnīguma valstība tuvojas cilvēcei. 

55 Vai jūs neredzat, kā pamazām atslābst fanātisma un elkdievības važas, kas saista cilvēkus? Iemesls 

ir tāds, ka es esmu atnācis, lai viņus atbrīvotu. Vēlāk Mana gaisma sasniegs cilvēkus Vārda veidā, un jūs 

redzēsiet, kā tā liks tiem trīcēt, neraugoties uz savu vienkāršību, un kā tā savā mīlestības pilnajā veidā spēs 

satricināt akmens sirdis, līdz liks tām izliet kristāliskos nožēlas, piedošanas un mīlestības ūdeņus. 

56 Neraudiet, mācekļi, un vēl dažas dienas jūs Mani nedzirdēsiet, un vēl daži medus pilieni no Mana 

Vārda izlietā medus nokritīs uz jūsu ciešanām. Pa to laiku sagatavojieties, lai pēc Manas aiziešanas jūs 

varētu sajust Manu klātbūtni. 

57 Tagad ir pārdomu laiks, kad jums ir jāseko līdzi un jālūdzas, lai sadzirdētu Dieva balsi. 

58 Reizēm jūs Man jautājat: "Kungs, kas varētu pamodināt visu cilvēci, lai tā paceltu savu garu pie 

Tevis un sajustu Tavu Klātbūtni?" Bet Es jums saku: neuztraucieties, Mans Gars viņus jau vajā, lai viņi 

pamostos. Jūs nevarat pilnībā apzināties Manus darbus, tāpēc jūs neesat atklājuši to atmodu, ko redzu tikai 

Es. 

59 Visi gaida jaunas dienas gaismu, miera rītausmu, kas būs labāka laikmeta sākums. Ieslodzītie gaida 

atbrīvošanas dienu, slimie cer uz izārstēšanu, kas atjaunos viņu veselību, spēku un dzīves prieku. 

60 Laimīgi ir tie, kas prot gaidīt līdz pēdējam brīdim, jo tas, ko viņi ir zaudējuši, viņiem tiks atdots ar 

procentiem. Es svētīju šo gaidīšanu, jo tā ir ticības apliecinājums Man. 

61 Šodien jūs nesaprotat daudzus no maniem vārdiem, bet pienāks laiks, kad jūsu prātos iedegsies 

gaisma un jūs sapratīsiet katras manas mācības nozīmi. 

62 Mani apustuļi Otrajā Laikā daudzus no maniem vārdiem nesaprata brīdī, kad tos dzirdēja. Tomēr 

pēc manas aizbraukšanas, kad viņi pievērsās studijām un pārdomām, viņi sajuta, kā viņu prātos uzplaukst 

dievišķā gaisma, un viņi ar vislielāko skaidrību ieraudzīja visu, kas līdz tam viņiem bija necaurredzams 

noslēpums. 

63 Līdz šim, kad esat Mani dzirdējuši, jūs tikai virspusēji uztvērāt Manu Vārdu. Un ko jūs tajā esat 

atradis? Komforts, balzāms, glāsts. Vēlāk, kad jūsu čūlas un brūces būs sadzijušas un jūs lūgsiet nevis 

balzāmu savām sāpēm, bet gudrību, lai mierinātu savu tuvāko, jūs būsiet sākuši izprast manas mācības 

nozīmi. 

64 Es redzu, ka jūs lūdzaties par pasauli, un es saņemu aizlūgšanu no jūsu sirds. Pienāks diena, kad 

jūs ne tikai lūgsieties par šīm tautām, bet arī meklēsiet tās, lai nestu tām Mana Vārda mīlestības vēsti. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 287 
1 Mana Gara balss, kas skan jūsu sirdsapziņā, ir kā zvana zvans, kas aicina cilvēci uz sapratni. 

2 Garīgās gudrības grāmata gaida atvērta, kad pie tās nāks lielais pūlis, lielais svētceļnieku pulks, lai 

remdētu savas slāpes pēc gaismas. 

3 Nogaršojiet, nobaudiet manu Vārdu, no kura būtības plūst saldums, gudrība, balzāms un miers. 

4 Es saku cilvēkam, ka viņš pats sev ir nezināmais, jo viņš nav iedziļinājies savā iekšējā būtībā, jo 

viņš nezina savu noslēpumu, jo viņš nepazīst savas būtības kodolu. Bet šajā laikā Es viņam iemācīšu tās 

Grāmatas saturu, kas tik ilgi bija slēgta un kurā glabājas visi noslēpumi, par kuriem Es jums jau apsolīju 

Otrajā Laikā izskaidrot tos caur Mana Gara gaismu. 

5 Tagad ir laiks, kad jūs patiešām iepazīstat sevi un iedziļināties savā dvēselē. Tad jūs varēsiet teikt, 

ka sākat apzināties, kas esat. 

6 Cilvēks beidzot uzzinās savu izcelsmi, savu likteni, savu misiju, savas dāvanas un visu to 

bezgalīgo un mūžīgo dzīvību, kas dzīvo un plūst viņa apkārtnē. Viņš vairs nespēs aizvainot savu tuvāko, 

viņš vairs neaizvainosies aizvainot savu līdzcilvēku eksistenci, kā arī neuzdrošināsies profanēt neko no tā, 

kas viņu ieskauj, jo viņš būs sapratis, ka viss ir svēts. Viņš sapratīs, ko viņa dvēsele satur un slēpj sevī, un 

tikai tad viņam būs skaidrs priekšstats un dziļa ticība, ka, tā kā dvēsele ir brīnišķīga, tad arī mājām, ko 

Tēvs tai ir atvēlējis mūžībā, jābūt brīnišķīgām. 

7 Jūs Man jautājat, kāpēc Es jums visu neatklāju jau no paša sākuma, lai jums nebūtu klupšanas, 

kļūdu un kritienu. Bet es jums saku: Jūs nebūtu varējuši saprast Manas atklāsmes, kamēr jums trūka 

garīgās attīstības un pilnveidošanās. Tolaik jums pietika ar zināšanām par Manu Likumu kā taisnu ceļu, 

kam bija jānoved jūs pie neizsmeļamās gudrības un mūžīgās atklāsmes avota. Savu gudrību Es esmu 

mācījis laika gaitā, Laikmetu gaitā, jo tā ir tik liela, ka jūs to nevarētu uzzināt vienā mirklī. 

8 Manā rīcībā ir visi līdzekļi, lai neviens no maniem bērniem nepaliktu bez manas gudrības 

mantojuma, jo es esmu Dzīvība, Spēks un Taisnīgums. Jūsu garīgā dvēsele ir radusies no Manis, tāpat kā 

visas dzīves pasaules un ķermeņi, kas jums nepieciešami jūsu attīstības un garīgās pilnveidošanās ceļam, 

nāk no Manis. 

9 Cilvēks var krist un iegrimt tumsā, un tāpēc jūtas attālināts no Manis. Iespējams, viņš uzskata, ka, 

kad viņš nomirst, viss viņam ir beidzies. Taču Man neviens nemirst, neviens netiek pazaudēts. 

10 Cik daudz ir tādu, kas pasaulē tika uzskatīti par samaitātiem, bet šodien ir pilni gaismas! Cik 

daudzi, kas atstājuši savu grēku, netikumu un noziegumu traipus, jau ir sasnieguši savu šķīstīšanos! 

11 Jūs Man jautājat: "Kāpēc tas ir tik tālu un dvēseles ceļš ir tik pilns pārbaudījumu?" Jo svētlaime, ko 

tā baudīs pilnīgajā valstībā, kas to gaida un kas tai jāsasniedz, pateicoties tās nopelniem, ir ļoti liela. 

12 Pirmie cilvēki - tie, kas bija cilvēces priekšteči, - uz laiku saglabāja iespaidu, ko viņu dvēseles 

paņēma līdzi no "garīgās ielejas" - skaistuma, miera un svētlaimes iespaidu, kas viņos saglabājās tik ilgi, 

kamēr viņu dzīvē neparādījās miesas kaislības un arī cīņa par izdzīvošanu. Bet man jums jāsaka, ka šo 

cilvēku dvēsele, lai gan nāca no gaismas pasaules, nenāca no augstākajām mājām - tām, kurās jūs varat 

nokļūt tikai ar nopelniem. Tomēr nevainības, miera, labklājības un veselības stāvoklis, ko šīs dvēseles 

saglabāja savos pirmajos soļos, bija neaizmirstams kā gaismas laiks, kura liecību viņi nodeva saviem 

bērniem un viņi saviem pēcnācējiem. 

13 Cilvēku materializētais prāts, nesaprotot šīs liecības patieso nozīmi, galu galā uzskatīja, ka 

paradīze, kurā dzīvoja pirmie cilvēki, bija zemes paradīze, nesaprotot, ka tas bija šo radību garīgais 

stāvoklis. 

14 Vai jums ir kāds priekšstats par garīgajām mājām, ko atstājāt, lai ierastos uz zemes? "Nē, 

Skolotāj," jūs Man sakāt, "mēs neko nenojaušam un neko neatceramies. 

15 Jā, cilvēki, ir pagājis tik ilgs laiks, kopš jūs esat aizgājuši no šķīstības un nevainības, ka jūs pat 

nespējat iedomāties šo miera un labklājības stāvokli. Bet tagad, kad esat apmācīti dzirdēt Gara balsi un 

saņemt no Viņa atklāsmes, jums ir pieejams ceļš, kas tos, kuri vēršas pie Manis, ved uz apsolīto Valstību. 

Tā nav tā miera paradīze, no kuras aizgāja "pirmie", bet tā ir bezgalīgā gara pasaule, gudrības pasaule, 

patiesas garīgās svētlaimes paradīze, mīlestības un pilnības paradīze. 

16 Ja, lai ceļotu no viena zemes kontinenta uz otru, jums ir jāšķērso daudzi augsti un zemi kalni, jūras, 

tautas, pilsētas un valstis, līdz sasniegsiet sava ceļojuma mērķi, atcerieties, ka, lai sasniegtu Apsolīto zemi, 
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jums arī būs ilgi jāceļo, lai garajā ceļā gūtu pieredzi, zināšanas, attīstītos un pilnveidotos dvēsele. Tas būs 

dzīvības koka auglis, ko jūs beidzot baudīsiet pēc ilgām cīņām un raudāšanas, lai to sasniegtu. 

17 Nāciet pie Skolotāja, mācekļi. Jūs, avis, tuvojieties savam ganam. 

18 Skolotājs ir viens, mācekļu ir daudz, bet mana mācība, kas ir tikai viena, ir domāta visiem. 

19 Es jūs meklēju ar bezgalīgu mīlestību. Es jūsu dvēselē esmu ielicis tik daudz žēlastības un tik 

daudz dāvanu, ka nevēlos zaudēt pat vienu no saviem bērniem. Tu esi daļa no Mana Gara, tu esi kaut kas 

no Manas Būtības - vai Viņš var būt ļauns, kas meklē tevi ar tādu dedzību un mīlestību? 

20 Ikreiz, kad Es nāku, lai jums dotu Savu Vārdu, Es atrodu "pēdējos" starp ļaudīm; tie ir tie, kas 

visvairāk lūdz Mani savā sirdī. Taču es esmu viņiem patīkams un vienmēr atbildu uz viņu jautājumiem. 

Šodien tie, kas ir nākuši pēdējie, jautā Man, kāds ir Manas atgriešanās mērķis, un Es atbildu, ka mērķis ir 

dot cilvēkam iespēju caur sevi atgriezties savā sākotnējā tīrībā. 

21 Ja sākumā viņam tika dots tiekties pēc dzīves atziņas un dota brīvība darboties, tad šodien, kad 

viņa dvēsele var mirdzēt kā nekad agrāk ar sava gara gaismu un viņa pieredze ir ļoti liela, viņš atkal dzird 

mīlošo un tomēr taisnības prasošo balsi tā Tēva, kurš viņam sacīja: "Augiet, vairojieties un pakļaujiet 

zemi!" Bet tagad tas viņam saka: "Atgriezies pie Manis ar saviem nopelniem." 

22 Caur nopelniem, pūlēm un upuriem cilvēkam ir jāatgriežas paradīzē, kuru viņš atstājis, lai apgūtu 

daudzus noslēpumus, lai cīņā, sāpēs, darbā, savā attīstībā kļūtu par cienīgu Dieva bērnu - paradīzē, kurā 

viņam ir jāatgriežas, lai nekad vairs no tās neatstātu. 

23 Saprotiet: lai šī cilvēce iegūtu patiesas zināšanas par atgriešanos pie tīrā un augstā, cilvēku prātos 

un dvēselēs notiks cīņa, satricinājums un apjukums. Mana skaidrā, mīlestības pilnā un pārliecinošā mācība 

parādīs pasaulei gaismas pilno atgriešanās ceļu, un cilvēki viens pēc otra nāks pie Manis. Bet vairs ne 

grēku nastas smaguma apgrūtināti, bet ar skatu, kas vērsts debesīs, ar ticību sirdī un mīlestības krustu uz 

pleciem. 

24 Durvis būs atvērtas, un mans mīlestības pilnais gars būs gatavs ievilkt dvēseli savā dievišķajā 

klēpī, no kura šī dvēsele nekad vairs neatdalīsies. 

25 Jūs, cilvēki: Ja jūsu dzīvē visu rīcību vadītu tikai instinkts, jūsu Tēvam nebūtu bijis jums jāatklāj 

savs likums un nebūtu nācis Glābējs, lai jūs glābtu. Taču jūs neesat atkarīgi no instinkta, jūsu rīcību 

nosaka augstāki spēki, un šie spēki ir garīgajā dvēselē. 

26 Dvēselei ir gribas brīvība, ar kuras palīdzību tai ir jāiegūst nopelni, lai sasniegtu pestīšanu. 

27 Kurš vada, orientē vai konsultē dvēseli tās brīvajā attīstības ceļā, lai tā atšķirtu atļauto no neatļautā 

un tādējādi nenonāktu maldos? sirdsapziņa. 

28 Apziņa ir dievišķā dzirksts, tā ir augstāka gaisma un spēks, kas palīdz cilvēkam nedarīt grēku. 

Kāds būtu cilvēka nopelns, ja sirdsapziņai piemistu materiālais spēks, kas piespiestu viņu palikt labajā? Es 

gribu, lai jūs zinātu, ka nopelns ir klausīties šajā balsī, pārliecināt sevi, ka tā nekad nemelo un nekļūdās, ko 

tā iesaka, un uzticīgi sekot tās norādījumiem. Kā jūs noteikti saprotat, lai spētu skaidri dzirdēt šo balsi, ir 

nepieciešama apmācība un koncentrēšanās uz sevi. Kurš no jums šobrīd praktizē šo paklausību? Atbildiet 

paši. 

29 Cilvēkā vienmēr ir izpaudusies sirdsapziņa, taču cilvēks nav sasniedzis nepieciešamo attīstību, lai 

visa viņa dzīve būtu šīs gaismas vadīta. Viņam ir vajadzīgi likumi, instrukcijas, noteikumi, reliģijas un 

padomi. 

30 Kad cilvēki sāks komunicēt ar savu garu un tā vietā, lai meklētu garīgo ārējā, meklēs to savā 

iekšējā būtībā, viņi spēs sadzirdēt maigo, pārliecinošo, gudro un taisnīgo balsi, kas viņos vienmēr ir bijusi 

dzīva, viņiem pašiem to neuzklausot, un viņi sapratīs, ka garā ir Dieva klātbūtne, ka viņš ir patiesais 

starpnieks, caur kuru cilvēkam jāsazinās ar savu Tēvu un Radītāju. 

31 Pirmais solis ceļā uz cilvēka atjaunotni, lai sasniegtu garīgu pacēlumu, ir žēlsirdība. Žēlsirdība pret 

dvēseli, žēlsirdība pret miesu, žēlsirdība pret tuvāko. Taču man jums jāsaka, ka šī sajūta nav pareizi 

interpretēta: žēlsirdība ir vārds, ko jūs piešķirat noteiktām darbībām, kuras veicat un kuru pamatā vairumā 

gadījumu nav līdzjūtības vai patiesa nodoma atvieglot kādas vajadzības. 

32 Jūsu cilvēciskās jūtas joprojām ir tālu no realitātes. Tāpēc jums vienmēr jāpatur prātā Jēzus vārdi 

un darbi pasaulē kā dzīvs un patiess žēlsirdības piemērs. 



U 287 

63 

33 Kas notiks ar dvēseli, ja tā patieso žēlsirdību ir aprausi ar formām, kas satur tikai liekulību? Tās 

atmoda būs ļoti bēdīga dienā, kad tā saskarsies ar savu sirdsapziņu un sadzirdēs šo taisnīgumu mīlošo un 

nepielūdzamo balsi. 

34 Kā var gaidīt, ka tautas samierināsies, valdnieki vienosies un kari beigsies, ja cilvēki ir kurli pret 

katru sirdsapziņas balsi? 

35 Cik viegli cilvēkiem būs saprast vienam otru, kad viņi kļūs klusāki sevī un sadzirdēs sava augstākā 

saprāta balsi, tā tiesneša balsi, kuru viņi nevēlas dzirdēt, jo zina, ka viņš viņiem pavēl rīkoties pilnīgi 

pretēji tam, ko viņi dara. 

36 Turklāt es varu jums teikt, ka, ja jūs neesat bijuši gatavi ieklausīties savas sirdsapziņas diktātā, jūs 

neesat bijuši paklausīgi un gatavi praktizēt manu mācību. Jūs to atzīstat teorētiski, bet nepielietojat praksē. 

Jūs tam piedēvējat dievišķu būtību - sakāt, ka Kristus bija ļoti dižens un ka Viņa mācība ir perfekta. Bet 

neviens nevēlas būt tikpat liels kā Skolotājs, neviens nevēlas pietuvoties Viņam, tiešām ņemot Viņu par 

piemēru. Bet jums jāzina, ka es atnācu ne tikai tādēļ, lai jūs zinātu, ka es esmu liels, bet arī tādēļ, lai jūs 

visi tādi būtu. 

37 Cilvēks vēlas sasniegt pestīšanu, nepazīstot savu garīgo dabu, un tas nav iespējams. 

38 Kāda jēga no tā, ka daudzi tic dzīvei pēc šīs dzīves, ja viņi netērē savu eksistenci, lai iegūtu 

nopelnus mūžībai? Visa viņu ticība aprobežojas ar to, ka viņu dvēsele pēc nāves dosies uz pēcnāves dzīvi, 

un viņi gaida līdz pēdējam brīdim, kad varēs atgūt visu izšķērdēto laiku un izdzēst visus savus traipus ar 

nožēlas aktu. 

39 Tā ir bēdīga kļūda, jo pārkāpumus var labot tikai ar darbiem, kas pieņem, ka cilvēks ir paklausījis 

sirdsapziņas pārmetumiem un ka ir pietiekami daudz laika, lai izpirktu izdarītos grēkus. Runājot par grēku 

nožēlu tajos, kas drīz pāries garīgajā, es jums saku, ka maz ir tādu, kas šajā stundā raud par ļaunumu, ko 

viņi ir nodarījuši, un ka viņus drīzāk satrauc bailes no soda, no nosodījuma vai nolādējuma, kā viņi to 

iedomājas. 

40 Vai jums trūkst mācības, kas jūs sīki uzrunātu, sagatavotu un atvērtu jūsu acis gaismai, kā Es to 

daru caur Savu Vārdu? 

41 Apzinieties, cik nepieciešams ir izplatīt šo vēsti visā pasaulē. Šādi rīkojoties, jūs darītu patiesu 

žēlsirdības darbu saviem līdzcilvēkiem. 

42 Noņemiet cilvēkiem maldīgo priekšstatu par garīgajām mācībām, it kā tās būtu balstītas uz 

nezināšanu, maldināšanu un krāpšanu. Parādiet manu mācību visā tās tīrībā un cildenumā, lai tā 

izšķīdinātu nezināšanu, fanātismu un nocietinātību, kas neļauj cilvēkiem domāt par savu garīgo Es, no 

kura viņi ir atņēmuši jebkādu rīcības brīvību. 

43 Jūs dzīvojat bailēs no garīgā un nedomājat, ka drīz būsiet tikai gars. Taču ne vienmēr pie savas 

nezināšanas esat vainīgi jūs, bet gan tie, kas jūs vada. 

44 Tās ir padarījušas būtisko vērtību jēgu jums nesaprotamu, līdz pat tam, ka ticat, ka patiesība ir 

pretrunā patiesībai. 

45 Vai jūs dažkārt neizmantojat materiālus priekšmetus tā, it kā tie būtu dievišķi? Vai jūs nepiedēvējat 

mūžīgu vērtību ātrbojīgām precēm? Jūs domājat, ka esat sapratuši Kristu, bet jūs Viņu pat nepazīstat. 

46 Vai es esmu jums devis pierādījumus par savu varenību, izmantojot bagātības vai zemes 

īpašumus? Jēzus nāca bez materiālām bagātībām, Viņš parādīja sevi pasaulē vislielākajā nabadzībā. Viņš 

bija dižens ar saviem darbiem, ar savu vārdu, ar savu mācību, bet ne ar savu ārējo izskatu. 

47 Kāpēc man būtu jāizmanto zemes labumi, ja Tēvs tos ir radījis cilvēkiem? Kas man varētu būt 

vajadzīgs no šīs dabas, jo tā barojas no Manis? 

48 Es atnācu, lai parādītu jums dzīves skaistumu, kas ir augstāka par cilvēcisko, lai iedvesmotu jūs 

augstiem darbiem, lai iemācītu jums vārdu, kas atmodina mīlestību, lai apsolītu jums vēl nebijušu laimi, 

kas sagaida dvēseli, kura ir spējusi uzkāpt upura, ticības un mīlestības kalnā. 

49 To visu jūs uzzināsiet no manas mācības, lai jūs beidzot saprastu, ka tieši jūsu labie darbi ir tie, kas 

jūsu dvēseli tuvina patiesajai svētlaimei. 

50 Kad pirmā nodarbība būs izprasta un ievērota, tā sniegs jums garšīgu augli, kas mudinās jūs spert 

nākamo soli. 

51 Šodien pasaulē sākas jauns posms, kurā cilvēks tieksies pēc lielākas domas brīvības, kurā viņš 

cīnīsies, lai pārrautu verdzības ķēdes, ko viņa gars ir vilcis līdzi. Tas ir laiks, kad jūs redzēsiet, kā tautas 
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pārvarēs fanātisma barjeras savā vēlmē pēc garīgās barības un patiesas gaismas, un es jums saku, ka 

neviens, kas kaut uz mirkli izjutīs laimi, sajūtoties brīvs domāt, pētīt un rīkoties, nekad vairs brīvprātīgi 

neatgriezīsies savā cietumā. Tagad viņa acis ir ieraudzījušas gaismu, un viņa gars ir sajūsmināts dievišķo 

atklāsmju priekšā. 

52 Cilvēki, pirms pasaulē beigsies kari, mans mīlestības likums skars visas dvēseles, kaut arī jūs vēl 

nevarat zināt, kādā veidā. 

53 Šī garīgās gaismas vēsts arī sasniegs cilvēkus, bet tas notiks tikai tad, kad jūs būsiet stipri. Neviens 

neuzdrošināsies teikt, ka šis darbs ir patiesība, ja nebūs par to pārliecināts, jo tad neviens jums neticēs. Bet, 

ja jūsu ticība ir absolūta un pārliecība patiesa, tad neviens nespēs jūs atturēt nest Labo vēsti visām sirdīm. 

54 Jūs, cilvēku bērni: jūs vienmēr esat jutuši, ka pastāv neredzamas būtnes, kas peld telpā, kas dažkārt 

tuvojas jums, kas jūs ieskauj, un, domājot, ka tās varētu būt dvēseles, kas cieš, jūs esat centušies kaut ko 

darīt viņu labā. Nodoms ir bijis labs, bet jums vienmēr ir trūcis zināšanu, lai šo žēlsirdību padarītu 

efektīvu. Līdz šim jūs nezinājāt pareizo veidu, kā iedegt gaismu būtnēs, kuras ir apjukušas vai kuras moka 

nožēla. 

55 Jūs esat piedāvājuši viņiem nozīmīgas ceremonijas un dāvanas, un, lai gan jums ir izdevies 

nomierināt viņu sirdis, viņi neko nav saņēmuši, jo tas, kas pieder pasaulei, vairs nepieder viņiem un vairs 

nesasniedz viņus. Šīs būtnes tiecas pēc garīgas līdzjūtības, mierinājuma, mīlestības, sapratnes. Bet kā jūs 

varat piedāvāt viņiem garīgu palīdzību? Mans Vārds arī paskaidro jums, kā izrādīt žēlsirdību tiem, kurus 

jūs pat neredzat. 

56 Ja jūs patiešām vēlaties darīt kaut ko labu saviem garīgajiem brāļiem un māsām un tajā pašā laikā 

atbrīvoties no viņu sliktās ietekmes, jums ir jālūdz par viņiem ar sirsnīgu, līdzjūtības un pacilājošu domu 

pilnu lūgšanu. Ja jūtat, ka tie kaut kādā veidā izpaužas jūsu cilvēka dzīvē, rādiet viņiem labus piemērus un 

labus darbus, lai viņi varētu saņemt gaismu savām dvēselēm. Dodiet viņiem iespēju redzēt, kā jūs 

dziedināt slimos, kā jūs piedodat tam, kurš jūs ir aizvainojis, kā jūsu prātā mirdz cēlas idejas, kā no jūsu 

lūpām skan tikai labi vārdi. 

57 Kādi uzdevumi jums ir jāizpilda viņiem un viņiem jums? Kādus parādus jūs esat viens otram 

uzņēmušies? Jūs nezināt, bet patiesi es jums saku, tas nav nejaušība, kas liek tos ceļā vīriešiem, vienmēr ir 

iemesls, kad viņi tuvojas saviem cilvēku brāļiem un māsām. 

58 Jūsu dvēselei būs ļoti patīkami, ja, ierodoties "garīgajā ielejā", viņi jūs uzņems un izrādīs jums 

pateicību par izrādīto žēlastību. Jūsu prieks būs liels, kad redzēsiet tos caurstrāvotus ar gaismu. Bet cik 

bēdīgi būtu, kad tu sastaptu šo apjukuma aptumšo būtņu leģionu un zinātu, ka viņi no tevis gaidīja 

mīlestības darbu, bet tu viņiem to nedāvāji. Vai, pārdomājot šo atbildību, jūs esat gatavi pielietot 

zināšanas, ko Es jums dodu šajā mācībā? Apzinieties, ka tajā Es nekādā veidā neļauju jums materializēt šīs 

būtnes, gluži otrādi, Es iedvesmoju jūs, kā jūs vedat šīs būtnes uz garīgumu, piedāvājot tām tikumīgas un 

tīras dzīves piemēru, un ar savām lūgšanām, kuru domām un idejām ir jāiededzina gaisma to uztverē, jūs 

novēršat viņu apjukumu un tumsu. 

59 Jēkabs savā sapnī atklāja jums, ka pastāv garīgās kāpnes, pa kurām būtnes nepārtraukti kāpj un 

nolaižas. Kas ir sapratis tās saturu? Kas ir interpretējis tās noslēpumu? Tā tēla nozīmē, ko redzēja 

patriarhs, ir ietverta dvēseļu attīstība, garīgo būtņu nemitīga pārtapšana cilvēciskās būtnēs, būtņu 

gandarīšana un izpirkšana, Dieva komunikācija ar cilvēku un dialogs starp gariem. 

60 Ir nepieciešams, lai jūs atpazītu šo vēstījumu, lai jūs varētu pareizi interpretēt iepriekšējo laiku 

atklāsmes. 

61 Apzinieties, cik daudz laika periodu ir jāpaiet, lai dvēseles sasniegtu manu mācību būtību. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 288 
1 Es nāku uz jūsu sirdi, jo tā ir mans svētnīca. Mans Vārds sagatavo jūs dienas darbam, kas jums 

jāveic. Šī sagatavošanās ir garīga un saskan ar misiju, ko jūs veiksiet. 

2 Pirmajā laikā, kad tauta jau bija gatava pamest nebrīves Ēģipti un doties cauri tuksnesim uz 

Apsolīto zemi, viņi visu bija paredzējuši un sagatavojuši. Viņi bija sagatavojuši spieķi, sandales un ceļa 

saišķi, lai ceļojuma laikā viņiem nekā netrūktu. 

3 Tāpat arī jums tagad ir jāveic piesardzības pasākumi un jāsagatavojas, lai "tuksneša šķērsošanas" 

laikā jums nekas netrūktu. 

4 Taču neaizmirstiet, ka šie cilvēki ne tikai sagādāja sev pārtiku garajam ceļojumam, bet arī atcerējās 

lūgties, nožēlot grēkus, lai attīrītos un apņēmās vienmēr palikt vienoti un veidot vienu ģimeni. Ja jūs 

vēlaties zināt, kāpēc šī tauta, neraugoties uz daudzajiem pārbaudījumiem un nelaimēm, spēja ieiet 

Apsolītajā zemē, es jums saku, ka tas bija pateicoties viņu ticībai, lūgšanai un vienotībai. 

5 Šī garīgā sēkla ir jūsu vidū.  Kādēļ gan jums nevajadzētu ņemt šo piemēru par paraugu, lai 

sasniegtu jauno mērķi? 

6 Jūs labi zināt, ka jūs gaida nevis smilšains tuksnesis, bet gan cilvēce. Jūs nemeklēsiet zemi uz 

zemes virsas, bet gan gara tēvzemi, kas atrodas ārpus cilvēka. 

7 Patiesi, patiesi Es jums saku: "Izraēla" no jauna celsies, lai būtu kā lāpa cilvēces vidū. 

8 Šobrīd es jūs modinu, lai jūs zinātu, ka esat mani bērni, ka esat daļa no miera, gaismas un 

garīguma tautas. 

9 Ļaujiet savai sirdij sajust visu, kas kustina vai moka cilvēci. Lūdzieties par visu mieru, lai jūsu 

domas spīdētu citu prātos. Es jau iepriekš svētīju tos, kuri pilda savu uzdevumu mīlēt un kalpot saviem 

līdzcilvēkiem. 

10 Es vēlos, lai jūsu klātbūtne tiktu izmantota, lai nestu mieru, mierinātu, palīdzētu svētīt jūsu 

līdzcilvēkus. 

11 Šodien jūs joprojām esat mācekļi, saskaroties ar manu mācību, un jūs biedē cīņa, kad redzat, kā ir 

izplatījušās sāpes, netikumība, posts un egoisms. Brīžos, kad jūsu sirdsapziņa pieprasa no jums garīgu 

piepildījumu, darbu un aktivitāti, un jūsu sirds bailīgi jautā: "Ko man darīt tik liela haosa priekšā?" 

Cilvēki, kāpēc jūs baidāties un kāpēc šaubāties? Atzīstiet, kā mans Vārds jūs sagatavo, kā dzīve jums 

nemitīgi māca praktiskas mācības, kā arī to, ka cīņa un pārbaudījumi sniedz jums absolūti nepieciešamo 

noturību darbam, kas jūs gaida. 

12 Es jūs nesūtīšu pildīt uzdevumu, kuram jūs neesat pietiekami spējīgi. Es turpināšu jūs mācīt, un, 

kad būsiet stipri, es jums sacīšu: "Ņemiet krustu un ejiet manās pēdās."  Līdz tam laikam, ja jūs varat tikai 

lūgt, lūdzieties par saviem līdzcilvēkiem. Ja jūs zināt, kā dziedināt slimos, sniedziet viņiem šo 

mierinājumu. Ja jums ir vēlme uzlabot savu morāli, dariet to. Bet dariet kaut ko savas dvēseles labā, kas 

kalpos kā sagatavošanās brīdim, kad dosieties ceļā un uzņemsieties savu krustu. 

13 Šodien, tā kā jūs vēl neesat veltījušies savai garīgajai misijai, bet tomēr vēlaties kaut ko darīt 

tuvākā labā, es jums iesaku lūgties, lai jūs iepazītu spēku un spēku, kas piemīt lūgšanai. Jūs sasniegsiet šo 

gaismu vēl pirms cīņas sākuma. 

14 Tie, kas ir iedvesmoti lūgšanā, ir neuzvarami pārbaudījumos un dara brīnumus saviem 

līdzcilvēkiem. 

15 Es gribu, lai šie cilvēki, kurus Es esmu padziļināti mācījis, spētu praktizēt perfektu lūgšanu - to, 

kas viņus savieno ar garīgo Valstību, lai vēlāk viņi mācītu saviem līdzcilvēkiem lūgties, izskaidrotu 

viņiem un norādītu viņiem uz visu, ko viņi savā ceļā ir guvuši pieredzē. 

16 Kādēļ ierobežot savu domu pasauli ar zemes apli, ja jums ir atvērta gaismas pasaule, kas atrodas 

ārpus materiālās pasaules? Kāpēc pakļaut dvēseli cilvēka dzīvei, ja tev ir pieejama bezgalīga telpa, kas 

atrodas ārpus tava redzesloka un prāta? 

17 Šīs domu un dvēseles pasaules ir neizmantotas, jo jūs negribējāt tās sasniegt, jo nezinājāt, kā lūgt. 

18 Domas un gars, apvienoti lūgšanā, rada cilvēkā spēku, kas pārspēj jebkuru cilvēka spēku. 

19 Lūgšanā vājais tiek stiprināts, bailīgais tiek piepildīts ar drosmi, nezinātājs tiek apgaismots, 

bailīgais kļūst nesavtīgs. 
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20 Kad gars spēj harmoniski sadarboties ar prātu, lai sasniegtu patiesu lūgšanu, tas kļūst par 

neredzamu kareivi, kas uz laiku attālinās no tā, kas attiecas uz viņa būtību, pārceļas uz citām vietām, 

atbrīvojas no ķermeņa ietekmes un nododas cīņai, lai darītu labu, lai aizdzītu ļaunumu un briesmas, lai 

atnestu gaismas dzirksti, balzama pilienu vai miera elpu tiem, kam tas vajadzīgs. 

21 No visa, ko es jums saku, saprotiet, cik daudz jūs spējat paveikt ar garu un prātu haosa, kas ir 

pārņēmis šo cilvēci, vidū. Jūs atrodaties pretēju domu un ideju pasaulē, kur plosās kaislības un saduras 

naida jūtas, kur domas maldina materiālisms un dvēseles apvij tumsa. 

22 Tikai tie, kas ar lūgšanas palīdzību ir iemācījušies garīgi un garīgi pacelties uz gaismas reģioniem, 

miera sfērām, spēs ienākt cīņu pasaulē, kurā atspoguļojas visas cilvēciskās kaislības, un netikt sakautiem, 

bet, gluži otrādi, atstāt ko noderīgu tiem, kam nepieciešama gara gaisma. 

23 Sagatavojieties, mīļie mācekļi, un Es ļausim jums ieiet šajā sāpju un ciešanu pasaulē. Tur tava 

dvēsele dosies kā Mans vēstnesis, nesot gaismu. 

24 Tā kā jūs to visu varat atpazīt un zināt jau šajā pasaulē, kāpēc gaidīt, kamēr nonāksiet garīgajā? 

Negaidiet, kamēr dienas un laiki beigsies, neļaujot savai dvēselei progresēt un atbrīvoties. Dariet savu 

daļu, un es darīšu pārējo. 

25 Es esmu spēks, tāpēc varu pārvērst vienu jūsu domu, vienu jūsu lūgšanu par kaut ko taustāmu un 

redzamu jūsu līdzcilvēkiem. 

26 Vai tad, strādājot šādā veidā, jūsu būtības kodolā patiesībā nebūs miera eņģeļa? Un kas būtu šī 

tauta, ja tā sagatavotos un apvienotos šai garīgajai cīņai ar patiesu saskaņu un brālību? Tā būtu armija, kas 

cīnītos, lai panāktu cilvēces glābšanu. 

27 Patiesi, es jums saku, ja jūs jau tagad būtu vienoti garā, domās un gribā, tad ar jūsu lūgšanu vien 

pietiktu, lai apturētu tautas, kas dzīvo, gatavojoties stundai, kad tās vēlēsies uzbrukt viena otrai. Jūs 

likvidētu ienaidus, būtu šķērslis visiem jūsu līdzcilvēku ļaunajiem plāniem, būtu kā neredzams zobens, kas 

sakauj spēcīgos, un kā spēcīgs vairogs, kas aizsargā vājos. Cilvēce, saskaroties ar šiem acīmredzamajiem 

augstāka spēka pierādījumiem, uz mirkli apstājas, lai padomātu, un šīs pārdomas pasargātu to no daudziem 

smagiem triecieniem un apmeklējumiem, ko citādi tā saņemtu no dabas un tās stihiju rokām. 

28 Zinātnes koku satricinās viesuļvētra, un tas nometīs savus augļus uz cilvēci. Bet kurš gan ir 

atbrīvojis šo elementu važas, ja ne cilvēks? Tā ir taisnība, ka arī pirmās cilvēciskās būtnes iepazina sāpes, 

lai atmodinātos realitātei, lai atmodinātos sirdsapziņas gaismā un pakļautos likumam. Bet attīstītais, 

apzinīgais un izglītotais šī laika cilvēks - kā viņš uzdrīkstējās apgānīt dzīvības koku? 

29 Pirmo cilvēku dzīve bija ietērpta šajā līdzībā, kas jums atklāj, kā cilvēks zaudēja nevainības 

paradīzi, kurā viņš dzīvoja, un kā viņš atteicās no kontemplācijas un miera pasaules, lai kļūtu par cīņas, 

darba, attīstības un nopelnu pasauli. Tas viss notika saskaņā ar to, kam bija jānotiek saskaņā ar Radītāja 

padomiem. Šī atkrišana bija nepieciešama, lai dvēsele pamodinātos sirdsapziņas balsij, kas ir dievišķā 

gaisma cilvēkā, un viņš sāktu savu ceļojumu, gūstot nopelnus, kāpjot no zemākā dzīves līmeņa uz 

augstāko, kuru dvēselei ir paredzējis Radītājs. 

30 Tā ir taisnība, ka viss bija paredzēts tam laikam, kad cilvēks spers savu pirmo soli cīņā par dzīvību, 

savas būtības attīstību un pacelšanos, lai jau no pirmā brīža, kad viņa ceļā parādījās pirmās vajadzības, 

viņa priekšā būtu pasaule, daba, dzīve kā skaists, uzmundrinošs un salds auglis, kura saturs tomēr sniegtu 

viņam bezgalīgas gudrības, mīlestības un taisnīguma mācības. 

31 Cik daudz ēnas un cik daudz augļu cilvēkam ir devis dzīvības un zinātnes koks! Kāpēc tad cilvēce 

šodien, kad tā pastāv pasaulē kā attīstījusies cilvēce, šķiet akla un izaicina pat elementus, kas tai devuši 

dzīvību, slikti izturas pret koku, kas tai nekad nav atņēmis gudrības augļus? Es jums pateikšu, kāpēc: 

tāpēc, ka cilvēks ir pārstājis lūgt, un, tā kā viņš vairs nelūdzas, viņš ir aizmirsis visu, kas pieder pie garīgās 

dvēseles dzīves. Tad, kad viņš bija veltījis sevi dzīvei uz zemes, viņa augstākais mērķis, viņa lielākās 

ambīcijas bija būt varenam, bagātam, izglītotam, absolūtam kungam, un tas viss viņu noveda postā, jo viņš 

tiecās pēc īslaicīgas slavas. 

32 Tā ir taisnība, ka es vēlos, lai jums būtu centieni, lai jūs būtu ambiciozi, lai jūs sapņotu par to, ka 

esat lieli, stipri un gudri, bet par mūžīgām gara lietām. Jo, lai iegūtu šos labumus, ir nepieciešami visi 

tikumi, tādi kā žēlsirdība, pazemība, piedošana, pacietība, dāsnums, vārdu sakot, mīlestība. Un visi tikumi 

paaugstina, attīra un pilnveido dvēseli. Šajā nožēlojamajā pasaulē, šajā īslaicīgajā mājvietā cilvēkam, lai 

kļūtu liels, varens, bagāts vai izglītots, bija jābūt savtīgam, melīgam, atriebīgam, nežēlīgam, vienaldzīgam, 
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necilvēcīgam un augstprātīgam, un tas viss viņu nostādīja galējā pretrunā ar to, kas ir patiesība, mīlestība, 

miers, patiesa gudrība un taisnīgums. 

33 Kas notiks, kad cilvēki sapratīs, ka viņu pārmērīgā mīlestība uz pasauli un cieņa pret zemes lietām 

ir novedusi viņus pie nelaimīgas neveiksmes? Viņi mēģinās atkal atrast pazaudēto ceļu, izsekot tiem 

principiem un likumiem, no kuriem bija novērsušies, un šajos centienos viņi radīs doktrīnas, veidos sev 

noteikumus, veidosies filozofijas, pasaules uzskatus un teorijas. 

Tas viss būs sākums jaunai un lielai cīņai, kurā vairs nebūs negodīgas tieksmes pēc zemes varas. 

Nekādi slepkavnieciski ieroči vairs neiznīcinās dzīvības, neiznīcinās mājas un neizlies cilvēku asinis. Cīņa 

būs citāda, jo tad lielās reliģiskās kopienas cīnīsies pret jaunajām mācībām un jaunajām reliģijām. 

34 Kurš uzvarēs šajā cīņā? Neviena reliģija neizkļūs no šī strīda kā uzvarētāja, tāpat kā neviena tauta 

nepaliks uzvarētāja šajā slepkavnieciskajā karā, kurā jūs šodien ciešat.*. 
* Šeit aplūkotajā Otrajā pasaules karā bija tā sauktās uzvarētājvalstis, taču cīņa par zemes virsvaru turpinājās arī pēc kara 

beigām līdz pat mūsdienām. Tomēr galu galā neviena pasaules lielvara šajā cīņā nepaliks uzvarētāja. 

35 Karā par zemes kundzību uzvarēs mans taisnīgums, un vēlāk, cīņā par kādas doktrīnas vai reliģijas 

ieviešanu, uzvarēs mana patiesība. 

36 Vienīgā un augstākā patiesība spīdēs kā zibens zibens gaisma vētrainā naktī, un ikviens ieraudzīs 

šo dievišķo gaismas zibeni vietā, kur viņš atrodas. 

37 Līdz tam laikam jums, cilvēki, būs laiks, lai virzītos pa ceļiem un atklātu sevi savu līdzcilvēku ceļā 

kā debesu gaismas vēstnesi, ceļvedi un pravieti. 

38 Kamēr vieni attīrīs ceļus no šķēršļiem, citi sēs garīgo sēklu, bet vēl citi cīnīsies, jo mana vēsts 

sasniegs visas zemes robežas. 

39 Dažreiz jūsu klātbūtne un jūsu vārds vairos cilvēku apjukumu. Taču, kad šī sēkla ir iesēta, agrāk 

vai vēlāk tā izaug. Jo, tā kā tā ir dievišķas izcelsmes, tā nevar iet bojā kā zemes sēkla, ja tā netiek kopta. 

40 Jūsu vidū nebūs ne "izpircēju", ne tiesnešu. Bet tomēr es caur jums varēšu izpirkt un tiesāt. Jūs 

ceļosiet kā sava Tēva kalpi, kā mācekļi, un iesiet provincēs. 

41 Ja esat patiesi pazemīgi un žēlsirdīgi, jūsu darbi, jūsu vārdi un domas, neskatoties uz to 

vienkāršību, aizkustinās to cilvēku dvēseles, kuri kaut kādā veidā ir pārkāpuši patiesību. 

42 Savā ceļā jūs sastapsiet tos, kas apgalvo, ka pārstāv Mani, bet nepierāda to ar saviem darbiem. Jūs 

atklāsiet nekompetenci zinātniekos, kuri tiek uzskatīti par izglītotiem. Jūs paši redzēsiet, ka tiesnešiem 

trūkst taisnīguma un ka varenajiem ir viltus varenība. Jūsu acis redzēs to visu un vēl daudz vairāk. Tomēr 

jums nevajadzētu nevienu nosodīt, jo tas nav jūsu uzdevums. 

43 Mana žēlsirdība jūs tur aizvedīs, lai jūsu sirds, sirsnīgi aizkustināta par cilvēku vajadzībām un 

vājībām, izstarotu kā balzāmu to mīlestību, ko Es esmu ielicis jūsu dvēselē. 

44 Kad redzat, ka citi jūsu līdzcilvēki māca Kristus Vārdu un Vārdu, neskatieties uz viņiem no 

augšas. Jo ir rakstīts, ka Mana atgriešanās notiks tad, kad Vārds, ko Es jums atnesu otrajā laikmetā, būs 

izplatījies pa visu zemi. Tomēr es jums saku, ka pasaulē joprojām ir vietas, kas vēl nav saņēmušas šo vēsti. 

Kā šodienas dziļi garīgā mācība varētu sasniegt šīs tautas, ja tās vispirms nepieņemtu Dievišķo Mīlestības 

Sēklu, ko Glābējs jums deva Savā Vārdā un Savās Asinīs? 

45 Mana vēsts sasniegs visus, un jūs visi nāksiet pie Manis. Es esmu sagatavojis visu nākamajiem 

laikiem, un Mana Griba piepildīsies visiem, jo Es esmu dvēseļu, pasauļu, rasu un tautu Kungs. 

46 Garīgo būtņu pasaule tikai gaida savu stundu, lai apdzīvotu šo zemes ieleju. Tās ir gaismas būtnes, 

kas nevairās iemiesoties atpalikušo tautu klēpī, jo viņu misija būs tieši modināt tos, kas ir aizmiguši. 

47 Kad šie lielie gaismas garu leģioni apdzīvos zemi, ko sēj un izplata Tēva gudrība, sāksim pamanīt 

cilvēku tuvināšanos, vēlmi pēc sapratnes, harmonijas un miera. Redzēsiet, kā tauta apvienojas ar citām 

tautām, kas ir zīme universālajai savienībai, kas jāsasniedz visiem maniem bērniem. 

48 Kas spēs izmainīt Manus plānus vai likt Man neizpildīt to, ko Es esmu iecerējis? Visam cilvēkā ir 

savas robežas, tādēļ Es jums saku, ka tagad jūs esat nonākuši pie robežas, kad esat slikti izmantojuši brīvās 

gribas dāvanu. 

49 Cilvēka neprātīgais dzīves gājiens ir strauji novedis viņu līdz šim mērķim, un viņš pats sev radīs 

sodu ar savu darbu augļiem. 
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50 Kurš no tiem, kas Mani ir dzirdējuši un tādēļ zina Tā Kunga plānus, spēs satraukties vai apjukt, 

ņemot vērā to, kas ik dienas notiek pasaulē? Un kurš, Mani dzirdējis, spēs palikt vienaldzīgs, neaktīvs vai 

klusējošs vidū pasaules, kurai nepieciešama garīga vadība, kas ir tas pats, kas teikt: augstāka morāle? 

51 Mans taisnīgums un Mana mīlestība ir spēcīgāki par cilvēku ļaunumu, tādēļ Es jums saku, ka 

Mana griba tiks piepildīta visās lietās. 

52 Kad starp cilvēkiem iestāsies miers un cilvēce atkal sapratīs lūgšanas un gavēņa vērtību, jūs 

zināsiet, ka Es esmu Dzīvības koks, kura zaros, izpletušos līdz bezgalībai, jūs varēsiet atpazīt Skolotāja 

rokas, izplestās kā pie krusta, kur Viņš par jums izlēja Savas Asinis, tādējādi iespiežot sirdsapziņā šos 

vārdus: "Es esmu dzīvība, un, kas nāk pie Manis, tas nekad "nemirs"." 

53 Es esmu sēkla, no kuras Es radīšu Jauno Izraēla tautu - tautu, kas aizēnos pasauli un dos tai garīgās 

dzīves augļus. 

54 Jūs joprojām esat ļoti neveikli un bailīgi, jūsu ticība ir maza un zināšanas ierobežotas. Pierādījums 

tam ir tas, ka līdz pat šai dienai jūsu vidū nav radies neviens patriarhs, kura tikumam, dedzībai Manu 

likumu ievērošanā un labestībai būtu jādod dzīvība tautai - kā tiem taisnīgajiem un taisnajiem vīriem, kas 

Israēlam tā pirmsākumos deva formu un vārdu. Atcerieties Ābrahāmu, līderi, kuram izdevās no visiem 

klāniem izveidot vienotu ģimeni, - Mozu, kurš ar savu ticību, spēku un mīlestību spēja apvienot izraēliešu 

ciltis vienā tautā. 

55 Garīgās vīzijas dāvana ir izlieta jūsu vidū, bet jūs gandrīz nedzirdat savu praviešu balsi, jo tā 

joprojām ir ļoti vāja un nedroša. 

56 Lai Es varētu runāt ar jums šādā formā un lai sagaidītu no jums darbus, kas varētu saglabāties kā 

piemērs nākamajām paaudzēm, Es jau iepriekš esmu ļāvis jums iziet attīstības ceļu un tādējādi 

nodrošinājis jums līdzekļus, lai jūs varētu attīstīties, sūtot jūs uz zemi, lai jūs vienu vai otru reizi iegūtu 

pieredzi, kas ir zināšanu gaisma, un attīrītos pārbaudījumos, kas nozīmē garīgu augšupeju. 

57 Vai kāds no jums tic, ka jūsu pašreizējā eksistence ir pirmā, ko esat nodzīvojuši uz zemes? Nē, 

cilvēki, ja tas tā būtu, es nebūtu jūs apmeklējis šajā Trešajā laikmetā. 

58 Jūsu pašreizējā dzīve ir vēl viens no garīgās pilnveidošanās ceļojumiem, ko esat veikuši šajā 

pasaulē. Es piedodu jūsu šaubas, jo tās nav no gara, bet no miesas. 

59 Tu vari būt visnabadzīgākais starp cilvēkiem, tevi var uzskatīt par neizglītotu un nezinošu, tavs 

darbs līdz šim nav bijis svarīgs, tava Dieva pielūgsme var būt kaut kas nenoteikts. Bet tagad, garīgi 

spriežot pēc Manis, Es jums vēlreiz saku, ka Man bija iemesls jūs izvēlēties Savai izpausmei un Savām 

atklāsmēm. 

60 Ar Mana Vārda kaltu Es veidoju jūsu dvēseli, jūsu sirdi un prātu, dodot jums pietiekami daudz 

zināšanu, lai jūsu paļāvība uz sevi kļūtu liela, jo jūs zināt, kas esat, no kurienes esat cēlušies, kādēļ esat 

sūtīti uz pasauli un kāds ir jūsu mērķis. 

61 Es jums esmu runājis par zināšanām un uzticēšanos, lai jūs varētu virzīties uz pareizo mērķi, uz 

kuru norāda jūsu sirdsapziņa. Jo tāpat kā jums nevajadzētu uzskatīt sevi par zemākiem, jaucot pazemību ar 

neuzticēšanos sev, tāpat arī jums nevajadzētu uzskatīt sevi par augstākiem par citiem. Jo iedomība, 

augstprātība un lepnums nav raksturīgi gaismas dvēselēm, bet gan dvēselēm, kuras ir apžilbinātas no 

gaismas. 

62 Tātad tagad jūs zināt, ka esat "ceļabiedri" un ka šoreiz jums ir bijusi laime saņemt manu vēstījumu 

un būt par manas manifestācijas nesējiem, raidītājiem un balss nesējiem. 

63 Neviena neskaidrība vai šaubas par jūsu garīgo misiju nevarēs pie jums nonākt. Viss ir pateikts, 

viss ir sagatavots kā ceļš, kas pilns skaidrības. Jums tikai jāstiprinās lūgšanā un jāseko maniem 

norādījumiem, lai jūs varētu pilnībā iet pa to ceļu, kuru ir mērojuši patriarhi, tautas vadoņi, pravieši, 

mācekļi, apustuļi, patiesie Dieva liecinieki. 

64 No visām zemes malām Es sūtīšu pēc šīs spirituālistu tautas bērniem. Es jums atkārtoju, ka šī tauta 

nav rase un tai nav cilvēciskas izcelsmes. Tas ir garīgais leģions, kura skaits pastāvīgi atjaunojas, lai 

pasaulē vienmēr būtu tie, kas saņem Manu iedvesmu no gara uz garu. 

65 Fiziski jūs nevarēsiet atklāt, kas pieder pie šīs tautas. Tikai pateicoties viņu garīgumam un viņu 

dāvanu un spēju attīstībai, jūs spēsiet viņus atpazīt. 

66 Kāda ir šīs tautas, Tā Kunga vēstneša, būtiskā misija? Atbrīvot cilvēci no jebkādas verdzības - gan 

dvēseles, gan prāta verdzības; atgādināt tai par Bauslību, atgādināt par dievišķajiem apsolījumiem; 
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pamācīt cilvēci tās novirzienos, mudināt uz labestību, vest uz "Apsolīto zemi", kas ir mīlestības, gudrības 

un miera valstība, kur visas būtnes, visas tautas un visas pasaules veidos vienu ģimeni - Dieva ģimeni. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 289 
1 Cilvēce: Cik maz jūs darāt, lai dzīvotu mierā! 

2 Es varu jums teikt, ka lielākajai daļai cilvēku ir kāda reliģija, un, lai gan tās visas māca brālību, 

neviens nedzīvo saskaņā ar saņemto pamācību, neviens neievēro likumus, baušļus un principus, kas 

ierakstīti viņa sirdsapziņā. 

Daži, lai nepakļautos kādai reliģiskai ticībai, ir devuši brīvību savām domām un ir uzskatījuši, ka ir 

ārpus baušļiem un likumiem. Taču tā nevar būt, jo, pateicoties saviem novērojumiem, zinātnēm un 

definīcijām, viņi ir sapratuši, ka visā un visur ir atklāts spēks, harmonija, likums un gudra, taisnīga un 

mīloša mācība, no kuras neviens nevar izvairīties. 

3 Pēc tik daudziem gadsimtiem, kas nodzīvoti nesaskaņās, pēc visām bēdīgajām un rūgtajām 

pieredzēm, šī cilvēce spēj saprast, ka tautu vienotība, harmonija starp visiem cilvēkiem nevar balstīties uz 

materiālām interesēm, nedz arī uz pasaulīgām vērtībām. Visbeidzot, viņa sapratīs, ka tikai paaugstināta 

dvēsele var būt stingrs pamats, nesatricināma klints, uz kuras balstās cilvēces miers. 

4 Ja visas tautas strīdas, karo un tā vai citādi nosoda viena otru, tas nozīmē, ka neviena no tām 

nepaklausa tam, ko Dievs un Viņa Bauslība tām ir mācījusi, un tādēļ tās ir tālu no patiesības. 

5 Patiesība ir cieņa pret visu, jo viss ir svēts, ir mīlestība, ir harmonija, ir žēlsirdība, ir likums, kas 

pārvalda sirdsapziņu. 

6 Lai pilnveidotu dvēseli, ir jāiet tālāk par vienkāršiem cilvēciskiem pienākumiem un pat tālāk par 

reliģiskiem pienākumiem, lai sasniegtu avotu, no kura visi dzer, un paskatītos patiesībai acīs. 

7 Tas, kurš spēj sasniegt kalna virsotni un ieraudzīt šo krāšņumu, nolaižoties, lai turpinātu dzīvot 

kopā ar saviem līdzcilvēkiem, neizbēgami būs iecietīgāks, saprotošāks un žēlsirdīgāks savos spriedumos. 

Tas ir elements, kas ir gatavs visus harmonizēt un apvienot. 

8 Padomājiet, un jūs sapratīsiet, ka harmonija, kas jums vajadzīga, ir garīga, un jūs to sasniegsiet, 

kad pacelsieties pāri savām kaislībām un valdonībai. 

9 Kā jūs varat panākt mieru, ja katrs pasludina savu uzskatu par vienīgo patieso un tajā pašā laikā 

cīnās pret citu uzskatiem par nepatiesiem? 

10 Fanātisms ir tumsa, aklums, nezināšana, un tā augļi nekad nevar būt gaisma. 

11 Jūs tuvojaties lielajam pārbaudījumam, kura laikā jūs visi pamodīsities realitātē. 

12 Jūsu sirds jautā Man, kāpēc Es bieži runāju par lieliem pārbaudījumiem un notikumiem, un Es 

jums saku, ka jums priekšā ir ciešanu laiks un ka labāk ir būt brīdinātiem, vērot un lūgt, nekā gulēt 

letarģijā. 

13 Daži nekad neizrādās apmierināti ar to, ko es runāju. Kad Es jums Savā Vārdā parādīju miera un 

labklājības laikus, kas pieder nākotnei, jūs uzskatāt, ka Mana pravietojuma nākšana ir neiespējama, un, 

kad Es jums runāju par pārbaudījumu un ciešanu laikiem, jūs domājat, ka tie ir tikai draudi, lai baiļu dēļ 

jūs izpildītu pavēli. 

14 Tie, kas pieņem manu vārdu šādā veidā, ir starp tiem, kas dreifē šaubu jūrā. Tiem, kam ir ticība 

šim vēstījumam, vienmēr studējiet to ar cēlu nodomu iegūt no tā kaut ko noderīgu. 

15 Mācekļi: Otrajā Laikā pietika trīs gadu, lai sniegtu cilvēcei Manu vēsti, un - kā jūs visi zināt - 

beigās Es šo vēsti apzīmogoju ar Savu upurisko nāvi. Patiesi, Es jums saku, ka šī upurējošā nāve nebija 

upuris Tēvam - jo Viņam nav vajadzīgs asins upuris -, bet gan cilvēcei, jo tai ļoti vajadzēja tik liela 

mēroga mīlestības apliecinājumu. 

16 Es mācīju jūs mīlēt vienam otru, bet ne tikai kā cilvēkus, bet arī ar mūžīgu mīlestību kā garīgas 

dvēseles. Es atnācu, lai bruģētu jums ceļu, kas ved no šīs pasaules uz garīgo valstību, kura jums šķita, ka 

atrodas aiz bieza noslēpumaina plīvura. Mana mācība, no pirmā līdz pēdējam vārdam, bija sagatavošanās, 

ko Es jums devu tam laikam, kad Es atnākšu garā, kā Es jums pasludināju, lai vēlreiz atvērtu slepeno 

dārgumu, lai atvērtu aizzīmogoto grāmatu un ļautu jums ieiet garīgās atziņas gaismā. 

17 Dvēseles dzīve, kas eksistē ārpus jūsu materiālās pasaules, cilvēkam nevar un nedrīkst būt 

noslēpums. Tā kā Tēvs redzēja jūsu vēlmi pēc zināšanām, Viņš sāka Savu mācību ar atklāsmes un 

iedvesmas dāvanu un izpaudās bezgalīgi daudzās formās. Bet šī mācība sākās jau no pirmā cilvēka 

pastāvēšanas brīža un nav beigusies līdz pat šai dienai. 
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18 Ja jūs domājat, ka Es jums tikai tagad esmu atklājis kaut ko par garīgo dzīvi, jūs esat lielā maldā, 

jo Es jums vēlreiz saku: Dievišķā pamācība sākās, kad piedzima pirmais cilvēks, un Es nepārspīlēju, kad 

saku, ka Mana pamācība sākās ar garu radīšanu, vēl pirms radās pasaule. 

19 Vai jūs domājat, ka iepriekšējo mācību mērķis bija atklāt jums cilvēciskās zināšanas? Tāpēc jums 

tika dota zinātnes dāvana. Vai arī jūs domājat, ka pirmo laiku baušļi un mācības, ko Es jums atnesu Otrajā 

laikā, bija tikai tādēļ, lai jūs mācītu, kā dzīvot pasaulē? Meklējiet šo atklāsmju būtību, un jūs atklāsiet, ka 

to nolūks bija parādīt jums ceļu, kas ved uz mūžīgo dzīvi, uz dvēseles nemirstību. 

20 Par spirituālismu es saucu atklāsmi, kas jums runā par gara dzīvi, kas māca jums tieši sazināties ar 

Tēvu un kas jūs paceļ pāri materiālajai dzīvei. 

21 Patiesi, es jums saku: spirituālisms nav nekas jauns un nepieder tikai šim laikam, bet tas ir 

atklāsme, kas arvien vairāk un vairāk atklājas saskaņā ar cilvēces garīgo attīstību. 

22 Tā kā mācība, ko Es jums dodu, ir spirituālisms, kas māca jums perfektu mīlestību pret Dievu un 

tuvāko un aicina jūs uz ceļu, kas ved uz pilnību, tad spirituālisms bija arī tas, ko mācīja Dieva Bauslība 

"Pirmajā laikmetā" un Kristus Vārds Otrajā laikmetā. 

23 Šī atklāsme jums ir parādījusies no jauna, jo Es jums esmu devis mācības, kuras jūs nezinājāt. Jūs 

esat jutušies tik daudzās gudrības apžilbināti. Bet tas ir tāpēc, ka jūs tuvojaties laikmeta pilnībai, kad 

cilvēka dvēsele sasniegs savu atbrīvošanos, pacēlumu un valdīšanu pār matēriju. 

24 Tātad neviens nesaka, ka garīgā dzīve bija noslēpums, pirms es atnācu šajā Trešajā Laikā, lai to 

izskaidrotu ar savām jaunajām atklāsmēm. Es jums vēlreiz atkārtoju, ka laika gaitā jums ir dotas daudzas 

mācības, pat ja jūs neesat spējuši tās saprast. 

25 Tikai tagad cilvēki sāk interesēties par to, lai atklātu un izprastu visu, kas ietverts pagātnes 

atklāsmēs, lai salīdzinātu tās ar mūsdienu notikumiem. 

26 Tātad, mācekļi, tagad jūs zināt, ka, sakot "spirituālisms", jūs runājat par garīgo atklāsmi, ko jūsu 

Dievs jums laika gaitā ir devis. 

27 Klusi kā laupītājs es iekļuvu tavā mājā un pārsteidzu tevi miegā. 

28 Visos laikos Es esmu atradis cilvēci aizmigušu, Man ierodoties. Tikai dažas sirdis, līdzīgi vājām 

gaismiņām, ir nomodā un gaida Mani. 

29 Cilvēki, lai saņemtu pieredzes augļus, jums ir pietiekami mazliet pārdomāt savu pagātni. Pēc tam 

jums jābūt uzmanīgiem, lai atkal neiekristu kļūdās un neizdarītu kļūdas. 

30 Ja Es jums jautātu, kas noticis ar to lapu, kuru Otrajā Laikā Es ierakstīju ar Savām Asinīm, jums 

nāktos klusēt, jo jūsu sirdsapziņa jums pateiktu, ka jūs nekad neesat dzīvojuši saskaņā ar Jēzus mācīto 

mācību - jūs ļāvāt Viņa vārdiem aizplūst vējā kā lapām, kas nokritušas no dzīvības koka, tā vietā, lai jūsu 

sirds tos savāktos. 

31 Patiesi Es jums saku: jūs jau esat iegājuši tajā laikmetā, ko Es jums pasludināju par "pēdējām 

dienām". To raksturoja spriedums, atlīdzināšana un atjaunošana. 

32 Ar iepriekšējo laiku praviešu mutēm Es jums esmu pasludinājis šo laikmetu, un ar šo balss nesēju, 

jauno Mana Vārda praviešu, mutēm Es esmu runājis ar jums un piepildījis daudzus no šiem 

pareģojumiem. 

33 Mans Vārds ir tik skaidrs, ka jūs drīz Mani sapratīsiet. Jūsu sirdsapziņa, kas iepriekš nebija 

dzirdīga, tagad aptver visu jūsu būtību un spēj kontrolēt miesas impulsus. 

34 Mana jaunā apustuļu grupa ieies glābšanas laivā, no kuras viņi izstieps rokas, lai glābtu cilvēcisko 

kaislību jūrā avarējušos. 

35 Es esmu jūs izvēlējies, lai pamazām veidotu manu tautu, bet ir projekti, kurus jūs vēl nevarat 

saskatīt. Es jums tikai saku, ka jūsu dvēselē ir gaisma, kas ļauj jums atklāt īsto no tik daudziem ceļiem. No 

tā izriet Gaismas bērnu atbildība pret cilvēci. Saprotiet, kāpēc katrā mācībā Es jūs aicinu attīstīties augšup, 

kāpt kalna virsotnē. Jo tikai tad, kad sasniegsiet šo augstumu, jūs spēsiet saskatīt, kas notiek pasaulē, 

spēsiet sadzirdēt nepārtrauktās cilvēces vaimanas un sajust tās milzīgās ciešanas. 

36 Kas nejūt sava tuvākā sāpes, tas nevar tās atvieglot, mācekļi. Tādēļ es vēlos, lai jūs savās lūgšanās 

domātu par savu tuvāko. Jo tie ir brīži, kad jūsu dvēsele var nožāvēt daudzas asaras un pamodināt sirdī 

līdzjūtību, sapratni, žēlsirdību un maigumu. 

37 Manai tautai ir vajadzīgs pacēlums, jo tā joprojām nepadara cilvēces sāpes par savām. Viņi raud, 

bet viņi raud savu vajadzību, savu vajadzību, savu ciešanu dēļ. 



U 289 

72 

38 Kāpēc jūs paliekat bezjūtīgi pret Manu vārdu? Vai es jums piedāvāju nezināmu valstību? 

Apzinieties, ka valstība, par kuru Es jums šodien runāju, ir tā pati, kuru Es jums apsolīju Otrajā Laikā. 

39 Atcerieties, ka šīs ir pēdējās mācības, kuras jūs dzirdat un kuras jums ir jāsaglabā savas sirds 

dziļumos, lai arī pēc šī pasludinājuma laika jūs turpinātu dzirdēt Mana Vārda melodisko skanējumu un 

saglabātu tā nozīmi. 

40 Ja Es kaut uz mirkli noņemtu plīvuru, kas neļauj jūsu prātam atpazīt savu pagātni, patiesi, Es jums 

saku, jūs krītiet Manas Klātbūtnes priekšā, sagrauti nožēlas par savu nepateicību, nepaklausību, neticību 

un ticības trūkumu Manam Darbam. Bet nopelns ir 

Intuīcijas attīstīšana, ieklausīšanās savā sirdsapziņā, tās būtības attīstīšana, kas dzīvo jūsos un ko jūs saucat 

par "dvēseli". 

41 Kad būsiet brīvi no ķermeņa, jūs dzīvosiet "Garīgajā ielejā". Tas plīvurs, kas neļāva jums 

ieskatīties pagātnē, nokritīs no jūsu acīm, un jūs visu redzēsiet ar neviltotu skaidrību, visu atcerēsieties un 

visu sapratīsiet. Bet es jums vēlreiz saku, ka jūsu dvēseles nopelns ir ticība, negaidot, ka jums būs jāredz 

vai jātaustās, lai ticētu. 

42 Pārdomājiet, garīgi satveriet šos vārdus, jo tajos jūs atradīsiet atklātu manu nemitīgo, bet vienmēr 

mīlošo taisnīgumu. 

43 Es esmu gans, kas ļauj savai ganāmpulkam brīvību, bet tikai līdz noteiktai robežai, un kas neļauj 

savām aitām pārlēkt pāri barjeras lokam, aiz kura ir sāpes. 

44 Es jūs atbalstu, sargāju un ļauju jums atgriezties aitu ganāmpulkā. 

45 Jums ir bijusi viena iespēja pēc otras, un tajā jūs varat atpazīt Manu bezgalīgo mīlestību pret jums, 

jo Es esmu jums dāvājis dāvanas un devis jūsu būtnei iespēju labot kļūdas, šķīstīt un pilnveidot savu 

dvēseli, nevis sodīt jūs vai mūžīgi nosodīt, kā jūs bijāt pieraduši domāt agrāk. 

46 Kurš, zinot šīs mācības un ticot, ka tās ir patiesas, uzdrošinātos novērsties no sava uzdevuma uz 

zemes, zinot, ka, to darot, viņš panāks vēl bargāku izpirkšanu savai dvēselei? Lai gan taisnība ir tā, ka 

mans taisnīgums piedāvā jums jaunas iespējas, lai likvidētu traipus un labotu kļūdas, taisnība ir arī tā, ka ar 

katru šādu iespēju pieaug pārbaudījumu skaits un ka grūtības un ciešanas ar katru reizi kļūst arvien 

smagākas, tāpat kā pieļautās kļūdas kļūst arvien nopietnākas. 

47 Jūsu pienākums - nevajadzētu runāt par sodu - būs atjaunot, atjaunot, labot un samaksāt līdz 

pēdējam parādam. Neviens - ne jūsu Debesu Tēvs, ne jūsu brāļi un māsas uz zemes vai "garīgajā ielejā" - 

nedarīs to, kas jādara tikai jums, lai gan Es jums saku, ka Es vienmēr atsaukšos jūsu aicinājumam. Kad 

jutīsieties vientuļi un pamesti, jūs sajutīsiet Manu klātbūtni, un garīgā pasaule vienmēr nāks, lai jūs 

atbalstītu jūsu krusta nastu. 

48 Mans Dievišķais stars kļūst par vārdu jūsu vidū, bet tā gaisma izplatās visā Visumā. 

49 Atpūtieties, cilvēce, Es jums esmu piešķīris atpūtas dienu ik pēc septiņām dienām, lai jūs varētu 

lūgties un gūt spēku pārdomāt Manu Likumu. 

50 Lūk, es esmu šeit un apciemoju jūs visus, nešķirojot jūs pēc reliģijas. Es esmu dievišķais ķermeņu 

un dvēseļu Ārsts. Es meklēju slimos, lai izlietu viņiem savu mierinājumu. 

51 Mana balss nāk pār visu cilvēci, lai gan es jums patiesi saku, ka ir tikai daži, kas spēj to sadzirdēt. 

52 Tā ir mana mācība, kas māca jums sagatavoties dzirdēt Tā Kunga balsi, izmantojot garu dialogu ar 

garu Bezgalībā. 

53 Cilvēki, jūs dzirdat manu Vārdu cilvēciskā veidā: ziniet, ka tieši jums ir jānes šī vēsts visai 

pasaulei un jāgādā, lai cilvēki pārrautu fanātisma un materiālisma ķēdes, kas viņiem ir traucējušas 

pacelties un ieraudzīt manu gaismu. Nav svarīgi, ka līdz brīdim, kad jūs sasniegsiet savus līdzcilvēkus, 

Mana izpausme caur cilvēka prātu jau būs beigusies. Mana būtība, pārvērsta gudrības vārdos un 

dziedinošā balzamā, plūdīs no jūsu sirdīm kā vislabākā liecība par manu patiesību. 

54 Jūsu uzdevums būs pamācīt, bruģēt ceļu uz garīgumu, savedot līdzcilvēkus saskarsmē ar Mūžīgo 

Dzīvību un tādējādi tuvinot viņus Patiesībai. 

55 Mācekļi, mācieties celties, lai vēlāk jūs varētu mācīt, ko nozīmē būt brīvam no materializācijas, 

liekā un nevajadzīgā, lai jūs varētu parādīt, kā šķērsot tumsas miglu un atrast Dievišķo Gaismu, kas ir 

dvēseles barība un dzīvība. 

56 Šajā pacēlumā ir balstīta cīņa, kas jums ir pasludināta kā "lielā cīņa", kurā jūs visi piedalīsieties - 

pat vājie, nezinošie un "mirušie". Jo no šī pārbaudījuma jūs visi iziesiet apgaismoti un šķīsti. 
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57 Mana valstība tuvojas, bet es gribu valdīt pār dzīvajiem, nevis mirušajiem. Es vēlos, lai mani mīl, 

lai mani saprot un lai man paklausa, kā pienākas īstam karalim. 

58 Tagad cīņa ir pilnā sparā. Cilvēki ir neuzticējušies Manai varai un Manai taisnībai, viņi nemitīgi ir 

gribējuši salīdzināt savus ieročus ar Maniem, un Es esmu pieņēmis viņu neuzticību, jo Es viņus mīlu. Man 

ir jācīnās pret viņu grēku, lai tos uzvarētu. Jo, tos sakaujot, es viņus izglābšu no viņu kļūdām. 

59 Šajā kaujā kritīs elki, domas tiks mētātas, ķermeņi tiks sadragāti kā palmas, ko sadragā viesuļvētras 

plosīšanās. Taču beigās dvēsele iznāks attīrīta un pilna gaismas. Tas nemirs. Nav iespējams, ka tas nomirst 

kaujā. Jo es jums esmu sacījis, ka es esmu dzīvība, ka es esmu Tēvs un Dievs dzīvajiem, nevis mirušajiem. 

60 Cilvēka glābšanai paliks atvērtas tikai vienas durvis - tās ir durvis uz garīgumu. Tam, kurš vēlas 

sevi glābt, būs jāatsakās no savas augstprātības, sava viltus lieluma, zemajām kaislībām un egoisma. 

61 Ļoti rūgts būs tas kauss, ko cilvēkiem nāksies dzert lielajā cīņā. Taču es jums saku: Svētīgi tie, kas 

dzer no šī biķera un pēc tam atstāj zemi šķīsti. Jo, kad viņi atgriezīsies šajā pasaulē citos ķermeņos, viņu 

vēstījums būs caurstrāvots ar gaismu, mieru un gudrību. 

62 Ļoti liels ir šīs planētas iedzīvotāju žēlums. Apgrūtinātie un tie, kas sapņo par mieru, sagaida, ka 

šie harmonijas un brīvības gaismas avoti izstaros no varenā vārda. Uz to Es jums saku, ka tām sirdīm, kas 

dzīvo gaidās, drīzāk jāceļas pie Manis lūgšanā, jo tikai Es vienīgais varu dot brīvību un mieru. Es jums 

vēlreiz saku: kamēr cilvēki nezina sava likteņa izcelsmi, jēgu un mērķi vai, ja viņi to zina, netic šai 

patiesībai, ko nes sevī, viņi nespēs iemantot mieru, jo viņi nespēs mīlēt cits citu kā patiesi brāļi un māsas 

Dievā. 

63 Smaga, ļoti smaga ir šī laika cilvēce, kas arvien mazāk atsaucas uz garīgo. Klausieties manu vārdu, 

tas ir kā kalts, kas pacietīgi apstrādā jūsu sirdis. Tomēr, lai gan jūs to dzirdat tik bieži, redziet, cik 

neuzņēmīgi jūs esat! Es turpināšu to darīt kopā ar jums, līdz Es izteikšu pēdējo vārdu, kas satur šo vēsti, lai 

tad, kad Es vairs ar jums nerunāšu, jūs atrastu patiesu un perfektu mācību visā, ko Mans Vārds jums ir 

atklājis. 

64 Dzeriet no šī avota, tauta, jo Es jūs esmu izmantojis kā sēklu, lai izaudzinātu no jums paaudzes, 

kas Mani mīl. 

65 Patiesi Es jums saku, ka garīgums arī tiks mantots, tādēļ jums jācenšas saviem bērniem ieaudzināt 

sirds tīrību un atvērtību pret garīgo. Viņi pateiksies jums par to, ka esat izrādījuši žēlsirdību, dāvājot 

viņiem miesu, kas ir brīva no kaislībām, ar skaidru prātu, jūtīgu sirdi un dvēseli, kas vērīgi uzklausa savas 

sirdsapziņas aicinājumu. 

66 Jūs visi esat aicināti būt daļa no Dieva tautas. Tas ir meli, ka daži ir šīs tautas bērni, bet citi nav. 

Jums visiem ir viena izcelsme - Dievs. Visus jūs es aicinu kļūt par daļu no viņa saimniekiem, visus jūs es 

vēlos redzēt viņu rindās. Mana tauta ir gaismas bērns, miera apustulis, manas gudrības mantinieks. Viņa 

vidū visiem maniem bērniem ir vieta. 

67 Mācekļi, nenogurstoši klausieties Mani, lai Manas aiziešanas brīdī jums nebūtu žēl, ka neesat 

ieklausījušies Manā aicinājumā. 

68 Es vēlos, lai tajā stundā jūs lūgtos, pilni dedzības, mīlestības un pateicības. Tādēļ šajā garīguma, 

dievbijības un sapratnes gaisotnē jūs nevēlēsieties, lai mana pasludināšana nebeigtos jūsu vidū, un 

pateiksieties savam Tēvam par mācībām, ko Viņš jums devis. 

69 Mana balss skanēs tavā garā un liks tev izjust dziļu melanholiju. Bet tā nebūs balss, ar kuru uz 

jums runās lemtais cilvēks, bet gan Tēva balss, kurš jūs sūta pildīt grūtu misiju un kurš gaida jūsu 

atgriešanos, lai ar mīlestību jūs apskautu un samīļotu. Es jums to visu saku, lai jūsu sirdīs nebūtu skumju, 

kad mans vārds beigsies. 

Atcerieties, ka visi tie, kas Otrajā Laikā sēroja par Skolotāja nāvi, drīz vien bija pārsteigti, redzot Viņu 

krāšņi paceļamies debesīs, dzīvības un gaismas pilnu, jo Viņa mājas nebija starp mirušajiem. 

70 Es ļausīšu jums raudāt manas manifestācijas pēdējā dienā tikai tad, ja jūsu asaras būs nožēla par 

izniekoto laiku un neizmantotajām mācībām. 

71 Kurš no tiem, kas ir dzirdējuši Manu Vārdu Trešajā Laikā, nezina, ka 1950. gada pēdējā diena ir 

Tēva gribas noteiktais laiks šīs parādīšanās beigām? Neviens. Jo visās šajās pulcēšanās vietās un 

neskaitāmos veidos Es jums esmu devis zināt. 

72 Ne tāpēc, ka Dievišķais un garīgais ir pakļauts pasaulīgajam laikam, ne tāpēc, ka jūsu dvēseles 

attīstību var izmērīt pēc pulksteņa vai kalendāra. Tas notiek tāpēc, ka, kamēr jūs esat ķermenī un esat 
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pārāk mazi, lai piedzīvotu garīgā laika perioda beigas vai jauna laikmeta atnākšanu, Man ir jāpadara 

garīgais cilvēciskais un zemiskais saprotams līdz zināmai robežai, lai padarītu to saprotamu jums. 

73 Tagad es jums jautāju, mācekļi: vai jūs vēlaties garīgi un intensīvi sajust manu klātbūtni arī pēc 

manas aiziešanas? Nosacījums tam būs jūsu brālīga vienotība. Ja tas tā nebūs, jūs nespēsiet uztvert manu 

klātbūtni, nedz arī baudīt spēku, ko sniedz šī garīgā sajūta. 

74 Vai jūs vēlaties garīgi saņemt atbildi uz visu, ko šajā laikā neesat varējuši saprast? Lai jums ir 

garīgums, un jūs varēsiet dzirdēt manu atbildi. 

75 Būs pamestības un klusuma brīži. Tas notiks, lai jūs varētu pacelties pie Manis lūgšanā. Bet būs 

brīži, kad jūs jutīsiet, ka neesat Mani atraduši. Tomēr, ja jūs vēl nesajūtat Mana Gara klātbūtni, tik un tā 

turpiniet, neuztraucieties, jo tas ir jūsu ticības un jūsu garīgās pilnveidošanās pārbaudījums. Izturiet, jo 

vismazāk gaidītajā brīdī Es atnākšu, mirdzošs kā gaismas stars, lai iemājotu jūsu prātā un sirdī un teiktu 

jums: "Esiet svētīti, jo jūs esat paļāvušies, ka Skolotājs nevar atstāt bez ievērības nevienu aicinājumu." 

76 Drosme, ticība un pacietība būs tie tikumi, kuriem vienmēr jābūt jūsu iekšienē. Jo tuvojas pasaules 

uzskatu cīņas laiks, ticību karš un garīgā cīņa, un labāk, ja jūs esat kļuvuši stipri ar savu darbību un 

pieredzi, nevis tikai ar manas mācības zināšanām. 

77 Cilvēki: Mana nodarbība ir beigusies. Palieciet dažus mirkļus "Garīgajā ielejā" un no turienes 

sūtiet savas domas visām zemes tautām, kur jūsu līdzcilvēki cīnās, cieš un arī gaida pestīšanu. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 290 
1 Dievs ir gaisma, mīlestība, taisnīgums. Ikviens, kurš savā dzīvē izrāda šīs īpašības, pārstāvēs un 

godās savu Kungu. 

2 Visiem jums, sākot no vismazākajiem un mazākajiem līdz visaugstākajiem, jāzina, kas ir 

taisnīgums, mīlestība un gudrība. Jums visiem ir jāsaprot, ka Dievišķais Likums ir nemainīgs, lai jūs to 

mīlētu un nelūgtu Mani mainīt savu likteni. 

3 Ziniet: ja jūsu Tēvs, Radītājs, nekad nemaina nevienu no saviem likumiem, tad jums nav ne 

mazāko tiesību to darīt. 

4 Jūsu dvēsele ir laimīga, jo tagad tā var attīstīties. Katru reizi, kad tā nāk uz Zemes, lai iemiesotos, 

tā nes sev līdzi zināšanas no iepriekšējām dzīvēm, un gaisma, ko tā saņem Garīgajā ielejā, ir pieredze, tā ir 

bāka, kas izgaismo tās attīstības ceļu. 

5 Zināšanas par dzīvi ir patiesā zinātne, tā ir dvēseles mūžīgā gaisma, un visa šī pieredze kopā ir 

zināšanas, ko jūs apgūstat pamazām. 

6 Galu galā vienīgais dārgums, ko dvēsele saglabās, būs dzīves cīņā iegūtās zināšanas. Tādēļ Es 

jums saku, lai jūs šo gaismu, kas ir jūsu mantojums, netērētu nelietderīgiem darbiem, bet izmantotu to tikai 

labiem, augstiem un cēliem darbiem. Par to es jums stāstu līdzību, ko var atrast par pasaules naudu, kas, ja 

tiek labi izmantota, ir svētība, bet, ja tiek izšķērdēta, rada tikai ļaunumu. 

7 Jums ir arī jāiemācās nekrīt izmisumā, ja attīrīšanās laiks paiet lēni. Jo tieši tad sirdī tiek pārbaudīti 

daudzi dvēseles tikumi, tad cilvēks sevī var atklāt patieso lūgšanu - to, kas notiek no gara uz garu, klusi, 

klusumā. Tad jūs varēsiet sadzirdēt savas iekšējās būtnes balsi - tās garīgās dvēseles balsi, kuru jūs 

nepazīstat, lai gan tā ir jūsu. 

Man no šīs tautas jāveido armija un no daudziem no jums jāizveido vadoņi, bet ne vadoņi zemes varas 

nozīmē, ne brālības karam, bet gan kareivji, kas iekaro gaismu, lai iekarotu ar mieru un pārliecināšanu, lai 

iznīcinātu, jā, bet lai iznīcinātu to, kas ir kaitīgs, un celtu to, kas ir labs. 

8 Jūs savā sirdī sakāt: "Dievs ir taisnība." Tad es jums jautāju: Ja jūs saprotat, ka Dievs ir pilnīgs 

taisnīgums un gudrība, kāpēc jūs dažkārt pieprasāt, lai tiktu mainīti Dievišķie likumi? 

9 Jūs spriežat virspusēji, it kā būtu bērni, neņemot vērā, ka pārbaudījumi, kas jūs nomāc, ir jūsu 

darbs. Tāpēc, kad tās uz tevi iedarbojas, tu vēlies, lai tās no tevis atkāpjas, lai liktenis mainītos, lai tu vairs 

neciestu, lai tu vairs nedzertu ciešanu biķeri. 

Iemesls tam ir tāds, ka jūs nespējat ar savu garīgo skatienu iedziļināties realitātē, lai saprastu, ka visu, 

ko pļaujat, esat sējuši paši un ka visas ciešanas esat sev sagādājuši paši. 

10 Nē, jūs nekad neesat sapratuši, kā iedziļināties patiesībā, un tāpēc, kad jūsu sirdī ienāk sāpes, jūs 

uzskatāt sevi par dievišķas netaisnības upuriem. Bet es jums saku, ka Dievā nevar pastāvēt ne mazākā 

netaisnība. 

11 Dieva mīlestība ir nemainīga, nemainīga un mūžīga. Tāpēc, kas tic, ka Dievišķo Garu var pārņemt 

dusmas, dusmas un niknums, tas pakļaujas lielai kļūdai. Šādas vājības ir iedomājamas tikai tad, ja 

cilvēkam trūkst dvēseles brieduma un kaislību kontroles pār kaislībām. 

12 Reizēm jūs Man sakāt: "Kungs, kāpēc mums ir "jāmaksā" par darbiem, kas nav mūsu darbi, un 

kāpēc mums ir jāsaņem rūgtie augļi, ko citi ir nesuši?" - Uz to es jums atbildu, ka jūs nesaprotat, jo 

nezināt, kas bijāt agrāk un kādi bija jūsu darbi. 

13 Cik ļoti izkropļojuši patiesību par manu taisnību tie, kas sludina bailēm, sodiem un nezināšanas 

pilnu mācību! Bet vai jūs zināt, kāds ir šādas rīcības iemesls? Tāpēc, ka viņiem ir vajadzīga kundzība pār 

citiem, jo viņi nepazīst pazemību, bet viņiem pietiek iedomības, lai sevi dēvētu par patiesības īpašniekiem 

un izredzētajiem, kas ir pārāki par citiem. 

14 Viņi sludina nezināšanu un iebiedē, lai nezaudētu savu priviliģēto stāvokli. 

15 Tikai mana gaisma un žēlastība spēs izglābt milzīgās cilvēku masas no posta un tumsas, kurā tās 

tiek ievestas. 

16 Es pārmetu tiem, kas sludina aklu ticību, ticību bez zināšanām, ticību, kas iegūta ar bailēm un 

māņticību. 

17 Neieklausieties to cilvēku vārdos, kuri visu ļaunumu, kas moka cilvēci, visas sērgas, badu un mēri 

piedēvē Dievam, saucot tos par Dieva sodiem vai dusmām. Tie ir viltus pravieši. 
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18 Atgriezieties no viņiem, jo viņi Mani nepazīst, bet grib mācīt cilvēkiem, kāds ir Dievs. 

19 Tas ir sliktās interpretācijas auglis, kas tika dota iepriekšējo laiku Svētajiem Rakstiem, kuru 

dievišķā valoda vēl nav atklāta cilvēciskās valodas kodolā, ar kuru tika pierakstītas atklāsmes un 

pravietojumi. Daudzi runā par pasaules galu, pēdējo tiesu, nāvi un elli, pat nenojaušot patiesību. 

20 Es zināju, ka cilvēkiem beidzot radīsies vēlme pēc gaismas, tāpēc toreiz apsolīju viņiem 

atgriezties, sacīdams, ka sūtīšu viņiem Patiesības Garu, un šo apsolījumu Es esmu turējis, un tas piepildās 

nemitīgi, katru dienu un ar katru no jums. Bet, ja jūs teiktu tiem, kas apgalvo, ka visu pareizi interpretē: 

"Ziniet, ka Skolotājs ir nācis Garā, lai runātu ar jums par Savu mācību," - vai jūs domājat, mācekļi, ka viņi 

jums ticētu? Saprotiet, kāpēc Es jums saku, ka jūsu sagatavotībai jābūt ļoti lielai, lai, sastopoties ar 

maldiem, muļķiem, fanātiķiem, jūs nešaubītos, bet ar patiesu Iekšējā Vārda dāvanu un pietiekami 

sagatavojušies garīgās iedvesmas saņemšanai, zinātu, kā apgaismot prātus, satriekt dvēseles un aizkustināt 

sirdis. 

21 Mana mācīšana ir atšķirīga. Es jums esmu teicis: "nāves" nav, jūs gaida mūžība. Grēciniekam nav 

ne mūžīgās uguns, ne soda. Notiek attīrīšanās, pārbaudījumi, apgaismība. 

22 Viss nepārtraukti mainās un virzās uz pilnību. Piemērs tam ir jums pašiem, jo jūs pārveidojaties, 

kad jūsu dzīves gaitā pāriet cauri dažādiem laikiem, un tad jūs vairs neesat, lai atgrieztos un spertu soli uz 

priekšu. 

23 Tēvs neatstās Savu darbu nepabeigtu. Kā jūs varat domāt, ka Viņš kādu dienu varētu iznīcināt to, 

ko Viņš ir radījis, lai to pilnveidotu? 

24 Lūdzieties un ļaujiet Tēvam dot jums savas mācības, kā tas ir Viņa griba. Jo jūs nezināt, ko esat 

pelnījuši, kas jums vajadzīgs, kas jums ir izdevīgs. Atstājiet savu lietu Viņa rokās un ar lēnprātību un 

prieku pieņemiet visu, ko Viņš jums dos. 

25 Jūs redzat, cik atšķirīga ir patiesība. Ja jums jau ir jābīstas savā sirdī, tad tās nav bailes no Manis, 

bet gan no jums, no jūsu darbiem, jo jūs nevarēsiet izvairīties no to sekām. 

Es jums dodu, ka jūsu dvēsele, apburta Bezgalīgā kontemplācijā, var palikt tāda uz īsu brīdi, lai baudītu 

to mieru, ko tā vēl nevar atrast uz zemes. 

26 Māceklis: Lai gan tu dzīvo pasaulē, tu vari dzīvot garīgu dzīvi. Jo jums nevajadzētu domāt, ka 

garīgā pilnveidošanās nozīmē novērsties no tā, kas ir saskaņā ar miesu, bet gan saskaņot cilvēka likumus 

ar dievišķajiem likumiem. 

27 Svētīgs tas, kurš studē manus likumus un zina, kā tos apvienot ar cilvēku likumiem, jo viņš būs 

vesels, stiprs, dāsns un laimīgs. 

28 Šobrīd cilvēce pārdzīvo neveiksmju un noviržu laikmetu, visdažādāko slimību laikmetu, jo tā ir 

novirzījusies no Likumiem. Bet tad, kad ir vislielākais apjukums, mans Likums nāk kā gaisma dvēselēs un 

aicina cilvēkus uz miera ceļu. 

29 Mana šī laika atklāsme ir jauna nodaļa manas gudrības grāmatā, tas ir jauns zīmogs, kas atdalīts no 

šīs grāmatas, kuras saturs tagad izplūst, šķīstot un atbrīvojot dvēseles un atjaunojot cilvēkus. 

30 Vai jūs redzat šo pasauli, kurā nav nekādu pazīmju, kas liecinātu par to, ka to izgaismo Dievišķā 

gaisma? Patiesi Es jums saku, lai gan cilvēki vēl nesniedz lielus pierādījumus tam, ka viņi saprot to, ko 

mana gaisma viņiem iedvesmo, nebūs nevienas dvēseles, kas nebūtu pamodināta. 

31 Cilvēki, mana vārda izpausme jūsu vidū ir ļoti nemanāma. Taču, ja cilvēce zinātu šo vēsti un 

izvēlētos to ņemt vērā, tā būtu ceļā uz pestīšanu. 

32 Man vajadzēja darīt Sevi zināmu nabadzīgo vidū, tādu ļaužu vidū, kuri nepazīvoja savu pārākumu, 

bet kuriem bija garīga jūtība pret Manu klātbūtni un Manām iedvesmām - jūtība, kādu Es neatradu tautās 

un nācijās, kas sevi dēvē par lieliem, stipriem un zemes kungiem. 

To, ko es par jums saku, cilvēki, jūs nekad nedrīkstat izmantot kā argumentu, lai lepotos ar savu garīgo 

pārākumu pār citiem. Jo jums jāzina, ka tas, kas krīt iedomībā, stāv uz vietas un nevirzās uz priekšu. No 

otras puses, tas, kurš ir pazemīgs, nemitīgi progresē, vienmēr uzskatīdams, ka ir izdarījis maz. 

33 Nepietiekiet tikai ar šī Vārda klausīšanos, bet vērojiet arī visu, kas notiek jūsu pasaulē un jūsu 

apkārtnē, lai jūs varētu pastāvīgi atpazīt, kā piepildās viss, ko Es jums pasludinu Savā Vārdā. 

34 Kad jūs guļat - redziet, kā tad nāk pārbaudījumi, lai jūs pamodinātu un pateiktu jums, ka tagad ir 

laiks dzīvot modri. 
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35 Drīz vien jūs pārstāsiet būt kņudinoši mācekļi un kļūsiet par rosīgiem meistariem, kuru ceļā notiks 

kaujas, cīņas un pārspēles. Bet pat šīs cilvēces tumšākajās naktīs jūs redzēsiet mirdzam manu patiesības 

neizdzēšamo gaismu. 

36 Mani vēstneši izplatīsies pa zemi, un garīgums kā miera lietus, kā labvēlīga rasa nolaidīsies pār 

cilvēku materiālismu. 

37 Šī muļķīgā pasaule, kas ir kurla pret visām garīgajām balsīm, joprojām ticēs manai atnākšanai 

Trešajā Laikā un mīlēs manu vēsti. Bet jums, cilvēkiem, ir pienākums sniegt saviem līdzcilvēkiem ticības 

un paklausības piemēru, kas būtu iedrošinājums un pamudinājums cilvēces ceļā. 

38 Pildiet savus uzdevumus kā dvēseles un kā cilvēki uz zemes. Jūs jau zināt likumus un ceļu. 

39 Dodiet savai sirdij brīvību sākt just citu sāpes. Ļaujiet tai nebūt aizņemtai un ieinteresētai izjust 

tikai to, kas attiecas uz jums. Neesiet vairs vienaldzīgi pret pārbaudījumiem, ko piedzīvo cilvēce. 

40 Kad jūsu mīlestība būs tik liela, ka tā spēs aptvert daudzus citus, lai mīlētu viņus tā, kā jūs mīlat 

tos, kuros ir jūsu asinis un kuri ir jūsu miesa? Ja jūs zinātu, ka jūs esat vairāk dvēsele nekā miesa, daudzi 

neticētu tam. Bet es jums saku: jūs noteikti esat brāļi un māsas vairāk dvēselē nekā miesā, jo dvēsele 

pieder mūžībai, bet miesa ir pārejoša. 

41 Padomājiet par to, ka ģimenes šeit, uz zemes, rodas šodien un izzūd rīt, bet garīgā ģimene pastāv 

mūžīgi. 

42 Šodien jūs vēl nespējat izjust vai izdzīvot šīs mācības. Bet jums pakāpeniski ir jāpiedāvā sava 

sirds, lai piepildītu mūžīgo likteni mīlēt vienam otru. 

43 Kad jūsu soļi garīgās brālības ceļā sāks kļūt drošāki, jūsu lūpas sāks izrunāt sev vēl nezināmas 

mācības un dziļas atklāsmes. 

44 Tiem, kas ir uzticīgi Man, stiprajiem, tiem, kas patiesi gatavojas, - tiem Es uzticēšu šo vēsti, šo 

Vārdu, lai viņi to saglabātu tīru, lai viņi to aizstāvētu un pasargātu no svešiem piejaukumiem. Jo mana 

mācība ir pievērst cilvēci. Bet, ja jūs tam pievienosiet citas idejas un slēpsiet patiesību, tad visa 

pārliecinošā ietekme un visa gaisma jūsu lūpās un darbos būs zudusi. Redziet, kā es rūpējos par jums, lai 

jūs neiekristu kārdinājumā. Bet jums ir jālūdzas un jāpieliek pūles, lai nekristu. 

45 Drīz jūs vairs nedzirdēsiet šo vārdu, un, šķiet, ka jūs paliksiet vieni, bez gana uz dzīves ceļa. Bet es 

jūs sagatavoju tā, lai no pirmā mirkļa pēc šīs manifestācijas atvadu sveiciena jūs zinātu, ka mans Gars būs 

jūsu ceļvedis, ka mana gaisma spīdēs jūsu garā, lai jūs iedrošinātu. 

46 Laika gaitā daudzi no tiem, kas līdz šim ir noniecinājuši šo Darbu, ar lielām nožēlām nožēlos, ka 

nav izpildījuši savu misiju un izniekojuši dārgo laiku. Bet tiem, kas no sirds nožēlo grēkus, es teikšu: 

"Lūk, mans darbs, lūk, jūsu uzdevums, celieties, lai to paveiktu, jo vēl ir laiks." 

47 Bēdas tiem, kas savā muļķībā vai lepnībā kavē grēku nožēlas dienu! Jo, ja viņi kviešu vietā sēj 

dadžus, kāda būs viņu raža? 

48 Es jums lasu nākotnes grāmatā, lai jūs zinātu, kā jums jāstaigā un jāstrādā. 

49 Mana Valstība tuvojas jums. Tāpēc Es esmu sūtījis jums Savu Vārdu, lai jūs sagatavotu, un Es 

esmu sūtījis jums Elijas Garu, lai jūs apvienotu un šķīstītu. 

50 Es esmu Ceļš, un tajā jūs visi nāksiet pie Manis. 

51 "Trešais laiks", kurā jūs tagad dzīvojat, ir lielo noslēpumu atklāšanas laiks. 

52 Zinātniekiem un teologiem nāksies koriģēt savas zināšanas, ņemot vērā patiesību, ko Es jums 

atklāju šajā laikā: šis ir laiks, kad cilvēki atvērs acis Manas gudrības gaismai - gaismai, ko Es esmu 

pārvērtis mācībā, lai jūs caur to garīgi paceltos uz patiesu dzīvi. 

53 Tagad pasaule uzzinās patiesību par "miesas augšāmcelšanos", kas ir dvēseles reinkarnācija. 

54 Reinkarnēties nozīmē: atgriezties materiālajā pasaulē, lai piedzimtu no jauna kā cilvēks; dvēseles 

augšāmcelšanās cilvēka ķermenī, lai turpinātu savu misiju. Tā ir patiesība par "miesas augšāmcelšanos", 

par kuru ir runājuši jūsu senči, sniedzot tikpat sagrozītas un absurdas interpretācijas. 

55 Reinkarnācija ir dāvana, ko Dievs ir piešķīris jūsu dvēselei, lai tā nekad netiktu ierobežota ar 

matērijas nožēlojamību, ar tās īslaicīgo eksistenci uz zemes, ar tās dabiskajiem trūkumiem, bet dvēsele - 

būdama augstākas dabas - var izmantot tik daudz matērijas ķermeņu, cik tai nepieciešams, lai veiktu savus 

lielos uzdevumus pasaulē. 
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56 Ar šo dāvanu dvēsele pierāda savu neizmērojamo pārākumu pār "miesu", pār nāvi un pār visu 

pasaulīgo, pārvarot nāvi, vienu ķermeni pēc otra un izdzīvojot visus, lai arī cik daudzi tai būtu uzticēti. 

Viņa ir laika, pretenziju un kārdinājumu uzvarētāja. 

57 Spirituālisma gaisma tagad atklāj pasaulei patiesību, taisnīgumu, saprātu un mīlestību, kas piemīt 

dvēseles spējai reinkarnēties. Tomēr pasaule sākumā stūrgalvīgi cīnīsies pret šo atklāsmi un radīs tai 

svešas un viltus mācības iespaidu, lai iedvestu neuzticību labas ticības cilvēkiem. 

58 Bezjēdzīgi un veltīgi būs konfesiju centieni noturēt savus ticīgos veco uzskatu un novecojušo 

ticības sistēmu iesāktajās sliedēs. Jo neviens nespēs apturēt Dievišķo Gaismu, kas iespiežas līdz pat 

cilvēka domu dziļumiem un modina dvēseli atklāsmju laikmetam, dievišķām iedvesmām, šaubu un 

noslēpumu izgaismošanai, garīgai atbrīvošanai. 

59 Neviens nespēs apturēt plūdmaiņu, kas veidos cilvēci, kad tā izplūdīs vēlmē pēc savas domas, gara 

un ticības brīvības. 

60 Lai neviens nedomā, ka es no dažādām reliģiskajām kopienām atņemu viņu mācekļus, ticīgos vai 

sekotājus - nē. Bet ir pienācis laiks sākt jaunu laikmetu, lai izceltu gaismā aizmirstas mācības, likvidētu 

nevajadzīgas paražas, mācības un tradīcijas, attīrītu un atbrīvotu dvēseles no visa viltus, lai dotu tām 

patieso Gara maizi, ko vienmēr ir aizvietojis rituāls. 

61 Caur šo gaismu cilvēki apvienosies, tautas samierināsies, ienaidnieki cits citam piedos, un caur šo 

gaismu jūs sapratīsiet būtību mācības, kas jūs ir mācījusi gandrīz 2000 gadus ar vārdiem un darbiem. 

62 Vai jums šķiet maz ticams, ka šī laikmeta cilvēce saprot garīgo? Tad ļaujiet cilvēces vēsturei iet 

jums garām, balstoties uz intuīciju un to, ko jums atklāj jūsu gars, lai jūs zinātu, ka bija laikmets, kurā - 

pēc tam, kad zemes tautas bija iekritušas naida, netikumu, neziņas, māņticības un fanātisma bezdibenī - no 

tā pacēlās Kristus iedvesmoti, ticības un mīlestības pilni cilvēki, kas kā neapturams gaismas un cerības 

strauts izplatījās pār tautām un valstīm. 

63 Kristus bija to mācekļu un mocekļu lūpās, kuri dzīvoja, lai sētu un izplatītu dievišķo mīlestības 

sēklu. Kristus atklājās pasaulei caur saviem kalpiem un dzīvoja katrā sirdī, kas Viņu mīlēja Viņa 

dievišķajās ciešanās. 

64 Īss bija laiks, kad miers un harmonija nesa augļus zemes tautās un nācijās, jo laukus atkal klāja 

nepateicības un bezdievības nezāles. Bet garīguma, harmonijas, sapratnes un brālības laikos - cik daudz 

miera, iedvesmas un gaismas bija cilvēku vidū! Vai varat iedomāties, cik lielā mērā mana neatklātā 

gudrība izplūdīs uz cilvēku prātiem, kad šī harmonija un garīgums kļūs par jūsu dzīves būtību? 

65 Nešaubieties par to, ko sola Jaunā ēra. Jo, ja jūsu ticība nebūtu patiesa, jūs nebūtu cienīgi piedzīvot 

mana Vārda piepildījumu. 

66 Lai tava dvēsele tuvojas Man, jo Es došu tai, kas tai vajadzīgs. 

67 Saņemiet dievišķās pamācības un nenogurstoši klausieties Mani, un tad jūs īsā laikā pieredzēsiet, 

kā ievērojami attīstīsieties garīgajās zināšanās. 

68 Neļaujiet šim žēlastības laikam aiziet zudībā, atcerieties, ka jums nācās daudz ciest, lai varētu 

nonākt līdz šim ceļam un iepazīt manu atklāsmi. 

69 Pēc tik daudz rūgtuma jūs tagad gūstat saldus augļus. Neizniekojiet to velti, jo rīt jums tā būs 

jānogādā tiem, kas alkst pēc miera un patiesības. 

70 Ja sāpes tevi nomazgā, saglabā dvēseles un sirds tīrību. Es vēlos, lai jūs parādītos cilvēces priekšā 

kā atjaunota tauta. Tad jūs kalposiet kā atvērta grāmata citām tautām, kuras pašlaik attīra sevi caur savām 

sāpēm, lai kļūtu cienīgas saņemt manu vēsti. 

71 Visas šīs tautas un nācijas, kas ir iztukšojušas ciešanu kausu līdz pašam dibenam, ir aicinātas 

drīzumā iepazīt manu jauno izpausmi, kas uz tik daudzām sāpēm uzklās medu un balzāmu. 

72 Mans vārds, kas dots Otrajā Laikā, jau ir sasniedzis zemes robežas. Bet ziniet vai atcerieties, ka tā 

bija zīme, ko Es jums devu, lai manu atgriešanos sajustu visi cilvēki. 

73 Ļaujiet jums, kam Mans Vārds ir pieejams, aicināt savus līdzcilvēkus. Pastāstiet viņiem, ka Es 

neesmu nācis tiesāt viņu pārkāpumus un skatīties uz viņu trūkumiem, bet ka tieši viņu vajadzība Mani 

pamudināja viņus meklēt un ka Man ir mīlestības dāvana katram no viņiem. 

74 Ņemiet mīlestības dāvanu uz sirdīm. Tas jums noderēs, kad nesīsiet manu mācību uz nezināmām 

zemēm. 
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75 Vai manu vārdu būtībā jūs neatklājat dievišķo vēlmi, lai jūs kļūtu par šķīstu tautu domās, 

dievkalpojumos, darbos un darbā? 

76 Es iedvesmoju jūs iegūt nopelnus, taču jūs nedrīkstētu vadīt savtīga vēlme pēc savas pestīšanas, 

bet jums jādara savi darbi, domājot par saviem līdzcilvēkiem, domājot par nākamajām paaudzēm, kuru 

prieks būs ļoti liels, kad tās atradīs "pirmā" bruģēto ceļu. Tad jūsu laime būs bezgalīga, jo jūsu brāļu un 

māsu prieks un miers sasniegs arī jūsu dvēseli. 

Cik atšķirīgi ir ar tiem, kas meklē tikai savu pestīšanu un svētlaimi, jo, nonākuši vietā, ko viņi ieguvuši 

ar saviem darbiem, viņi nevar būt ne mirkli mierā, ne priekā, ja domā par tiem, kurus atstājuši aiz sevis un 

kuri nes viņu ciešanu smago nastu. 

77 Patiesi Es jums saku: īstie šīs mācības mācekļi būs taisni un šķīsti savos darbos, tāpat kā viņu gars, 

kas ir Mana gaisma. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 291 
1 Cilvēki: Manas aiziešanas dienā jūs sajutīsiet tukšumu ap sevi. Jūs jutīsieties vāji, jo esat pieraduši 

pie šī vārda, kurā jau sen atrodat iedrošinājumu, mierinājumu, balzāmu un atziņu. Jums pietrūks šīs 

izpausmes, kas jums ir devusi tik daudz drosmes dzīves cīņā. 

2 Bet patiesi, es jums saku, ja jūs jau labāk saprastu, jūs priecīgi gaidītu šo dienu, zinādami, ka mans 

Gars no jums neatdalīsies un mana iedvesma no jums ne mirkli nepazudīs. 

3 Saprotiet, kāpēc Es tik bieži esmu jums teicis, lai nepieradinātos pie Mana Vārda, lai neklausītos 

Mani no ieraduma. Jo tie, kas ir šādi rīkojušies, ar lielām sāpēm sirdī palaidīs garām šo Vārdu. 

4 Jums vēl ir atlicis īss laiks, lai saprastu daudzas mācības, lai kliedētu savas šaubas, nostiprinātu 

savus lēmumus, lai pārdomātu un iegūtu zināšanas par to, ko mans Likums jums dod. 

5 Atcerieties, ka Es esmu jums mācījis atteikties no visa, kas ir uzspiesta reliģija un kas ir tikai 

ieradums. Neaizmirstiet, ka es jums esmu vienkāršojis reliģiskās prakses, dievkalpojumu formas un ticības 

apliecības un ļāvis jūsu sirdsapziņai būt par stūri, kas vada jūsu mazo dzīves kuģi. 

6 Es jums esmu devis skaidri definētus principus, lai jūs nemēģinātu īstenot neskaidras mācības, pat 

ja tās jums šķiet pieļaujamas un labas. 

7 Kas pilnībā paļaujas uz manu vārdu, tas nekļūdīsies un neieslīdēs, un drīz viņš pļaus labus augļus. 

8 Mīlestības likums, kam pieder labdarība, sapratne un piedošana jūsu līdzcilvēkiem, ir pamats, uz 

kura Es esmu iedvesmojis jūs jūsu garīgajai misijai. 

9 Lai iepazītu manu patiesību, nav vajadzīga ne cilvēku erudīcija, ne viņu grāmatās ietvertās 

zināšanas. Garam ir dāvana un spēja atklāt patiesību. 

10 Tā kā mans Vārds ir viegli saprotams un manas mācības principi ir pilnīgi skaidri izteikti, jums nav 

jābaidās, ka neparedzētas grūtības neļaus jums stingri iet pa savu ceļu. 

11 Es esmu lasījis jūsu sirdīs un esmu atklājis, ka jūs vēlaties palikt uzticīgi šai pamācībai, ko esmu 

jums devis. Vērojiet un lūdziet, klausieties un rūpīgi pārdomājiet, lai jūsu labie nodomi netiktu izjaukti 

kāda jūsu vājuma dēļ pārbaudījuma brīdī. Atcerieties, ka tie ļaudis, kas sekoja Jēzum Otrajā Laikā un kas, 

šķiet, bija Viņu sapratuši, atstāja savu Skolotāju vienatnē upurēšanas brīžos, izšķirošajā stundā. Pat 

apustuļi, kas bija tik cieši sekojuši Viņam, tajā stundā sajuta, ka viņu spēki un pat ticība vājinās. 

12 Iemesls ir tāds, ka cilvēka daba ir vāja, un jums ir nepieciešams iedrošinājums no stipra gara. 

13 Tāpēc dzeriet mana vārda vīnu, lai jūs būtu stipri, un tad, kad pienāks pārbaudījums, pierādiet, ka 

esat mācekļi, kas ir bijuši rūdīti lūgšanā un cīņā, pašpārdomās un praksē. 

14 Nemēģiniet pagodināt manu darbu ar izrādīgiem līdzekļiem vai publiskām manifestācijām, jo jūsu 

triumfs viegli sabruks, jo jūs neesat to cēluši uz stingriem pamatiem. 

15 Neuzbrīnojiet savus līdzcilvēkus ar liecībām par brīnumainām dziedināšanām vai šķietamiem 

brīnumiem, jo tādējādi jūs tikai inficēsiet cits citu ar fanātismu. Tie, kas patiesi iemieso patiesību, kas prot 

patiesi godīgi pielūgt Dievu, kas patiesi sēj un izplata mīlestības sēklu, ir tik vienkārši, tik pieticīgi un 

pazemīgi, ka dzīvo neatpazīti citu vidū. Viņi lūdzas, un neviens to nezina. Viņi dziedina slimu cilvēku, un 

tikai retais vai neviens viņus neredz. Viņi raud par tuvāko, bet viņu asaras ir neredzamas, jo tās nevis 

izplūst uz āru, bet gan paceļas augšup pie Tēva. 

16 Neuztraucieties, cilvēki, es nesaku, ka viss, ko jūs darāt, ir nepilnīgs. Es laboju tikai to, kas ir 

nepareizs, bet Es pieņemu visu, ko jūs Man piedāvājat labu. 

17 Šeit, caur manu Vārdu, uzmanīgi klausieties mācības, lai jūs varētu mācīties. Taču pievērsiet 

uzmanību sirdsapziņas balsij, kas skan jūsu dzīves darbos, jo tā jums pateiks, vai jūs rīkojaties labi vai 

slikti, vai esat izpildījuši savu misiju vai nē. Ja jūs jūtat, ka jūsu sirds raud par jūsu līdzcilvēku ciešanām, 

ja jūs dalāties ar tiem, kam tas ir vajadzīgs, ar labumu, ko saņemat no Dieva, ja jūs saprotat cilvēku postu 

un cenšaties to atvieglot, negaidot atlīdzību, - tad jūs būsiet attaisnoti Man un varēsiet sajust mieru, ko 

jums sniedz sirdsapziņa. 

18 Māceklis: Kas jādara spirituālistam, lai palīdzētu viņa praktizētajai mācībai gūt uzvaru šajā 

traģēdiju, karu un sāpju laikā? Apvienojieties ar citiem un jūs visi ar Mani, lai jūsu spēks un jūsu gaisma 

būtu jūtama pasaulē. 

19 Paskatieties uz cilvēci: tā ir vienaldzīga pret garīgo progresu - ne tikai materiālajā jomā, bet arī 

reliģiskajās kopienās, kur tradīcijas un paražas ir kļuvušas par likumu. 
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20 Redziet, kā pat šajos zinātnes un cilvēces progresa laikos cilvēks joprojām nogalina cilvēku, kā 

tautas sarauj brālības vai draudzības saites ar citām tautām, kā vieni pasaules uzskati nonāk konfliktā un 

saduras ar citiem. 

21 Šie lauki, šķietami neauglīgi Dievišķajam, tomēr ir piemēroti garīgai sējai. Dodieties ceļā, un jūs ik 

uz soļa izjutīsiet vēlmi pēc gaismas, postu, neziņu, nezināšanu, sāpes visās to izpausmēs. Ļaujiet savām 

domām tur nokļūt, sūtiet tās, pilnas ar labiem vēlējumiem, gaismas piepildītām idejām un garīgiem 

iedvesmas avotiem. Ļaujiet, lai jūsu sirsnīgais, sirsnīgais vārds tiek sadzirdēts, caurstrāvots ar gaismu, 

mierinājumu, balzāmu. Tad jūs pieredzēsiet, ka cilvēce ir piemērots lauks jūsu gara darbībai. 

22 Nenogurstoši strādājiet savā dzīves ceļā, un es jums apliecinu, ka miers, ko jūs piedzīvosiet tā 

laikā, pildot savu misiju, būs vēl lielāks, kad jūsu dvēsele dosies aizsaulē. Bet pagaidām nedomājiet par 

atlīdzību. 

23 Cik nožēlojams ir cilvēks, kurš joprojām domā, ka dvēselei ir lemts saņemt mūžīgu atalgojumu vai 

sodu tās īsās zemes gaitas cilvēka ķermenī dēļ! 

24 Mans Vārds šajā laikā būs gaismas stars, kas nesīs gaismu cilvēces tumsā. Tagad jūs redzēsiet, kā 

šī šodienas pasaule - materiālistiska, naidīga un egoistiska - tiks pārveidota, jo mana mācība, dažkārt asa 

kā vētra, bet dažkārt maiga kā vējš, nomāks netaisnību un dos dzīvību labajai sēklai, lai cilvēki varētu 

veidot savu nākotni uz mīlestības un harmonijas pamatiem. 

25 Kad cilvēki sāks domāt universāli mīlestībā, katrs centīsies sevi pilnveidot, lai labāk kalpotu citiem 

un kalpotu. Visas bailes no soda būs lieki, cilvēks ievēros likumus nevis no bailēm, bet no pārliecības. 

Tikai tad cilvēce būs garīgi un saprātīgi attīstījusies. 

26 Līdz šim cilvēka augstprātība ir likusi viņam ignorēt garīgo daļu, un šo zināšanu trūkums ir 

traucējis viņam būt pilnīgam. 

27 Kamēr cilvēks neiemācīsies uzturēt harmonijā savas fiziskās un garīgās spējas, viņš nespēs atrast 

līdzsvaru, kādam vajadzētu būt viņa dzīvē. 

28 Cilvēki, mans vārds ir bijis ar jums. Saprotiet to, bet, ja jums ir šaubas, lūdzieties, meditējiet, 

lūdziet Manu gaismu, un jūs saņemsiet skaidrību par to, ko vēlaties zināt. 

29 Sveicināti, ceļabiedri, kas esat zinājuši, kā pastāvēt ticībā, šeit ir atlīdzība par jūsu nelokāmo 

paļāvību: tas ir mans vārds, uz kuru jūs tik ilgi gaidījāt. Dzeriet no tā, līdz jums ir gana. 

30 Es sveicinu tos, kas tic Skolotāja vārdiem, jo viņi piedzīvos mana apsolījuma piepildījumu. 

31 Tagad jūs esat saņēmuši to, ko tik ilgi lūdzāt. Rīt, kad jūs stāsieties lielo ļaužu priekšā, jūs patiesi 

zināsiet mana aicinājuma iemeslu. 

Es vienīgais zinu, ka ir daudzi, kas dzīvo Labās Vēsts gaidās, un Es negribu, lai viņi mirst, pirms tam 

nedzirdējuši Manu Vārdu no Manu liecinieku mutēm. Viņi ir izsalkuši un izslāpuši tāpat kā jūs, bet tāpat 

kā es esmu līdzjūtīgi izturējies pret jums, tā arī jūs izturēsieties pret viņiem. 

32 Pasaule gaida manu balsi, lai to aicinātu; cilvēka sirds, lai arī mirusi ticībai, gaida Kristus balsi, lai 

tai pietuvotos un teiktu: "Celies un staigā!". 

33 "Mirušie", "aklie", slimie un izstumtie veido ļoti lielu tautu. Es nāksim pie viņiem, jo tie, kas cieš 

garīgi vai fiziski, ir visuzņēmīgākie Manai klātbūtnei. Šīs pasaules lielie - tie, kam ir vara, bagātība un 

pasaulīgā godība - nedomā, ka Es viņiem esmu vajadzīgs, un negaida Mani: ko gan viņiem varētu dot 

Kristus, ja viņi saka, ka viņiem jau viss ir? Kādas garīgas vērtības vai vieta mūžībā? Tas viņus neinteresē! 

34 Tas ir iemesls, kādēļ Es meklēju šos nabagu un miesas un dvēseles slimnieku pūļus, lai darītu tiem 

zināmu Savu mācību, jo viņi ilgojās pēc Manis, viņi meklēja Mani. Tāpēc bija tikai likumsakarīgi, ka viņi 

sajuta Manu klātbūtni, kad pienāca laiks atkal Mani parādīt cilvēcei. 

35 Kad pienāks laiks, šī milzīgā slimo, nabadzīgo, apspiesto un atstumto tauta pēc mana aicinājuma 

celsies kā spēcīgākā un neuzvaramākā tauta pasaulē. Neviena cilvēciskā vara neļaus tai apklusināt savu 

balsi, kad tā pacelsies un sacīs: "Kungs atklāj Sevi šajā laikā. Viņš sūtīja mums Savu vēsti, lai mēs būtu 

gatavi uzņemt Viņu no Gara uz Garu." Tā tas notiks patiesībā, jo tā ir vēsts, kas jāsagatavo, un Mana 

mācība, ko Es nododu caur šim nolūkam izvēlētiem balss nesējiem, - vēsts, kas sasniegs Manus vēstnešus 

dažādās pasaules daļās. 

36 Mans vārds no manu liecinieku lūpām viņu sirdīs iedarbosies tāpat, kā tas iedarbojās uz šo tautu, 

kad tā to dzirdēja tieši no balss nesēja mutes. Bet jums ir jāsagatavojas runāt sirsnīgi. Lūgšanā un mīlestībā 



U 291 

82 

jūs varēsiet iedvesmot sevi, un patiesi, es jums saku, tad "mirušie" celsies augšām un neticīgie atzīs, ka 

tikai Svētā Gara mācekļi var šādi runāt. 

37 Es jūs gatavoju, jo jūs sastapsieties ar cilvēci bez miera, bez mīlestības, bez brālības un 

harmonijas. Jūs nodosiet tai dievišķo vēsti, ko Es esmu licis jums izplatīt. Tad jūs redzēsiet, ka 

atjaunošanās brīnums, ko jūs redzējāt sevī, atkārtosies tautās un nācijās, kur mans vārds arī sasniegs, 

salaužot materiālisma, elkdievības, netikumu un nezināšanas važas. 

38 Liels uzdevums jums būs jāizpilda šajā Trešajā laikmetā, kad Es jūs atstāju pasaulē kā Meistarus. 

39 Šodien tu esi mazs bērns, kas saņem manu Vārdu, rīt tu būsi māceklis, kas studē mācību, un vēlāk 

- skolotājs vai apustulis, kas seko un dzīvo saskaņā ar saņemto mācību. Neaizmirstiet, ka mana vārda 

vienkāršība deva jums sākumu jūsu garīgumam, lai jūs nekad nepievienotu tam liekas lietas. 

40 Vienmēr salīdziniet savu tagadni ar pagātni, lai varētu noteikt, vai esat progresējis, vai arī esat 

apstājies uz vietas. Cik daudz dvēseļu ir pamodušās šī pārbaudījuma dēļ un iesaukušās: "Kungs, kā tas ir 

iespējams, ka es tik ilgi esmu gulējis? Kā es varētu palikt miegains, vienaldzīgs, kamēr Tu runā mūsu 

vidū? Kā gan es varētu Tevi noliegt, ja es Tevi nesu sevī?" 

41 Neviens nespēs pretoties Mana Vārda spēkam, jo tam ir spēks atmodināt dvēseles, likt sajust un 

drebēt pat visstingrākajai un bezkaislīgajai sirdij. Man nevajadzēja jūs sodīt, lai piespiestu pildīt misiju, un 

es neizmantoju spēku, lai jūs vestu uz šo ceļu, es pat nebiedēju jūs ar vārdiem un draudiem. Mana balss ir 

bijusi mīloša un pārliecinoša, un tā ir modinājusi jūsos ticību, uzticību un paklausību. 

42 Tāpat jūs rīt runāsiet ar saviem līdzcilvēkiem, modinot mīlestību, nevis bailes, jo tad sēkla nebūtu 

patiesa. 

43 Manam Darbam ir jāsasniedz šķīsta cilvēce, lai tā varētu sākt piepildīt Manu Likumu un uzņemties 

savas izpirkšanas krustu. 

44 Es esmu devis solījumu cilvēkiem, visai cilvēcei, un es to turēšu, jo mans vārds ir kā karaļa vārds. 

Es sūtīšu uz to caur saviem mācekļiem sava Vārda zelta kviešus, un tas kalpos kā sagatavošanās 

cilvēkiem, lai viņi drīzumā varētu baudīt garu dialogu ar gariem. Jo pēc 1950. gada Es vairs nedarīšu Sevi 

zināmu caur balss nesēja prāta orgānu ne šeit, ne citur. 

45 Apvienojieties, cilvēki, jo pārbaudījumi tuvojas. Mana Vārda ienaidnieki arī apvienosies, lai 

cīnītos pret jums un izklīdinātu jūs. Bet, ja jūs uzticēsieties lūgšanas spēkam un stiprināsieties ar manu 

Vārdu, jūs netiksiet uzvarēti. Jūsu spēks būs garīgs, tā pamatā nekad nebūs nauda vai zemes vara. 

46 Izmantojiet šo iespēju, cilvēki, negaidiet citus laikus, jo tie nekad nenāks, lai atnestu jums to, ko 

jūs nezināt, kā izmantot. 

47 Sēdieties pie mana galda ar garīgu vēlmi vienmēr mācīties no tā, ko jūsu Skolotājs jums atklāj. 

48 Šie pēdējie manas izpausmes gadi paliks neizdzēšami visiem, kas novērtēs to, kas caur manu Garu 

ir ieplūdis viņos. 

49 Mani mācekļi nenogurstoši stāstīs par visu, ko Skolotājs viņiem atklāja un darīja zināmu. 

50 Tiem, kas dzīvo ikdienas rutīnā un kuriem viena diena ir kā otra, un viena mācība kā otra, slavas 

dienas, kuras Es esmu saglabājis savām pēdējām manifestācijas dienām, paliks nepamanītas. Viņi arī 

nesapratīs pārmaiņas, kam jānotiek no brīža, kad beigsies Mans Vārds. Jo viņiem nekad nav bijusi vēlme 

pacelties un viņi nav mīlējuši evolūciju, kas dvēselei ir progress un pilnība. 

51 Man tā jārunā, lai tie, kas vēl guļ, varētu pamosties. Jo es negribu, lai viena šīs tautas daļa 

iemantotu pestīšanu, kamēr otra daļa iet bojā. Mana vēlēšanās ir, lai jūs visi paceltos uz gaismu. 

52 Katrs cilvēks būs atvērta grāmata saviem līdzcilvēkiem, un tās lappusēs atspoguļosies tas, ko katrs 

nes savā dvēselē. Šīs grāmatas lappuses būs jūsu darbi, un, ja jūsu būtībā būs garīgums, mīlestība un 

gudrība, pasaule atzīs jūs par jaunā laika iniciatoriem, par gaismas un garīgās attīstības laikmeta 

vēstnešiem. 

Ja, no otras puses, jūs pielūdzat Dievu tikai no tradīcijām un ārēji, tad jūsu grāmatā būs tikai fanātisms, 

nezināšana, apjukums un tumsa. Šiem pēdējiem būtu daudz labāk nerunāt par manu darbu, kamēr viņu 

prātos vēl nav iezibsnījusi gaisma. Jo viņu sēkla, tā vietā, lai sniegtu labumu, būs kaitīga citu darbam, pat 

ja viņiem ir labi nodomi. 

53 Ko jūs esat darījuši ar maniem vārdiem, tauta, ka es jūtos spiests runāt ar jums šādā veidā šajā 

laikā, kad mana pasludināšana tuvojas noslēgumam? 
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54 Cilvēki, jūs esat gulējuši, jo domājāt, ka šī pasludināšana ilgs mūžīgi un ka tai nebūs cita mērķa, kā 

vien iepriecināt jūs ar manu Vārdu un dziedināt ikvienu cietēju, kas nāks pie jums. Šodien jūs ir 

pamodinājusi realitāte: tuvojas 1950. gads - gads, kas tūkstošiem reižu pasludināts par manu pēdējo 

pasludinājumu. 

55 Tikai nedaudzi, ļoti nedaudzi ir tie, kas "sargā", gaidot 1950. gadu, un gatavojas pārbaudījumam, 

kas viņiem būs šī perioda beigas. 

56 Šis gads būs nozīmīgs ne tikai šai tautai - nē. Ja jums tas ir viena perioda noslēgums un otra 

dzimšana, tad baznīcām tas būs tiesas un pašpārbaudes gads. Zinātnei un visai cilvēcei kopumā tas būs 

pārbaudījumu laiks. 

57 Kad šis darbs izplatīsies un cilvēki uzzinās, ka 1950. gadā Es pēdējo reizi izdzirdēju Savu Vārdu 

caur cilvēka saprašanas orgānu, viņi sapratīs, ka viss, kas izpaudās jūsu dzīvē tajās dienās, bija Svētā Gara 

aicinājumi un Viņa gaismas dzirksteles. Tad pat teologi kļūs pārdomāti. 

58 Vērojiet un lūdzieties, jūs, ļaudis. Lai gan stunda, kurā Es ar jums runāju pēdējo reizi, jau ir 

pavisam tuvu, jums vēl ir laiks, lai, veicot sirsnīgu introspekciju, saprastu, kas notiek tagad un kas jums 

jādara nākotnē. 

59 Tas ir norādījums, lai jūs sagatavotu - vēl viens, ko Es jums dodu, - lai jūs nepaliktu bez 

panākumiem dienas darbā, kas jums jāveic. 

60 Esiet svētīti, mana tauta! Jūs nācāt ar vēlmi pēc mana Vārda, kas ir mierinājums un barība jūsu 

dvēselei. Jūs esat iemācījušies izvilkt no tā būtību, jēgu un saskatīt manu gribu. 

61 Šis Vārds, kas ir atmodinājis jūsu dvēseles, kuras tik ilgi gulējušas, šodien ir jūsu prieks un ir 

piepildījis jūsu sirdis ar mieru un mīlestību. Tā ir apvijusi tos, kas drebēja no aukstuma, un piepildījusi ar 

cerību tos, kas ilgojās pēc gaismas. Tā ir atklāsme, ko Es esmu saglabājis savā dārgumu krātuvē Izraēlas 

tautai un visai cilvēcei. 

62 Šajā laikā Es esmu runājis ar jums tāpat, kā runāju ar eņģeļiem aizsaulē. Es neesmu izdarījis 

atšķirību ar jūsu dvēseli, jo tā dzīvo zemes ielejā, uz kuru Es jūs esmu sūtījis. Es jūs visus vienlīdz mīlu. 

Tu esi evolūcijas procesā, tu virzies uz Mani. Jo ceļa galā es tevi gaidu, un manas dievišķās dzemdes prasa 

tavu klātbūtni. Mācieties ceļu, lai jūs varētu sasniegt Tēva namu, Tēva Sirdi, sava Dieva Garu. 

63 Es esmu jums sevi atklājis, jo jūs vienmēr esat ticējuši dzīvajam Dievam, savam vienīgajam 

Dievam, kurš nekad nav kluss, kurš neslēpjas, bet vienmēr vada, dod padomu un iedvesmo. Šī ticība jūs 

baro un glābj. 

Ja trīs Mani bērni šādā veidā meklētu Mani cilvēces vidū, Es jau izlietu Savus labumus ar viņu 

starpniecību. Bet Es redzu, ka lielas ļaužu masas klausās Mani un tic Man. 

Israēla tauta drīz būs pilnīga - 144 000, kurus esmu atzīmējis, būs kalna pakājē, mirdzošajā "ielejā", 

izredzētajā pilsētā. Tad mans prieks būs liels. 

64 Kad jūs būsiet sagatavojušies, Es ieliku jūsos visas cilvēcei nepieciešamās zināšanas. Es jums dodu 

lielu autoritāti runāt par Manu atnākšanu trešajā laikmetā. 

65 Mans Vārds ir licis jums daudz ko pārdomāt. Jūs esat sākuši lielus pētījumus un atklājuši, ka Mana 

Mācība ir bezgalīga, ka tās apvārsnis ar katru dienu paplašinās un ka jūs nespējat to aptvert visā tās 

patiesībā. 

Šodien jūs saņemat vienu mācību pēc otras, un jūs varat aizmirst manu vārdu. Bet pienāks laiks, kad 

jūs atcerēsieties katru no šīm mācībām īstajā brīdī, un tad jūsu pārliecināšanas spēks būs liels. 

66 Pirmajā laikmetā Es izvēlējos to, kam bija Mani jāpārstāv uz zemes: Mozu, un caur viņu Es atklāju 

Savu gudrību, Savu spēku un Savu bardzību. Jūs Mani sapratāt tiktāl, ciktāl to ļāva jūsu dvēseles nelielā 

attīstība. Es runāju caur patriarhu un praviešu muti, un Mans Vārds iespiedās sirdīs. Tauta saņēma manas 

iedvesmas un manus baušļus. Es liku jums šķērsot tuksnesi, lai dotu jums lielu mācību, un jūs attīstījāt 

savas dvēseles un pieredzējāt ticību un paļāvību uz Mani. 

67 Pēc ilgiem klejojumiem, pēc pacietības un pieredzes gadiem jūs esat iegājuši Kanaāna valstībā un 

redzējuši, kā piepildās apsolījums, ko mans Gars atkārtoja dienu pēc dienas. Jūs atradāt svētītu un 

sagatavotu zemi. Tā bija miera oāze, ko Es jums devu, lai jūs ticētu un vairotos. Tad, kad mani sūtņi jūs 

pamācīja, jūs devāties starp cilvēkiem un nesāt liecību par derību, ko Dievs noslēdza ar cilvēci. 

68 Tā Es jūs vienmēr esmu iedrošinājis ar saviem apsolījumiem. Šajā Trešajā Laikmetā Es jums esmu 

teicis: Es uzticu jums miera darbu cilvēces vidū. Es to paveikšu caur jums, tiklīdz būsiet gatavi. Taču tajā 
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piedalīsies ne tikai pašreizējā paaudze, bet arī jūsu bērni un viņu pēcnācēji turpinās miera darbu. Es rādu 

cilvēkiem garu ceļu šīs misijas izpildei. 

69 Padomājiet par uzdevumiem, ko esmu devis tautai kopumā. Pretrunas, ar kurām saskaraties savā 

ceļā, ir lielas, tāpēc jums jābūt spēcīgiem un vareniem, lai sasniegtu savu likteņa mērķi. Jums jādzīvo 

vienotībā ar Tēvu, pilnīgā lūgšanā un jāievēro Mani likumi, nekad nekrītot fanātismā vai misticismā, jo jūs 

mīlēsiet Mani tikai savas sirds templī. 

70 Iekšējā vārda dāvana būs visos, un tā jūs viegli izskaidrosiet manu darbu. Jūs mierināsiet cilvēku 

sirdis un dosiet viņiem nepieciešamo maizi. Jūs dziedināsiet dvēseles un ķermeņa slimības. 

Cilvēks šajā laikā cieš, jo viņš ir attālinājies no dievišķo, morālo un dabas likumu izpildes un meklē 

palīdzību šīs pasaules stumbrā. Viņš nezina, ka viņa slimības cēlonis ir viņa dvēselē. Viņš nav vēlējies 

atgriezties pie sākotnējā likumu principa, kārtības, garīgās pienākuma izpildes un nav atgriezies pie avota, 

no kura nāk viss labais. 

Kamēr viņš pazemīgi nevērš savu skatienu uz Mani un kamēr viņa sirds jūtīgās stīgas paliek 

nocietinātas, un ticība nav viņa vadonis, tikmēr cilvēki turpinās kļūt par kļūdas upuriem, tie turpinās slimot 

un iet bojā. Bet jūs, Israēla tauta, Es atstāju pilnus drosmes, miera un dziedinoša spēka, lai jūs tos dāvātu 

saviem līdzcilvēkiem Manā vārdā. 

71 Uz mirkli apdomājiet šīs pasaules trako skrējienu bezdibenī. Ko meklē cilvēce? Ko es redzu viņu 

centienos? Tikai sāpes, izmisums un nāve. Ir apklususi sirdsapziņas balss un tās lukturis ir nodzisis. Tā 

piedzīvo lielo izpirkšanas dienu, un tās sāpes ir lielas. 

72 Apstādiniet viņu, cilvēki, pirms viņa nokrita vēl zemāk! Cīnieties ar savu lūgšanu un domām. 

Māciet ar savu piemēru, un, kad jūs piemeklē pārbaudījumi, lieciniet par savu ticību un cerību, atklājot 

tajos tikai iespēju šķīstīt savas dvēseles. 

Esi vienkāršs visās savās darbībās, lai līdzcilvēki tevi saprastu, nesarežģī t savu dzīvi. Esiet lēnprātīgi 

kā Jēzus un vienkārši kā bērni un veci cilvēki, jo šie tikumi ir garīguma pazīme. 

73 Esiet līdzīgi zemniekam, kurš priecājas par savu sēklu, kurš dzīvo vienotībā ar savu Dievu. 

Zemnieks lūdzas, kad uzspīd jaunas dienas gaisma, kad viņš paveiks jaunu dienas darbu, un pusdienlaikā 

un vakarā, kad saule riet, viņš atkal paceļ savu dvēseli, lai pateiktos par visu, ko Kungs viņam ir dāvājis. 

Viņam viss, ko viņš saņem, ir krāšņs un pilnīgs. Saule, ūdens, visas stihijas runā viņam par viņa Dievu, un 

tajās viņš mīl Dievu, meklē Viņu un redz Viņa klātbūtni. Esiet arī jūs, garīgā lauka strādnieki! 

74 Es neesmu devis jums materiālo aramzemi, ko apstrādāt šajā laikā. Jūsu rokas nav spējīgas uzbērt 

rievas, lai tajās sētu materiālu sēklu. Bet Es jūs esmu aicinājis par Mana Vārda sējējiem sirdīs. Jūsu 

ikdienas darbs ir garīgs, Es jums esmu devis visu nepieciešamo jūsu darbam - gaismu, mīlestību, vārdu. Tā 

Es esmu redzējis, kā daži no Maniem bērniem priecājas par savu sēju. 

75 Mani ieguvumi nav palikuši nepamanīti. Vienmēr viņi ir cerējuši uz to no Manis, un pārbaudījumu 

brīžos viņi ir teikuši: "Kungs mani pārbauda, lai redzētu manu ticību." Jūs neesat nosaukuši sāpes par 

ienaidnieku un neesat noguruši no neskaitāmajiem pārbaudījumiem, ko Es jums esmu sūtījis. 

76 Mīļotie ļaudis, jūs zināt, ka jūs dzīvojat Manī un Es vadu visas jūsu darbības, ka Mana žēlastība 

jūs paceļ tieši tajā brīdī, kad pārbaudījums atstāj jūsu sirdī introspekcijas un stiprinājuma augļus. Jūs esat 

iepazinuši manu vārdu un manus likumus, un jūs zināt, ka bez manas mīlestības un labestības ir arī mans 

taisnīgums un bardzība. Kad jūs grēkojat, jums ir jācieš no sava pārkāpuma sekām. 

77 Es ik dienas runāju uz cilvēku sirdīm, bet cilvēce nav vēlējusies saprast Manu valodu. Izraēla ir 

runājusi ar Mani, bet liela daļa cilvēces dzīvo tālu no Manis. Viņu reliģiskā prakse ir nepilnīga, bet Mana 

gaisma un Mans taisnīgums šodien aizkustina sirdis, un viņi sāk mosties un atcerēties, ka virs viņiem ir 

Dievs, kurš vienmēr ar mīlestību raugās uz viņiem. 

Cilvēce ir nonākusi haosā, un cilvēkiem neizdodas atrisināt savas problēmas. Viņu likumi ir vērsti pret 

viņiem, jo tie balstījās uz nepilnīgām zinātnēm un materiālismu, ko Es iznīcināšu. Pēc neilga laika cilvēka 

garam uzspīdēs gaismas laikmets. Cilvēki paklausīs Man un ievēros Manu gribu. Es sūtu eņģeļus sargus, 

lai vadītu viņu soļus uz Mani. 

78 Esmu ļāvis garu pasaulei uz īsu brīdi kontaktēties ar cilvēkiem. Viņu gars, kas ir tikpat ierobežots 

kā jūsu gars, ir izpaudies šķīstības un pacēluma pilns. Viņi ir nākuši, lai palīdzētu jums Trešās Ēras lielajā 

cīņā, un jūs tos esat skaidri uztvēruši. Viņu labvēlīgā ietekme ir pievērsusi daudzas sirdis, un viņu piemērs 

ir patiess. 
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79 Es svētīju garīgos darbiniekus - darbiniekus, kuri ir atraisījuši savu dāvanu un ļāvuši šīm garīgajām 

būtnēm sevi atklāt. Manuprāt, gan vienai, gan otrai no tām ir priekšrocības. 

Tie jums kļūs zināmi līdz 1950. gadam. Pēc tam viņi vienmēr būs jums līdzās, jo tas ir viņu grūtais 

uzdevums. 

Cilvēkam ir nepieciešams garīgais vadītājs. Dievišķais vadītājs ir augstāks par visiem gariem un ir Es. 

Bet uz zemes es visiem cilvēkiem esmu piešķīris eņģeli. Cik daudz viņi ir cietuši jūsu dēļ! Cik bieži arī 

viņi ir raudājuši, kad ir apcerējuši cilvēka sirds cietību! Bet viņi mīl Mani un pacietīgi pilda savu 

uzdevumu. 

80 Tagad sākas Svētā Gara laiks, kad garīgās būtnes, kas apdzīvo citas "ielejas", dara jums sevi 

zināmus - kad visas robežas ir nojauktas un kad arī jūs varat pacelties pie Manis, un Es nāku pie jums un 

daru Sevi zināmu caur cilvēcisko saprašanas spēju un runāju ar jums jūsu valodā. 

81 Pēc 1950. gada Es vairs nerunāšu ar jums šajā valodā, Es runāšu ar jums augstākā, cēlākā 

izteiksmes formā, kuru jūs pakāpeniski iepazīsiet - tajā "valodā", kurā materiālie vārdi vairs nebūs 

vajadzīgi. Jūs esat garīgie cilvēki, kas šajā laikā ir saņēmuši Manas pamācības. Tādēļ Es no jums pieprasu, 

lai jūsu dvēsele varētu atklāt sevi un nepiedzīvotu nekādus traucējumus ne savā attīstības ceļā, ne lūgšanā, 

ne garīgajā darbībā, bet būtu brīva savā ceļā un varētu nākt pie Manis. 

Es jums esmu daudz runājis par garīgo dialogu, esmu jums teicis, ka jūs iemācīsieties to izmantot 

augstākā veidā, un jūs ļausieties šai vēlmei. 

82 Es jūs atstāju sagatavotus kā tautu gaismu. Sagatavojieties, jo Mans Vārds šinī laikā būs 

Testaments, labākā grāmata, kāda vien ir - pat vairāk nekā jūsu rokās, jūsu sirdīs, jo Es jums esmu atklājis 

pilnīgas zināšanas. 

83 Tāpat kā Otrajā Laikā Es par jums atdevu Savu dzīvību un Mana miesa tika upurēta kā jērs, tā arī 

Trešajā Laikā Es upurēšu Sevi kā gaismu katrai dvēselei. Svētīgs tas māceklis, kas gatavojas un saprot 

Mani, jo viņa sirds būs mūžīgas mājas Man. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 292 
1 Saņemiet vēl vienu lapu no Gudrības grāmatas. Es jūs aicinu nodot šo vēstījumu nākamajām 

paaudzēm, kuras savas lielākās garīgās attīstības dēļ spēs vēl vairāk iegremdēties Manā Darbā. Šīs 

paaudzes nesīs sev līdzi garīguma sēklu, un viņu uzdevums būs veidot miera paradīzi cilvēku sirdīs. 

2 Pašreizējiem Es esmu devis lielas mācības, bet rītdienas cilvēkiem, saviem nākamajiem 

mācekļiem, Es esmu rezervējis vēl lielākas atklāsmes, jo tad viņi būs gatavi tās saņemt. 

3 Jūs bieži esat Man jautājuši, kas eksistē ārpus šīs pasaules un vai tās zvaigznes, kas riņķo kosmosā, 

ir tādas pašas pasaules kā jūsu. Mana atbilde uz jūsu ziņkāri nav pilnībā noņēmusi noslēpumainības 

plīvuru, jo es redzu, ka jums vēl nav ne nepieciešamās attīstības, lai saprastu, ne arī garīguma, kas ir 

absolūti nepieciešams, lai harmonizētu ar citām pasaulēm. Jūs vēl neesat apzinājuši un sapratuši mācības, 

ko jums piedāvā planēta, uz kuras dzīvojat, un jau vēlaties meklēt citas pasaules. Jūs neesat spējuši kļūt 

par brāļiem savā starpā, vienas un tās pašas pasaules iedzīvotājiem, un jūs vēlaties atklāt, ka citās pasaulēs 

pastāv būtnes. Pagaidām jums pietiks, ja atcerēsieties, ka Otrajā Laikā Es jums teicu: "Tēva namā ir daudz 

mājokļu", un tagad, apstiprinot šos vārdus, Es jums saku, ka jūs neesat vienīgie Visuma iedzīvotāji un ka 

jūsu planēta nav vienīgā apdzīvotā planēta. 

4 Rītdienas paaudzēm tiks dota iespēja redzēt atvērtus vārtus, kas tuvina tās citām pasaulēm, un tās 

pamatoti apbrīnos Tēvu. 

5 Labestība un mīlestība, no kurām uzplaukst labdarība un miers, būs atslēgas, kas atvērs Noslēpuma 

durvis, un cilvēki spers soli pretī vispārējai harmonijai. 

6 Labestība un mīlestība, kas tiek pielietota jūsu dzīvē, jūsu garīgajā pielūgsmē, jūsu zinātnē un jūsu 

darbā, novedīs cilvēku pie patiesas gudrības. 

7 Šodien jūs joprojām esat izolēti, ierobežoti, apgrūtināti, jo jūsu savtīgās intereses ir likušas jums 

dzīvot tikai "pasaules" labā, necenšoties pēc dvēseles brīvības un pacēluma. 

8 Kas notiktu ar jums, iedomīgie cilvēki - būtnes, ko jūsu materiālisms padarījis par mazām, - ja 

jums ļautu doties uz citām pasaulēm, pirms esat atbrīvojušies no savām cilvēciskajām kļūdām? Kāda būtu 

sēkla, ko jūs sētu? Nesaskaņas, nesamērīgas ambīcijas, iedomība. 

9 Patiesi Es jums saku: lai sasniegtu tās zināšanas, pēc kurām ilgojas katrs cilvēks, un to atklāsmi, 

kas atbrīvo viņa prātu no jautājumiem, kas viņu moka un izraisa viņa ziņkāri, cilvēkam būs sevi ļoti attīrīt 

un skatīties un lūgt. 

10 Tikai zinātne viena pati neatklās viņam manus noslēpumus; ir nepieciešams, lai šo vēlmi pēc 

zināšanām iedvesmotu garīga mīlestība. 

11 Kad cilvēku dzīve atspoguļos garīgumu, es jums saku, viņiem pat nebūs jāpieliek pūles, lai izietu 

ārpus savas pasaules, jo tajā pašā laikā viņus meklēs tie, kas dzīvo augstākās mājās. 

12 Es atstāju jums šo īso vēstījumu, kura saturs ir tikai tāds, ko vēlos jums pateikt: "Esiet nomodā un 

lūdzieties, lai jūs neiekristu kārdinājumā." 

13 Pagaidām jūs turpināsiet uzdot sev jautājumus un atbildēt paši sev. Ir nepieciešams, lai dvēseles 

spēki būtu zināmi un atklāti visiem, lai atpazītu un saprastu, ko Dievs jums ir paredzējis. Es joprojām 

redzu pārāk daudz neveiklību, darot to, kas ir labs, lūdzoties, pielūdzot savu Tēvu, jo jūs neļaujat savai 

dvēselei izpausties un darboties, un jūs neļaujat tai attīstīties. 

14 Jūs sevī glabājat patiesus dārgumus, spējas un talantus, par kuriem pat nenojaušat, un savas 

nezināšanas dēļ jūs liežat asaras kā trūcīgi cilvēki. Ko jūs zināt par lūgšanas spēku un domas spēku? Ko 

jūs zināt par gara un gara dialoga dziļo nozīmi? Nekas, jūs, materiālistiski un pasaulīgi domājoša cilvēce! 

15 Vispirms paceliet dvēseli, atklājot tās dāvanas, un tikai pēc tam tiecieties uz zināšanām par to, kas 

pastāv ārpus jūsu pasaules un prāta. 

16 Cilvēka prāts ir mazs, ierobežots. Kāpēc jūs tai uzticat to, ko tikai gara dvēsele var atklāt un 

aptvert? 

17 Ak, jūs, neprātīgie šīs zemes bērni, kas negribējāt Mani par Mācītāju un neticējāt Man, lai gan 

daudzi no jums saka, ka mīl Mani! Tagad jūs beidzot sapratīsiet Mana Vārda patiesību, kad atzīsiet, ka Es 

esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība. 

18 Mācekļi, dzīve iet jums garām kā bezgalīgas gudrības mācība, jūsu dvēsele pieaug zināšanās, un 

līdz ar to jūs sasniedzat lielāku pacēlumu. 
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19 Esi tiesnesis par savu rīcību, jo sirdsapziņas balss vienmēr tev pateiks patiesību. Tas palīdzēs jums 

saprast, vai braucat pārāk lēni, vai pārāk ātri, vai arī stāvat uz vietas. 

20 Tam, kurš cenšas sevi iepazīt un novērtēt, ir jābūt godīgam pret sevi un citiem. Visās darbībās viņš 

dzirdēs savas sirdsapziņas "balsi", un viņa soļi dzīves ceļā būs droši. 

21 Kad garīgā dvēsele sāk triumfēt pār ķermeni, tā piedzīvo ļoti lielu gandarījumu un pilnīgu 

pārliecību par sevi. 

22 Taču Skolotājs jums saka, ka, lai cik liela būtu jūsu izpratne par savu darbu lielāku vai mazāku 

vērtību, lēmumu šajā galīgajā spriedumā var pieņemt tikai Tēvs, kas ir augstākais tiesnesis. 

23 Nedomājiet - tāpēc, ka tajā brīdī, kad veicat labu darbu, jūs nezināt tā vērtību, - ka jūs nekad 

neuzzināsiet, cik daudz laba esat paveikuši. Es jums saku, ka neviens no jūsu darbiem nepaliks bez 

atlīdzības. 

24 Kad būsiet nonākuši Garīgajā valstībā, jūs sapratīsiet, cik bieži vien mazs, šķietami nenozīmīgs 

darbs ir bijis sākums labo darbu ķēdei - ķēdei, kuru citi darīja arvien garāku un garāku, bet kura mūžīgi 

piepildīs ar gandarījumu to, kurš to sāka. 

25 Jums tas viss ir jāzina - jums, kas sējat sirdīs Vārdu, ko Es jums esmu atnesis šajā laikā. Jo bieži 

vien jūs runāsiet saviem līdzcilvēkiem, nepiedzīvojot, kādu efektu jūsu vārdi ir devuši - nezinot, vai tie 

nesuši augļus vai nenesuši, nezinot, vai šo cilvēku sirdīs sēkla aizgājusi, vai arī viņi zina, kā to saglabāt un 

izplatīt. To visu jūs piedzīvosiet, līdz sasniegsiet ceļa galu. 

Pa to laiku strādājiet, vairojiet savus labos darbus savu līdzcilvēku vidū, sagatavojiet viņiem laukus, lai 

sēkla, ko Es jums esmu uzticējis, varētu vairoties viņu darbos. 

26 Tālu ir ceļš, pa kuru jūs sasniegsiet gaismas pilnību. Nevienai būtnei nav garāka ceļa par dvēseles 

ceļu, uz kura Tēvs, Dievišķais Tēlnieks, kas veido un nogludina jūsu dvēseli, piešķir tai perfektu formu. 

27 Es runāju ar jums plaši, lai jūsu ceļojuma saišķī netrūktu kviešu, kas jums jāsēj, pildot savu misiju. 

28 Dieva tauta atkal parādīsies cilvēces vidū - nevis tauta, kas iemiesota kādā rases veidā, bet gan liels 

skaits, Mans mācekļu leģions, kurā izšķiroša nozīme būs nevis asinīm, rasei vai valodai, bet gan Garam. 

29 Šī tauta neaprobežosies tikai ar manas mācības mācīšanu rakstos. Lai vārdiem būtu dzīvība, tie ir 

jādzīvo. Šī tauta būs ne tikai rakstu un grāmatu, bet arī piemēru un darbu izplatītāji. 

30 Šodien Es atbrīvoju jūs no visa nevajadzīgā, no netīrā un aplamā, lai jūs ievestu vienkāršā un tīrā 

dzīvē, virs kuras jūsu dvēsele var pacelties un kuru tā apliecina ar saviem darbiem. 

31 Kad pienāks laiks, Es cilvēcei parādīšu Savu tautu, un ne Skolotājs kaunēsies no Saviem 

mācekļiem, ne arī mācekļi noliegs savu Skolotāju. Tas laiks sakritīs ar pasaules uzskatu kara laiku, no kura 

kā miera dvesma, kā gaismas stars pacelsies spirituālisms. 

32 Jau tagad Tēva taisnīgums meklē cilvēku zemes varu, viņu uzkrātos dārgumus, lai liktu viņiem 

saprast, ka mans Vārds nekad neizmantos varu un materiālo bagātību, lai valdītu vai izplatītos. 

33 No visas šīs cilvēces morālās un materiālās struktūras "nepaliks ne akmens uz akmens". Jo, lai 

"jaunais cilvēks" varētu parādīties uz šīs zemes, ir neizbēgami jāizdzēš visi traipi, jālikvidē visi grēki un 

jāatstāj tikai tas, kas satur labas sēklas. 

34 Manas klātbūtnes un manas taisnības spožums būs redzams visā pasaulē, un šīs gaismas gaismā 

elki kritīs, ierastās tradīcijas tiks aizmirstas un neauglīgie rituāli tiks atmesti. 

35 "Jauna dziesma" nāks no dvēseles visiem tiem, kas nevarēja Mani redzēt, bet beigās tomēr Mani 

ieraudzīja, jo meklēja Mani, neskatoties uz savām nepilnībām; un jūs zināt, ka tas, kas Mani meklē, 

vienmēr Mani atrod. 

36 Kas attiecas uz tiem, kas Mani noliedza, kas no Manis izvairījās, kas slēpa Manu vārdu, kas 

nevēlas atzīt Manu klātbūtni, tie ir tie, kas tiks atalgoti par viņu. 

Ceļš ir tāds, ka viņiem tiek doti pārbaudījumi, kas viņiem atvērs acis un ļaus ieraudzīt patiesību. 

37 Kāda nozīme, ka vieni mīl Mani ar nepilnīgām iedomām, bet citi Mani noliedz, jo Es zinu, ka viņi 

visi ir trūkumcietēji! 

38 Lielā cīņa ir tuvu, sagatavojiet visus savus ieročus. Jums visiem būs sava daļa šajā cīņā, jums 

visiem būs jādod savs ieguldījums: valdniekiem, garīdzniekiem, zinātniekiem, bagātajiem, bagātajiem un 

nabadzīgajiem - visiem. 

39 Kas palika no Salamana tempļa, kad pienāca tiesas stunda? Tikai sirdsapziņā ierakstītā bauslība. 

Viss izzuda - rituāli, tradīcijas, upuri un ziedojumi. Svēto telpu un altāri iznīcināja, bet Bauslība un 
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praviešu vārdi palika. Jo tieši viņi bija tie, kas sagatavoja cilvēci jaunam laikmetam un kam bija jāattīra 

lauki, lai jaunā sēkla varētu izaugt. 

40 Jeruzaleme, kuru izraēlieši uzskatīja par neaizskaramu, tika nopostīta, tāpat kā templis, kas bija 

viņu lepnums. Tas notika tāpēc, ka Es atnācu valdīt starp cilvēkiem. Bet, tā kā Mana Valstība nav no šīs 

pasaules, bija nepieciešams iznīcināt materiālo templi, lai uzceltu garīgo svētnīcu cilvēka sirdī. 

41 Tagad saprotiet, kāpēc mani tā laika apustuļi neko materiālā necēla, bet sirdīs cēla ticības, tikuma 

un mīlestības tempļus, kas izteica vārdu, garu, darbu un patiesību. Zelts, vīraks, liturģija viņiem 

nepastāvēja. Kad viņi uzlika rokas uz slimajiem, slimie aizturēja degunu. Kad viņi stāstīja par Kristus 

mācību, viņi uzcēla svētnīcas ļaužu dvēselēs. Kad viņi runāja par krustu, tas palika kā uguns zīme 

dvēselēs. 

42 "Mana Valstība nav no šīs pasaules," es jums saku vēlreiz. Svētā Gara templim nav materiālu 

pamatu, nav altāru uz zemes. 

43 Kad šajā laikā jūs redzēsiet, kā tiek iznīcināts ikviens ārējais kults, ko cilvēce ir radījusi, jūs 

redzēsiet, ka daudzi ar bailēm jautās: "Kāpēc Dievs ir pieļāvis, ka tas notiek?" Viņi uzdos sev to pašu 

jautājumu, ko jūdi, kad viņu pilsēta tika iznīcināta. Un tā būs mana tauta, kas atbildēs, kas pasludinās, kas 

atklās cilvēkiem, ka ir iestājusies Jauna ēra un ka drīz izplatīsies jauna sēkla. 

44 Augsne būs mitra un gatava uzņemt manu sējēju sēklu, un šeit ir vietā, lai jūs padomātu par šo 

sējēju atbildību. Vai būtu pareizi, ja šī tauta pēc tam, kad cilvēce būs atbrīvojusies no fanātisma un 

bezjēdzīga pielūgsmes, nāktu klajā ar jaunu elkdievību? Nē, mīļie mācekļi un mācekļi. Tāpēc ik uz soļa 

jūsu ceļojumā ir mācības un pārbaudījumi. 

45 Lielisks ir tavs liktenis! Tomēr neļaujiet, lai jūs pārņem baisas zīmes, bet drīzāk esiet pilni drosmes 

un cerības, domājot par to, ka tuvojošās rūgtās dienas ir nepieciešamas cilvēku atmodai un attīrīšanai, bez 

kuras jūs nevarētu piedzīvot uzvaras gājienu garīgajā laikā. 

46 Mācieties pacelties pāri nelaimēm, neļaujiet, lai jūsu sirdi pārņem nomāktība, un rūpējieties par 

savu veselību. Uzmundriniet savu brāļu un māsu garu, runājot par Mani un rādot viņiem Manas mācības, 

kas iededz ticību un cerību. 

47 Redziet, cik daudz cilvēku dzīvo nomāktībā. Tās ir būtnes, kas ir ļāvušas sevi sakaut cīņā par dzīvi. 

Redziet, cik agri viņi ir novecojuši un kļuvuši sirmi, viņu sejas ir izžuvušas un izteiksme melanholiska. 

Bet, ja tie, kam vajadzētu būt stipriem, būs vāji, jaunība novecos, un bērni savā apkārtnē redzēs tikai 

drūmumu. 

48 Jūs, cilvēki, neatņemiet savai sirdij visus tos veselīgos priekus, kurus, lai gan tie ir īslaicīgi, jūs 

varat baudīt. Ēdiet mierā savu pazemīgo maizi, un patiesi, es jums saku, ka tad tā jums šķitīs garšīgāka un 

sātīgāka. 

49 Ņemiet no maniem vārdiem to, ko es no jums gribu, - paļāvību, ticību, optimismu, mieru un spēku, 

lai, neraugoties uz jūsu grūtībām un problēmām, jūsu sirdīs nebūtu rūgtuma. Kādu laipnību vai 

iedrošinājumu jūs varētu sniegt tiem, kam tas nepieciešams, ja jūsu sirds būtu ciešanu, raižu vai 

neapmierinātības pilna? 

50 Tieši jūsu pārbaudījumos jums būtu jādod vislabākais piemērs, kas apliecina pacēlumu, ticību un 

pazemību. 

51 Tas, kurš spēj dot savai dzīvei šādu garīgumu, vienmēr jūt mieru, un pat tad, kad viņš guļ, viņa 

miegs ir mierīgs un mierīgs, ko dvēsele izmanto, lai atdalītos no ķermeņa un dotos aizsaulē, kur tā saņem 

tās dievišķās spēka straumes, no kurām tā sevi baro un kurās tā ļauj piedalīties ķermenim. 

52 Neviens neteiks, ka mani pravietojumi padara jūsu dzīvi drūmu, gluži otrādi, mans Vārds jūs glābj 

no drūmuma. Saprotiet, ka Es esmu jūs sagatavojis, lai jūs nejustos vāji cīņas brīžos. 

53 Jūsu gars nedrīkst kļūt gļēvs, zinot, ka tuvojas cīņa, nedz arī apšaubīt, ka jūsu pasaulē atgriezīsies 

miers. 

54 Es jau esmu jums teicis, ka jūs atrodaties vienas pasaules beigās un otras sākumā. Planēta joprojām 

būs tā pati, daba būs tā pati, arī gaisma būs tā pati, bet cilvēces dzīvesveids būs citāds, tās mērķi, cīņas un 

ideāli būs atšķirīgi. Taisnīgums un patiesums gūs virsroku. 

55 Dvēseles, kas iemiesosies to dienu cilvēcībā, savā vairākumā būs tik ļoti uzticīgas labestībai, ka 

tad, kad parādīsies ļaundari, viņiem nāksies piekāpties, lai cik spēcīgi viņi būtu, patiesības gaismai, ko viņi 
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sev rādīs, - pilnīgi pretēji tam, kas notiek pašlaik. Jo, tā kā korumpētie ir vairākumā, viņi no ļaunuma ir 

radījuši spēku, kas smacē, inficē un aprij labo. 

56 Jūsu pasaule arī turpmāk būs dvēseļu atskaites punkts, cīņas un gandarīšanas pasaule. Tomēr jūsu 

zeme nevar piedāvāt Man paaugstinātas dvēseles, kas, aizbraucot no šejienes, tuvojas taisno mājām. 

Tomēr šis zemes ieleja nespēj uzņemt lielās dvēseles, kurām tajā jānāk dzīvot. Tā ir nepārtrauktas 

reinkarnācijas pasaule, jo dvēseles savā lēnajā augšupceļā atstāj aiz sevis darbus, kas iesākti bez rūpēm un 

parādiem, bez samaksas. 

57 Rīt šī zeme Man dāvās skaistus garīgos ziedus savu iedzīvotāju darbos, un tie atnesīs Man 

nogatavojušos augļus, ko viņi pļaus pēc savas neatlaidīgās dzīves mīlestībā uz Tēvu un savu tuvāko. 

58 Vai jūs nedomājat, ka rīt zemi apdzīvos jūsu bērni? Un vai jūs saviem bērniem vēlaties kaut ko 

labāku par to, ko esat sasnieguši jūs? "Jā, Tēvs," saka tava sirds Man. Tā kā jūs sevī nesat šo mīlestības un 

žēlsirdības caurstrāvoto domu, attīriet un izlīdziniet viņu ceļu. Es gribu, lai viņi atrod jūsu pēdas un savāc 

to pieticīgo mantojumu, ko jūs viņiem atstājat un ko šīs paaudzes turēs godā. 

59 Nav svarīgi, ka jūsu vārdi tiks aizmirsti, nozīmīgākie būs jūsu darbi, jo tie paliks neizdzēšami 

nospiedumi uz ceļa, ko jūs esat bruģējuši. 

60 Kurš varēs izdzēst šīs pēdas, jo tieši mans taisnīgums tās saglabā un aizsargā? 

61 Redziet, cik daudz noslēpumu jums izskaidro spirituālisms, cik daudz skaistu atklāsmju tas jums 

sniedz. 

62 Tie ir stari, ko Septiņu zīmogu grāmata sūta uz jūsu dvēselēm. Tā ir Jēra balss, kas runā un atklāj 

Sestā zīmoga saturu. 

63 Tikai Jērs iekļūst Dieva dziļajos noslēpumos, lai atklātu šo gudrību Tā Kunga bērniem. 

64 Kad jūs, Trešās ēras mācekļi, jau pilnībā apzināsieties, ko esat saņēmuši, jūs nekavējoties sāksiet 

izplatīt labās ziņas par šo vēsti, kuras saturs ir paredzēts visai cilvēcei. 

65 Apzinieties, ka šāda lielā materiālisma vidū ir arī tādi, kas atceras Manus apsolījumus atgriezties, 

studē praviešu vārdus un pēta dzīves notikumus, jo viņi vēlas zināt, vai Es drīz nāku, vai Es esmu klāt, vai 

arī Es esmu bijis tur un jau aizgājis. 

66 Jums, kas esat piedzīvojuši Mani šajā izpausmē un esat priecājušies par to tik ilgi, Es saku: "Esiet 

žēlsirdīgi pret cilvēkiem, saviem brāļiem un māsām." 

67 Sagatavojieties, lai jūs varētu dalīties ar Labo vēsti, ko daudzi ar prieku uzņems. Es jums saku 

"daudzi", nevis "visi", jo daži varētu teikt, ka viņiem pietiek ar to, ko Dievs atklāja "pirmajā laikmetā" un 

ko Kristus atnesa cilvēkiem. Tad jūsu lūpas, Manis aizkustinātas un iedvesmotas, sacīs neticīgajiem 

cilvēkiem, ka ir nepieciešams iepazīt jauno atklāsmi, lai uzzinātu visu patiesību, ko Dievs cilvēkiem 

piešķīris pagātnē. 

68 Kā jūs spēsiet panākt, lai jūs sadzirdētu jūsu līdzcilvēki, nepakļaujot sevi izsmieklam un bargiem 

spriedumiem? Sagatavojot sevi par patiesiem apustuļiem un šīs patiesības nesējiem un nesot šo gaismu 

savās sirdīs ar pamudinājumu, lai jūs to dāvātu cilvēku dvēselēm bez ēnas un traipa. 

69 Jūs nebūsiet zemes tautu izpircēji, bet sadarbosieties ar Skolotāju, šīs un visu pasauļu, jūsu un visu 

dvēseļu Pestītāju un Glābēju. 

70 Es gribu priecāties par Savu Darbu, es gribu justies mīlēts un saprasts no visiem tiem, kam Tēvs 

devis sava Gara dzirksti. Es vēlos, lai visi nāktu pie Manis, lai no Manas Valstības parādītu viņiem 

Dievišķā Darba godību un lai viņi visi šajā kontemplācijā izjustu augstāko svētlaimi, ko sniedz ceļš, kas 

ved pie Kunga. 

71 Mans darbs ir mūžīgs, mana vārda pabeigšana jūsu vidū nenozīmēs beigas, bet gan jūsu cīņas 

sākumu. 

72 Balss nesēju lūpas vairs nepārraidīs manu balsi, bet mana iedvesma ienesīs gaismu viņu prātos, lai 

palīdzētu viņiem izprast vārdu, kas nāca no viņu mutēm, lai viņi zinātu, kā to interpretēt ļaudīm. 

73 Mana Gara izpausmes caur šiem prātiem mērķis ir bijis tieši tāds, lai jūs caur šīm mācībām 

iemācītos vēlāk meklēt Mani no gara uz garu. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 293 
1 Mana mīlestība izgaismo jūs kā bezgalīga saule un apvij jūs visus. 

2 Lūk, Es esmu šeit un lieku tavā prātā Savas domas, kas kļuvušas par Vārdu, kurš ir tīkams sirdij, 

vismīļākais garam dvēselei un kurš neatstāj rūgtumu tavā mutē. 

3 Tāpat kā bites, kas veido medus peru un pilienu pa pilienam piepilda to ar medu, tā arī tie mazie 

bērni, caur kuriem Es daru sevi zināmu un dodu Savu Vārdu, piliens pa pilienam piepilda ar esenci, kas 

nāk no viņu lūpām, cilvēku sirdis, kas ilgojas pēc garīgas mīlestības. 

4 Pagaidām Manu ļaužu skaits ir neliels, bet Es jums dodu Savus norādījumus, it kā tie būtu lieli 

ļaužu pūļi. Manu mīlestību nevarēja apturēt šis nelielais skaits, jo nekādi aizspriedumi neeksistē un nevar 

eksistēt Meistaram, jo tie ir raksturīgi savtīgiem cilvēkiem. 

5 Esiet sveicināti Glābēja gaismā, jūs, cilvēki, kurus moka pārbaudījumi un cīņas, šaubas un 

neskaidrības, bēdas un sāpes. 

6 Jums ir nepieciešamas zāles dvēselei, un Es nāku pie jums, kā nācu Otrajā Laikā - kā ārsts, kas 

ārstē ķermeņa un dvēseles slimības. 

7 Kad jūs nākat šurp, nomocīti smagu problēmu, nomākti nabadzības vai nobijušies no 

pārbaudījumu ciešanām, jūs meklējiet Manā Vārdā kādu frāzi savām sāpēm - kādu vārdu, kas norāda, ka 

Mans skatiens ir atklājis jūs un ka Es dzirdu jūsu balsis. Tad Es pieskaršos tavai sirdij un pierādīšu tev, ka 

nekas nav apslēpts no Manis. Es izlieju pār jums Savu mieru, dodu jums izsmalcinātu Manas mācības 

maltīti un sūtu jūs atkal stiprinātus uz dzīves, cīņas un gandarīšanas ceļa. 

8 No manas mācības jūs uzzināsiet, ka savos pārbaudījumos jūs ieguldāt savu mazo daļu ticības, 

cerības, pacietības un nelokāmības, bet pārējo dara jūsu Tēva mīlestība. 

9 Kas paļaujas uz mani, tas nevarēs izmist, un cik salds ir atalgojums tam, kas zina, kā paļauties uz 

sava Kunga mīlestību un žēlastību. 

10 Es esmu Tas, kas tuvojas tavai sirdij, kad tu raud. Es esmu Kristus, un Kristus nozīmē mīlestību. 

11 Tādēļ es jūs dziedinu un iedrošinu, mīļotā tauta. Jo tuvojas laiki, kad Es izvēlēšos Savus no 

visgatavākajiem un dedzīgākajiem, no tiem, kas ir visattīstītākie Mana Vārda izpratnē, un viņi būs Mani 

pirmie sūtņi, Mani pirmie liecinieki un arī pirmie, kas no gara uz garu sazināsies ar savu Tēvu. 

12 Tomēr nedomājiet, ka Man patīk izvēlēties vienus un noraidīt citus - tā tas nekad nenotiek, 

mācekļi. Bet Es jūs izmantosim atbilstoši tam, kādu sagatavotības pakāpi jūs pakāpeniski sasniegsiet un 

kāda jums būs vajadzīga, lai varētu Man kalpot. 

13 Tāpat kā šodien tie, kas ir spējuši sagatavoties, ir sasnieguši garīgo izpausmi ar cilvēka intelekta 

spēju, tāpat pienāks laiki, kad mana balss sasniegs jūsu dvēseli kā debesu harmonija un pārsteigs un 

apbrīnos jūsu intelektu ar manu atklāsmju gudrību un gaišajām iedvesmām, ko mans Gars jums sūta. 

14 Šis laiks pienāks, nešaubieties par to, bet es to nenosaku. Daudz kas ir atkarīgs no jums, no jūsu 

degsmes un mīlestības, lai šis laiks vairs nebūtu nākotnes lieta, bet kļūtu par tagadni. 

15 Bet nedomājiet maz par to, ko Es jums šobrīd dodu caur jūsu brālīgo balss nesēju pazemīgajiem 

prātiem. Jo manas mācības jūs māca, lai jūsu dvēsele varētu attīstīties un gaidīt dialogu no gara uz garu. 

Ak, ja vien jūs spētu meklēt katra Skolotāja vārda slepeno nozīmi, cik daudz pārsteidzošu atklāsmju jūs 

varētu atrast! Cik daudz gaismas jums tiks dots, lai jūs to pielietotu savā dzīvē! 

16 Jums, šī Darba mācekļiem un šī Vārda lieciniekiem, jūsu Skolotājs saka: ja jūs nesapratīsiet un 

nesekosiet šai mācībai, ko Es jums atklāju caur cilvēka prātu, jūs nespēsiet virzīties uz jauno mācību, kas 

ir apsolīta jūsu garam un kas notiks tieši starp Skolotāju un mācekli - iekšēji, bez ārējiem līdzekļiem vai 

formām. 

17 Jūs vēl neesat tādā līmenī, kādā es jums dodu pamācības, un tomēr jau vēlaties iegūt šo žēlastības 

dāvanu? 

18 Ja jūs būtu sasnieguši tādu progresa pakāpi, kādu pieprasa mans Vārds, jūs strādātu sava gara 

dvēseles gaismā un darītu tā, lai jūsu pestījošo ietekmi izjustu arī citi. Bet tā nav, un tāpēc, par lielu 

nožēlu, mācības atkārtojas. 

19 Trīs dažādas viena Dievišķā Gara izpausmes ir bijušas atklāsmes, ko cilvēks ir saņēmis no Dieva 

cauri laikiem, kas sadalīti trīs laikmetos. Daudzkārt un dažādos veidos esmu jums skaidrojis to, ko jūs 

kļūdaini saucat par "Vissvētāko Trīsvienību" un ko jūs nevarat izskaidrot, jo to nesaprotat. 
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20 Es jums esmu paskaidrojis, ka tas, ko jūs saucat par Tēvu, ir Dieva absolūtais spēks, Universālais 

Radītājs, vienīgais Neradītais; ka tas, ko jūs saucat par Dēlu, ir Kristus, tas ir, Tēva pilnīgās mīlestības 

atklāsme pret saviem radījumiem; un ka tas, ko jūs saucat par Svēto Garu, ir gudrība, ko Dievs jums sūta 

kā gaismu šajā laikā, kad jūsu gars spēj labāk saprast manas atklāsmes. 

21 Šī Svētā Gara gaisma, šī Dieva gudrība drīzumā valdīs šajā trešajā laikmetā, kuru jūs redzat 

ienākam, izgaismojot cilvēces prātus, kam nepieciešams garīgums, kas slāpst pēc patiesības un alkst pēc 

mīlestības. 

22 Trīs "valstības" Es esmu iecēlis starp cilvēkiem, kas drīz apvienosies vienā. 

23 Pirmā bija vara un likuma spēks, otrā - mīlestība, trešā - gudrība. 

24 Kad cilvēks dzīvos saskaņā ar likumu, mācībām un atklāsmēm, ko Es viņam esmu devis katrā 

"valstībā", viņš varēs patiesi teikt, ka Debesu valstība ir iespiedusies cilvēka sirdī. 

25 Tāpat ir taisnība, cilvēki, ka viens Dievs ir atklājies cilvēkiem, lai gan trīs dažādos aspektos: Ja jūs 

meklēsiet mīlestību Tēva darbos tajā pirmajā laikmetā, jūs to atradīsiet; un, ja jūs meklēsiet gudrības 

gaismu, jūs to arī atklāsiet, tāpat kā Kristus darbos un vārdos jūs sastapsiet ne tikai mīlestību, bet arī spēku 

un gudrību. Kas gan būtu dīvains, ja jūs šajā laikā atklātu Svētā Gara darbos gan spēku, likumu un varu, 

gan mīlestību, maigumu un dziedinošu balzāmu? 

26 Tā ir visaugstākā valstība - ne gaismas dēļ, jo tā vienmēr ir tāda pati, bet tāpēc, ka cilvēki ir 

spējīgāki uz augstāku dzīvi. 

27 Tā būs gaismas valstība, kas izgaismos prātus un dvēseles - gaisma, kas pārveidos cilvēci. 

Spilgtums būs tik liels, ka visi, kas Mani noliedza, to vairs nedarīs, un tie, kas bija neprātīgi, atmetīs savu 

muļķību, jo viņi ieraudzīs patiesību gaišā dienas gaismā un skaidrā kā debess debesis. 

28 Pa to laiku Man no pārējiem cilvēkiem ir jāizraugās cilvēki, kurus veido labas gribas sirdis un kuri, 

kad pienāks stunda, kalpos Man kā garīgās pilnveidošanās darbinieki. Šeit, klusumā un pazemībā, es viņus 

sagatavoju un pamācu. 

29 Tāpat kā zemnieks apstrādā savu zemi, kā amatnieks nododas savam darbam, kā zinātnieks 

nododas savām pārdomām un filozofs saviem sapņiem - tāpat kā visi cilvēki pūlas bēdīgā un izmisīgā cīņā 

par dzīvību, tā Es radīšu tautu, kuri iedvesmo garīgums, miers, labestība, augstākas zināšanas par dzīvi, 

kuri strādā un vēro kā labs sējējs, kuri strādā kā zinātnieks, kuriem ir sapņi kā filozofam, kuri cīnās par 

patiesu dvēseles barību, kā cilvēce cīnās par dienišķo maizi. 

30 Patiess spirituālists būs tas, kurš apvieno gara un matērijas likumus un veido no tiem tikumīgu, 

apzinīgu un augstu dzīves standartu. 

31 Šodien jūs esat mani mazie mācekļi, kas savās vientulīgajās meditācijās pakāpeniski veido savu 

dvēseli, lai pēc tam varētu palīdzēt saviem līdzcilvēkiem sasniegt labklājību. 

32 Jēzus māceklis ir tas, kurš uzvar ar Vārdu, kurš pārliecina un mierina, kurš paceļ un pamodina, 

kurš no uzvarētā dara uzvarētāju sev un nelaimēm. 

33 Kristus apustulis nevar savā sirdī nēsāt egoismu, domājot tikai par savām ciešanām vai rūpēm. 

Viņš neuztraucas par savējiem, bet domā par citiem ar pilnīgu pārliecību, ka neko nav atstājis novārtā, jo 

Tēvs nekavējoties palīdz tam, kurš ir atstājis savējos, lai veltītu sevi kādam Tā Kunga bērnam, kam 

nepieciešama garīga palīdzība. Un tas, kurš aizmirsis sevi, lai atnestu tuvākajam cerības smaidu, 

mierinājumu viņa skumjām, balzama pilienu viņa sāpēm, atgriežoties atrod savu māju apgaismotu ar 

gaismu, kas ir svētība, prieks un miers. 

34 Kad cilvēki jutīsies mazliet kā savu tuvinieku brāļi un māsas un mazliet kā visas zemes bērnu 

vecāki, tad viņi būs spēruši stingru soli manā mācībā. 

35 Cik maz ir to, kas zina par lielo dzīves zinātni, kuras spēks un izcelsme balstās mīlestībā. 

36 Kas mācās būt labs, pamatojoties uz manā mācībā ietvertajām dievišķajām pamācībām, tam būs 

jābūt līdzīgam maizei, kas tiek dalīta uz galda, lai to izdalītu visiem, kas pie tā sēž, lai ēstu. 

37 Jūs nevarat apgalvot, ka ejat pa Manu mīlestības ceļu, kamēr vēl neesat pilnībā piepildīti ar 

labestību un atstājat novārtā savu garīgo progresu - kamēr jūs esat aizņemti ar citu cilvēku uzvedību, lai to 

cenzētu un nosodītu. 

38 Esiet pārliecināti, ka tik ilgi, kamēr jūs neattīrīsiet savu sirdi un domāšanu, jūs būsiet šķērslis tam, 

lai mana gaisma sasniegtu un iekļūtu jūsu būtībā. Jo sliktās domas, vārdi un jūtas ir šķēršļi, lai šī gaisma, 

kas ir visa šķīstība, varētu iemājot jūsu dvēselē. 
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39 Tev ir jāattīra dzīvoklis, lai Es varētu ienākt tavā sirdī - bet ne uz mirkli, bet uz visiem laikiem. Es 

gribu mājot jūsu sirds slepenajā kambarī. Bet pārstājiet Mani saukt, lai Es tur būtu tikai dažus īsus mirkļus, 

tikai tik ilgi, kamēr ilgst jūsu sagatavošanās, lai pēc tam tiktu izmesti, tiklīdz pamodīsies jūsu kaislības. 

40 Pasaule un tās kārdinājumi ir spēcīgi, tāpēc jūsu labajiem nodomiem jābūt vēl spēcīgākiem, lai 

jūsu griba nekļūtu vāja cīņu un pārbaudījumu vidū. 

41 Dažreiz Es atkārtoju Savas mācības, jo vēlos, lai jūsu dvēsele kļūst jūtīga un jūsu sirds dreb. Ja Es 

tā nerīkotos, jūs nonāktu maldīgos priekšstatos par Mana Vārda patiesību. Vai atceraties, ka senā Israēla 

tauta savā Dievā saskatīja tikai neizbēgamu taisnīgumu, bardzību un bargumu, un ka tāpēc, ka viņiem bija 

šāds priekšstats par savu Kungu, tieši bailes no soda lika viņiem paklausīt Dieva likumam? 

42 Jūs jau zināt, kādā maldā viņi bija, jo esat atklājuši Tēva bezgalīgo mīlestību uz cilvēci. 

43 Jūs jau tagad Dievā redzat ne tik daudz Tiesnesi, cik pilnīgas un neizsmeļamas mīlestības Tēvu, un 

es jums saku, ka tas ir labi, ka jūs Dievā redzat savu Tēvu. Tomēr man jums jāsaka, lai jūs būtu nomodā, 

ka arī jūs, tāpat kā tā senā tauta, varat krist jaunā kļūdā, un šī kļūda var būt tāda, ka jūs necenšaties sevi 

morāli un garīgi pilnveidot vai ka jūs neuztraucaties par pastāvīgiem un smagiem grēkiem, paļaujoties uz 

to, ka Tēvs ir pārāks par visu mīlestību un jums piedos. 

44 Protams, Dievs ir mīlestība, un nav tāda pārkāpuma, lai arī cik smags tas būtu, ko Viņš nepiedotu. 

Bet jums ļoti labi jāzina, ka no šīs dievišķās mīlestības izriet neizbēgams taisnīgums. To visu apzinieties, 

lai tas, ko esat pieņēmuši sevī kā zināšanas par Manu mācību, atbilstu patiesībai un jūs iznīcinātu visus 

maldīgos priekšstatus, kas varētu būt jūsos. Neaizmirstiet, ka, lai gan Tēva mīlestība jums piedod, traips - 

par spīti piedošanai - paliek jūsu dvēselē, un jums tas ir jānomazgā ar nopelniem, tādējādi izrādot taisnību 

mīlestībai, kas jums piedod. 

45 Jūs esat tendēti aizvērt acis uz saviem sliktajiem darbiem, uz saviem grēkiem, uzņemties nevēlamo 

nastu un atstāt to kāda cita mājās. Bet galu galā tu sapratīsi, ka neviens nespēj nomazgāt traipus labāk par 

to, kurš tos ir uzspiedis savā sirdī. 

46 Kāpēc tava gaita ir tik lēna, lai gan tā ir vārti uz pestīšanu un žēlastības avots, kas tevi gaida? 

Iemesls ir tāds, ka jūs pārņem aukstuma sajūta ticībā Dievam, pasaulīgs skepticisms, un brīžiem jūs 

jūtaties kā cilvēki, kuri vairs neko negaida no manas žēlastības. 

47 Cilvēki, kas Mani dzirdat šodien, - jūs, kas meklējat laimi pārejošajā, baudu pilnajā dzīvē, - patiesi, 

Es jums saku, ka galu galā jūsu mutēs paliks tikai rūgtums un sirdsapziņas pārmetumi, kad jūs 

pieredzēsiet, cik atšķirīgs un pretējs jūsu ilūzijām ir jūsu pūliņu rezultāts. 

48 Patiesi, es jums saku, ka dzīvot, cīnīties, priecāties, ciest un mirt jūs varēsiet tikai tad, ja 

balstīsieties uz dvēseli kā uz spieķi, un dvēselei vienmēr ir jādzird savas sirdsapziņas balss. 

49 Tikai ticībā jūs spēsiet rast vajadzīgo spēku. 

50 Ak, sāpju un rūgtuma nomāktā cilvēce! Atveriet savas acis, lai jūs varētu ieraudzīt Gaismas 

valstības, Patiesības Gara atnākšanu, kurš nolaižas, lai atmodinātu dvēseles un prātus, kas līdz šai dienai 

vēl guļ. 

51 Kristus runā uz jums Garā, jūsu starpnieks starp Dievu un cilvēkiem. Jo Kristus ir "Vārds", tas ir 

Dieva Vārds, mīlestības un patiesības Vārds. Šodien Es runāju ar jums vienā no neskaitāmajām formām, 

kurās Es varu jums atklāt Savu Vārdu. Rīt, kad šī atklāsmes forma beigsies, Mans Vārds tiks pierakstīts, 

un tā rakstos tas ceļos no provinces uz provinci, no mājas uz māju, no sirds uz sirdi, vienus modinādams, 

citus atgriezdams, citus mierinādams, lai gan arī tas Man jums ir jāpasaka: Daži paliks nepieņemoši pret šo 

vēsti, un daži pat zaimosies pret to. 

Bet tam nav nozīmes, cilvēki. Pienāks laiki, kad tautas masas dedzīgi meklēs manu Vārdu caur 

Svētajiem Rakstiem. Arī šī tauta šeit, kad gribēs atcerēties tā vārda nozīmi un skanējumu, kas bija manna 

tās dzīves tuksnesī, ar mīlestību un godbijību lasīs lapas, uz kurām tu esi uzrakstījis manu vārdu. 

52 Cilvēkam ir vajadzīga garīgā gudrība, un es viņam to dodu, tāpat kā agrāk, kad, redzot mīlestības 

alkstošu cilvēci, mācīju to. 

53 Dievam nav nekā "neiespējama": cilvēkam ir bijis vajadzīgs Dievs, un Viņš ir nācis pie cilvēka. 

Viņam ir vajadzīgas augstākas zināšanas, un Kungs viņam ir atklājis dziļas mācības. Viņam bija 

nepieciešams stiprināt viņa ticību, un Tēvs stiprināja ļoti mīļotā bērna ticību. 

54 Jums nevajadzētu būt pārsteigtiem, ka šajā Trešajā Laikā Es parādīju Sevi tādā formā, par kādu 

liecina jūsu ausis un ko jūt jūsu sirds. 
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55 Šodien jūs neesat redzējuši Mani iemiesojušos cilvēkā, Kristus klātbūtne atklājas Trešajā Laikā 

caur iedvesmu un spēju savienoties ar Manu Garu, kas dažiem no Maniem bērniem ir dots kā uzdevums. 

56 Cilvēki ir nonākuši lielā apjukumā, jo ir kļūdaini interpretējuši to, ko Dievs atklājis agrākos laikos, 

- viņu nespējas iedziļināties tajā, kas ir domāts viņiem, dēļ. 

Vienīgais veids, kā iedziļināties nesaprotamajā, ir tas, ka viņiem trūkst garīgā spēka saskatīt mūžīgo 

gaismu aiz sava materiālisma sienas. 

57 Ņemot vērā jūsu milzīgo gaismas trūkumu - gaismas, kas nozīmē gudrību, mīlestību, pacēlumu, - 

man bija jānāk. 

58 Lai dotu jums šo gaismu, nebija pareizi, ka Es jums līdzās novietoju Sevi kā cilvēku. Jo, lai 

stimulētu jūs uz garīgo attīstību, bija nepieciešams, lai Es atklātu Savu klātbūtni garīgā, neredzamā un 

tomēr taustāmā formā jūsu ticībai un mīlestībai. 

59 Svētā Gara atnākšana šajā Trešajā laikmetā ir Dieva, tā varenā un taisnīgumu mīlošā Jehovas, kas 

Pirmajā laikmetā izpaudās caur dabas spēkiem, un mīlošā Jēzus, kurš bija patiess cilvēks un no kura Tēvs 

runāja Otrā laikmeta sākumā, garīgā izpausme. Šodien es atkal nāku pie cilvēces, bet es nāku kā Gars, jo 

zinu, ka jūs tagad spējat Viņu saprast un ticēt Viņam, kad Viņš runā ar jums tieši. 

savienojums. 

60 Šis ir gaismas laikmets, kura skaidrība ļaus jums saprast to, kas jums šķita neizprotams. Es atstāju 

jūsu sirdīs pagātnes mācību būtību. Taču fanātismu, ko jūs esat izaudzinājuši ap viņiem, cilvēce pati 

iznīcinās, tiklīdz tā turpinās savu evolūcijas ceļu. 

61 Es šeit runāju ar visiem, nešķirojot jūs pēc reliģiskajām kopienām vai ticības apliecībām. Garīgā 

šķelšanās un šķelšanās ir radījusi cilvēkus, tie ir tie, kas cits citu nosoda, cīnās viens pret otru un noliedz 

viens otram patiesību. 

62 Es mīlu visus un meklēju visus, jo redzu, ka jūs visi maldos staigājat. Ko jūs esat darījuši no 

patiesības un likuma? Daudzas reliģijas. Es jums to nepārmetu, gluži otrādi, jums tas bija atļauts, jo jums 

bija dažādas izpratnes, progresa un garīguma pakāpes. Taču tas, ka viena reliģiskā kopiena uzskata citas 

par ienaidniekiem un draud, ievaino un nogalina viena otru, - tas nekad nav bijis manas mācības 

priekšraksts. Es jums saku, ka tie, kas šādi rīkojas, nav patiesības aizstāvji, bet gan tās ienaidnieki. 

63 Kāpēc jūs esat ienaidnieki savā starpā, lai gan neviens nav brīvs no vainas? Kāpēc cīnīties pret to, 

kā citi vēlas sasniegt pilnību un tuvoties savam Tēvam? Kas ir tas, kurš var teikt, ka viņš nes patiesību un 

ir ar Dievu, ka viņš tic, ka ir pestīts, un kas ir tas, kuram lemts iet pazušanā? 

64 Cik muļķīgi jūs joprojām esat, ka jūs cits citu tiesā! 

65 Vai tev nav kauns, ka gaismas pilnbriedā tu izdari pārkāpumus, lai gan tavai dvēselei jau vajadzētu 

būt pacēlušai virs cilvēciskās nelaimes. 

66 Cilvēki, šeit ir Svētā Gara balss, Dieva garīgā izpausme ar jūsu intelekta starpniecību, kas jums 

atklāj nevis jaunu likumu vai jaunu mācību, bet gan jaunu, progresīvāku, garīgāku un pilnīgāku veidu, kā 

sazināties ar Tēvu, kā Viņu pieņemt un pielūgt. 

67 Ja Kungs jums ir teicis: "Tev būs Dievu mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles un savu tuvāko kā 

sevi pašu", un ja Skolotājs jums ir sludinājis mīlestības mācību, tad šī garīgā balss, kas nāk no tā paša 

avota, jums saka, lai turaties pie mīlestības likuma, jo tam ir tāds spēks, kāda nav pat vislielākajām 

pasaules armijām, un to uzvaras būs drošas un ilgstošas, jo visam, ko jūs celsiet uz mīlestības pamatiem, 

būs mūžīgā dzīvība. 

68 Cilvēce ir nelaimē, cilvēka prāts ir satraukts, sirds ir kļuvusi augstprātīga to spēju dēļ, ko cilvēks ir 

sasniedzis uz zemes. Tiesību aizsardzības līdzeklis vienmēr ir bijis viņa rīcībā, taču viņš to ir noraidījis. 

Šis līdzeklis ir garīgās zināšanas. 

69 Es jums saku, ka tie, kas ir pamodušies un apzinās notiekošo, ir tie, kas ir piemēroti, lai iedegtu 

cilvēku ticības lukturi Dieva Gara virzienā. 

70 Saprotiet, ka jūsu dvēselei ir jāattīstās atbilstoši savām spējām, dāvanām un iespējām, kas līdz šim 

jums ir gandrīz pilnīgi nezināmas. 

71 Mans Vārds neatklāj jums detaļas par jūsu pagātni vai garīgo nākotni, kas nenovestu jūs pie laba 

mērķa. Tomēr es mācu jums pildīt savu uzdevumu pasaulē, uz kuru esat sūtīti. 

72 Tāpēc niciniet visas tās idejas, ar kurām daži vēlas jūs iespaidot, runājot par jūsu pagātni vai 

nākotni dvēseles dzīvē. 
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73 Ziniet, mācekļi, ka spiritualizācija ļauj sirdsapziņai izteikties skaidrāk, un tas, kurš dzird šo gudro 

balsi, netiks maldināts. 

74 Iepazīstieties ar sirdsapziņu, tā ir draudzīga balss, tā ir gaisma, caur kuru Tas Kungs izstaro savu 

gaismu - kā Tēvs, kā Skolotājs vai kā Tiesnesis. 

75 Ļaujiet savai sirdsapziņai šajos pārbaudījumos jums teikt, ka Es jūs nesodu, bet gan attīrāt sevi, un 

kad redzat, ka dabas spēki, kas izraisa šausmas, ir atraisīti, jums nevajadzētu zaimot, sakot, ka tas ir Dieva 

sods, bet gan pārbaudījums, lai attīrītu sevi. 

76 Tikai dvēseles tīrība spēs likt tai izstarot savas gaismas drēbes spožumu. 

77 Tiecieties pēc šķīstīšanas, ko varat saņemt, īstenojot mīlestību savu tuvāko vidū. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 294 
1 Šajos cilvēkiem grūtajos un bēdīgajos laikos mans Darbs būs kā bāka avarējušajiem, kā vairogs 

vājajiem, kā ceļamaize ar pārtiku trūkumcietējiem. - Es jums runāju par garīgo tēlaini. Jo es jums jau teicu, 

ka cilvēks nedzīvo tikai no maizes, bet arī no mana vārda. 

2 Ir nepieciešams, lai jūs saprastu šīs patiesības nozīmi. Jo daudzi trūkumcietēji, slimi miesā un 

dvēselē, šķērsos jūsu ceļu. Bet patiesi, es jums saku, ka viņu fiziskās vajadzības nebūs lielākas par viņu 

dvēseles vajadzībām. Jo tā būs bēda, bads, kailums, aukstums, bailes un tumsa. 

3 Cik gatavs tev jābūt, lai ieskatītos sirdīs un uzzinātu, ko tās glabā, ko slēpj un kas tām vajadzīgs! 

Es esmu mācījis jūs barot dvēseles, dziedināt tās, dot tām gaismu un rādīt ceļu uz augšupejošu attīstību. 

4 Kas dzird šo vārdu un glabā to savā sirdī, tas varēs kļūt par dvēseles vadoni, ārstu un 

padomdevēju. Savā vārdā viņš dāvās mieru un mierinājumu saviem līdzcilvēkiem, kuriem ir nepieciešama 

gaisma. 

5 Kad jūs dziedināsiet slimos un liksiet viņiem dzirdēt dievišķo Vārdu, jūs kļūsiet liecinieki daudzu 

dvēseļu augšāmcelšanai, kad, pamodušās no dziļa miega un jūsu balss satricinātas, tās atklās dārgumus un 

dāvanas, ko, pašas to neapzinoties, nesušas līdzi. Tad viņu sirdīs būs liels prieks, jo viņi jutīsies kā sava 

Tēva mantinieki. 

6 Ilgu laiku viņi jutās attālināti no Tā Kunga. Bet bija nepieciešams tikai viens vārds no brāļa, no 

mīlošākā Tēva sūtņa, un visa viņu būtība iemirdzējās mīlestībā un dzīvībā. 

7 Mans aicinājums sasniegs visus, jo tas pāriet no vienas sirds uz otru. Tāpat arī ziņas par manu 

garīgo klātbūtni ir klusi izplatījušās jūsu vidū, un ir izplatītas zināšanas, ka Trešais Laiks ir klāt. 

8 Es negribu, lai jūs lielītos ar manu atnākšanu, nedz arī lai jūs izmantotu tādus līdzekļus, kas ir sveši 

garīgumam, lai izplatītu manu vēsti. 

9 Ņemiet piemēru no maniem apustuļiem, kuri ar mīlestības darbiem, ar gaismas pilniem vārdiem un 

ar rakstiem, kas atspoguļoja patiesību, nesa visām zemes tautām liecību par to, ka Kristus, Dievišķais 

Skolotājs, ir bijis ar viņiem. 

10 Vāji cilvēki, jūs nevēlaties piepūlēties, lai iegūtu savu pestīšanu. Vai tas ir upuris, ko es no jums 

lūdzu? Pavisam vienkāršs ir uzdevums, ko esmu uzticējis katram no jums. Bet tas jums šķiet kā krusts, 

kura svars pārsniedz jūsu spēkus. 

11 Ja Es pakļauju jūs kādam pārbaudījumam, jūs izmisstat un sacelaties pret Manu gribu, pat ja tā ir 

viegla. 

12 Kur ir Ābrahāms, no kura Es pieprasīju viņa mīļotā dēla dzīvību un kurš bija gatavs Man 

paklausīt? Kur es varētu atrast Mozus spēku un ticību, kurš šķērsoja tuksnesi, sekojot savai tautai?  Un 

manu apustuļu uzticība līdz pat nāvei sekot sava Skolotāja atstātajām pēdām - kur es to varētu atkal atrast? 

13 Redziet, Es neprasu no jums jūsu bērnu dzīvību, nedz arī upurēt savas asinis Manā vārdā, un tomēr 

misija, ko Es jums esmu uzticējis, jums šķiet grūta, un ir daudzi, kas to atsakās. 

14 Es jums esmu tikai parādījis līdzekļus, kā darīt labu, kā būt noderīgiem savam tuvākajam, tādējādi 

izcīnot mūžīgu mieru savai dvēselei un palīdzot saviem līdzcilvēkiem kāpt garīguma kalnā. 

15 Ļaujiet runāt savas sirdsapziņas balsij, ieklausieties tajā un tad pasakiet Man, vai šī misija, ko Es 

jums uzticēju, ir jums kā jūgs. Patiesi Es jums saku: ja jūs vienmēr spēsiet sadzirdēt šo iekšējo balsi, jums 

nāksies izliet nožēlas asaras un sacīt Man: cik nepateicīgi mēs esam bijuši pret Jums un cik netaisni pret 

sevi! 

16 Kad jūs būsiet pārdomājuši šos jautājumus un jūsu sirdī būs izveidojušies stingri lēmumi pildīt 

savu misiju ar lēnprātību un mīlestību, jūs savā dvēselē sajutīsiet sava Tēva gaismu, kad Viņš jūs svētīs. 

17 Nebīstieties, tauta, jo Es eju jums pa priekšu, vadu jūsu soļus un apgaismoju jūsu ceļu kā 

neizmērojami liela bāka. 

18 Ja jūs šo šodienas mācību uztverat kā pārmetumu no Skolotāja, uztveriet to tā. Bet, ja jūs 

iedziļināsieties apakšā, tur jūs atradīsiet manu taisnīgumu, manu mīlestību un dedzību par to daļu, ko Es 

jums uzticēju savā darbā. 

19 Apzinieties, ka tagad ir Trešais Laiks, Garīgās Gaismas Laikmets. 

20 Esiet dzīvespriecīgi, jo jūs būsiet liecinieki daudziem notikumiem un saņemsiet žēlastību saņemt 

daudzas atklāsmes. 
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21 Tava sirds nav nocietināta, tavas smadzenes nav slēgtas manai mīlestībai, tava dvēsele nav 

aizmigusi. Atveriet savas acis gaismai un saasiniet savas maņas, lai jūs varētu uztvert mana Gara un 

garīgās pasaules zīmes, aicinājumus un izpausmes, kas jums kļūs zināmas. 

22 Katrai radībai ir noteikta garīgās atbrīvošanās diena - laiks, kad tā uz visiem laikiem pārstāj būt 

pasaules vergs, kārdinājumu vergs, ķermeņa un tā baudu pielūdzējs. 

23 Viltus nieciņi no jums nokritīs, jo dvēsele atsakās no pasaules iedomībām, lai ietērptos cienīgajā 

garīguma mantijā. 

24 Cik daudziem no jums, kas šajā laikā esat dzirdējuši manu Vārdu, jūsu atbrīvošanas diena bija tieši 

tā, kad pirmo reizi dzirdējāt šo balsi! Ar cik lielu mīlestību jūs esat iespieduši savā atmiņā svētīgo datumu, 

kad atcerējāties brīnumu par savu augšāmcelšanos ticībā! 

25 Svētīgi tie, kas daudz raudāja, bet prata gaidīt. Svētīgi tie, kas grēkoja, bet pēc tam labprāt 

pakļāvās šķīstīšanai, jo viņi sajuta, ka Mans Vārds nāk uz viņu sirdīm. Viņi varēja Mani sajust un atpazīt 

no dienas, kad pirmo reizi apmeklēja Manu parādīšanos, no Mana pirmā vārda. Kad Es ar Savu Būtību 

pieskāruies viņu sirds stīgām, kas dzīves sāpju un nelaimju dēļ bija kļuvušas jutīgas, viņi sajuta, kā caur 

visu viņu būtni plūst Dievišķā Skolotāja dzīvības asinis, un tajā pašā laikā, kad tie kļuva stipri, no viņu 

dvēseles atkāpās posts, traipi, netikumi, ciešanas, tumsa un traipi, un pēc tam tā ietērpās gaismas dvēselei 

raksturīgajā apģērbā, kas ir patiesība. 

26 Manā klātbūtnē bija ieradušies cilvēki, kas bija miruši garīgajai dzīvei. Bet, kad viņi aizgāja, viņi 

aizgāja kā ticībā atgriezušies cilvēki, kuri beidzot zināja, kurš ir īstais ceļš. Jo ticība ir dvēseles kompass. 

27 Tā ir neizsakāma laimes sajūta dvēselei, kad tā paceļas ticībā! Taču tas vēl nebija viss, jo vēl 

vairāk gaidīja tos, kas šādi atgriezās dzīvē. Tā bija laime apzināties, ka viņi spēs uzmodināt "mirušos" uz 

saviem ceļiem, kā to bija iemācījušies no sava Skolotāja, un ka viņi spēs parādīt virzienu ikvienam 

sastaptajam zemes nomaldniekam, kurš klīdīs bez noteikta dzīves mērķa. 

28 Kas nav izglābis savu tuvāko, kas nav atguvis zaudēto ticību vai veselību kādam līdzcilvēkam, tas 

nespēs iedomāties šo dvēseles prieku. Kurš gan var iedomāties prieku, ko sniedz tas, ka esi Glābējs, 

Mierinājums, Skolotājs un katras dvēseles mūžīgā augšāmcelšanās? Bet Es šo prieku neesmu paturējis 

tikai Sev, jo Es esmu dalījies ar jums ar katru no savām īpašībām un mācījis jūs glābt, dziedināt, mierināt 

un atjaunot dzīvību. Jo Es gribu, lai Mans prieks būtu prieks visiem, tāpat kā Mana Debesu Valstība gaida 

visus. 

29 Cilvēki, ja jūs jūtat, ka augstāks spēks apņem jūsu būtību, tas ir tāpēc, ka jūs šobrīd jūtat manu 

klātbūtni. Jūs esat sagatavojuši savu dvēseli un padarījuši savu ķermeni atvērtu. Tāpēc šajā brīdī, manu 

vārdu iespaidā, jūs baudāt spēku, kas izstaro no mana Gara. Padomājiet: ja jums būtu šī garīgā 

pilnveidošanās visos savas dzīves brīžos, jūs visur sajustu manu klātbūtni. Tad jūs redzēsiet, ka mana 

taisnība pilnībā izpaužas jūsu dzīvē. 

30 Pašlaik es spriežu par zemes iedzīvotājiem un ar savu gaismu pieskaru visām dvēselēm. Taču tikai 

nedaudzi apzinās, ka viņu tiesa ir pienākusi, un vēl mazāk ir to, kas nojauš, ka šis laiks jau ir pasludināts 

iepriekšējos laikos. 

31 Visiem esmu devis nepieciešamo laiku, lai pārbaudītu savu dzīvi sirdsapziņas gaismā, kā arī lai 

nožēlotu grēkus un atjaunotos, ja viņiem ir ko labot vai labot. Gan tiem, kas pārvalda un izdod likumus, 

gan tiem, kas garīgi vada cilvēci, kā arī zinātniekiem un visiem, kas sniedz zināšanas, Es esmu piešķīris 

laiku, lai sagatavotos. Jo visiem būs jāatbild uz jautājumiem, ko viņiem uzdos mans tiesnesis. 

32 Ja mūsdienu cilvēki nebūtu tik cietsirdīgi un bezkaislīgi, viņi neapšaubāmi visu laiku saņemtu 

vēstījumus no garīgās pasaules, un laiku pa laikam viņi atrastos daudzu būtņu ielenkumā, kuras nemitīgi 

strādā pie cilvēku atmodas, un viņi saprastu, ka nekad nav vieni. 

33 Daži šo pasauli dēvē par "neredzamu", citi - par "citplanētu". Bet kāpēc? Vienkārši tāpēc, ka 

viņiem trūkst ticības, lai "ieraudzītu" garīgo, un tāpēc, ka viņu cilvēciskais nožēlojamība liek viņiem 

justies attālinātiem un svešiem pasaulei, kuru viņiem vajadzētu sajust savā sirdī. 

34 Man bija jāpadara šī tauta, kas sapulcējas šeit, lai klausītos Mani šajās pieticīgajās sapulču telpās, 

brīva no zemes labumiem un tukšuma, lai viņus piesaistītu kaut kas tāds, kas nav no šīs pasaules un kas ir 

Mana mācība. 

35 Es jūs esmu atradis nabagus, raudošus par pazaudētajām lietām un tāpēc mazliet vīlušos pasaulīgās 

godības viltus spožumā un mazliet mazāk materializējušos. Tas palīdz jums sajust garīgā klātbūtni, kā arī 
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ilgoties pēc savas dvēseles attīstības un pilnveidošanās. Ja tu būtu bagāts, vesels un dzīvotu starp ērtībām, 

svētkiem un baudām, vai tu būtu steidzies šurp pēc mana aicinājuma? 

36 Apzinieties, cik daudz Man vēl ir jārūpējas par to, lai monarhi sekotu Maniem norādījumiem. 

37 Es nevēlos jūs redzēt nabagus, vēl jo mazāk tādus, kam trūkst dzīvībai un izdzīvošanai 

nepieciešamā. Taču attīstītam cilvēkam ir jāzina, ka pirms cilvēka nāk dvēsele, jo dvēsele var dzīvot bez 

zemes ķermeņa, bet ķermenis nevar pastāvēt bez dvēseles. 

38 Es gribu, lai viss būtu tavs, bet lai tu apzināti izmantotu to, kas tev vajadzīgs; lai tu zinātu, kā būt 

bagāts dvēselē un daudz iegūt materiālās lietās, ja tu tās pareizi izmanto un piešķir gan vienai, gan otrai to 

patieso vērtību un nozīmi. Kā neizmērojami bagāta cilvēka dvēsele var kaitēt sev, ja tas, kas viņam pieder, 

kalpo viņa tuvākā labumam? Un kā var kaitēt spēcīgam cilvēkam, ja viņa gars prot reizēm atkāpties, lai 

lūgtos, un caur savu lūgšanu viņš ir sadraudzībā ar Mani? 

39 Jūs, kas dzirdat šīs atklāsmes, saprotat patiesību. Bet ir daudzi, kas tieši šajos brīžos ir avarējuši 

tumsā, un tie man ir jāglābj. Tuvojoties vētrai, daudzi kuģi nogrims, un būs bailes, raudāšana un lāsti, 

izmisums un asaras. Taču es jums apliecinu, ka garīgi neviens nepazudīs, jo pat visdziļākajā tumsā 

vienmēr spīdēs gaisma, zvaigzne, stars, stars, kas ir Gars, no kura uz sirdi nāks ticības un cerības dzirksts. 

40 Kad no cilvēku dziļākās iekšienes uz Mani pacelsies sauciens pēc palīdzības, sakot: "Mans Tēvs, 

mūsu Glābējs, nāc pie mums, mēs esam pazuduši!", tad Es ļausim viņiem sajust Manu klātbūtni, atklāsim 

viņiem Savu bezgalīgo žēlastību un vēlreiz to pierādīsim viņiem. 

41 Es ilgojos pēc jūsu ticības, pēc jūsu grēku nožēlas un jūsu mīlestības - pēc slāpēm, kuras jūs līdz 

šim neesat spējuši remdēt. Jo vienmēr, kad es Tevi lūdzu Tavas mīlestības ūdeni, Tu man piedāvāji žults 

un etiķa biķeri. 

42 Es ilgojos, lai jūs mīlētu cits citu. Jo pietiktu, ja jūs izpildītu šo bausli, un visas jūsu sāpes, rūgtums 

un ciešanas uzreiz beigtos. Manas slāpes nav vajadzība pēc Manis, bet gan pēc jums. 

43 Mācekļi, sajūtiet, kā Es jūs mīlu šajā vārdā. Mīliet Mani arī tajā, jo tajā ir Mans Gars. 

44 Kad šī mācība izplatīsies, jums jautās, kāds ir šīs vēsts mērķis, jo jau pastāv tik daudzas reliģiskās 

kopienas. Tad jūs atklāsiet viņiem, ka šis vārds ir nācis cilvēcei, lai mācītu cilvēkiem dialogu starp gariem, 

ko viņu reliģijas viņiem nemāca, un ka šī vēsts ir dievišķā gaisma, kas atklāj jums visas garīgās īpašības, 

kas jums piemīt. 

45 Šī tauta nesīs Mana Vārda Labo Vēsti visai cilvēcei, un caur to cilvēki sapratīs, ka starp viņiem un 

Garīgo Valstību ir tikai viens solis un ka bezgalīgais attālums, kas, kā viņi uzskata, pastāv starp vienu un 

otru pasauli, ir tikai viņu iztēles, nezināšanas un ārējās reliģijas prakses rezultāts. 

46 Agrāk cilvēce bija sagatavota tikai tam laikam, kad būs piemērots brīdis garīgai saziņai. Tagad ir 

īstais laiks, kad jūsu dvēsele ir pilnvarota un vienlaikus spēj pacelties un savienoties ar augstāko dzīvi. 

47 Mans pasludinājums ar cilvēciskā intelekta starpniecību ir pierādījis jums patiesumu visam tam, ko 

Es jums tikko teicu, kā arī kalpojis par pamudinājumu šai tautai, kas Mani ir dzirdējusi, un tādējādi 

palīdzējis tai spert pirmo soli garīgā dialoga virzienā. 

48 Tāpat kā Es jūs vispirms mācīju, lai vēlāk jūs varētu veikt lielākus pilnveidošanās soļus Manā 

Ceļā, tā arī jūs vispirms runāsiet ar Manu Vārdu un izskaidrosiet to, lai tad, kad Manu Darbu sapratīs jūsu 

līdzcilvēki, viņi būtu sagatavoti un spētu sazināties ar savu Tēvu un saviem garīgajiem brāļiem un māsām. 

49 Ne visi Manas balss nesēji varēja un gribēja sagatavoties kalpošanai Man, un bieži vien Man nācās 

sūtīt Savu gaismu uz nešķīstiem prātiem, kas bija aizņemti ar nevajadzīgām lietām, ja ne ar grēcīgām 

lietām. Savu pārkāpumu dēļ viņi izsauca Manu taisnību, jo viņu prātiem tika atņemta jebkāda iedvesma un 

viņu lūpām - daiļrunība, lai izteiktu Dievišķo vēsti. 

Šajos gadījumos klausītāju pūlis aizvēra savas ausis šiem nabaga pasludinājumiem, bet atvēra savas 

dvēseles, lai sajustu tajās manu Klātbūtni un saņemtu manu Būtību. Cilvēki baroja sevi ar esenci, ko Mana 

žēlastība tiem tajā brīdī sūtīja, bet balss nesējs neļāva nodot vēstījumu, kas nenāca no viņa lūpām, tādējādi 

piespiežot klātesošos sarunāties no gara uz garu ar savu Skolotāju, lai gan viņi vēl nebija gatavi saņemt 

Manu iedvesmu šādā formā. 

50 Balss nesējiem un kopienām vēl ir pietiekami daudz laika, lai sagatavotos, lai pēdējā Manas 

izpausmes gadā caur cilvēka intelektu viņi varētu redzēt, kā Mans Vārds sasniedz savu virsotni caur 

visaugstākajām un visgaišākajām mācības runām, kādas līdz tam esat dzirdējuši. Es esmu gatavs jūs 
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apbalvot, piešķirot jums šo sagatavošanos un vēlmi, ja jūs patiešām būsiet gatavi. Mana gaisma nāks 

straumēm, applūdinot jūsu dvēseli un piesātinot to ar spēku, gudrību un garīgumu. 

51 Tāpēc Maniem vārdiem ir jānošķiras šī Manas parādīšanās laika beigās - pēc iespējas labāk 

sagatavojot dvēseli un intelektu, lai tad, kad jūs vairs nedzirdēsiet Mani šajā formā, jūs sajustu milzīgu 

vēlmi dzirdēt Manu balsi, un šī vēlme mudinātu jūs meklēt Mani Bezgalīgajā, Dievišķajā. Jo ar to jūs 

būsiet spēruši stingru soli uz garīgo Dieva pielūgsmi, uz patieso dialogu starp bērniem un Tēvu. 

52 Kad jums vairs nebūs acu priekšā personu, priekšmetu vai figūru, kas jums vajadzīgi kā līdzeklis, 

lai varētu Mani sajust, un jūs uztverat Manu klātbūtni tikai caur lūgšanu un saņemat Manu iedvesmu katrā 

savas dzīves mirklī, kurā ilgojaties pēc Manis, jūs ar līksmību savās sirdīs sauksiet: "Skolotāj, cik Tu esi 

mums tik tuvu!" 

53 Es arī turpmāk būšu jūsu Skolotājs, jūsu Ārsts, un caur jums Es parādīšu Sevi slimniekos, kurus jūs 

atvedīsiet Man priekšā. Es būšu iedvesma jūsu prātā un vārds jūsu lūpās. Es sūtīšu jums garīgos 

aizbildņus, lai tie turpinātu jūs vadīt un aizsargāt. 

54 Neapmierinieties ar pirmo, ko esat sasnieguši, bet virziet savu uzmanību un pūles uz sevis 

pilnveidošanu. Jo arī šis jaunais veids, kā Mani meklēt, būs jāattīsta. 

55 Tagad ir Trešais Laiks, kad jūsu dvēsele jau var sākt sapņot no Zemes par ļoti augstām pasaulēm 

un ļoti lielām zināšanām. Jo tas, kurš dodas prom no šīs pasaules un savā dvēselē nēsā zināšanas par to, ko 

viņš atradīs, un savu garīgo dāvanu atklāšanu, šķērsos daudzas pasaules, tajās nedzīvojot, līdz nonāks tajā, 

kurā viņam pēc nopelniem ir jādzīvo. 

Viņš pilnībā apzināsies savu garīgo stāvokli, sapratīs, kā pildīt savu misiju, lai kur viņš atrastos, zinās 

mīlestības, harmonijas un taisnīguma valodu un spēs sazināties ar garīgās valodas tīrību, kas ir doma. Ar 

viņu nebūs ne šķēršļu, ne apjukuma, ne asaru, un viņš sāks izjust augstāko svētlaimi, tuvojoties mājām, kas 

viņam pieder, jo tās ir viņa mūžīgais mantojums. 

56 Lai mans darbs varētu iesakņoties cilvēku sirdīs kā ticības un garīguma svētnīca, maniem kalpiem 

būs daudz ar ko cīnīties, maniem ļaudīm būs jāiztur neskaitāmi pārbaudījumi. 

57 Sākumā pasaule noraidīs šo mācību. Bet jūs nezaudēsiet drosmi, jo es jums jau tagad norādīju, ka 

tas, kurš to noraidīs, to darīs ar savu sirdi, bet tas nenotiks caur cilvēka garīgo dvēseli, jo dvēsele šo manu 

apsolījumu glabā sevī. 

58 Es esmu redzējis jūs apņēmīgus un aizņemtus ar ceļojumu, kas jūs gaida, un Es esmu nācis pie jūsu 

sirds, lai dāvātu jums mieru un caur Savu Vārdu atbrīvotu jums ceļus un nojauktu šķēršļus, kurus jūs jau 

sākat radīt caur savu iztēli. 

59 Svētīgi tie, kas pārdomā, cieš un rūpējas par manu darbu, jo tas ir pierādījums tam, ka viņi to ir 

ņēmuši savā sirdī. Tad es iedrošinu viņu dvēseli un glāstu to, lai tā atkal justos pilna ticības, miera un 

pārliecības. 

60 Pie mana mīlestības galda jūs esat ēduši dievišķo maizi, ko esat nopelnījuši ar savu gatavošanos. Ja 

jūs nesaņēmāt vairāk, tas bija tāpēc, ka jūsu sagatavotība nebija pietiekama, lai iegūtu vairāk. Ja jūs šajā 

dienā esat daudz ieguvuši, tas ir pierādījums tam, ka esat zinājuši, kā kļūt šīs balvas cienīgiem. Es jums arī 

saku, ka, ja tajā dienā Es izlēju Savu gaismu straumēm citās pulcēšanās vietās, tad tas bija tāpēc, ka 

klausītāju pūļi zināja, kā sagatavoties, un, turpretī tur, kur šāda garīguma nebija, Mans Vārds izskanēja 

Manu bērnu sirdsapziņās taisnības pilnas. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 295 
1 Cilvēce, jūs esat nepareizi sapratuši dzīves jēgu, jo esat piešķīruši lielāku nozīmi materiālajam, 

nevis garīgajam. Ja tas tā nebūtu, mana atkārtota ierašanās jūsu vidū nebūtu bijusi nepieciešama. Bet 

dzirdiet, kā Mans Vārds jūs aicina uz pacēlumu un garīgumu, jo Es redzu, ka cilvēki dzīvo vienaldzīgi pret 

realitāti. 

2 Manas mācības uzdevums ir ieinteresēt jūs par dzīvi, kas jūs gaida un kas būs mūžīga. Tas nozīmē 

izdzīt no savas sirds bailes atstāt cilvēka čaulu - bailes no nāves. Mans Vārds vēlas jūs atbrīvot no visām 

jūsu kļūdām. 

3 Patiesi es jums saku, nav nāves, jo Radītājs ir dzīvība, un Viņa darbi nevar mirt. 

4 Cilvēks ir tas, kurš ar savu iztēli ir radījis nāvi un kurš turklāt ir radījis elli un debesis atbilstoši 

savai vājajai izpratnei. Kādi pareizi priekšstati viņam varētu būt par manu eksistenci, manu taisnīgumu un 

patiesību par mūžīgo dzīvi? Cilvēku sirdīs valda tikai apjukums, un šis apjukums ir daļa no pamatiem, uz 

kuriem balstās vairākuma pārliecība. Kāda nākotne sagaida cilvēci, ja tā turpinās novirzīties no patiesā 

ceļa? Tikai postu, izkliedētību un sāpes, ko tā jau ir nojautusi nelaimes dzīvē, ko tā dzīvo uz zemes. 

5 Gara mācība, mana mācība, cilvēki, ir gaismas stars, kas izlaužas cauri tumsai, kurā jūs esat 

iekrituši. Tikai ar tās palīdzību cilvēki iegūs perfektu un pilnīgu mācību par savu garīgo likteni un patiesas 

zināšanas par mana taisnīguma esamību. 

6 Mūsdienās cilvēki nespēj domāt par Dievu, nepiešķirot Viņam kādu redzamu formu. Viņi nespēj 

runāt par kārdinājumiem, neapsveidei personificējot ļaunuma ietekmi būtnē, kuras uzdevums ir bojāt 

dvēseles, tāpat viņi nespēj domāt par grēcinieka izpirkšanu, neiedomājoties elles uguns sodu, kas nekad 

nav pastāvējis. 

7 Par šīm trim kļūdām, kas valda cilvēku prātos, es jums saku: Ja jūs ticat, ka Dievs ir Svētais Gars, 

tad nav iemesla meklēt Viņu materiālās formās, jo Viņš ir Gars. Un šī iedomātā būtne, ko jūs saucat par 

Luciferu vai Sātanu, eksistē tikai to prātos, kuri nav spējuši garīgi interpretēt manus vārdus, atklāsmes un 

vēstījumus par iepriekšējiem laikiem. 

Patiesi es jums saku: "Garīgajā ielejā" ir lieli tumsas gari, kas sēj nesaskaņas, naidu un postu. Ir 

neskaitāmi gari, kuru ietekme sasniedz cilvēkus, kad tie tiem iedveš ļaunas domas un mudina uz ļauniem 

darbiem. Taču šīs būtnes nav dēmoni; tās ir nepilnīgas, traucētas, apjukušas būtnes, kuras aptumšojušas 

sāpes, ļauna griba vai atriebība. Nebrīnieties, kad Es jums saku, ka viņu daba ir tāda pati kā jūsu dvēseles 

daba un tāda pati kā būtnēm, kuras jūs saucat par eņģeļiem. 

8 Kāpēc jūs nesaucat ļaunos cilvēkus, kas apdzīvo zemi, par dēmoniem, jo arī viņi jūs pavedina, jo 

arī viņi jūs mudina uz ļaunu un noved jūs no patiesā ceļa? Tāpat kā apjukušās būtnes aizsaulē, arī tās ir 

nepilnīgas dvēseles, taču tās ir ieguvušas varu un varu, jo viņās ir iemiesojies diženuma ideāls. 

9 Patiesi es jums saku: ne starp tiem, kas dzīvo uz zemes, ne starp tiem, kas ir garīgajā man nav 

ienaidnieku. Nav neviena, kas Mani ienīst, zaimotu pret Mani vai novirzītu savus tuvākos no labā ceļa 

tikai tādēļ, lai Mani aizvainotu. Meli! Tie, kas novirza cilvēkus no ticības, kas izdzēš Manu vārdu no savu 

līdzcilvēku sirdīm un cīnās pret garīgo, to dara ne tādēļ, lai Mani aizvainotu. Viņi to dara tāpēc, ka tas ir 

nepieciešams viņu zemes centieniem pēc varas, viņu sapņiem par varenību un cilvēcisko slavu. 

10 Tas pats attiecas arī uz tām būtnēm, kas atrodas aizsaulē un nav pamodušās uz gaismu, kas paceļ 

uz mīlestības ceļu. Viņi ir centušies būt lieli, izmantojot tikai zināšanas, un, kad viņi ietekmē savus brāļus 

un māsas un noved viņus no labā ceļa, tas nav ar nolūku sagādāt Man sāpes, sacensties ar Manu spēku un 

baudīt ļaunuma uzvaru pār labo - nē. Lai gan tas ir slikts motīvs, tas nav, lai Mani aizvainotu. Kā jūs varat 

visu savu dzīvi domāt, ka man pretojas spēcīgs ienaidnieks, kas pastāvīgi atņem to, kas man pieder? 

11 Kā jūs varat domāt, ka Es esmu novietojis cilvēku ceļā bezgalīgi spēcīgāku būtni par viņiem, lai tā 

viņus nemitīgi vilinātu un galu galā iedzītu viņus mūžīgā pazušanā? 

12 Cik slikti jūs domājat par Mani un Manu taisnību - jūs, kas apgalvojat, ka Mani pazīstat un mīlat! 

13 Tā ir taisnība, ka sliktie kārdina labos, stiprie ļaunprātīgi izmanto vājos, netaisnie izsmej 

nevainīgos un netīrie aizskar šķīstos. Bet tie ir kārdinājumi, kurus tas, kas ar tiem sastopas, var noraidīt, jo 

viņam ir ieroči un vairogs, lai cīnītos un aizstāvētu sevi. Viņa zobens ir viņa sirdsapziņa, un aiz tās ir 

morāle, ticība un saprāts, lai viņu nevilinātu ļaunā ietekme. 
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Taču viņam ne tikai tas jādara, bet arī ar saviem darbiem jāsēj tikumība un pēc iespējas vairāk 

jāpretojas ļaunumam. Kad Viņš redzēs, ka daži sēj postu, netikumu un iznīcību, Viņš sāks sēt gaismu, 

glābs maldīgos un uzmodinās tos, kas ir krituši. 

14 Tā ir mūžīga labā cīņa pret ļauno un gaismas cīņa pret tumsu - neaizstājama cīņa, lai paceltos un 

sasniegtu pilnības virsotnes. 

15 Man tas ir tikpat nopelns, ja būtne, kas ir aptraipīta ar vissmagāko pārkāpumu pēdām, augsta ideāla 

iedvesmota attīrās, kā tad, ja būtne, kas ir palikusi tīra, līdz galam cīnās, lai neaiztraipītu sevi, jo tā no paša 

sākuma mīlēja gaismu. 

16 Cik tālu no patiesības ir tie, kas domā, ka apjukušajiem gariem ir cita daba nekā gaismas gariem! 

17 Tēvs būtu netaisns, ja tā būtu taisnība, tāpat kā Viņš vairs nebūtu Visvarenais, ja Viņam trūktu 

gudrības un mīlestības glābt aptraipītos, nešķīstos, nepilnīgos, un Viņš nevarētu tos apvienot ar visiem 

taisnajiem vienā mājā. 

18 Māceklis: Kad cilvēkam ir patiesas zināšanas par darbiem, ko viņš ir darījis, viņš neļauj sevi 

apžilbināt tukšumam. Viņš zina, ka, ja šī necienīgā sajūta iespiestos viņa būtībā, viņa intelekts apsīktu un 

viņš vairs nespētu virzīties uz priekšu pa attīstības ceļu, viņš apstātos un ieslīgtu letarģijā. 

19 Tēvulība ir izpostījusi daudzus cilvēkus, iznīcinājusi daudzas plaukstošas tautas un sagrāvusi jūsu 

kultūru. 

20 Kamēr tautu ideāli bija dzinējspēks, efektivitāte un progress, tās piedzīvoja pārpilnību, spožumu un 

labklājību. Bet, kad augstprātība lika viņiem justies pārākiem, kad viņu augšupejošās attīstības ideālu 

nomainīja nepamierināmas ambīcijas visu iegūt sev, soli pa solim, to neapzinoties un negribot, viņi sāka 

iznīcināt visu, ko bija izveidojuši, un beidzot iegāzās bezdibenī. 

21 Cilvēces vēsture ir pilna ar šādām pieredzēm. Tāpēc es jums saku, ka ir pareizi, ja pasaulē rodas 

cilvēki ar lieliem ideāliem, kuri, lai gan vienmēr apzinās savus labos darbus, tomēr neaizbildinās ar tiem. 

Šādā veidā tās gaita neapstāsies, un līdz šim sasniegtais krāšņums rīt tiks pārspēts un vēlāk atkal vairosies. 

22 Šādi uzrunājot jūs, es cenšos ne tikai iedvesmot jūs materiālajiem mērķiem: Es gribu, lai Mani 

vārdi tiktu pareizi interpretēti, lai jūs zinātu, kā tos pielietot gan garīgajā, gan materiālajā dzīvē. 

23 Tēvulība nevar nomocīt cilvēku tikai viņa materiālajā dzīvē, un kā pierādījumu tam, ko es jums 

saku, aplūkojiet lielo konfesiju kritienus un neveiksmes, kuru pamatus sagrauzusi tukšums, augstprātība 

un viltus spožums. Ikreiz, kad viņi ir domājuši, ka ir savas varas virsotnē, kāds ir nācis un satricinājis 

viņus no sapņiem, parādījis viņu kļūdas, novirzes, novirzes no Likuma un Patiesības. 

24 Tikai patiesi izzinot un piepildot manu likumu sirdsapziņas priekšā, šī cilvēce varēs pacelties uz 

augstu dzīvi, jo sirdsapziņa, kas ir mana gaisma, ir pilnīga, neviltota, taisnīga, nekad nekļūst tukša un neiet 

pa līkločiem. 

25 Sakiet Man, vai tā nav garīga mācība, kas cilvēkiem ir nepieciešama, lai tuvotos patiesībai. Jo šī 

mācība, kas cilvēcei ir tik ļoti vajadzīga, ir tieši tā, ko es jums esmu atnesis. 

26 Kad šis vārds izplatīsies pa pasauli un cilvēki jautās, kas to iedvesmojis un kas licis to pierakstīt, 

lai tā vēstneši un sējēji apliecina, ka tas bija Svētais Gars, kas to atklāja caur balss nesēju sagatavotajiem 

prātiem. 

27 Kad šī cilvēce saņems manu vēsti, tā atcerēsies Jēzu, šo pazemīgo Nācareieti, kas sludināja kalnos, 

tuksnesī, upju krastos un ielejās. Jo Viņa vārdam nebija vajadzīgi materiāli tempļi, jo tur, kur tas vēlējās 

izpausties, radās klausītāju daudzu cilvēku iekšējais templis, kuru sirdis atvērās kā kausiņi saules gaismā. 

28 Tagad Es esmu pie ikvienas sirds durvīm, bet ir nepieciešams, lai cilvēce, atceroties Manu 

apsolījumu atgriezties, atcerētos arī to, ka Es nekad neesmu paziņojis, ka Mana Klātbūtne atgriezīsies kā 

cilvēks, bet Es devu jums saprast, ka šī atgriešanās notiks Garā. 

29 Tagad ir sapratnes, dvēseles un intelekta apgaismības laiks, kad cilvēks beidzot meklēs Mani 

garīgi, jo viņš sapratīs, ka Dievs nav ne persona, ne izdomāts jēdziens, bet gan neierobežots un absolūts 

universāls Gars. 

30 Šī mācība, kas ir zināma tikai dažiem un ko cilvēce nav ņēmusi vērā, drīzumā sasniegs visus 

cietējus kā dziedinošs balzāms, kas mierina, iededz ticību, kliedē tumsu un iedveš cerību. Tā jūs paceļ pāri 

grēkam, ciešanām, sāpēm un nāvei. 

31 Citādāk arī nevar būt, jo es, Dievišķais Ārsts, apsolītais Mierinātājs, esmu tas, kas jums to atklājis. 
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32 Visu laiku mana mācība jums ir skaidri norādījusi, ka tās visdziļākā būtība ir mīlestība. Mīlestība ir 

Dieva būtība. No šī spēka visas būtnes smeļas dzīvību; no tā radās dzīvība un visa radība. Mīlestība ir visa, 

ko radījis Tēvs, izcelsme un mērķis. Tās spēka priekšā, kas kustina, apgaismo un atdzīvina visas lietas, 

nāve izzūd, grēks izgaro, kaislības pāriet, netīrumi tiek izskaloti un viss, kas ir nepilnīgs, tiek pilnveidots. 

33 Es atnācu uz pasauli Otrajā Laikā, lai pierādītu mīlestības spēku ar Savu mācību un piemēriem, kas 

neizdzēšami iespiedās jūsu prātos. Tomēr es, kas ar mīlestību pārvarēju pasaules sāpes un nāvi, lūdzu jūs, 

cilvēki, kas vēl tikai attīstāties: Vai jūs jau esat iemācījušies pārvarēt pasaules sāpes un nāvi? 

34 Esmu redzējis, ka jūs joprojām svinam Mirušo dienu. Bet kāpēc? Vai tas ir jūsu veids, kā svinēt 

uzvaru pār nāvi? Nē, cilvēce, nekļūdieties, apzinieties, ka jūs svinat miesas pielūgsmi un pasaules 

mīlestību. Pielūdzot tos, kas ir nogremdēti zemes dzīlēs, jūs attālinaties un aizmirstat par dvēselēm, kas 

pārstāv patieso un mūžīgo dzīvību. Kad es redzu, ka jūs ar asarām laistāt kapu vai apberat to ar ziediem, es 

nevaru nepiemērot jums tos manus vārdus, kas jums saka: "Jūs esat mirušie, kas sargā savus mirušos." 

35 Tiem, kas ir sapratuši Manu Vārdu un piemēro to savai dzīvei, Es lūdzu lūgties par visiem tiem, 

kas savā materiālismā sagroza patiesības jēgu un, augstprātīgi un iedomīgi savā zinātnē, beidzot uzskata 

sevi par gudriem, radošiem un stipriem, un izsmej tos, kas tuvojas Dievam un ceļ pie Viņa savus lūgumus. 

Viņi domā, ka viņu rokās ir cilvēces liktenis, nezinot, ka arī viņi ir pakļauti Manam Dievišķajam 

Taisnīgumam. Viņiem jūsu lūgšanas un garīgā palīdzība ir vajadzīga vairāk nekā jebkuram citam. 

36 Šie cilvēki ir apmaldījušies savā elku kulta kultā ķermenim - kultā, kas tiek praktizēts ar zinātnes 

palīdzību. Taču arī viņi pamodīsies lielajos pārbaudījumos, kas viņiem paredzēti, un caur tiem viņi beidzot 

sapratīs, ka cilvēkā ir kaut kas, kas ir pāri intelektam, kas ir garīgā dvēsele, un ka ir vēl kaut kas augstāks 

par zemes zinātni, kas ir zināšanas par Garīgo Dzīvi. 

37 Tikai tad, kad intelekts vairs nesekmēs garu vērot un iedziļināties zinātnē, bet gars pacels un vadīs 

intelektu, cilvēks atklās to, kas šobrīd viņam šķiet nesaprotams, bet kam tomēr ir lemts atklāties, tiklīdz 

viņš būs garīgi izvingrinājis savu intelektu. 

38 Ja jūs klausāties kādu no manām mācībām, jūs, iespējams, saprotat un pat jūtat, kāds pasaules 

uzskatu haoss tuvojas jūsu ceļā. 

39 Elkdievības laiks tagad tuvojas beigām, un drīz cilvēka sirdī ienāks garīguma periods. Visi elki 

kritīs zemē un atbrīvos vietu patiesībai, un tur tiks uzcelts īstais Dieva altāris. 

40 Es esmu gaisma, patiesība un dzīvība. Es esmu atvērta grāmata. 

41 Kopš cilvēces pirmsākumiem cilvēki ir meklējuši dzīvības izcelsmi un visa, kas viņus ieskauj, 

iemeslu. Šim nolūkam viņi ir izmantojuši sava intelekta spēku, inteliģences gaismu. No tā ir cēlušās viņu 

zinātnes un filozofija. Taču, tā kā cilvēka prāts ir pārāk ierobežots, lai aptvertu patiesību, ko spēj saprast 

un iedziļināties tikai gars, zinātne par šo patiesību ir spējusi atklāt ļoti maz. 

42 Cilvēki nav meklējuši šo gaismu garīgajā - bet es esmu gars. Tādēļ tam, kas vēlas atrast dzīvības 

avotu, patiesības gaismu un visu radīto lietu izcelsmi, vispirms jāmeklē Es - jāmeklē Es ar lūgšanu, ar 

dvēseles vēlmi pēc zināšanām, lai mīlētu savus tuvākos un labāk tiem kalpotu, lai paceltos pāri cilvēka 

dzīves grūtībām. Viņam tiks atklātas mācības, kuras citi, cīnoties ar intelektu, ir atklājuši tikai pēc 

gadsimtiem. 

43 Es esmu mīlestība, un ikvienam, kas Mani meklē, tas jādara mīlestības iedvesmots. 

44 Cilvēks ir Radītāja atspulgs, Dieva tēls. Bērniem obligāti jākļūst līdzīgiem Tēvam, no kura viņi ir 

cēlušies. Šī līdzība ir balstīta garīgajā dvēselē, jo tā ir apveltīta ar Dieva īpašībām un turklāt tai ir mūžīgā 

dzīvība. Matērija, tas ir, cilvēka ķermenis ir tikai dvēseles pagaidu apģērbs. 

45 Tēvs sūtīja dvēseles apdzīvot šo zemi, lai uz tās tās tās atrastu līdzekļus savai attīstībai, 

pārbaudījumus, lai kļūtu spēcīgas, mācības, lai piepildītos ar gaismu, nebeidzamas iespējas iegūt nopelnus, 

kas paceltu tās pāri šai dzīvei, atbrīvotu no matērijas un vestu uz Garīgo Valstību. 

Taču cilvēks vēl nav uzvarējis cīņā, nav apvaldījis matēriju, nav padarījis pasauli par savu kalpu. Gluži 

otrādi - viņš ir ļāvis, lai viņu valda spēki un elementi, kas ir zem viņa. Cilvēks uzskata sevi par pasaules 

kungu, lai gan patiesībā viņš ir tikai matērijas vergs. 

46 Kamēr viņš nebūs uzvarējis šajā cīņā, viņš nebūs uzvarējis garīgo dzīvi. 

47 Tomēr nedomājiet, ka es vēlos, lai cilvēki atteiktos no zemes likumiem un pievērstos tikai 

garīgajam. Nē, cilvēki, Es gribu, lai jūs izmantotu to, ko Tēvs ir radījis un piedāvājis cilvēcei jūsu labā, 

jūsu attīstībai un pacelšanai - lai jūs iemācītos valdīt pār materiālo dzīvi ar tās dabas, spēku un būtņu 
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valstībām. Bet, lai to sasniegtu, ir jāiet tālāk par to, ko sasniedz jūsu intelekts, tas ir, jāstrādā ar garīgās 

dvēseles palīdzību, lai Tēvs, redzot jūsu cēlos mērķus - mīlestību, ko jūs ieguldāt savos darbos, un vietu, 

ko jūs protat dot savai garīgajai dvēselei, - atvilktu priekškaru no savas slepenās krātuves un dāvātu jums 

Savas gudrības dzirksti, kas apgaismotu jūsu dvēseli. 

48 Pareizi būtu, ja gars atklātu gudrību cilvēka prātam, nevis prāts dotu "gaismu" garam. Daudzi 

nesapratīs to, ko Es jums šeit saku, un tas ir tāpēc, ka jūs jau sen esat izkropļojuši savas dzīves kārtību. 

49 Redziet, ka cilvēks stāv pāri visam, kas viņu ieskauj, un stāv pāri visam, kas viņu ieskauj; ka viņš 

ir vienīgā būtne, kurai ir gribas un sirdsapziņas brīvība. No šīs gribas brīvības ir cēlušās visas cilvēka 

novirzes, kritieni un grēki. Taču tie ir pārejoši pārkāpumi Radītāja taisnīguma un mūžības priekšā. Jo pēc 

tam sirdsapziņa uzvarēs ķermeņa vājības un dvēseles vilinājumu. Tā notiks gaismas, kas ir zināšanas, 

uzvara pār tumsu, kas ir nezināšana. Tā būs labā, kas ir mīlestība, taisnīgums un harmonija, uzvara pār 

ļauno, kas ir egoisms, izlaidība un netaisnība. 

50 Ja paskatīsieties uz savu dzīvi un cilvēces vēsturi, jūs atklāsiet, ka šī cīņa ir pastāvējusi vienmēr, no 

radīšanas sākuma līdz pat šim brīdim, - cīņa, kas nepieciešama jūsu dvēseles pilnveidošanai, tikpat 

nepieciešama kā uguns zelta attīrīšanai. 

51 Kurš, dzirdot šo mācību, var domāt, ka dvēseles pilnīgai attīstībai un pilnībai pietiek ar vienu 

cilvēka eksistenci? 

52 Ak, jūs, cilvēki, kas esat pārāk aizņemti ar cilvēcisko dzīvi un liekat sev ticēt, ka mūžīgi atrodaties 

uz zemes, un nezināt, ka materializācijas dēļ jums nākas nākt pasaulē jaunos ķermeņos, lai spertu to soli, 

ko iepriekšējā reizē jūs nespējāt izdarīt! 

53 Taču daudzās reinkarnācijas nedod dvēselei absolūtu pilnību. Nav svarīgi, cik augstā vietā tā 

atrodas pēc savas pēdējās eksistences uz zemes, - "garīgais ieleja" joprojām gaida to ar savām 

neskaitāmajām dzīves pasaulēm, jaunajām mācībām, atklāsmēm un brīnumiem. 

54 Kad būsiet izstaigājuši šo ceļu un sasnieguši tīrā un pilnīgā slieksni, jūs sapratīsiet savas 

eksistences iemeslu, jūs patiesi dzīvosiet gaismā. 

55 Šeit, uz zemes, Es esmu sadalījis cilvēces garīgo dzīvi trīs posmos, laikmetos vai laikmetos, kuros 

pamazām, pamācību pēc pamācības, Es esmu atklājis jums gudrību, kas jums visiem ir jāpiemīt. 

56 Pirmais laiks ir, tā teikt, cilvēka garīgā bērnība, kurā viņš atver acis un redz sava Tēva vaigu, dzird 

Viņu, bet vēl ir tālu no Viņa izpratnes. Pierādījums tam ir tas, ka viņš mēģināja Viņam paklausīt, 

turēdamies pie tekstu burtiem, bet ar dvēseli neiedziļinoties to jēgā. 

57 Otrajā Laikā es, "Vārds", atnācu, lai dzīvotu kopā ar jums Jēzū un ar savu dzīvi parādītu jums 

dvēseles ceļu. Šis Otrais laiks ir pusaudža vai pirmās garīgās jaunības laiks. Tas ir laikmets, kurā Kristus 

mācīja cilvēkus mīlēt, lai atmodinātu viņu snaudošās sirds stīgas, lai viņu sirdis vibrētu ar jaunām jūtām, 

ar spēcīgu mīlestības impulsu pret savu Tēvu un savu tuvāko. 

58 Šajos divos mīlestības veidos es apkopoju visu Bauslību, visu savu pamācību: mīlestību uz Dievu, 

dzīvības Autoru, Tēvu, Radītāju, un mīlestību vienam pret otru. 

59 Likums vienmēr ir bijis klātesošs sirdsapziņā. Paaudzes iet un nāk, dvēseles pāriet un nāk, bet 

mans vārds paliek stingrs un nemainīgs. Taču cilvēks ir bijis lēnprātīgs un cietsirdīgs, un maz ir bijis tādu, 

kas ir sapratuši manas mācības mīlestības garu. 

60 Cilvēki vairojas un aug. Taču, tiklīdz viņu prāts pamostas, viņi novēršas no garīgā, tiecoties pēc 

pasaules godības, bagātības vai zinātnes. Tāpēc to augļi var nebūt tik saldi, kā jūsu sirds vēlas. Jums 

vienmēr ir palikusi rūgta garša mutē. 

61 Bet nedomājiet, ka mans Vārds nosoda jūsu darbus principā vai nosoda to, ko jūsu zinātne ir 

sasniegusi. Nē, cilvēki, ne jau es jums ar vārdiem saku, ka jūs esat tikai viena soļa attālumā no bezdibeņa, 

- tie ir fakti, jūsu garīguma trūkuma rezultāti. 

62 Bet tieši tajos brīžos, kad tu tuvojaties bezdibenim, mūžības pulkstenī atskan skaļš zvans, kas 

norāda uz jauna laika sākumu: Trešo laikmetu - laiku, kad Svētais Gars spīd sirdsapziņā un izplūst kā 

gudrība, kā gaisma, kas atklāj noslēpumus, kā spēks, kas paceļ, atmodina jaunai dzīvei, mierina un glābj. 

63 Tā ir vissmalkākais un augstākais veids, ko Tēvs ir izmantojis, lai runātu ar cilvēkiem. Cilvēkiem 

jau ir pagājuši divi vecumi, un viņi ir sasnieguši dvēseles briedumu. Tagad viņi var saprast un izprast 

padziļinātas mācības. 
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64 Šis ir "Trešais laiks", kurā cilvēka dvēselei ir jāatbrīvo sevi no materiālisma važām. Tas būs saistīts 

ar pasaules uzskatu cīņu, kas būs sīvāka, nekā cilvēces vēsture ir pieredzējusi. 

65 Pazudinātība, egoisms, lepnums, netikumi, netikumi, meli un viss, kas ir aizēnojis jūsu dzīvi, kritīs 

kā salauzti elki pie to, kas tos pielūdza, kājām, lai atbrīvotu vietu pazemībai. 

66 Kā jūs varēsiet palīdzēt šajā cīņā? Ar spēcīgo lūgšanas ieroci - nevis ar vārdu lūgšanām, bet ar 

domu pacēlumu. 

67 Mans Gars - bezgalīgi smalkāks par gaisu, kas jūs ieskauj, - būs klāt, uzņems jūsu lūgšanu un tajā 

pašā laikā pārveidos to par mieru un balzāmu jūsu līdzcilvēkiem. 

68 Jūsu domas kļūs par gaismas dzirkstelēm kosmosā un kā vēstījums sasniegs to prātu, kam 

nepieciešama skaidrība domāšanā. 

69 Jūsu aizlūgumi piepildīsies, jo uz zemes nāks Manas Valstības Miers, un jūsu darbi kļūs par 

pirmajām garīguma sēklām, kas nokritīs zemes dzemdēs Trešajā Laikā. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 296 
1 Es esmu gaisma, kas apgaismo jūsu ceļu, gudrība, kas sasniedz jūsu sapratni, balzāms, kas 

nomierina jūsu ciešanas. 

2 Es esmu Skolotājs, un es nāku pie jums ar nodomu pārvērst jūs par maniem mācekļiem. Jo, ja jūs 

esat mani mācekļi, jūs būsiet taisni cilvēki uz zemes. 

3 Ja jūs patiešām vēlaties izlauzties no savas nezināšanas tumsas, vērsieties pie Manis, un Es jums 

došu nepieciešamo gaismu, lai jūs nekļūdītos. Ja vēlaties, lai jūsu ticība būtu liela, nāciet, klausieties Mani 

un nenogurstoši Man sekojiet. 

4 Laiku sākumā pasaulē trūka mīlestības. Pirmie cilvēki bija tālu no tā, lai sajustu un saprastu šo 

dievišķo spēku - gara būtību, visu radīto lietu izcelsmi. Viņi ticēja Dievam, bet Viņam piedēvēja tikai varu 

un taisnīgumu. Cilvēki domāja, ka viņi saprot dievišķo valodu caur dabas stihijām, tādēļ, redzot tās maigas 

un mierīgas, viņi domāja, ka Kungs ir apmierināts ar cilvēku darbiem; bet, kad dabas spēki tika atraisīti, 

viņi domāja, ka tajos redz Dieva dusmas, kas izpaužas šādā formā. 

5 Cilvēku sirdīs bija izveidojies priekšstats par briesmīgu Dievu, kas nesa sevī dusmas un atriebības 

sajūtu. Tāpēc, kad viņi domāja, ka ir apvainojuši Dievu, viņi upurēja Viņam dedzināmos un upurus, cerot 

Viņu attaisnot. Es jums saku, ka šos upurus neiedvesmoja mīlestība pret Dievu: tās bija bailes no dievišķās 

taisnības, bailes no soda, kas pamudināja pirmās tautas maksāt nodevu savam Kungam. 

6 Viņi vienkārši sauca Dievišķo Garu par Dievu, bet nekad par Tēvu vai Skolotāju. 

7 Tieši patriarhi un pirmie pravieši bija tie, kas sāka likt cilvēkam saprast, ka Dievs ir taisnīgums - 

jā, bet pilnīgs taisnīgums; ka Viņš ir Tēvs, kas ir pār visiem un kā Tēvs mīl visas savas radības. 

8 Soli pa solim cilvēce lēnām devās garīgās attīstības ceļā un turpināja savu svētceļojumu, pārejot no 

viena laikmeta uz otru un apgūstot nedaudz vairāk dievišķā noslēpuma caur atklāsmēm, ko Dievs visos 

laikos deva Saviem bērniem. 

9 Tomēr cilvēks nespēja pilnībā iepazīt dievišķo mīlestību, jo viņš nemīlēja Dievu kā Tēvs un 

nespēja sajust savā sirdī to mīlestību, ko viņam vienmēr izrādīja Kungs. 

10 Bija nepieciešams, lai pilnīga mīlestība kļūtu par cilvēku, lai "Vārds" iemiesotos un pieņemtu 

ķermeni, kas būtu taustāms un redzams cilvēkiem, lai tie beidzot varētu piedzīvot, cik ļoti un kādā veidā 

Dievs viņus mīl. 

11 Ne visi atzina Tēva klātbūtni Jēzū. Kā viņi varēja Viņu atpazīt, jo Jēzus bija pazemīgs, līdzjūtīgs 

un mīlošs pat pret tiem, kas Viņu aizvainoja? Viņi domāja, ka Dievs ir spēcīgs un lepns pret Saviem 

ienaidniekiem, ka Viņš ir tiesīgs un briesmīgs pret tiem, kas Viņu aizvaino. 

12 Taču tikpat daudzi šo vārdu noraidīja, bet daudzi tam arī ticēja - šim vārdam, kas iespiežas līdz 

sirds dziļumiem. Tas veids, kā dziedināt ciešanas un neārstējamas slimības tikai ar glāstu, ar bezgalīgas 

līdzjūtības pilnu skatienu, ar cerības vārdu, tā mācība, kas bija apsolījums jaunai pasaulei, gaismas un 

taisnīguma pilnai dzīvei, vairs nevarēja tikt izdzēsta no daudzām sirdīm, kuras saprata, ka šis Dievišķais 

Cilvēks bija Tēva patiesība, Tā Dievišķā Mīlestība, kuru cilvēki nepazina un tādēļ nevarēja mīlēt. 

13 Šīs augstākās patiesības sēkla uz visiem laikiem tika iesēta cilvēces sirdī. Kristus bija sējējs, un 

Viņš joprojām kopj savu sēklu. Pēc tam Viņš atnesīs Savus augļus un baudīs tos mūžīgi. Tad Viņš vairs 

neteiks Savos vārdos: "Es esmu izsalcis" vai "Es esmu izslāpis", jo beidzot Viņa bērni mīlēs Viņu tā, kā 

Viņš ir mīlējis tos no paša sākuma. 

14 Kas jums runā par Kristu, mācekļi? Viņš pats. 

15 Es, Vārds, esmu tas, kas no jauna runā ar jums, cilvēce. Pazīstiet Mani, nešaubieties par Manu 

klātbūtni, jo Es nepamanāmi parādīju Sevi. Ar Mani nevar būt augstprātības. 

16 Atpazīstiet Mani pēc Mana dzīves veida toreizējā pasaulē, atcerieties, ka Es nomiru tikpat 

pazemīgi, kā biju piedzimis un dzīvojis. 

17 Es esmu klātesošs cilvēcē laikā, kad jaunie atklājumi ir pārveidojuši cilvēku dzīves, un daru savu 

klātbūtni jūsu vidū jūtamu ar tādu pašu pazemību, kādu jūs reiz pazināt manī. 

18 Dieva "Vārds" nekļuva no jauna par cilvēku, Kristus nebija piedzimis no jauna kūtī - nē, jo miesa 

vairs nav vajadzīga, lai liecinātu par Dieva spēku. Ja cilvēki domā, ka šī miesa ir Dievs, kas nācis pasaulē, 

viņi maldās. Dieva klātbūtne ir garīga, universāla, bezgalīga. 
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19 Ja viss, ko cilvēki ir sasnieguši šajā laikā, būtu taisnīgā, pieļaujamā un labā robežās, tad Man 

nebūtu nepieciešams nākt lejā, lai atkal ar jums runātu. Bet ne visi darbi, ko šī cilvēce Man piedāvā, ir 

labi: ir daudz pārkāpumu, daudz netaisnību, daudz noviržu un ļauno darbu. Tāpēc Manai gādīgajai 

mīlestībai bija nepieciešams pamodināt cilvēku, kad viņš bija visvairāk iegrimis savos darbos, lai 

atgādinātu viņam par pienākumiem, kurus viņš ir aizmirsis, un par to, kam viņš ir parādā visu, kas ir un 

kas būs. 

20 Lai padarītu Sevi dzirdamu materializētai cilvēcei, kas nevarēja Mani dzirdēt no gara uz garu, Man 

bija jāizmanto viņu garīgās dāvanas un spējas, lai darītu Sevi zināmu caur cilvēka saprašanas spējām. 

21 Paskaidrojums tam, kāpēc es "nolaižos", lai sazinātos ar jums, ir šāds: Tā kā jūs nespējāt pacelties, 

lai sarunātos ar savu Kungu no gara uz garu, Man nācās nolaisties līmeni zemāk, tas ir, no garīgā, no 

Dievišķā, kur jūs vēl nevarat nokļūt. Tad Man nācās izmantot jūsu intelekta orgānu, kas atrodas cilvēka 

smadzenēs, un pārtulkot Manu dievišķo iedvesmu cilvēku vārdos un materiālās skaņās. 

22 Cilvēkam ir nepieciešamas paplašinātas zināšanas, un Dievs ir tas, kurš nāk pie cilvēka, lai uzticētu 

viņam gudrību. Ja izvēlētie līdzekļi Manai īsajai pasludināšanai caur prāta orgānu nešķiet cienīgi šiem 

mutvārdiem, Es jums patiesībā saku, ka vēstījums, kas caur tiem tiek sniegts, ir ļoti liels. Jūs būtu 

gribējuši, lai Mana parādīšanās cilvēkiem notiktu ar greznību un ceremonijām, kas varētu atstāt iespaidu, 

bet patiesībā, raugoties no gara viedokļa, tās būtu bijušas veltīgas, jo tajās nav patiesas gaismas. 

23 Es varēju nākt zem zibeņiem un vētrām, lai parādītu savu spēku, bet cik viegli tad cilvēkam būtu 

bijis atzīt, ka Tā Kunga klātbūtne ir atnākusi! Bet vai tev nešķiet, ka tad tavā sirdī atgrieztos bailes un arī 

doma par kaut ko nesaprotamu? Vai jūs nedomājat, ka ikviena mīlestības sajūta pret Tēvu būtu 

pārvērtusies tikai bailēs no Viņa taisnības? Bet zini, ka Dievs, lai gan Viņš ir visvarens spēks, tevi 

neuzvarēs ar šo spēku, ne ar savu spēku, bet ar citu spēku, proti, ar mīlestības spēku. 

24 Tas ir Dievišķais Gars, kas šodien runā ar Visumu. Viņš ir tas, kas atnes gaismu visam, ko citkārt 

jūs neesat skaidri redzējuši. Viņš ir jaunas dienas rītausma visiem. 

Cilvēki, jo Viņš atbrīvos jūs no viltus bailēm, novērsīs jūsu šaubas, lai padarītu jūsu dvēseli un prātu 

brīvus. 

25 Es jums saku: Kad būsiet iepazinuši Manas Mācības būtību un Manu likumu taisnīgumu, jūs arī 

sapratīsiet, ka jūsu iztēle ir uzspiedusi jums ierobežojumus, kas neļāva jums sasniegt kaut nedaudz 

plašākas zināšanas par patiesību. 

26 Tās vairs nebūs bailes vai bailes no soda, kas neļaus jums pētīt, atklāt. Tikai tad, ja tu patiešām 

vēlies iepazīt to, kas tev ir nesaprotams, tava sirdsapziņa aizliegs tev šo ceļu; jo tev jāzina, ka cilvēkam 

nav tiesību uz visu patiesību un ka viņam jāsaprot tikai tā tās patiesības daļa, kas viņam atbilst. 

27 Cilvēki: Kad tika paziņots, ka mana atnākšana notiks karu, dabas spēku, sērgu un haosa laikā, tas 

nebija tāpēc, ka es to visu būtu jums atnesis, bet gan tāpēc, ka mana klātbūtne būtu noderīga cilvēcei tieši 

šajā krīzes stundā. Šeit tagad piepildās viss, kas tika teikts par manu atgriešanos. Es nāku pie cilvēces, 

kamēr pasaule cīnās ar nāvi un zeme dreb un trīc savā nāves dungošanā, lai bruģētu ceļu jaunai cilvēcei. 

Tāpēc Dieva aicinājums "Trešajā laikmetā" ir mīlestības aicinājums - mīlestības, kas nes un iedvesmo 

taisnīgumu, brālību un mieru. 

28 Jums, kam ir bijusi žēlastība klausīties Mani šajā laikā, Man jāsaka, ka, lai patiesi būtu spirituālistu 

mācekļi, jums jāpielieto Mana Mācība savā dzīvē, ka ne jau noteiktu baušļu ievērošana jūs pārvērtīs par 

spirituālistiem, ne arī noteikti rituāli un izpausmes jūs novedīs pie jūsu misijas uz zemes piepildījuma. 

29 Runājot ar jums tā, kā to varu darīt tikai es, es atklāju jums vislabāko veidu, kā izpatikt Dievam, un 

izdzēšu no jūsu sirds ieliktās bailes no jūsu Tēva. 

30 Bet Es ne tikai atbrīvoju jūs no kļūdām un aizspriedumiem par jūsu dzīvi pasaulē, bet arī saku 

jums, ka mūžīga nolādēšana, kā tā jums tika aprakstīta, neeksistē, jo dvēsele nevar ciest fiziskās mokas, ko 

sāpes rada ķermenī. Dvēseles sāpes rodas, redzot savu rīcību sirdsapziņas gaismā, kas liek tai pilnīgi 

skaidri apzināties un saprast visas kļūdas un nepilnības, ko tā ir izdarījusi. 

31 Nāciet pie Manis pilnīgā pārliecībā, ka ejat pa patiesības ceļu, un tās nebūs bailes, kas izriet no 

nezināšanas, kas liek jums palikt uz šī ceļa. 

32 Ja izpētīsiet manas atklāsmes un izpausmes šajā un iepriekšējos laikos, jūs sapratīsiet, ka es 

vienmēr esmu nācis pazemībā. Tādēļ neļaujieties pievilt tam, kas ārēji ir krāšņs, un, kad jūsu līdzcilvēki, 

kas iet citus ceļus, nāks un teiks jums, ka Kungs nevar būt starp šo nabadzību, šo pazemību, ko jūs izrādāt, 
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atgādiniet viņiem, ka Dievs, kas atklājies "Vārdā", nāca pasaulē pazemīgi Jēzū, un ka cilvēks tomēr Viņam 

ticēja, un ka, neskatoties uz gadsimtiem, kas pagājuši kopš Viņa dzimšanas, no cilvēku sirdīm nav izdevies 

izdzēst pazemību, ar kādu Pestītājs atklājās pasaulei. 

33 Jūsu vidū ir pulcēšanās vietas, kurās draudzes mīl un meklē ārējo, krāšņo un šķietamo, lai 

iespaidotu savas maņas, neapzinoties, ka, vēloties ārējo, tās aizmirst par brīnumiem, ko satur mācība par 

Garu. 

34 Mācīt, labot, atklāt - tas ir mans darbs jūsu vidū, lai jūs vestu uz gaismas mājām. Bet, pirms jūs 

sasniegsiet Apsolītās zemes slieksni, jums būs jāveic ticības un mīlestības nopelni. 

35 Kristus vārds reiz dīgst Viņa mācekļos, un cilvēkos, kas viņiem sekoja, Viņa sēkla auga. Viņa 

mācība izplatījās, un tās nozīme izplatījās pa visu pasauli. Tā izplatīsies arī šī mācība, un to pieņems visi, 

kas spēs to sajust un saprast. 

36 Saņemiet, mīļie mācekļi, manu balzāmu - pieņemiet, jūs, klausītāju pūļi, manu tēvišķo glāstu un 

manu kā Skolotāja vēstījumu - jums un jūsu mīļajiem. 

37 Mana Klātbūtne jums parādās kā maigs vējš, kas glāsta. Tā Es nāku pie jūsu sirds, lai dotu tai 

dzīvību. 

38 Vieni jūt Manas tuvošanās tuvošanos, citi redz Mani ar savu garīgo skatienu, bet vēl citi ar savu 

jūtīgumu zina, kurā stundā Es tuvojos. Šajā svētlaimīgajā stundā visi savā sirdī saka: "Skolotājs ir šeit", jo 

ir sajutuši, ka viņus apņem mans miers. 

39 Dvēselei, kas klīst cauri bezgalīgajam dzīves tuksnesim, nav dārgāka dārguma un kārotākas oāzes 

par mieru. Tas ir dārgums, ko Es jums piedāvāju un kas jums vēlāk jādala ar saviem līdzcilvēkiem. 

40 Es jums parādīšu arī līdzekļus, kā pār cilvēkiem izklāt svētīgo miera apmetni, un šie līdzekļi ir 

domas, lūgšana, vārds un darbi. 

41 Kā Es jūs redzu šajā brīdī, vienotus ar mieru, ko jums dod Mans Vārds, tā Es vēlos redzēt jūs pēc 

Manas aiziešanas, cīņas dienās, kas pār jums nāks, kurās Es jums ļausim izsmalcinātā veidā sajust Manu 

Klātbūtni, kurā jūs dzirdēsiet Mani savā sirdī. Jo Es jums apsolu, ka jums netrūks Mana glāsta, Manas 

esences, Mana balzama. 

42 Ar nelokāmību un sapratni ejiet no vienas nodarbības uz nākamo, no viena perioda uz nākamo, un 

jūsu harmonija ar manu Darbu neizjuks. Jūsu paklausība un gatavība pildīt manus likumus un pavēles dos 

jums neizsakāmu mieru, un jums nekad nebūs sūdzību, un nebūs ērkšķu, kas liktu jums raudāt. 

43 Ja vēlaties būt Mani mācekļi, saprotiet, ka jums jābūt miera nesējiem un visu to tikumu 

apliecinātājiem, kurus Es esmu jums mācījis praktizēt. 

44 Līdz šim es neesmu jūs izlaidis uz provinci, jo redzu, ka jūs esat augļi, kas vēl nav nogatavojušies. 

Man joprojām būs jāsūta jums mīlestības lietus, Manas gudrības gaisma un Dievišķās Saules stari, lai dotu 

jums dzīvību un drosmi. Bet, kad jūs būsiet nobrieduši kā augļi uz mana pamācības koka, jūs kritīsiet kopā 

ar vēju, kas kustinās zarus, kas jūs nesa. 

45 Jo vairāk tuvojas diena, kad Es vairs nerunāšu ar jums šādā formā, jo lielāku diženumu jūs 

atklāsiet Manā Garīgajā Mācībā, un nemanāmi jūs attālināsieties no visa tā, ar ko agrāk to ierobežojāt - jā, 

jo jūs šo Dievišķo Darbu esat ierobežojuši ar cilvēkiem, vietām un priekšmetiem, bet, tā kā tas ir 

universāls un neierobežots, tas ir ārpus materiālā un cilvēciskā. 

46 Tagad jūs vairs neredzat manu darbu tikai cilvēkos, vietās vai priekšmetos, tagad jūs visu redzat 

Dievišķajā, bezgalīgi augstajā, un jūs to atklājat arī savas būtības augstumā. 

47 Kā mans darbs jums spīdēs, kad jūsu dvēsele būs atgriezusies pie Dieva un no turienes jūs būsiet 

aizrāvušies ar to apcerē, un jūs priecāsieties par sava saprašanas gaišumu un izpratni? 

48. Jūs nojaušat šo lielo patiesību un svētlaimi, kas jūs gaida, bet jūsu nojauta un iztēle ir pārāk maza, 

lai atklātu realitāti. 

49 Katrs kāpņu pakāpiens, katrs pakāpiens, katra mājvieta dvēselei piedāvā lielāku gaismu un 

pilnīgāku svētlaimi. Bet visaugstākais miers, vispilnīgākā dvēseles svētlaime ir ārpus visām pārejošajām 

dvēseļu dzīvēm. 

50 Cik bieži jums šķiet, ka jūs gaidāt pilnīgu laimi Dieva klēpī, neapzinoties, ka šī laimes sajūta ir 

tikai priekšnojauta par nākamo pasauli, kurā jūs nonāksiet pēc šīs dzīves. 
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51 Mana sēkla šajā laikā visātrāk uzplauka tajos, kuri nāca ar prātiem un sirdīm, kas nebija 

apgrūtinātas ar teorijām un interpretācijām. Viņi bija kā jaunavīga zeme attiecībā uz Manu Vārdu, un Es 

tos izmantoju, lai nodotu pasaulei Savu vēsti. 

52 Citi atnesa patiesību, kas bija sajaukta ar meliem, un mana gaisma pamazām atbrīvoja viņus no 

maldiem un tajā pašā laikā apstiprināja to labo, ko viņi nesa sevī. Cilvēka sirdī ne viss ir indīgs augs vai 

nezāle - dažkārt tur aug kviešu augs, un es to kopju, lai tas nobriestu un tā graudi vēlāk vairotos. 

53 Gan vienu, gan otru Es esmu pārvērtis par Saviem mācekļiem, apvienojot viņus vienotā tautā, kas, 

tiklīdz ar saviem darbiem apliecina Manu mācību, liek cilvēku sirdīm pukstēt straujāk, atklājot šīs mācības 

spēku. Tā celsies manā vārdā pret neticīgajiem, vajātājiem, cīņa būs liela, un jūsu vārds bieži būs to lūpās, 

kas jūs rakstos nosodīs kā skandāla un apmelošanas cēloni. 

54 Es jums paziņoju par šiem pārbaudījumiem, lai jūs nebūtu pārsteigti, kad tie notiks. Bet Es jums arī 

saku, ka tieši tad Es atklāju Savu spēku, Savu žēlastību un Savu taisnīgumu šīs tautas vidū. 

55 Visi Mani karavīri gatavosies cīņai, visi Mani kalpi paklausīs Manai balsij un liecinās par Mani. 

56 Ne tikai šie cilvēki šeit būs liecinieki izšķirošajai stundai: Dabas spēki, kā vienmēr. 

"runāt" un pārstāvēt dievišķo taisnību, būt klātesošiem Garīgajā Pasaulē un noplēst neziņas apsēju no šīs 

materiālistiskās cilvēces - no tiem cilvēkiem, kuri apgalvo, ka iet pa Kristus ceļu, tiecoties pēc mūžības, un 

tomēr uzstājīgi tur savas acis, ausis un prātus aizvērtus katram Garīgās Dzīvības aicinājumam un 

izpausmei. 

57 Tieši tas Kristus, kuram viņi tic, ka seko un kuru saprot, bija tas, kurš atvēra durvis, kas dod pieeju 

citām pasaulēm un dzīves plāniem, - Viņš, kurš likvidēja to dvēseļu apjukumu, kuras mēģina dzīvot, 

pārņemot svešus ķermeņus, - tas pats, kurš savas misijas pēdējā stundā caur Jēzu lika sevi sajust tām 

dvēselēm, kuras gulēja nāves miegu kapos, ļaujot tām pacelties uz dzīves gaismu. Bet, lai cilvēki noticētu 

šīm izpausmēm, Es ļāvu šīm būtnēm kļūt redzamām saviem radiniekiem. 

58 Es atvēru šīs durvis, es vienīgais to varēju izdarīt, jo Kristus ar savu mīlestību ir saite, kas vieno 

visas pasaules. 

59 Jūs piederēsiet pie Maniem gaismas leģioniem, pie Maniem miera pulkiem, pie tiem, kas lūdz par 

pasauli, un patiesi, Es jums saku, ka jūsu acu asaras, kas izlietas par citu cilvēku sāpēm, pievienosies jūsu 

Tēva balzamam, lai kā rasas pilieni nokristu uz cietušo sirdīm. 

60 Cilvēki, patiesais dziedinošais balzāms - tas, kas dziedē visas slimības, - nāk no mīlestības. 

61 Mīliet ar garu, mīliet ar sirdi un prātu, tad jums būs pietiekams spēks ne tikai dziedināt ķermeņa 

slimības vai mierināt mazās cilvēciskās vajadzības, bet arī noskaidrot garīgos noslēpumus, lielās dvēseles 

raizes, tās nemierus un nožēlu. 

62 Šis balzāms atslābina lielos pārbaudījumus, iededz gaismu, nomierina mokas, izkausē sašaurinošās 

ķēdes. 

63 Zinātnes pamests cilvēks, saskaroties ar šo balzāmu, atgūs veselību un dzīvību; dvēsele, kas ir 

atdalījusies, atgriezīsies pēc brāļa, kurš to sauc, mīlestības vārda. 

64. Kad šis laiks sasniegs kulmināciju, cilvēkus visapkārt ieskaus garīgi spēki, notiks līdz šim 

neredzētas manifestācijas, notikumi un zīmes. Lepnie zinātnieki būs bez vārdiem, un būs gadījumi, kad, 

pārliecināti par savu nožēlojamo stāvokli, viņi raudās no nespējas. 

65 Cilvēki pievērsīs savas acis Kristum, un, pārdomājot savus darbus, viņi beidzot sapratīs, ka Tas, 

kurš Otrajā Laikā paveica tik daudz un tik neparastu darbu, ir tas pats, kurš tagad ir atgriezies un ir klāt, 

liecinot par Savu spēku. 

66 Es gribu, lai jūs sāktu garīgu dzīvi, lai būtu pašdisciplīna un taupība, lai būtu lūgšana un mīlestības 

darbība. Šādā veidā jūs kļūsiet jūtīgi pret ikvienu garīgu notikumu. Tad tas, kas daudziem ir neredzams, 

jums kļūs redzams. Tikai tad jūs spēsiet izskaidrot iemeslus visam, kas notiek un kam cilvēki nevar atrast 

risinājumu. 

67 Es vēlos, lai manu mācekļu sagatavotība un zināšanas par viņiem uzticēto misiju būtu tik izcilas, 

ka viņi savā ceļā un tikai ar savu ietekmi atbrīvotu būtnes, kas ir neredzamas, apslēptas un nezināmas 

cilvēku vidū un kas dzīvo cilvēcei nezināmā apjukumā un sāpēs. 

68 Cilvēki, tiecieties pēc savas savienības. Ja jūs to nesasniegsiet - kā caur jums varētu atspoguļoties 

šīs augstākās pasaules gaismas būtnes, ja tas ir nepieciešams, lai sniegtu cilvēcei tās vēstījumu? 
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69 Es esmu jums mācījis lūgt un lūgt par citiem, bet es jūs arī uzklausu, kad jūs lūdzat par savējiem, 

un es pieņemu šo lūgšanu. Bet es jums saku, ka laiks, kad es jums devu - jo jūs vēl bijāt nenobrieduši - 

saskaņā ar jūsu lūgumu, ir pagājis. Tagad Es gribu, lai jūs strādātu kā mācekļi, lai, kad lūdzaties, dāvātu 

Man savu garīgo dvēseli un savu sirdi, bet ļautu Man lasīt tajās un pildīt Manu gribu. 

70 Mans gudrais Vārds, ietērpts pacietīgākā Skolotāja mīlestībā, soli pa solim jūs ir vedis pie 

izpratnes par to, cik liels ir spirituālisms, un licis jums ieraudzīt plašo garīgo horizontu, kas sākas 

cilvēciskā un saplūst ar debesu. 

Mans miers ir ar jums! 
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Instrukcija 297 
1 Cilvēki: Jūsu vēlme gūt sējas augļus ir cēla. Bet es jums saku, lai jūs būtu pacietīgi, lai nevēlētos 

uzzināt savu darbu rezultātu uzreiz, jo tas nozīmētu saīsināt laiku līdz ražas novākšanai un samierināties ar 

to, ka nogriež nenogatavojušos augļus. 

2 Šī darba izvēršanās nenotiek vienā mirklī, tas prasa ilgu laiku. Tāpēc lai katrs saprot, kāda daļa 

viņam ir jādara šajā garīgajā laukā, un tad lai iesaka un uztic savu darbu tiem, kas nāks pēc jums, lai 

palīdzētu jums, turpinot apstrādāt lauku, ko esat sākuši. Pēc viņiem nāks citi, un pēc viņiem atkal citi. 

Tāpēc jūs nezināt, kam ir lemts gūt ticības un pievēršanās garīgumam ražu. 

3 Tie, kas piedzīvo augļu nesšanu, zinās, ka tas nav tikai to nopelns, kas nāca pēdējie, bet ka tas bija 

darbs, kurā pirmo, otro un trešo cilvēku nopelni, pūles un upuri apvienojās, lai panāktu uzvaru garīgajā 

darbā, ko Skolotājs bija uzticējis visiem. 

4 Ziniet, ka viena paaudze nav spējīga paveikt visu darbu, un ziniet arī, ka tagad nav ražas 

novākšanas laiks. 

5 Kā jūs varētu saprast manu vārdu, ja jūs tam nepaklausāt? Ja jums ir bijis nepieciešams tik ilgs 

laiks, lai saprastu Manu Vārdu, lai tam noticētu un apmācītu savu dumpīgo ķermeni misijas izpildei, kā jūs 

varat prasīt, lai pasaules pārveide notiktu nekavējoties? 

6 Jums arī nevajadzētu domāt, ka šajā darbā strādājat vieni, jo jums vēl nav pietiekami daudz spēka, 

lai paveiktu tik lielu garīgu darbu. Jums jāzina, ka ir būtnes, kas jums rāda ceļu, pa kuru jums jāiet, un kas 

jums norāda ceļu un vietas, uz kurām jums jāaizved sēkla. 

Šie ceļa rādītāji ir tavi brāļi un māsas no citām pasaulēm, no citām mājām, no kurienes viņi uzrauga 

tavus soļus un dara tev pāri. Jo arī viņi ir miera, mīlestības un brālības darbinieki. Tās ir dvēseles, kas ir 

tīrākas par jums, ar lielākām zināšanām un pieredzi, no kurām jums nav jābaidās. Viņi ir tie, kas neļaus 

jums nonākt strupceļā - tie, kas ieviesīs nemieru jūsu sirdīs, ja jūs pametīsiet sēklu. 

7 Jūs neesat viens, un jūs nekad netiksiet atstāti vieni. 

8 Uzticieties šim darbam, uzlūkojiet tā varenību. Apzinieties, ka tas nav cilvēka intelekta darbs, ka 

tas nav šīs cilvēces jauns pasaules uzskats, bet gan mūžīgā gaisma, kas vienmēr ir izgaismojusi cilvēka 

dvēseles ceļu un kuras patiesībā katra nepilnība, katra netīrība un grēks zudīs. 

9 No Savas patiesības Es esmu radījis mīlestības, taisnīguma un gudrības caurstrāvotu mācību, ar 

kuras palīdzību Es jums pierādīšu tās spēku, atgriežot un pārveidojot tos, kas uz brīdi ir novirzījušies no 

pareizā ceļa. 

10 Kādēļ cilvēks būtu jānolemj pazušanai vai mūžīgām mokām, ja viņa grēks ir tikai īslaicīgs un ir 

viņa nezināšanas rezultāts? Kāpēc nosodīt būtni, kas nes manu dievišķo dabu? 

11 Ja brīžiem vai ilgāku laiku tai ir bijusi tieksme uz matēriju un tieksme uz ļaunumu, tad, kad 

pienāks skaidrības brīdis, kurā Es ļauju Savai žēlastībai sasniegt tās sirdi, tā uz to atbildēs un tādējādi 

atklās, ka Dievs ir katrā dvēselē. 

12 Tā ir būtība, kas cilvēkam jāmeklē sevī - būtība, kuru viņš ir zaudējis un kuru viņš bieži ir veltīgi 

meklējis. Tāpēc Es jums esmu atklājis visas spējas, kas jums ir, lai atrastu sevi - lai iemācītu jums atklāt 

savu dvēseli, lai patiesi iepazītu sevi, neapstājoties apcerēt ārējo, fizisko formu. 

13 Mācieties meklēt garīgo, mācekļi, un jūs atbrīvosieties arī no fanātisma, kas saistīts ar ārējo 

dievkalpojumu praktizēšanu. 

14 Tad jūs sapratīsiet, ka ne sapulču zāle, ne simbols, ne rituāls ir tas, kas satur garīgā darba 

diženumu, bet gan tā mūžīgā jēga un taisnīguma pilnais galīgais mērķis. 

15 Nemēģiniet ierobežot šo Darbu, kas ir universāls un bezgalīgs, kā arī nenosakiet robežas savai 

garīgajai attīstībai, jo vairāk jūs iedziļināties labo darbu un studiju ceļā, jo lielākas atklāsmes jūs 

saņemsiet. Jūs redzēsiet, kā dievišķais darbs paceļas no vissvarīgākā, jūs redzēsiet, kā tas izpaužas visā, 

kas radīts, jūs jutīsiet, kā tas pulsē jūsu būtībā. 

16 Tāda ir vienkāršība, ar kādu Es mācu spirituālistu mācekli, lai arī viņš būtu vienkāršs kā viņa 

Skolotājs. Māceklim ir jāpārliecina un jāatgriež ar savu vārdu patiesumu un savu darbu spēku, necenšoties 

nevienu pārsteigt ar noslēpumainām spējām vai neparastām spējām. 

17 Patiess māceklis būs liels ar savu vienkāršību. Viņš sapratīs savu Skolotāju un tajā pašā laikā liks 

sevi saprast saviem līdzcilvēkiem. 
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18 Dzīve ir plaša jūra, kurā katrs kuģo savā laivā. Taču, kamēr vieni meklē veidus un līdzekļus, kā to 

novirzīt drošā ostā, citi apgāžas, jo nav mērķa vai pieredzes. 

19 Es atkal esmu jums atnesis savu mācību. Es gribu, lai jūs atceraties, ka tajā ir glābšanas osta. 

Kāpēc man vajadzētu nest jums neprecīzas mācības, neskaidrus vārdus vai ierobežota dziļuma atklāsmes? 

Ja tas tā būtu, es pakļautu jūs briesmām krist jaunā fanātismā, kamēr jūs dzīvojat laikā, kad sirdsapziņa 

neatstāj jūs mierā, - īpaši tad, kad jūs ar izlikšanos mēģināt noslēpt žēlsirdības un mīlestības likuma 

patieso izpildi, ko Es jums esmu mācījis. 

20 Klausieties Mani, tauta, klausieties Mani, mācekļi: Es jums tagad dodu gaismu un atbrīvoju jūs no 

važām, važām un tumsas. Bet es neatļauju jums no šī darba izveidot citu reliģiju, nedz arī piepildīt to ar 

tēliem un rituāliem, kā parasti - nē! Precīzi ziniet, kas ir brīvība, ko Es jums nesu, lai jūs to neaizstātos ar 

jaunu fanātismu. 

21 Vai jūs vēl neesat apzinājušies, ka jūsu prāts un līdz ar to arī dvēsele ir apstādināta savā attīstībā? 

Vai jūs neatceraties no senčiem mantoto maldīgo baiļu un aizspriedumu plūdus, no kuriem Es jūs esmu 

atbrīvojis, lai jūs varētu ieraudzīt patiesību neizkropļotu un saņemt gaismu? 

22 Ja jūs nesagatavosieties, ja jūsos turpinās izpausties nešķīstība, jūsu gaisma paliks slēgta, paslēpta 

aiz jūsu materializācijas, un jūs parādīsiet sevi savu līdzcilvēku priekšā kā nezinātājus - kā tie, kas neko 

nezina par šo lielo atklāsmi. 

23 Vienmēr vispirms skaties uz "staru", kas ir tavā acī, mācekļi, lai tev būtu tiesības skatīties uz 

"šķembu", kas ir tavam brālim. 

24 Ar to Es gribu teikt, lai jūs neizmantotu Manu mācību, lai nosodītu savu līdzcilvēku ceļus dažādās 

konfesijās. Patiesi, Es jums saku, ka visos šajos ceļos ir sirdis, kas meklē Mani caur cildenu, ar upuriem 

bagātu dzīvi. Tomēr māceklis atkal un atkal Man jautā, kāpēc Es pieļauju pasaules uzskatu daudzveidību, 

kas dažkārt ir pretrunā viens otram, rada domstarpības un rada naidu starp cilvēkiem. Uz to Skolotājs jums 

saka: tas ir atļauts, jo nav divu dvēseļu, kurām būtu pilnīgi vienāda izpratne, vienāda gaisma, vienāda 

ticība, un arī tāpēc, ka jums ir dota gribas brīvība izvēlēties savu ceļu. Jūs nekad neesat bijuši spiesti iet 

Likuma ceļu, bet gan aicināti to darīt, tādējādi saglabājot brīvību iegūt patiesus nopelnus Patiesības 

meklējumos. 

25 Tāpat, mīļie mācekļi, ziniet, ka jūsu uzdevums ir apvienoties, būt harmonijā, sasniegt un dalīties 

savās spējās un dāvanās ar ikvienu, kam var būt vajadzīga jūs, jūsu dziedinošais spēks, jūsu vārds vai jūsu 

palīdzība. 

26 Patiesi Es jums saku: ja jūsu sirdīs dīgst augstprātība, jūs nebūsiet garīgie. Apgaismotu dvēseli 

nevar apmierināt tās mazās tukšības, kas tikai glaimo egoistiskai sirdij. 

27 Manās acīs mācekļi nav tie, kas acīmredzami pilda savu misiju, pat ja viņi saviem brāļiem šķiet 

dedzīgākie, dedzīgākie un neatlaidīgākie. 

28 Tīrākais, sirsnīgākais darbs, un tādēļ tas, kas jūs visvairāk ceļ pie Manis, ir tas, ko jūs darāt 

klusībā, pat ja jūsu līdzcilvēki to nezina. 

29 "Tava labā roka nezinās, ko dara tava kreisā roka," Es sacīju Saviem mācekļiem Otrajā Laikā. 

Tādēļ šodien, kad Mana Gara gaisma visu izskaidro, Es jums saku: esiet pazemīgi, bez liekulības, patiesi 

raudiet citu sāpju dēļ un patiesi priecājieties par to labo, ko bauda jūsu līdzcilvēki. Tikai tas, kurš šādi izjūt 

manu mācību, būs gatavs atdot savu dzīvību par savu tuvāko. 

30 Cilvēki: Ja jums ir atvēlēts sagatavot lauku un sākt sēt, bet augļus pļaut vajadzēja citiem, tad 

piekrītu tam. Jo ne tikai jums, bet arī visiem jūsu brāļiem un māsām ir tiesības baudīt prieku, strādājot jūsu 

Tēva laukos. 

31 Es esmu ceļš, un jūs esat ceļinieki, kas pa to dodas. 

32 Kad tu nonāksi kalna virsotnē, tu pagriezsi acis atpakaļ un ieraudzīsi visu, ko tava dvēsele ir 

piedzīvojusi, un tu pateiksies Tēvam. 

33 Ceļš ir garš. Kurš var teikt, ka viņš jau ir izgājis cauri visam, ka viņš zina visus noslēpumus un ka 

viņš ir iedziļinājies visā, kas ir ārpus tā, ko viņš redz un dzird? 

34 Tas nenozīmē, ka Skolotājs nicina jūsu darbu vai nenovērtē to, ko esat sasnieguši savā ceļā, - nē, 

cilvēki. Es pirmais novērtēju jūsu nopelnus. Ja tā nebūtu, tad Manī nebūtu taisnīguma. 

Kad Es ar jums šādi runāju, tas ir tāpēc, ka vēlos, lai jūs saprastu, ka, lai gan jūsu spējas sasniegt savas 

robežas gan cilvēciskajā, gan garīgajā jomā ir lielas, jums vēl daudz kā pietrūkst - jo vairāk jūs meklējat 
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bezgalībā to, kas eksistē ārpus jūsu fiziskajām maņām, jo vairāk jūs atklāsiet jomas, kurās varat mācīties 

atpazīt un mācīties. 

35 Tāpat kā Es jums esmu devis dabu jūsu intelekta robežās, lai jūs varētu to izpētīt, Es jums esmu 

atklājis, ka eksistē pasaule, kas ir ārpus šīs dabas, lai jūs varētu tajā iekļūt ar dvēseles palīdzību. Es esmu 

ļāvis jums pētīt un izzināt, lai jūs varētu iepazīt garīgo dzīvi. Bet es jums saku, lai jūs neaprobežojaties ar 

to mazumiņu, ko zināt līdz šim. Esiet dedzīgi mācīties, trenējieties, lai iedziļinātos šajā bezgalīgajā 

pasaulē, cītīgi strādājiet, lai dienas darba beigās jūs ar gandarījumu varētu iesaukties: "Mēs esam 

izpildījuši savu misiju." 

36 Mana mācība neļauj dvēselei apstāties un neaptur cilvēka attīstību, gluži otrādi, tā atbrīvo viņu no 

bailēm un aizspriedumiem un ļauj viņam ieraudzīt gaismas ceļu, kas viņu gaida. 

37 Padomājiet par šo cilvēci, kas, šķiet, ir sasniegusi savas zinātnes un pētījumu virsotnes, bet 

patiesībā ir tikai zinātnes sākumā, ko tā sasniegs rīt, kad savai vēlmei pēc zināšanām pievienos brālības 

ideālu. 

38 Šodien cilvēki dzīvo apjukuma laikmetā, jo viņi nav sapratuši, ka visai viņu dzīvei un visiem 

centieniem ir jāved uz sava gara attīstību, kuras mērķim ir jābūt viņu gara vienotībai ar Radītāja garu. 

39 Kults, ko mūsdienās izlolo lielākā daļa cilvēku, ir materiālisms. 

40 Kamēr vien ticības doktrīnas un reliģijas uzstās uz savām atšķirībām, pasaule turpinās kultivēt 

naidu un nespēs spert izšķirošo soli ceļā uz patiesu Dieva pielūgsmi. Bet kad cilvēki sapratīs un 

apvienosies, un tādējādi spers pirmo soli uz mīlestību savā starpā, ja joprojām ir cilvēki, kuri, domādami, 

ka viņiem pieder dvēseļu glābšanas atslēga vai noslēpums un mūžīgās dzīves atslēgas, neatzīst visus tos, 

kas iet pa citiem ceļiem, jo, viņuprāt, viņi nav cienīgi nākt pie Dieva? 

41 Tāpēc apzinieties spirituālisma patieso mērķi, kura mācība ir augstāka par visām konfesijām, 

cilvēku ideoloģijām un sektām. 

42 Izpētiet šī vēstījuma nozīmi, kurā ir ietverts Dieva likums, un jūs sapratīsiet, ka tas ir piemērojams 

visiem cilvēkiem, visām tautām un visiem apstākļiem, kādos jūs varētu atrasties. 

43 Redziet, kā šīs mācības patiesības priekšā izzūd atšķirības, atsvešinātība, ienaids un 

pretnostatījumi, jo tās gaismā jūs visi šķietat vienlīdzīgi, tās mīlestības priekšā jūs visi esat brāļi un māsas, 

tās taisnīguma priekšā jūs visi esat nepilnīgi. 

44 Šis vārds nāk no Manis, ir dzīvības avots, ir Alfa un Omega, sākums un beigas. Tāpēc, lai 

pārvarētu savu nezināšanu, cilvēkiem būs jāatmet savas konvencijas un reliģiskais fanātisms un jānāk pie 

Manis, kas Es esmu garā, nevis starp pielūgsmes formām, ko visi gribēja Man piedāvāt. Bet, kad viņi nāks 

pie patiesā Avota, Es tos visus pieņemšu, noņemšu viņu sāpes, atbrīvos no smagās nastas un samierināšu 

tos savā starpā. 

45 Padomājiet: ja jūs visi spētu saprast savu lomu šajā dzīvē, cilvēce jau būtu atteikusies no egoisma, 

un, ja katrs cilvēks saprastu savu izcelsmi, savu likteni, viņš visus savus darbus saistītu ar mērķi, kādam 

viņš ir radīts. 

46 Pasaulē vairs nav nepieciešamības pēc daudzām reliģijām, jūs visi esat sasnieguši brīdi, kad varat 

apvienoties vienā ticībā un vienā veidā pielūgt Dievu. Tikai domu savienībā un dvēseles savienībā jūs 

spēsiet atrast gaismu, kas jūs vedīs uz progresu, uz harmoniju un mieru. 

47 Tagad jūs redzēsiet, ka neviena reliģija nespēj panākt cilvēku mieru un viņu garīgo brīvību. Tā 

vietā jūs būsiet liecinieki tam, kā mana Dievišķā Vēsts, kas pie vieniem nonāk caur rakstiem, bet pie 

citiem caur iedvesmām, panāks cilvēku pestīšanu, apvienošanu un garīgo pilnveidošanu. 

48 Spiritisms nerada nevienlīdzību, spiritisms ir mācība, kas cilvēcei ir vajadzīga un pēc kuras tā 

neapzināti ilgojas. Jo tā ir miers, tā ir mīlestība, tā ir taisnīgums, tā ir gaisma, pēc kuras cilvēki alkst. 

49 Vai jūs, kas dzirdat šos vārdus, domājat, ka es varētu sēt jūsu sirdīs nepatiku vai sliktu gribu pret 

tiem jūsu līdzcilvēkiem, kuri apliecina citas konfesijas? Nekad, mācekļi, tieši jums ir jāsāk rādīt brālības 

un harmonijas piemērs, skatoties un mīlot visus ar tādu pašu mīlestību, ar kādu jūs raugāties uz tiem, kuri 

piekrīt jūsu domāšanas veidam. 

50 Visām reliģiskajām kopienām būs jāsper šis solis. Viņiem būs jābūt iedvesmotiem no ilgas mīlēt 

vienam otru kā mīlestības apliecinājumu savam Tēvam, kuru visi apgalvo, ka pielūdz. 
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51 Nebaidieties, ja jūs sauc par pazudušu, - uzrunājiet visus. Ņemiet vērā, ka šis darbs, kas jums ir 

patiess, citiem var šķist viltus, jo viņu acīs tam trūkst konsekrācijas, ko reliģijas ir saņēmušas, lai tiktu 

atzītas. 

52 Ja jūs ticat Man, ja ticat, ka Es izpaužu Sevi šo balss nesēju vārdos, nebaidieties no savu 

līdzcilvēku sprieduma. Jo Mana mācība ir tik daiļrunīga un Mans vēstījums satur tik daudz patiesību, ka, 

ja jūs zināt, kā labi izmantot šos ieročus, jūs diez vai varēsiet tikt sakauti. 

53 Neviens nevarēs jūs nosodīt par to, ka jūs dedzīgi meklējat patiesību, kas ir perfekta. Jums visiem 

ir svētas tiesības to darīt, un tādēļ jums ir dota brīvība tiekties uz gaismu. 

54 Cilvēki, jūs jau ilgu laiku esat ēduši un dzēruši pie mana galda. Ja jūs joprojām jūtat garīgu 

izsalkumu, tas ir nepamatoti, jo jums ir piedāvāts ēdiens dienu pēc dienas. Es slāpstu pēc Tavas mīlestības, 

bet ko Tu man dod dzert? Jūsu strīdu un neizpratnes žults un etiķis! 

55 Šajā žēlastības dienā es jums saku: ļaujiet manam dievišķajam starojumam iespīdēt jūsu sirdī, lai 

jūs sajustu manu klātbūtni un pārveidotu savu dzīvi. 

56 Es esmu atnācis kā Tiesnesis, bet patiesība ir tāda, ka, ja jūs meklējat Tiesneša Vārdu, jums 

noteikti ir jābūt Tēva klātbūtnē - tā Tēva klātbūtnē, kurš jūs mīl un kurš tādēļ atklāj Sevi tik daudzos 

veidos, lai jūs varētu Viņu labāk iepazīt. 

57 Es zinu, ka, jo lielākas būs jūsu zināšanas, jo lielāka būs jūsu mīlestība uz Mani. 

58 Kad Es jums saku: "Mīliet Mani!" - vai jūs zināt, ko Es gribu jums pateikt? Mīliet patiesību, mīliet 

labo, mīliet gaismu, mīliet cits citu, mīliet Patieso Dzīvi. 

59 Mācieties mīlēt Mani, apzinieties, ka Mana mīlestība jūs visur pavada, neskatoties uz jūsu 

pārkāpumiem un grēkiem, un jūs nevarat izvairīties no tās ietekmes. Apzinieties, ka jo smagāki ir jūsu 

pārkāpumi, jo lielāka ir Mana žēlastība pret jums. 

60 Cilvēku ļaunums grib atvairīt manu mīlestību, bet tas nav tai līdzīgs, jo mīlestība ir universāls 

spēks, dievišķais spēks, kas visu rada un visu virza. 

61 Pierādījums visam, ko Es jums saku, ir tas, ko Es jums devu, kad devos jums iepazīt Sevi šajā 

laikā, kad cilvēce ir pazudusi grēka bezdibenī. Mana mīlestība nevar just riebumu pret cilvēka grēku, bet 

tā var just līdzjūtību. 

62 Iepazīstiet Mani, nāciet pie Manis, lai nomazgātu savus traipus Manas žēlastības kristāldzidrajā 

avotā. Lūdziet, lūdziet, un tas jums tiks dots. 

63 Ko tu vari parādīt Manā priekšā savā sirdī vai dvēselē, ko Es neredzu? Kādas ciešanas, ilgas, raizes 

vai noslēpumus tu varētu no Manis slēpt? Nav. Tādēļ mācieties garīgi lūgt, iekšēji izsūdzēt sevi Manā 

priekšā, paļauties uz Manu providenci un Manu žēlastību, lai jūs varētu iepludināt savā sirdī to mieru, kura 

tai tik ļoti trūkst. 

64 Es jums esmu teicis, ka lūgšana ir dvēseles valoda, ar kuru jūsu sirds runā ar Mani, žēlojas, lūdz 

Mani, raud un tiek stiprināta. Bet dažreiz, kad jūsu būtība ir sajūsmas pilna vai jūtaties pārņemti ar mieru, 

lūgšana kļūst par garīgu himnu, kas sasniedz Manas Valstības augstumus. 

65 Uzticieties Man, tauta, uzticieties Man, cilvēce, pārliecināti, ka nav tāda cilvēka, tādas tautas, tāda 

likuma uz zemes, kam jūs varētu uzticēt savu pestīšanu. Nāciet pie Manis, meklējiet Mani, meklējiet 

Patiesību, un tad kādu dienu jūs visi būsiet vienoti vienā "ielejā", zem vienas un tās pašas gaismas. 

66 Cilvēkiem, nācijām, rasēm un tautām - tiem visiem būs jāseko dievišķajam aicinājumam, kad 

cilvēka gars, noguris no savas ieslodzījuma uz zemes, celsies, pārraujot materiālisma važas, un atskanēs 

priecīgs sauciens par garīgo atbrīvošanos. 

67 Šodien mana vārda piepildīšanās jums var šķist ļoti tāla, tāpat kā šīs cilvēces morālā un garīgā 

pārveide. Taču jūsu ziņā ir bruģēt ceļu un izpildīt to daļu, kas pieder jums. Ja jūs to nedarāt, tad jums nav 

tiesību spriest par mana Vārda izpildi. 

68 Pienāks laiks, kad cilvēka vēlme attīstīt savu dvēseli augstāk būs tik dedzīga, ka viņš izmantos 

visus savā rīcībā esošos līdzekļus, lai šo asaru ieleju pārvērstu par pasauli, kurā valda harmonija, ka viņš 

paveiks "neiespējamo", ka viņš nonāks līdz pašaizliedzībai un pārcilvēciskām pūlēm, lai novērstu karus. 

69 Tie būs tie cilvēki, kas cels šo pasauli, kas noņems no cilvēka dzīves ciešanu kausu, kas atjaunos 

visu, ko iepriekšējās paaudzes ir iznīcinājušas savā aklajā tiekšanās pēc varas, materializācijā un 

neapdomībā. Tie būs tie, kas sargās patiesu pielūgsmi Man - pielūgsmi bez fanātisma vai ārējiem un 
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bezjēdzīgiem pielūgsmes aktiem. Viņi centīsies likt cilvēcei saprast, ka harmonija starp cilvēciskiem un 

garīgiem likumiem un to ievērošana ir vislabākais dievkalpojums, kādu cilvēki var piedāvāt Dievam. 

70 Vai jūs nevēlētos būt viņu vidū? Vai jūs nevēlētos, lai jūsu bērni būtu starp tiem cilvēkiem, kuriem 

ir labs garastāvoklis? Jūs varat apmierināt šīs ilgas. Jūsu ziņā ir bruģēt ceļu tiem, kurus Es esmu uzticējis 

jūsu audzināšanai un aprūpei, lai tad, kad pienāks stunda sākt izšķirošo gara cīņu pret matērijas kundzību, 

viņi varētu apvienoties savas misijas apziņā, stipri ticībā un piepildīti ar zināšanām, ko sniedz Mans Vārds, 

un veidotu vienotu ķermeni, vienotu tautu, vienotu garu, kas nojauc sienas un pārvar šķēršļus savā ceļā, 

gluži tāpat kā Izraēla, kad tā meklēja Apsolīto zemi. 

71 Es zinu, ka, ja jūs neatstāsiet savus bērnus pietiekami sagatavotus, jūsu dvēsele no aizsaules raudās 

par to cilvēku likteni, kas palikuši pamesti uz zemes, jo viņi redzēs, kā viņi padodas, nespējot aizsargāties 

pret nelaimju un sērgu invāziju, kas nāks, lai nomocītu zemes tautas. 

72 Vai varat iedomāties, cik liela ir dvēseles izpirkšana un sāpes, kas, nonākot garīgajā pasaulē, 

nesaņem saldus augļus, bet atrod tikai ērkšķainus krūmus un nātres? 

73 Tas ir tas, no kā jums ir jāizvairās ar laiku - tagad, kad jums ir pārpilnība norādījumu gaismas, ko 

Es jums dodu visu cilvēku glābšanai. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 298 
1 Dziediniet visas ciešanas - gan miesas, gan dvēseles, jo jūsu uzdevums ir mierināt, stiprināt un 

dziedināt savu tuvāko. Bet es jums jautāju: Kā jūs varētu dāvāt veselību tiem, kam tā nepieciešama, ja paši 

būtu slimi? Kāds miers var plūst no jūsu dvēseles, ja to satrauc rūpes, ciešanas, sirdsapziņas mokas un 

zemiskas kaislības? 

2 Tikai to, ko esat uzkrājuši savā sirdī, jūs varēsiet piedāvāt saviem līdzcilvēkiem. 

3 Šodien jums ir jāuzkrāj pēc iespējas vairāk no tiem labumiem, ko Es izdalīju šai tautai, un 

jāiemācās tos saglabāt karadarbības un nelaimju laikā, lai tad, kad pienāks laiks pildīt savu misiju, jūs 

varētu uzvarēt kaujā. Miers, gaisma un balzams veidos vienu ķermeni ar jūsu būtību - tā, ka jūs ne tikai 

dziedināsiet slimu cilvēku ar roku uzlikšanu, bet arī nodosiet veselību, mieru un stiprinājumu ar savu 

vārdu, savām domām, savu skatienu, un daudzos gadījumos arī jūsu klātbūtne pati par sevi izstaros šos 

spēkus. 

4 Bet nedomājiet, ka jums pietiks ar to, ka Es jums esmu piešķīris šīs dāvanas. Nē - jums jāzina arī 

tas, ka jums ir nepieciešams spēks, lai tās izpaustos, un ir svarīgi, lai jūs to iegūtu caur ticību Man, caur 

mīlestības darbību pret savu tuvāko, caur jūtu tīrību un pašaizliedzību. Ikviens, kurš nestrādā saskaņā ar 

šiem principiem - pat ja viņš ir Manis apveltīts -, neko labu nenodos tālāk. Jo šīs dāvanas uzplaukst un 

vairojas tikai ar cēlu, tīru un pacilājošu jūtu palīdzību. 

5 Tiesa, ir daudzi, kas, neskatoties uz to, ka nav sagatavoti, atstāj brīnumu pēdas savā ceļā. Bet ne 

viņi to dara, bet es, jo man ir līdzjūtība pret trūkumcietējiem, slimajiem, garīgi nabadzīgajiem un labas 

ticības cilvēkiem. Bet tad šie "darbinieki" manus brīnumus piedēvē sev. 

6 Ir arī citi gadījumi, kad tas, kurš vēl nav kvalificēts tam, ko es viņam esmu uzticējis, jo viņš nezina, 

kā sagatavoties. Taču viņa ticība ir liela, un viņš jūt žēlsirdību pret savu tuvāko. Viņam es dāvāju 

brīnumus, lai iedrošinātu viņu viņa darbā, lai viņš varētu pastāvēt un pilnveidot sevi. 

7 Teikt, ka es atņemu dāvanas tam, kurš tās pienācīgi neizmanto, ir kļūda. Bet tas, kurš tos 

neizmanto tiem mērķiem, kurus esmu viņam norādījis, uzreiz zaudē tiesības tos izmantot. 

8 Kā gan man vajadzētu atņemt cilvēkam viņa garīgās dāvanas, jo tās ir līdzeklis pestīšanas 

iegūšanai un vienīgie ieroči, ar kuriem viņš var sevi aizstāvēt? Ja Mana taisnība būtu tāda, kā jūs domājat, 

Es jau būtu atņēmis daudziem cilvēkiem sirdsapziņas gaismu un daudziem smadzenēm būtu atņēmis prātu. 

Bet es jums vēlreiz saku, ka neatņemu cilvēkiem viņu dāvanas, jo tieši ar šīm īpašībām viņiem ir jāatpērk 

sevi un jātiecas uz pilnību. 

Jūs man sakāt, ka daži zaudē prātu un daži priekšlaicīgi zaudē dzīvību vai kādas spējas. Protams, bet ne 

es esmu tas, kas viņiem atņem to, kas viņiem jau pieder. Tie ir tie, kas vājības, neprāta un maldināšanas dēļ 

atņem sev to, ko Tēvs viņiem ir devis kā mantojumu. 

9 Vai tajā visā nav klātesoša mana taisnīgumu mīlošā roka? 

10 Bet, ja jūs mazliet vērosiet, kā Es piemēroju Savu perfekto taisnīgumu, jūs pārliecināsieties, ka 

katrā no šiem gadījumiem izpaužas Mana mīlestība, kas vieniem atjauno gaismu, citiem mieru un citiem 

dzīvību, lai gan Es jums arī saku, ka, lai atgūtu to, ko viņi ir zaudējuši, viņiem vispirms ir jāiziet liela 

šķīstīšanās. 

11 Es jums runāšu par visu šajā Vārdā, jo neviena nodaļa nedrīkst iztrūkt no Manas mācības. Es jums 

visu iemācīšu, lai rīt jums nebūtu nekādu šaubu, nekādu neskaidrību. 

12 Es vēlos, lai jūs kļūtu par cilvēkiem, kas apzinās savu likteni, kas ir savas misijas zinātāji, kas ir 

gatavi ar visu patiesumu un tīrību sēt un izplatīt šo svētīgo sēklu, kuru Es esmu iemetis jūsu sirdīs cilvēces 

svētības un garīgā progresa labad. 

13 Tādēļ, sākot savu šīs dienas mācību runu, es vispirms jums teicu, lai jūs šodien kopā ar mani 

dziedinātos un stiprinātos. Jo to, kas ir jūsu sirdī, jūs nodosiet saviem līdzcilvēkiem. 

14 Nekad neuzticieties, ka Es izliešu Savu žēlastību trūkumcietējiem, kas jūs meklēs, neskatoties uz 

jūsu nepilnībām un nesagatavotību. Jo jau tagad Es jums saku, ka pat tad, ja jūs spēsiet slēpt ļaunumu šeit, 

uz zemes, Manā priekšā, un kad pienāks jūsu tiesa, tikai jūsu nopelni varēs jūs glābt no bēdīgas atlīdzības. 

15 Vai jūs saprotat, ko šī mācība jums izskaidro? Tad nekad to neaizmirstiet! 



U 298 

115 

16 Mīļotie ļaudis: Es esmu parādījis Sevi jūsu dzīves ceļā, pārbaudot jūs dažādos veidos un redzot, ka 

jūs Mani mīlat. Jūs esat paklupuši uz ceļa laukakmeņiem, bet jūs esat praktizējuši savu ticību un esat sevi 

iztaisnojuši. 

17 Mana mācība jūs glābj un mans vārds jūs paceļ, jo jūs ticat manai klātbūtnei un manam 

pasludinājumam caur šo balss nesēju izpratni. 

18 Jūsu dvēsele ir guvusi gandarījumu, atklājot savā ķermenī to smalkumu, kas ļāva jums atpazīt 

manu klātbūtni šajā izpausmē. 

19 Cik daudz ir tādu, kas, pateicoties iepriekšējo gadsimtu rakstiem, zina pravietojumus, kas vēstīja 

par šo laikmetu. Un tomēr, ja viņi apmeklētu manas izpausmes, viņi neticētu tām un neuzskatītu tās par šo 

apsolījumu piepildījumu! Tie ir tie, kuri nav sasnieguši tādu attīstības līmeni, kas ļautu viņiem atpazīt šo 

gaismu. 

No otras puses, cik daudzi no tiem, kas šodien varētu atdot savu dzīvību, lai apliecinātu, ka Es esmu 

Tas, kas šajā laikā atklājos cilvēkiem, pat nezināja, ka ir pravietojumi, kas runā par šiem notikumiem. 

Iemesls tam ir tāds, ka viņu dvēsele jau bija sagatavota un gatava uzņemt gaismu. 

20 Pravieši, apgaismotie un gaišreģi garā saskatīja manu atnākšanu, viņi redzēja grāmatu, kas atvērās, 

lai izlietu tās saturu cilvēku prātos, viņi apstiprināja garīgās pasaules klātbūtni cilvēku vidū. Viņi redzēja 

jauno kalnu, kur Kungs nāks, lai apvienotu Savu tautu. Bet patiesi Es jums saku: kā jūs esat nākuši un 

sajutuši Mani, tā arī pievienosies viena tauta pēc otras un viens cilvēks pēc otra, tiklīdz pienāks laiks, kad 

katram no viņiem būs jāmostas. 

21 Nedomājiet, ka Es darīšu Sevi zināmu visās zemes tautās un cilvēkos tādā veidā, kādu Es jums 

esmu devis. Bet Savā bezgalīgajā spēkā un gudrībā Es zinu, kā klauvēt pie visu siržu durvīm. 

22 Man jums jāsaka, ka jums ir jāizplata un jādara zināma visā pasaulē šī garīgā sēkla, ko Es jums 

esmu uzticējis šajā laikā. 

23 Manas parādīšanās laiks ir bijis šīs tautas sagatavošanas laiks. Šīs mācības ir bijušas garas un 

detalizētas - tik ilgas, ka esmu redzējis, kā dažas paaudzes aiziet no šīs zemes un citas nāk, lai tās 

nomainītu. Tas bija nepieciešams, lai sēkla sadīgtu, nobriestu un nestu augļus. 

24 Mācība tagad tuvojas noslēgumam, tāpēc dzirdiet, ka katrā mācību uzrunā Es jums atklāju kārtību, 

kādā jums jāstrādā nākotnē. 

25 Manam darbam ir lielisks gala mērķis, un mans vārds ir tas, kas jūs ved uz šo mērķi. 

26 Es zinu, ka jūs joprojām līsit asaras, lai gan esat to cilvēku rindās, kuri ir dzirdējuši manu balsi. Jūs 

žēlosieties par savu šķeltību, jo pārbaudījumi jūs atradīs vājus. Tad tās būs sāpes un sitieni, ko pasaule 

jums nodarīs, kas liks jums ņemt savās tiesībās miera, vienotības un labās gribas karogu, par ko Es jums 

esmu runājis kopš Manas parādīšanās pirmajām dienām. 

27 Esiet svētīti, ja, dzirdot šos vārdus, jūs novēršat sāpes un apvienojaties brālības dēļ. Es redzu sāpes 

un skumjas tajos, kuri sapņoja par šīs tautas brālību, bet vēl nav redzējuši nekādas savienības pazīmes. Tie 

ir tie, kas klusībā man saka: "Kungs, lai mūs vieno tava mīlestība. Dodiet mums vēl īsu laiku, lai cīnītos 

par mūsu glābšanu." 

28 Citi Man jautā: "Skolotāj, kāpēc sirdij ir jāattīrās un kāpēc ir ciešanas, lai gan mēs dzirdam Tavu 

Vārdu?" Bet es jums saku: cilvēki, jūs joprojām neesat tīri no visiem traipiem, jūs joprojām neesat brīvi no 

sāpēm. Jūsu būtībā ir stīgas, kas vēl nav cietušas, un ir nepieciešams tās pārbaudīt, lai gara dvēsele un sirds 

varētu iegūt stingrību. 

29 Ja jūs vairs nejustu sāpes tikai tādēļ, ka Mani dzirdētu, vai tad jūs savā dzīvē censtos šķīstīties un 

tuvoties Man? Patiesi, es jums saku, ka tad jūs neko vairs nedarītu, lai uzlabotu savu garīgo un morālo 

stāvokli. 

30 Ziniet, mācekļi, ka jūsu cīņas mērķis ir tāds dvēseles stāvoklis, ko nespēj sasniegt nekādas sāpes, 

un šis mērķis tiek sasniegts ar nopelniem, cīņām, pārbaudījumiem, upuriem un atteikšanos. 

31 Ievērojiet tos pacietības, ticības, pazemības un padevības piemērus, ko dažkārt atklājat dažos savos 

līdzcilvēkos. Tās ir dvēseles, kuras Es esmu sūtījis, lai rādītu tikumības piemēru cilvēcei. Šķiet, ka šo 

radību liktenis ir skumjš, tomēr savā ticībā viņi zina, ka ir ieradušies pildīt savu misiju. 

32 Savā vēsturē jūs esat saņēmuši lieliskus manu vēstnešu un mācekļu piemērus - vārdus, kas jums ir 

zināmi, bet šī iemesla dēļ neatstājiet novārtā arī mazos piemērus, kurus sastopat savā dzīves ceļā. 
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33 Bieži vien jūs veicat cēlus darbus, kas sasniedz Tēvu kā veltījums, kas ir Viņa piemiņas vērti un 

kalpo par piemēru tiem, kas ir ap jums. Jūs ne vienmēr apzināties šī darba vērtību vai nopelnus, un tas ir 

labāk, lai sirds nekļūtu lepna par saviem nopelniem, jo tad sēkla sabojājas. 

Taču dvēselei tomēr ir zināšanas par savu darbu vērtību. Ja tas tā nebūtu, cik bieži tā tērētu savu laiku 

viduvējiem darbiem, domādama, ka nodarbojas ar augstām un noderīgām lietām. 

34 Mācekļi, jūs esat kļuvuši nelokāmi ciešanās, bet tagad jums ir jāvirzās augšup caur garīgo 

pilnveidošanos. Nav svarīgi, ka cilvēciskā dzīve ar tās grūtībām, bēdām un kārdinājumiem tevi iesloga. Šī 

uzvara ir acīmredzama tikai tad, ja jūs zināt, kā atklāt procedūru, kā kļūt brīvam. Bet kāds ir šis veids, kā 

dvēsele var izplesties un kļūt brīva? Ar lūgšanu, pārdomām par savu darbu, nodarbojoties ar cēlu darbu, 

paceļoties pāri nelaimēm. 

35 Tas, kurš to sasniegs, būs nonācis gaismas un miera pasaulē, neatsakoties no sava uzdevuma 

pildīšanas materiālajā pasaulē. 

36 Tas ir ceļš, ko Es jums esmu iezīmējis, lai izbēgtu no materiālisma, zemes grūtībām, sāpēm, 

kārdinājumiem un netikumiem. 

37 Es aicinu jūs uz lūgšanu, meditāciju un labiem darbiem, lai, pateicoties garīgumam, jūs varētu 

sasniegt reģionus, kur jūs remdēsiet slāpes ar patiesības ūdeni un kur jūs aplaistīs jūsu Tēva gaisma. Tikai 

tur jūs varēsiet iedvesmot sevi gan garīgo, gan cilvēcisko pienākumu labai izpildei. 

38 Kamēr jums ir jādzīvo uz zemes, dariet to pēc iespējas labāk. Bet neizrādiet savu noraidījumu, kad 

sāpju kauss ielej savu saturu jūsu sirdī, paziņojot, ka jūs vairs nevēlaties dzīvot šajā pasaulē. Zeme ir 

"ieleja", kur dvēsele attīrās un kur tiek gūti nopelni, lai ieņemtu augstāku mājvietu. Ja tu tikai zinātu, cik 

daudz maksā tava dvēsele, lai tajā dzīvotu. 

39 Ir nepieciešams, lai jūs bruģētu ceļu un sagatavotu mājas nākamajām paaudzēm, kas turpinās jūsu 

darbu. Bet, ja jūs neizpildīsiet savu daļu, viņiem būs jādara tas, ko jūs neesat darījuši, un tas, kas viņiem ir 

pavēlēts darīt, viņiem būs jāatstāj citiem. Vai jūs domājat, ka tas ir veids, kā pildīt Tēva gribu? 

40 Kad jūs stājāties uz šī ceļa, jūs uz savām lūpām saņēmāt iepriekšējo paaudžu augļus. Tā bija 

dāvana, ko viņi jums atstāja mantojumā. Vai jūs nedomājat, ka tādā pašā veidā jums vajadzētu atstāt kaut 

ko sagatavotu tiem, kas drīz nāks, lai jūs aizstātu? 

41 Pamosties, cilvēki! Aizsaulē vēro tavus soļus uz zemes! Šīs pasaules zina jūsu darbus! Kad viņi 

redz, ka šī cilvēce grimst savu naidīgumu un kaislību jūrā, viņi ir satriekti un lūdz par jums. 

42 Esiet mundri, jūs neesat pamesti. Uzticieties savam Tēvam un paļaujieties uz tiem, kas jūs mīl un 

aizsargā no garīgās sfēras. 

43 Ja jūs patiesi veltīsiet sevi Manam darbam laikā, kad Es jums došu Savus norādījumus, patiesi, Es 

jums saku, ka šis laiks būs pietiekams, lai jūs būtu gatavi spert stingru soli pretī jaunajam laikmetam, kas 

jums tuvojas. 

44 Šos trīs pēdējos Manas parādīšanās gadus Es esmu izvēlējies kā tos gadus, kuros Es sludināju Savu 

Doktrīnu Otrajā Laikā. Tā jūs varēsiet labāk izprast to mācekļu mīlestību, gribasspēku un ziedošanos, kuri 

Man toreiz sekoja, jo viņiem pietika īsa laika, lai kļūtu par Dievišķā Skolotāja mācekļiem, patiesības 

apustuļiem. 

45 Toreiz bija divpadsmit izredzētie, kuriem bija jāseko tieši Man, un no tiem divpadsmit tikai viens 

krita pārbaudījuma stundā, kad tuvojās Mana aiziešana. 

46 Šodien Es esmu sēdinājis pie sava galda lielu skaitu mācekļu, lai, pastāvīgi klausoties Mani un soli 

pa solim sekojot Manai mācībai, viņi varētu sasniegt šī parādīšanās laika beigas kā stipri - pietiekami 

spēcīgi, lai neizdotu savu Skolotāju un arī sevi. 

47 "Es jums saku: "Vērojiet un lūdziet," Es jums saku, ļaudis, kā Es sacīju saviem mācekļiem, kad 

pienāca stunda. Esiet nomodā, jo ķermenis ir vājš un vājuma brīdī var izdot dvēseli, un Es nevēlos, lai jūs 

vēlāk kā cilvēks vai garīga būtne izlietu rūgtas asaras apjukuma vai vājuma brīža dēļ. 

48 Nedomājiet, ka nepaklausības sekas būs tūlītējas - nē. Tomēr Es jums saku, ka agrāk vai vēlāk 

jums būs jāatbild par saviem darbiem, pat ja reizēm jums šķita, ka jūsu pārkāpumiem nav nekādu seku, 

ņemot vērā to, ka pagāja laiks un Mans taisnīgums nedeva nekādas zīmes. Bet jūs jau zināt caur Manu 

Vārdu, ka Es esmu neizbēgams Tiesnesis un ka tad, kad pienāks jūsu tiesa, jūs atvērsiet acis sirdsapziņas 

gaismai. 
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49 Lai neviens neuzņemas uz sevi šo spriedumu, lai neviens nevēlas šo sāpju, ciešanu, nožēlas un 

izmisuma kausu, jo tava dvēsele cietīs tā, kā tu pat iedomāties nevari, ja tava sirdsapziņa turpinās tevi 

saukt par "nepaklausīgu", "nodevēju", "nepateicīgu" pēc tam, kad Skolotājs tevi ir nosaucis par "mīļoto 

mācekli", "mīļo" un "manas valstības mantinieku". 

50 Ja es nezinātu, ka jūs joprojām esat spējīgi kļūdīties, nepaklausīt vai degradēties, es ar jums tā 

nerunātu. Bet es pazīstu jūsu vājumu, un man ir nepieciešams jūs pamodināt. Bet kāpēc jūs vēl neesat 

pilnībā sapratuši, kā jums ir jāinterpretē visi Mani norādījumi, lai gan drīz būsiet sasnieguši Mana 

pasludinājuma beigas? Jo jūs esat pieraduši pie Mana Vārda tiktāl, ka uzskatāt to par arvien nenozīmīgāku, 

bet jūs - par arvien nozīmīgāku. 

51 Es jums runāju jūsu labā, jo neviena cilvēciska kļūda nespēs kaitēt Manam garam vai Manam 

darbam. Taču jūs ar savām kļūdām varat nodarīt sev daudz ļaunuma, un es vēlos, lai jūs no šī ļaunuma sevi 

pasargātu. 

52 Jūs zināt, kā Otrajā Laikā viena Mana mācekļa vājuma mirklis radīja tik daudz sāpju ne tikai viņa 

Skolotājam, bet arī viņa brāļiem un visiem tiem, kas Mani mīlēja, un kā no tā brīža viss mainījās tiem, kas 

Man sekoja. 

Skolotājs tika izrauts no mācekļu rokām, un mīlestības vārdi, kurus tik bieži izrunāja Viņa lūpas, 

beidzās. Tā svētītā miesa, caur kuru viņi izjuta Dieva klātbūtni pasaulē, pazuda. Viņi juta, ka viņu dzīvi 

ieskauj sāpju un pamestības ēnas. Bet ne tikai viņi raudāja par šo upurējošo nāvi, bet arī visu laiku cilvēce 

raudāja par to. 

53 Tagad Es jums jautāju: vai jūs ticat, ka šī nodevīgā mācekļa kļūda neļāva pabeigt Manu darbu? Vai 

jūs uzskatāt, ka šī kļūda mainīja to, ko es biju paredzējis? - Nekādā gadījumā. Mans Darbs, Mana Patiesība 

un Mana Misija piepildījās ar visaugstāko pilnību, gluži tāpat kā piepildījās visi paredzētie dzīves apstākļi, 

kurus šie mācekļi bija gatavi iesniegt savam Kungam. Jo dievišķā griba nekad nevar būt pakļauta cilvēku 

rīcības veidiem. Tas notiek neatkarīgi no cilvēka grēka un notiks vienmēr. 

54 Atzīstiet, ka es visus gatavoju pārbaudes dienai, kas tuvojas. Bet Es jums saku, ka pietiktu ar vienu 

apzinīgu un sagatavotu balss nesēju, lai Es varētu nodot Savus pēdējos vārdus, lai ar tiem apzīmogotu 

patiesību, ko Es jums esmu atklājis tik daudzu gadu garumā un caur tik daudziem balss nesējiem. 

55 Saproti, Israēl, cik mazs ir tas ļaužu pulks, kas apmetas zem dzīvības koka. Daži nav sapratuši 

Manas Dievišķās norādes, citus ir pārsteiguši kārdinājumi viņu ceļos. Bet es jums dodu labu padomu kā 

Tēvs un kā Skolotājs jūs pamācu. 

56 Šo pamācību jūs iespiežiet savā sirdī, lai jūs varētu sekot Manam ceļam, lai jūs varētu dot gaismu 

aklajiem, lai kurlie dzirdētu Manas mīlestības aicinājumu, lai klibi varētu staigāt un sekot Man, lai cilvēce 

varētu redzēt pusdienlaika gaismu. 

57 Pašlaik es gatavoju cilvēkus, lai atbrīvotu viņus no visiem grēkiem. Mana gaisma apgaismo viņu 

sirdis, lai viņi varētu praktizēt mīlestību savā starpā. 

58 Kopš brīža, kad Elija jūs aizveda līdz šķēršlim, jūs esat gatavi sasniegt garīgo pilnveidošanos un 

savas dvēseles pacelšanos. Tu nāc pie Manis un saki: "Kungs, dari man savu gribu!". Es tev devu jaunu 

apģērbu tavām kājām, Es noņēmu lupatas, ko tu Man dāvināji, un tavu dvēseli apvilku ar šķīstu tērpu. Es 

ieliku tavā dvēselē savas izredzētās tautas Izraēla zīmi un teicu tev: Šīs ir pakāpes, kurām jūs piederat, lai 

jūs varētu izrādīt padevību un paklausību Manai pavēlei. Un tu man teici: "Tēvs, izpildi uz mani savu 

gribu." 

59 Jā, Mani bērni, Es esmu jūs apgaismojis, lai jūs nebūtu nezinoši, lai jūs praktizētu Manu Mācību 

kā stiprie, lai jūs dotu Man patvērumu savās sirdīs un nošķirtu sevi no sliktajiem, lai jūs sajustu to sāpes, 

kas akli iet savu ceļu no materializēšanās. Es jums esmu devis garīgo balzāmu, lai jūs varētu tos dziedināt 

un dot tiem jaunu dzīvību, lai jūs varētu viņus vest pie Manis. 

60 Es esmu atnācis šajā laikā, lai dotu dzīvību "mirušajiem", lai glābtu cilvēci un izrautu to no 

bezdibeņiem, lai no pirmās līdz pat šai lappusei pārlasītu tās pamācības, ko esmu tai devis cauri 

gadsimtiem. Šeit ir Mana mīlestība, Mana bezgalīgā gudrība. Kas vēlas Mani saprast, tam jādzīvo Manī. 

Kas vēlas Mani mīlēt, tam ir jābūt kopā ar Mani, un tam ir jāseko savam garīgajam ceļam, lai sāpes viņu 

vairs nepārņemtu un viņš vairs nejustos vientuļš. 
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61 Tā ir tava misija, Izraēla. Sagatavojieties, jo jums jābūt maniem mācekļiem, jums ar visu uzmanību 

jāklausās savs Skolotājs. Jo katram no jums rīt būs jābūt kā atvērtai grāmatai, kur cilvēki studē un izprot 

manu Vārdu. 

62 Jūsu misijas izpilde neaprobežojas ar četrām sanāksmju telpas sienām. Nē, Izraēls, Mans vērīgais 

skatiens vēro katru jūsu darbu, un, ja jūs vēlēsieties uz īsu brīdi novirzīties no ceļa, Es jums to atļausim, jo 

jums ir gribas brīvība. Bet es jums saku: Savas nepaklausības dēļ jūs sastapsieties ar sāpēm ik uz soļa. Bet, 

kad jūs nožēlosiet grēkus, Es jums sacīšu: Atgriezieties pie Manis, jo Es jūs gaidu, lai sniegtu jums 

mierinājumu. 

63 Ikvienam, kas vēlas nākt pie Tēva, ir jāatbrīvojas no lepnības, no iedomības un no visām vājībām, 

ko redz mans vērīgais skatiens. 

64 Man patika izmantot pazemīgos, nezinošos. Mana mīlestība iedarbojās uz viņa sirdi. Es uzticēju 

viņam Savu bauslību, liku viņam sajust Manu klātbūtni un teicu viņam: ej un ļauj, lai izskan aicinājums 

taviem līdzcilvēkiem, ved viņus pie Manis, jo Es došu viņiem visu, kas vajadzīgs viņu garīgajam 

pacelšanās procesam. 

Tāpēc es jums esmu teicis, ka jūsu misija ir liela un grūta. Jums ir jāsaprot daudzas lietas un daudz 

jāstrādā savā garīgajā ceļā. Bet jūs neesat nabagi, jūs esat bagāti, jo jums esmu Es, jo esat Mani dzirdējuši 

un sajutuši, jo Es esmu jūs iedrošinājis un jums teicis: Neuztraucieties, jo Mana žēlastība vienmēr būs ar 

jums. 

Katram "strādniekam" Es esmu devis zemes gabalu, lai viņš to apstrādātu un novāktu labus augļus. Bet, 

ja auglis ir rūgts, es to nepieņemšu. Strādniekam atkal būs jāapstrādā sava zeme, līdz viņš novāks augļus, 

kuriem ir laba garša un kuri ir cienīgi nonākt pie Manis. 

65 Mans darbs paliks nesabojāts, un mana patiesība vienmēr būs tāda pati. 

66 Mana taisnība izdzēsīs šīs tautas traipus un nešķīstību, un jūs redzēsiet, ka Mana griba vienmēr tiks 

piepildīta. 

67 Tagad jūs zināt, ko es no jums gribu un ko jums nevajadzētu darīt saskaņā ar manu gribu. Dzīvojiet 

saskaņā ar savu sirdsapziņu, un tā vienmēr jums pateiks, kas jums jādara, lai piepildītu Manu Voli. 

68 Es jums vēlreiz saku, ka jums jāseko līdzi un jālūdzas, lai šajā laikā nebūtu neviena, kas izšķirošajā 

stundā krīt kārdinājumā. Bet, ja kāds sacelsies pret Manu gribu, nododot to, ko Es esmu nolēmis, un liks 

notikumiem attīstīties citādi, tad, patiesi, Es jums saku, Mans darbs netiks kaitēts, jo tas ir Dievišķs. Bet 

tie, kas izšķirošajā brīdī lepni ignorēs Manu gribu, izjutīs savas stūrgalvības sekas. 

 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 299 
1 Māceklis: Skolotājs ir kopā ar jums un dod skūpstu katram no saviem mazajiem bērniem. 

2 Mani sasniedz tas garīgais prieks, ar kādu jūs šajās dienās pieminat svētīgo nakti, kad "Vārds" 

kļuva cilvēks, lai dzīvotu jūsu vidū. 

3 Ja jūs ciešāk apvienosieties brālīgā mīlestībā un dāvāsiet savu maigumu bērniem, kurus Es jums 

uzticēju, jūs sajutīsiet perfektu mīlestību, kādu jums sūtījis Tēvs. Es atvēru savu dārgumu lādi un paņēmu 

no tās to, kam jābūt gaismai un mieram cilvēcē. 

4 Es vēlos, lai ikviens sajustu manu klātbūtni. Ja vismaz šajās atceres dienās cilvēki zinātu, kā jūtīgi 

un garīgi uzlūkot savu sirdi, viņi spētu atrast Mani katrā vietā, katras radības ceļā, ģimenēs, vietās, kur mīt 

sāpes. Bet Man vēl ir jāgaida, ne visi spēj sajust Mani savā sirdī. Tomēr Es atstāju mīlestības dāvanu uz 

katra sava bērna ceļa. 

5 Es varu darīt Sevi zināmu cilvēkiem bezgalīgi daudzās formās. Pat tad, kad Es ļauju jums dzirdēt 

Manu Vārdu caur cilvēku balss nesēju, Es runāju ar citiem viņu garā. 

6 Šajā dienā, kad cilvēki piemin to rītausmu, kad Mesija sāka savu dzīves ceļu uz zemes kā mazs 

bērns, Es vēlos, lai visa cilvēce sajustu Manu garīgo klātbūtni. Es gribu, lai bērni priecātos Manī, lai 

jaunieši uz mirkli apstājas, lai atcerētos To, kas no mīlestības kļuva par cilvēku, lai jūs glābtu, un lai 

pieaugušie, kas, pārdomājot šos notikumus un atceroties savas bērnības laimīgās dienas, izplūst asaras, 

sajustu Manu mieru savās sirdīs. 

7 Prieks un skumjas mīsies, kad jūs domāsiet par mātes klēpī mātes, kas jūs šūpojusi, par vecāku 

mīlestību un glāstiem, par laimīgo, bet īso bērnību un pēc tam par visu, ko esat pamazām zaudējuši 

pasaulē: vecākus, bērnību, priekus, nevainību. 

8 Jums būs jāatceras, ka daudzu sirdis ir kļuvušas pārāk aukstas, lai mīlētu Mani un savus mīļotos 

pasaulē. 

9 Lūdzieties šajā brīdī, mīļotā tauta, un dariet tā, lai tie, kas jūs ir aizmirsuši, atceras jūs, lai tie, kas ir 

aizlidoši "garīgajā ielejā", tuvojas jūsu sirdij, lai visi būtu vienoti šajā mīlestības dienā. 

10 Ne tikai cilvēki ar prieku piemin dienu, kad uz zemes notika brīnums, kad Dieva "Vārds" kļuva 

cilvēks. Arī garīgā pasaule, apcerot Tā Kunga dievišķos darbus, dalās šajā priekā. 

11 Jūs esat tie, kuriem visskaidrāk ir izpaudusies mana atnākšana, mana klātbūtne un mans vārds šajā 

laikā uz šīs planētas. Mana balss, kas caur Balss nesēju ir kļuvusi cilvēciska, ir iedegusi gaismu jūsu 

dvēselēs, izskaidrojusi noslēpumus, atklājusi jaunas zināšanas par garīgo un darījusi brīnumus tajos, kas to 

ir dzirdējuši. Tāpēc jūs sauc par "Trešās ēras mācekļiem", un Tēvs no jums vienmēr sagaida visgarīgāko 

cieņu. 

12 Tagad jūs pamazām saprotat manas mācības nozīmi, un tāpēc, kad cenšaties atcerēties manus soļus 

pasaulē, jūs to darāt bez rituāliem, bez ceremonijām, bez pasaulīgām svinībām. Jūs ļaujat savai līksmībai 

būt iekšējai, un, kad jūs to paužat, jūs to darāt, nodarbinot savu dvēseli un sirdi, klausoties manus vārdus 

un praktizējot to, ko tie māca. 

13 Ak, svētītie un mīļotie ļaudis, glabājiet šīs svētās atmiņas savā sirdī, lai tās ir ceļš un gaisma jūsu 

dzīvei. Ja jūs redzat, ka šajās piemiņas svinībās cilvēki pārkāpj cieņas robežas pret Dievišķo un nonāk 

profanācijā, piedodiet viņiem, tāpat kā Es viņiem piedodu. Es arī ļausim, lai mana gaisma sasniedz viņus. 

Kā tas ir pareģots, cilvēci satricinās garīga veida satricinājums, un tad cilvēki pamodīsies, lai atgrieztos 

pie Manis. Tam ir sagatavots ceļš, jo pasauli satricinās ārkārtēji pārbaudījumi un notikumi, un tie būs kā 

tiesas aicinājumi, kas aicinās cilvēkus uz atjaunošanos. 

14 Jau šodien Es jūs mācu lūgties ar tādu sagatavotību, lai jūs varētu apvienoties ar lūgšanām, kas uz 

Mani nāk no tautām. Es dodu jums dvēseles spēku, lai pārbaudījuma brīdī jūs nekrītat izmisumā un 

nejūtaties vāji intuīcijā. 

15 Es dodu jums savu Vārdu, lai jūs varētu runāt ar patiesu gaismu savā dvēselē un lai jūs zinātu, kā 

rīkoties dzīves ceļa pārbaudījumos un smagās krīzēs. 

16 Es svētīju jūs un arī saku jums, ka visur, kur vien tiek pieminēta "Vārda" iemiesošanās, Kristus 

piedzimšana, būs klātesošs jūsu Debesu Mātes mīlošais apmetnis, kura kļuva par sievieti, lai Dievs varētu 

iziet caur viņas miesām, kad Viņš kļuva par cilvēku. 
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17 Tā kā viņa lielā mērā saprata Skolotāju, viņai bija jākļūst par cilvēcisko māti, lai atvestu Viņu 

pasaulē. 

18 Viņa nenāca tikai tāpēc, lai mīlētu savu "vienpiedzimušo Dēlu". Viņas dievišķā mīlestība ir 

universāls mierinājuma apmetnis, viņas klātbūtne vienmēr ir maigums un aizbildniecība. Vērsieties pie 

viņas, un jūs atradīsiet viņā kāpnes uz debesīm, kas jūs aizvedīs pie Manis. 

19 Mans Gars ienāk mājās, mierina tos, kas raud, un piepilda visas sirdis ar mieru. 

20 Garīgais vēstījums, ko es jums nesu šorīt, ir sagatavojis jūs manas manifestācijas pēdējam gadam. 

21 Es nesu jums savu mieru, lai jūs vēlāk to nestu visām zemes tautām. Jo miers ir augstākais mērķis, 

uz kuru jums vajadzētu tiekties. 

22 Dvēseles miers ir stāvoklis, no kura jūs varat saprast manas gudrības gaismu un visu to, ko apjucis 

prāts nespēj aptvert miera trūkuma dēļ. 

23 Cilvēkam ir nepieciešams miers dvēselē, klusums sirdī. Taču šo bagātību nevar iegūt ar varu, un to 

nevar nopirkt par jebkādu cenu. Tā ir žēlastība, ko cilvēks iegūst, pastāvot labestībā. 

24 Es jums, mīļotā tauta, uzticu miera sēklu, lai jūs to izplatītu virs zemes. Bet patiesi, es jums saku, 

ka jūs neesat vienīgie, kas izplatīs šo sēklu. Jo arī citās kopienās - gan šajā valstī, gan citās valstīs - ir 

cilvēki, kuri lūdz par mieru, kuri vēlas labklājību saviem kaimiņiem un kuri cītīgi strādā, lai sasniegtu šo 

mērķi. 

25 Svētīgi tie, kas šajā Trešajā Laikā dedzīgi klausās manu vārdu iedvesmai, manām garīgajām 

atklāsmēm. Jo, trenējot cilvēku uztveres spējas, pamatojoties uz to attīstību, viņi apkopos manas domas un 

zinās, kā tās izpaust vārdos un darbos savu līdzcilvēku vidū. 

26 Cilvēks sevī nes nemirstīgo gara spēku un spēs pacelties no dekadences, pateicoties vēlmei pēc 

atbrīvošanās, pateicoties ilgām attīstīties augstāk. 

27 Tagad ir laiks, kad cilvēks apzinās sava intelekta spējas un spēku. Viņam tikai jāļauj savai dvēselei 

izmantot šo spēku lielā mērā, lai paveiktu darbus, ko Kungs pavēl Savas Mācības grāmatā. 

28 Tagad jūs zināt, mīļie mācekļi, ka, lai dvēsele varētu cīnīties un netraucēti izpausties, cilvēkam ir 

jānokrata jūgi, jāizdzēš no savas sirds tradīcijas un jāatbrīvojas no reliģiskā fanātisma, kā to ir darījuši visi 

tie, kas ir pacēlušies visos zemes nostūros. 

29 Visiem viņiem es esmu sagatavojis krustceļu viņu ceļā, kur viņiem ir jāsatiek viens otru un jāatzīst 

viens otru par brāļiem un māsām ideālā, cīņā un ticībā. 

30 Patiesi, Es jums saku, ka visās pasaules malās ir izkaisīti garīgie - nobrieduši cilvēki, kuri 

nodrošinās cilvēces mieru. Bet es jums saku, ka visas zemeslodes spirituālistu apvienošanās nenotiks, 

organizējot jaunu baznīcu, jo tās spēks nebūs materiāls. Viņu vienotība būs garīga, ideāla un darba ziņā, un 

tādējādi viņu spēks būs neuzvarams, jo viņi to būs smēlušies no Mūžīgā Avota, kas ir Manā Garā. 

31 Visiem viņiem Es iedvesmu Savu patiesību un arī meklēju, lai no viņu sirdīm un prātiem izkļūtu 

visi netīrumi, jo tie nedrīkst sajaukties ar Manu gaismu. 

32 Viņu visu pienākums ir nodrošināt, lai spirituālisma mācība tiktu izskaidrota un skaidri atpazīta ar 

viņu garīgajām spējām un netiktu piesārņota ar cilvēcisko filozofiju. 

33 Jau agrākos laikos cilvēki manām atklāsmēm un mācībām ir pievienojuši savus pasaules uzskatus, 

savas filozofijas un teorijas, kas ir tikai sašķēlušas un sajaukušas cilvēci. 

34 Es gribu, lai tie, kas ir atraduši ceļu, mācītu to viegli un atvieglotu to saviem līdzcilvēkiem, lai viņi 

to nešķērsotu ar klupšanas akmeņiem, kā to ir darījuši daudzi, tādējādi neļaujot tiem, kas Mani meklē, nākt 

pie Manis. 

35 Rituālisma piekritējiem - tiem, kas uzstāj uz Dieva personificēšanu figūrās, priekšmetos un 

figūriņās, es saku, ka, ja viņi neiet garīguma ceļu, viņi, paši to neapzinoties, pieder pie tiem, kas veicina 

karus starp tautām, ignorējot savus cilvēciskos brāļus. 

36 Es jums visiem patiesībā saku, ka Dievs, kuram jūs ticat, ir šķīsts un Savā dievišķajā mīlestībā jūs 

visus mīl vienādi. 

37 Ja Es jums saku patiesību un jūs jūtaties aizvainoti, atcerieties, ka jums to nav teicis cilvēks, bet 

gan jūsu Skolotājs, kurš jūs mīl un parāda jums jūsu kļūdas, lai jūs glābtu. 

38 Vai jūs vēl neesat sapratuši, ka varaskāre, fanātisms un nepiekāpība ir kā plūdmaiņa, kuru, reiz 

atplūdusi, jūs nevarat apturēt? 
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39 Es necīnos pret neviena uzskatiem, ja tie ir balstīti uz patiesību. Tomēr es cīnos pret kļūdām tajās, 

kur tās ir konstatētas. 

40 Jau tagad tiecieties uz vienu un to pašu mērķi, saskaņojot un harmonizējot savu dvēseles dzīvi. Lai 

neviens nedomā, ka viņš iet pa labāku ceļu nekā viņa brālis, nedz arī domā, ka viņš ir augstākā līmenī nekā 

citi. Es jums saku, ka nāves stundā tā būs mana balss, kas jums pateiks patiesību par jūsu attīstības līmeni. 

41 Tur, šajā īsajā apgaismības mirklī sirdsapziņas priekšā, daudzi saņem savu atalgojumu, bet daudzi 

arī redz, ka viņu diženums izzūd. 

42 Vai vēlaties sevi glābt? Tad nāciet pie Manis brālības ceļā. Tā ir vienīgā, citas nav, tā ir tā, kas 

ierakstīta Manā augstākajā bauslī, kurā teikts: "Mīliet cits citu". 

43 Cilvēce: Šajās dienās, kad jūs pieminat Jēzus piedzimšanu, lai miers ienāk jūsu sirdīs un lai tas 

parādās kā vienota un laimīga ģimene. Es zinu, ka ne visas sirdis izjūt patiesu prieku, kad tās piemin manu 

nākšanu pasaulē šajā laikā. Ļoti maz ir tādu, kas velta laiku pārdomām un pulcēšanās procesijai, ļaujot, lai 

prieks būtu iekšējs un piemiņas svētki notiktu garā. 

44 Šodien, tāpat kā visos laikos, cilvēki ir pārvērtuši piemiņas dienas par profāniem un bezjēdzīgiem 

svētkiem, lai meklētu priekus savām maņām, kas ir tālu no tā, kam vajadzētu būt gara priekam. 

45 Ja cilvēki izmantotu šo dienu, lai veltītu to garam, pārdomājot dievišķo mīlestību, kuras 

neapgāžams pierādījums ir tas, ka Es kļuvu cilvēks, lai dzīvotu kopā ar jums, patiesi, Es jums saku, jūsu 

ticība spīdētu visaugstākajā jūsu būtības daļā, un tā būtu zvaigzne, kas jums rādītu ceļu, kas ved pie Manis. 

Jūsu dvēsele būtu tik pārņemta ar labestību, ka jūs savā dzīves ceļā apbērtu trūkumcietējus ar labumiem, 

mierinājumu un sirsnību. Jūs justos vairāk kā brāļi un māsas, jūs no sirds piedotu saviem pāridarītājiem. 

Jūs jūtaties pilni maiguma, redzot atstumtos bērnus, bērnus bez vecākiem, bez pajumtes un bez mīlestības. 

Jūs domājat par tautām, kurās nav miera, kurās karš ir iznīcinājis visu labo, cēlo un svēto cilvēku dzīvē. 

Tad jūsu lūgšana celtos tīri pie Manis un sacītu: "Kungs, kādas mums ir tiesības uz mieru, kamēr ir tik 

daudz mūsu brāļu un māsu, kas briesmīgi cieš? 

46 Mana atbilde būtu šāda: Tā kā jūs esat izjutuši savu līdzcilvēku sāpes, esat lūguši un līdzjūtīgi 

izturējušies, pulcējieties savās mājās, apsēdieties pie galda un priecājieties tajā svētlaimīgajā stundā, jo Es 

tur būšu klāt. Nevilcinieties būt priecīgi, pat ja jūs zināt, ka tajā brīdī daudzi cieš, jo patiesi, es jums saku, 

ja jūsu prieks ir patiess, no tā izplūdīs miera un cerības elpa, kas kā mīlestības elpa aizkustinās tos, kam tas 

ir nepieciešams. 

47 Neviens negribētu teikt, ka es vēlos izdzēst no jūsu sirdīm visīstākos svētkus, ko jūs svinam gada 

laikā, kad pieminam Jēzus dzimšanu. Es tikai gribu jūs iemācīt, lai jūs dotu pasaulei to, kas tai pienākas, 

un dvēselei to, kas tai pienākas; jo, ja jūs svinam tik daudzus svētkus, lai atzīmētu cilvēciskos notikumus, 

kāpēc jūs neatstājat šos svētkus dvēselei, lai tā, kļūdama par bērnu, nāktu un dāvātu Man savu mīlestības 

dāvanu, lai tā varētu sasniegt ganu vienkāršību, lai pielūgtu Mani, un gudro pazemību, lai noliektu savu 

kaklu un piedāvātu savas zināšanas patiesās gudrības Kunga priekšā? 

48 Es nevēlos mazināt prieku, kas šajās dienās apvij cilvēku dzīvi. Tas nav tikai tradīcijas spēks - tas 

ir tāpēc, ka mana žēlsirdība jums pieskaras, mana gaisma jūs apgaismo, mana mīlestība jūs apvelk kā 

apmetnis. Tad jūs jūtat, ka sirds ir pilna cerības, prieka un maiguma, piepildīta ar vajadzību dot, piedzīvot 

un mīlēt. Bet jūs ne vienmēr ļaujat šīm jūtām un iedvesmai izpausties savā patiesajā dāsnumā un sirsnībā, 

jo jūs izšķiežat šo prieku pasaules baudās, neļaujot dvēselei, kuras dēļ Pestītājs nāca pasaulē, izdzīvot šo 

mirkli, ieiet šajā gaismā, šķīstīties un tikt glābtai. Jo tā Dievišķā Mīlestība, kas kļuvusi par cilvēku, ir 

mūžīgi klātesoša katra cilvēka dzīves ceļā, lai viņš tajā atrastu dzīvi. 

49 Šajā miera naktī mana Gara miers kā maiguma apmetnis izplatās pār visiem cilvēkiem, un 

mīlošākais skūpsts, kas nāk no Marijas dvēseles, sasniedz arī katru no viņas bērniem. 

50 Skolēni, uzmanīgi ieskatieties, un jūs atpazīsiet mīlestības dāvanu no sava Dieva katru dienu, kad 

ejat. 

51 Šajā žēlastības dienā, kad jūs pieminat svētīgo nakti, kad Mesija kļuva par cilvēku, lai dzīvotu 

kopā ar jums, patiesi, Es jums saku, ka Es ne tikai šeit parādīju Sevi un parādīju Sevi, bet arī dažādos 

veidos darīju Sevi jūtamu visiem. 

52 Vienādi es strādāju ar bērniem, citādāk ar jauniešiem un citādāk ar pieaugušajiem. Es klauvēju pie 

katras reliģiskās kopienas durvīm un daru tām zināmu savu klātbūtni atbilstoši katras kopienas gaismai. 

Bet es nevienu neatstāju bez apmeklējuma. 
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53 Tā ir vismīļākā piemiņa par savu Skolotāju. Bērnu sirdis ir pilnas prieka, un vecāko sirdis pārņem 

miers un cerība uz Glābēju. 

54 Jūs, kam ir žēlastība dzirdēt šo vārdu, esat vieni no nedaudzajiem, kas svin šos svētkus bez 

rituāliem, svinot tos tīrā sirdī. Šādā veidā jūs nevarēsiet nonākt profanācijā, un tas ir tāpēc, ka jūsu prāts ir 

sapratis, ka vislabākā piemiņa, vispatīkamākā Kunga priekšā, ir tā, ko jūs veicat, kad pielietojat Skolotāja 

piemērus savā dzīvē, kad jūs dzīvojat saskaņā ar Viņa mācību. 

55 Domājiet par visiem saviem līdzcilvēkiem, nododiet savu dvēseli visai zemei. Bet domājiet par 

viņiem ar mīlestību, ar žēlsirdību, ar vēlmi nest viņiem mieru, un patiesi, es jums saku, jūsu lūgšanas, 

domas un vēlmes nebūs neauglīgas. 

56 Es gatavoju jums ceļu uz laiku, kad notiks šīs cilvēces garīgā atmoda. Cilvēku ceļā notiks 

pārbaudījumi, notikumi un aicinājumi, kas viņiem vēstīs par Jaunās Ēras klātbūtni. 

57 Es jau esmu jūs brīdinājis, lai jūs nekrītat izmisumā, kad redzat, ka starp reliģijām un tautām rodas 

pasaules uzskatu sadursmes. Atcerieties arī, ka Es jums esmu teicis, ka šīs nesaskaņas ir nepieciešamas, lai 

starp cilvēkiem iestātos saskare, harmonija un miers. 

58 Tad, kad cīņa kļūs spēcīgāka, jūs redzēsiet cilvēkus, kas paši no sevis meklēs patiesību, un viņi 

nebaidīsies ne no draudiem, ne no nosodījuma. Tad parādīsies pravieši no to tautu vidus, kuras apspieduši 

to kungi un valdnieki. Tajā laikā mana Doktrīna mirdzēs visā savā krāšņumā un izplatīsies pa visu zemi, 

pateicoties manu jauno mācekļu darbam. 

59 Šodien mans vārds jūs iedrošina, bet tajā pašā laikā pārbaudījumi dod jūsu dvēselei stingrību, lai 

jūs nebaidītos no triecieniem, aizvainojumiem un nodevībām. 

60 Daudzi no jums seko Man ar lielu rūgtumu, jo savā ģimenē esat saskārušies ar pretestību, neticību 

un izsmieklu. Jūsu tuvinieki ir apšaubījuši dāvanas, ko Dievs jums ir devis, un misiju, ko Viņš jūs ir sūtījis 

veikt. 

61 Daži ir izraidīti no savām mājām, citi ir bijuši spiesti emigrēt uz citām valstīm. 

62 Es jums saku, ka jūs nebijāt vienīgie, kam neticēja viņu radinieki. Es jums atgādinu par Jēkaba 

dēlu Jāzepu, kuru viņa paša brāļi pārdeva kādiem tirgotājiem, jo viņi saprata, ka Jāzeps ir liels pravietis, un 

viņi viņu apskaidroja. Bet Tā Kunga žēlastība apsedza jaunieti ar savu apmetni, kurš, ieradies Ēģiptē kā 

vergs, ticības un neatlaidības dēļ, pildot savu senču likumu un apveltīts ar Dieva žēlastību un gudrību, 

kļuva līdzās faraonam par šīs tautas padomnieku, ministru un pravieti. 

63 Jāzepa dvēsele bija uzticīga tikumībā, viņa ceļš cauri šai tautai atstāja svētību, pārpilnības, 

labklājības un miera pēdas. 

64 Jāzeps nebija aizmirsis Jēkabu, savu tēvu, kuru viņš ļoti mīlēja, un nebija aizmirsis arī savus 

brāļus, lai gan viņi bija iedzinuši viņa sirdī kauna dzēlienu, pārdodot viņu un nododot viņa sirsnīgo 

mīlestību. Bet beidzot pienāca dievišķā taisnīguma brīdis. Kanaāna zemi, kur Jēkabs dzīvoja kopā ar 

saviem dēliem, bija nopostījis sausums. Tās zemes bija pārņēmis posts un bads, bet Ēģiptē klēts bija 

pārpildītas ar kviešiem. 

65 Jāzepa brāļi, kuru viņi bija aizmirsuši un uzskatījuši par mirušu, devās uz Ēģipti pēc kviešiem, 

nenojaušot, kam viņiem būs jāstājas priekšā. 

Atnāca taisnīguma stunda, bet ne tāpēc, lai sodītu un pazemotu, bet lai piedotu. Kāds lielāks taisnīgums 

varēja būt tiem, kas bija kļūdījušies un sāpinājuši? 

Kad dāsnais Jāzeps iepazīstināja savus brāļus, viņš apbēra tos ar svētībām un piedošanu, bet viņi 

nožēlodami un aizkustināti noliecās, atceroties Jāzepa pravietojumus, kad viņš bija bērns, un brīnījās, 

redzot to piepildījumu. 

66 Vai jūs saprotat, mani bērni? Tad ciešanu dienās palieciet nelokāmi, izturiet savas vilšanās un 

vientulību, jo beidzot pienāks taisnības stunda, un jūs redzēsiet, ka tie, kas jūs nodeva un izsmēja, 

parādīsies jūsu priekšā nožēlojuši. 

67 Vai jums būs Jāzepa dižciltība pieņemt un piedot tiem, kas jūs ir apvainojuši? Iedomājieties, kā 

Jāzeps stāv un skatās uz saviem brāļiem, kuri klūp un raud no nožēlas. Šis attēls atspoguļo manu mīlošo 

taisnīgumu. Jāzeps stāvēja sava tikuma dēļ, kamēr viņa brāļi, nožēlas nomākti, bija ceļos. 

68 Es gribu, lai šī Jāzepa sēkla, Izraēla bērns, būtu jūsu vidū un uzaugtu. 

69 Arī Jēzum, jūsu Skolotājam, bija jāemigrē uz Ēģipti, kad Viņš tikko sāka dzīvot uz zemes. Tas bija 

tāpēc, ka ļaudis nevarēja nojaust Viņa atnākšanu, un, kad parādījās zīmes, ka šis bērns ir Mesija-Karalis, 
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ko Kungs apsolījis šai tautai, ļaudis šaubījās par to, jo Viņš nebija tērpies karaliskās drēbēs, un ļāva savām 

acīm neticībā klīst no nožēlojamām silītēm uz zemnieku stallīti, kas, viņuprāt, nebija Karaļa cienīga gulta 

un guļvieta. 

70 Man bija jāmeklē tādas tautas kā Ēģipte, jo tauta, pie kuras Es biju nācis, nespēja sniegt Man 

patvērumu. Taču tās nebija vienīgās sāpes, kas bija jāizcieš manai sirdij. 

71 Kad es atgriezos no Ēģiptes un pēc tam dzīvoju Nācaretē, mani nemitīgi izsmēja un sāpināja 

neticības un ļaunprātības izpausmes. 

72 Es tur darīju brīnumus, parādīju Savu labdarību un Savu spēku, un mani nepareizi novērtēja. 

Neviens no tiem, kas manu dzīvi un darbus pazina tuvāk, man neticēja. Tāpēc, kad pienāca sludināšanas 

stunda, man bija jā. 

Es, aizbraucot no Nācaretes, saku: "Patiesi es jums saku: neviens pravietis neatrod ticību savā tēvzemē. 

Viņam tā jāatstāj, lai viņa vārds tiktu uzklausīts." 

73 Tās nebija arī pēdējās sāpes, ko es dzēru no savas ciešanu kausa. Trūka vēl lielāku sāpju - to, kas 

bija jāpiemeklē vienam no Maniem, vienam no tiem, kas bija ēdis pie Mana galda un bija līdzīgs Manam 

brālim, - kad viņš pārdeva Mani par trīsdesmit naudaszīmēm Manas lietas ienaidniekiem. 

74 Arī mani uzskatīja par mirušu, tāpat kā Jāzepu par mirušu viņa brāļi. Bet tāpat kā tas cilvēks 

parādījās to izbiedēto acu priekšā, kas viņu bija aizmirsuši, tā arī es parādījos, bet kā gara būtne, savu 

izbrīnoto mācekļu acu priekšā, kuriem es pierādīju, ka neesmu miris. 

75 Es esmu šeit, Savā valstībā, un gaidu, kad ieradīsies visi tie, kas Mani ir aizmirsuši, - visi, kas 

Mani ir nodevuši un izsmējuši. 

76 Es esmu šeit un gaidu visus, lai ar bezgalīgu mīlestību tos pieņemtu. 

77 Es uzrunāju jūs vienā no pēdējām rīta veltēm, jo jau tuvojas mans pēdējais pasludināšanas gads. 

Vēl dažas dienas, vēl dažas stundas, un jūsu vidū sāksies gads, ko Es pasludināju un no kura Mana tauta 

baidās. 

78 Vai jūs visi būsiet pietiekami sagatavojušies, lai uzņemtu savās sirdīs visu to, ko Es esmu 

sagatavojis, lai izlietu pār jums? 

79 Es jums piedāvāšu savu vārdu, Es jūsu priekšā liku savu darbu, un tas būs kā spožs mielasta galds. 

80 Es būšu galda vidū, un uz tā būs labākie augļi un garšas gardumi. Mājas durvis būs atvērtas, lai 

neviens nepaliktu ārpus svētkiem. 

81 No šī galda nāks jaunā vēsts tautām, Labā vēsts, kas modina cilvēkus, - gaisma, kas cilvēces vidū 

padara redzamu nemirstīgo Gara sēklu. 

82 Ābela šķīstība, Noasa ticība, Ābrahāma paklausība, Jēkaba spēks, Dāvida iedvesma, Salamana 

gudrība, manu praviešu patiesums, manu apustuļu pacilātība, Jāņa garīgums atspīdēs. 

83 Cilvēkiem nebūs jāvalkā tādi tērpi kā tiem, ne ārēji jāatšķiras no pārējiem, viņiem pat nebūs 

jāizrunā Mans Vārds, jo Es izkaisīšu gaismas, patiesības, zināšanu, mīlestības un taisnīguma sēklas uz 

visiem jūsu dzīves ceļiem. 

84 Es jums dodu šo mācību kā garīgu dāvanu. Glabājiet to savā sirdī kā atgādinājumu par vienu no 

pēdējām mācībām, ko jūsu Skolotājs jums deva piemiņas stundā, ko svinējāt par manu piedzimšanu kā 

cilvēcisku būtni. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 300 
1 Jūs jūtat manu klātbūtni savas sirds klusumā un esat piepildīti ar prieku, kad mans vārds nāk, lai 

apgaismotu jūs ar garīgās atziņas gaismu. 

2 Atjaunojiet savu dvēseli, mīļie mācekļi, jo jūs esat daudz raudājuši dzīves ceļos. 

3 Es esmu ar jums un dodu jums spēku cīnīties par jūsu dvēseles mūžīgo mieru. Bet patiesi, Es jums 

saku: vēl pirms cilvēce Mani iepazina, Es jau apgaismoju jūs no bezgalības un runāju uz jūsu sirdīm. Jo, tā 

kā es esmu viens ar Tēvu, es vienmēr esmu bijis Viņā. Bija jāpaiet gadsimtiem pāri cilvēcei, līdz pasaule 

pieņēma Mani Jēzū un dzirdēja Dieva Vārdu, lai gan Man jums jāsaka, ka ne visi, kas tolaik dzirdēja 

Manu mācību, bija pietiekami garīgi attīstīti, lai sajustu Dieva klātbūtni Kristū. Tāpēc man no aicināto 

vidus bija jāizvēlas tie, kuriem bija jāsniedz uzticama liecība par patiesību. Pārējiem cilvēkiem Mana 

mācība tajā laikā bija grūti piemērojama, jo viņu sirdīs valdīja elkdievība un pagānisms. Bet mīlestības 

vārds ar neizdzēšamiem burtiem tika ierakstīts sirdsapziņā, gaidot paaudzes, kas pieņems sava Skolotāja 

krustu. 

4 Tad ne tikai divpadsmit mācekļi un daži ļaužu pulciņi devās pa manu mīlestības taku, bet arī tautas 

un nācijas, kas mainīja savas paražas, savu dzīvi, savu Dieva pielūgsmi. 

Es jums to saku tāpēc, ka šodien, kad jūs piedzīvojat jauna laika rītausmu, jūsu dvēsele ir nonākusi pie 

jaunas vēsts gaismas. 

Ne visi, kas ir redzējuši un dzirdējuši, sapratīs šīs atklāsmes būtību un nozīmi. Kamēr daži ir pietiekami 

attīstījušies, lai saņemtu šo gaismu, citi - lai gan vēlas - nespēs saprast daudzas mācības, kuras viņi redzēs 

apvītas ar noslēpumu. 

Bet laiki paies, uz zemes nāks jaunas paaudzes, un tā gaisma, ko mana pasludinājuma dienās saņēma 

tikai daži, iedegsies lielu masu, lielu tautu un nāciju prātos. 

5 Tie, kas šajā laikā būs Mani pieņēmuši savās dvēselēs, paliks šeit kā Mani mācekļi un būs atbildīgi 

par šo dievišķo mantojumu, kas tiks uzticīgi nodots no paaudzes paaudzē, līdz nāks tie, kuru vidū uzplauks 

spirituālisms kā miera un gudrības mācība. 

6 Kas ir mani mācekļi šajā laikā? Visiem, kas mīl šo vārdu un nes to līdzi. 

7 Daudzus Es esmu aicinājis un aicinājis pie sava galda, lai baudītu dzīvības maizi, vislabāko ēdienu. 

Es gribu, lai viņi būtu izredzētie, jo lauki, kas gaida sēklu, ir ļoti plaši. 

8 Tauta: Es jums esmu daudzkārt teicis, lai jūs "vērotu", lai jūs mācītos un būtu gatavi, jo jūs 

nebūsiet nezināšanā visu laiku. Tuvojas diena, kad jūsu līdzcilvēki atklās, ka pastāv šī tauta, kas dzirdēja 

Tā Kunga balsi pulcēšanās vietas noslēgtībā un pazemībā, un viņi gribēs zināt, kas notika, kāda bija Mana 

vēsts un kādus pierādījumus Es jums devu par Savu patiesību. 

9 Visdažādākie vīrieši un sievietes klauvēs pie jūsu siržu durvīm, vēloties saņemt jūsu liecību. Vai 

jums nešķiet, ka ir tikai pareizi, ka šī liecība ir skaidra, lai jūsu līdzcilvēkiem būtu skaidrs priekšstats par 

to, kāda ir bijusi mana manifestācija, jo viņiem nav bijusi tāda laime, kāda ir bijusi šai tautai, dzirdēt manu 

mācību caur balss nesēju intelektu? 

10 Ja jūs pavadītu daļu sava laika, pārdomājot Manu Vārdu, man nebūtu vajadzības nākt pie jums un 

skaidrot jums Manu mācību. Jo tad jūsu meditācija, pārdomas un iekšējā pašpārbaude ļaus jums saprast, 

cik liela ir jūsu atbildība. 

11 Laiks, kas Man atvēlēts, lai runātu ar jums šajā formā, ir ļoti īss, un, tā kā jūs ļoti lēni sapratāt, 

Man nācās jums palīdzēt, maksimāli paplašinot Savas mācības. 

12 Saprotiet, ka jūsu liecība par Mani neaprobežojas ar Manu Vārdu atkārtošanu saviem līdzcilvēkiem 

- nē, tas ir viegli un neprasa lielu sagatavošanos. Tad pietiek ar to, ka jūs šo vārdu paturat savā atmiņā vai 

rakstos, lai atkārtotu to, kā es esmu teicis. Bet, ja jūs uzskatāt, ka jums ir jāsniedz patiesa liecība ar saviem 

mīlestības darbiem, kas manu vārdu būtību padara taustāmu, tad tajā pašā laikā izskaidrojiet to pamatīgi 

un vienkārši un pierādiet to ar darbiem, kas pārsniedz cilvēcisko. Tad jums būs jāsaprot, ka jums ir 

jāsasniedz patiesa garīgā pilnveidošanās, lai jūs varētu sevi pamatoti saukt par "Mana Vārda lieciniekiem 

Trešajā Laikā". 

13 Ar kādu lēnprātību pazemosies pat vislielākie patiesības apšaubītāji, ja jūs kopā ar viņiem darīsiet 

darbus, ko Es jums esmu mācījis! 
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14 Ja jūs patiešām jūtat mīlestību pret savu tuvāko un vēlaties ar viņu dalīties savā žēlsirdībā, rūpīgi 

pārdomājiet šo mācību un gatavojieties cīņai ar vislielāko sirsnību, uz kādu vien esat spējīgi. Tad jūs 

pamatoti sauks par "Dieva lieciniekiem trešajā laikmetā". 

15 Tuvojas jūsu stunda, cilvēki, kad katrs no jums uzņemsies savu misiju un veiks to ar patiesu 

mīlestību pret saviem līdzcilvēkiem. 

16 Kamēr es gatavojos savai aiziešanai, jums ir jāgatavojas savam garīgajam darbam pasaulē. 

17 Es redzu, ka jūs izjūtat nožēlu, jo neesat spējuši saglabāt atmiņā Manu mācību, un jūs baidāties, ka 

jums nāksies stāties pretī cilvēkiem bez argumentiem, lai pamatotu šo patiesību. Bet es jums saku, ka jums 

nav jābaidās. Jo, kad Es gatavojos Savai aiziešanai, kad pienāks laiks, Es došu rīkojumu, lai šīs tautas 

klēpī tiktu izdota grāmata, kas satur Trešās Ēras mācības un revolūcijas, lai šī grāmata nonāktu daudzu 

cilvēku rokās, kuri tajā atradīs Manas mācības, studēs tās un gatavosies liecināt par Manu patiesību. 

18 Ļoti svarīgi un noderīgi būs tie raksti, kas saglabās manu vārdu. Jo tikai pēc manas aizbraukšanas 

jūs patiešām pievērsīsieties tās izpētei. 

19 Ar šīs grāmatas starpniecību tie, kas ir dzirdējuši Manu mācību, bet ir aizmirsuši daudzas mācības 

un fragmentus, ar aizkustinājumu un prieku atcerēsies brīžus, kad viņi saņēma dievišķos vēstījumus no 

Manis. Un tie, kas Mani nav dzirdējuši, brīnīsies par Manas mācības nozīmi un ieraudzīs tur bezgalībā 

Debesu Valstību. 

20 Kad māceklis būs rūpīgi un apzinīgi studējis un būs sasniedzis savu garīgo pilnveidošanos, viņam 

vairs nebūs vajadzīga materiālā grāmata. Jo ik mirkli, kad viņš sagatavosies, viņa lūpas precīzi atkārtos 

manu vārdu, iedvesmotas viņa gara, kura apziņā tas paliks ierakstīts uz visiem laikiem. 

21 Esiet svētīti - jūs, kas esat gaidījuši šo brīdi, jo jūs būsiet atspirdzināti garā un patiesībā. Jūs 

pacelsieties gaismas pasaulē, no kuras atgriezīsieties stiprināti. 

22 Tad, kad jūs šādā veidā nāksiet, ilgojoties pēc Mana Vārda, jūs atbrīvosieties no visa, kas pieder 

pasaulei. Tu nāc pie Manis un dzer dievišķās esences kausu. 

23 Kad esat baudījuši garīgo mielastu, dzīve pasaulē jums šķiet vieglāk panesama, krusts vieglāks, 

pārbaudījumi vieglāki. 

24 Jā, mani bērni, tas, kas balstās uz garīgo spieķi, nenogurst. Kas raugās uz debesīm, tas uz zemes 

nekrīt! 

25 Ak, ja jūs zinātu, cik daudz gaismas un mīlestības pilnas būtnes seko jums no garīgās ielejas, 

palīdz un iedvesmo jūs! Bet kā jūs varat lūgt, lai viņi jums palīdz, ja nedarāt to, kas jums nāk prātā? 

26 Ja vēlaties skaidri sajust to cilvēku ietekmi un palīdzību, kuri izjūt žēlsirdību pret jums, jums jābūt 

ticībai, paklausībai viņu pamudinājumiem, uzticībai, jūtīgumam un labam dvēseles noskaņojumam 

lūgšanai. Tad jūs savā dzīves ceļojumā varēsiet piedzīvot brīnumus. 

27 Mans Vārds padara jūsu ciešanu nomocīto, ciešanu nomocīto sirdi mīlošu. Arī jums, kļūstot par 

savu līdzcilvēku skolotājiem, vajadzētu viņus iedrošināt ar saviem mierinājuma vārdiem un mīlestības 

darbiem. 

28 Kurš netiks pārliecināts, sastopoties ar sirsnības, mīlestības un patiesīguma pierādījumiem? Kurš 

no jums neatceras frāzes, ar kurām Es viņu uzņēmu pirmajā dienā, kad viņš dzirdēja Manu Vārdu, - to 

neaizmirstamo balsi, kuras maigums un vienreizīgums lika viņam Mani atpazīt? 

29 Es piedodu jūsu pārkāpumus, bet tajā pašā laikā es jūs laboju, lai jūs izdzītu no savām sirdīm 

egoismu, jo tas ir viens no vājībām, kas visdziļāk velk dvēseli uz leju. Es pieskaršos jums caur sirdsapziņu, 

lai jūs atcerētos savus pienākumus brāļu un māsu vidū un savā ceļā sētu mīlestības un piedošanas darbus, 

kā Es jūs mācīju Otrajā Laikā. 

30 Smags bija Kristus krusts, ļoti rūgts un sāpīgs ceļš, ļoti klinšains kāpiens, un tomēr, aizmirsis savas 

sāpes, Es mierināju tos, kas cieta, un svētīju Savus katarus. 

31 Jūs, cilvēki, kuru gars ir saņēmis Trīs laiku gaismu: Apzinieties, cik daudz nelaimes un ciešanu ir. 

Ir nepieciešams piepildīt cilvēci ar mīlestību. Sējiet viņus ar labiem darbiem, apgaismojiet viņus ar  ticību 

un cerību, pārpludiniet viņus ar mieru. 

32 Šim darbam pietiktu ar Manu spēku un Manu mīlestību. Tomēr, tā kā jūs esat radīti, lai mācītos 

mīlēt cits citu, ir nepieciešams, lai rastos tauta, kas būtu kā milzīga garīguma kareivju armija, kā uzticīgi 

Mana Likuma sargi, lai viņi varētu uzspiest Manu patiesību pret daudz ko nepatiesu un iedegt gaismu 

tumsā. 
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33 Pasaulē drīzumā sāksies jauns karš. Tas būs karš, kāds cilvēcei līdz šim nav bijis - pasaules 

uzskatu, filozofiju, doktrīnu, ideoloģiju, uzskatu un reliģiju karš. 

34 Cilvēki: Jums ir jābūt gataviem šim laikam un jābrīdina savi bērni. 

35 Materiālisma vilnis pacelsies un kļūs par nemierīgu jūru, par ciešanu, izmisuma un baiļu jūru, kurā 

valda cilvēku netaisnība. Tikai viena vienīga laiva peldēs pāri šai kaislību, vēlmju un cilvēku naida jūrai, 

un tā būs mana Bauslība. Svētīgi tie, kas ir stipri, kad pienāks šis laiks! Bet bēdas tiem, kas guļ! Bēdas 

vājajiem! Bēdas tautām, kas paļāvušās uz reliģiskā fanātisma pamatiem, jo tās viegli kļūs par upuriem 

šiem plosošajiem viļņiem! 

36 Vai tu, cilvēce, neprognozē kauju? Vai mans Vārds jūs nemudina sagatavoties aizstāvībai, kad 

pienāks šī stunda? Mana Gaisma ir visos, bet to redz tikai tie, kas lūdzas, kas gatavojas. Mana Gaisma 

uzrunā jūs caur priekšnojautām, iedvesmu, intuīciju, sapņiem un pirkstu nospiedumiem. Bet jūs esat kurli 

pret katru garīgo aicinājumu, jūs esat vienaldzīgi pret katru dievišķo zīmi. 

37 Drīz jūs redzēsiet, ka mans vārds piepildīsies, un apliecināsiet, ka tas viss bija patiesība. 

38 Mana mācība un mans vārds būs visu uzbrukumu un vajāšanu mērķis, tie būs iemesls, kāpēc 

patiesības ienaidnieki jūs vajā. Taču mana mācība būs arī gaismas zobens tiem, kas celsies un aizstāvēs 

ticību, un tas būs vairogs, aiz kura nevainīgie atradīs aizsardzību. Mans vārds būs visu lūpās, vieni to 

svētīs, citi nolādēs. 

39 Visas cilvēka spējas būs atraisītas: viņa intelekts, viņa emocijas, viņa kaislības; viņa garīgās spējas 

būs modras un gatavas cīņai. 

40 Kāds tad būs apjukums! Cik daudziem, kas domāja, ka tic Man, nāksies pārliecināties, ka tā nav 

bijusi īsta ticība! Daudzās mājās un sirdīs mīlestības un cerības lukturis būs nodzisis. Bērniem un 

jauniešiem nebūs cita Dieva kā pasaule, nedz citu likumu kā zemes likumi. 

41 Saskaroties ar šo haosu, es jautāju jums, cilvēki: kādu misiju jūs tad pildīsiet? Vai tu noslēpsi šo 

dārgakmeni, ko esmu tev uzticējis? Vai jūs aizvērsiet Manas mācības grāmatu un tādējādi noraidīsiet 

autoritāti, ko Es jums esmu piešķīris kā Saviem mācekļiem? Nē, mīļotā tauta, Es esmu jūs sagatavojis, lai 

jūs nepārsteigtu vētra, un Es esmu jūs iedrošinājis, lai jūs nenobiedētu to, kas cīnās pret jums, daiļrunība 

un zināšanas. Grāmatas, nosaukumi un vārdi ir cilvēku iedomība. Bet tas, ko jūs sludināsiet, ir mūžīgās 

patiesības. 

42 Jūsu vidū ir radies apjukums, kas ir izraisījis nesaskaņas, nosodījumus un diskusijas jūsu starpā. 

Bija nepieciešams, lai šis pārbaudījums piemeklētu cilvēkus, lai tie, kas bija aizmiguši, pamostos un jūs 

beidzot atrastu Mana Darba definīciju. 

43 Cilvēki, nebaidieties no šīs iekšējās cīņas. Es jums vēlreiz saku, ka tas ir nepieciešams jūsu 

atmodai, jo jūs veidojat jaunu kultu no savas rutīnas un tradīcijām. Bet patiesi, es jums saku, spirituālisms 

ir pilnīgi svešs jebkādai rutīnai, ieradumam, tradīcijai vai ārējai ceremonijai. 

44 Šajā pārbaudījumā, kas jūs pārsteidza, daži ir pamodušies ar pārliecību, ka jūs neesat īstenojuši 

patiesu garīgumu. Tiem nāksies uz laiku atkāpties, jo cilvēki, kuru vairākums ir, turēsies pie savām 

paražām un tradīcijām, kuras viņi galu galā uzskatīs par likumu. 

Tad cīņā būs pauze, lai šie cilvēki varētu meditēt un iekšēji pārdomāt, vērot un gūt pieredzi. Jo pēc tam 

cīņa atkal sāksies ar vislielāko spēku, lai manas mācības būtība atspīdētu un mans darbs tiktu saprasts visā 

tā tīrībā un garīgumā. 

45 Šajā otrajā pārbaudījumā vairākums būs tie, kas atvērs savas acis patiesībai, un pārējiem ar savām 

kulta darbībām, kas nav piemērotas manam darbam, būs jāatkāpjas no savu brāļu un māsu vidus, līdz viņi 

nonāks pie sapratnes, pie korekcijas un varēs atkal pievienoties cilvēkiem. 

46 Apzinieties, ka ir nepieciešams, lai pārbaudījumi jūs satricinātu un pamodinātu. Jo jūs paši 

nevarētu pārkāpt savu rutīnu. 

47 Jūsu vidū pastāvošā harmonija un miers ir redzams tikai tad, kad jūsu sirdī ienāk patiesa garīgums. 

Bet vispirms jūs tiksiet pārbaudīti un attīrīti dažādos veidos. 

Apzinieties, ka jūs esat palikuši kā liecinieki manam vārdam, kas dots šajā laikā, un ka jūsu liecība 

nedrīkst būt nepatiesa, bet gan tik uzticama, cik spējat to nodot tālāk. 

48 Šodien tās ir sāpes, kas jūs attīra. Rīt tā būs tava spiritualizācija! 

49 Ja pēc Manas mācības pabeigšanas un pēc tam, kad būsiet izgājuši cauri saviem pārbaudījumiem, 

jūsu vidū turpināsies apjukums un sāpes, jums nebūs nekāda attaisnojuma Manā priekšā, un jūs 
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piedzīvosiet vēl lielākus pārbaudījumus nekā tie, kurus jūs pašlaik pārdzīvojat. Vai jūs mīlat patiesību? 

Vai jūs ilgojaties pēc miera? Tad sekojiet Manam Vārdam ar sirsnību, ko tas prasa, un jūsu dvēsele atradīs 

ceļu, kas ved uz harmoniju. 

50 Saprotiet, ka šajā laikā Es esmu ierobežojis Savu gaismu un Savas atklāsmes, darot Sevi zināmu 

caur šiem balss nesējiem, tāpat kā Es ierobežoju Sevi, kad agrāk runāju caur praviešu muti. 

51 Vienu un otru es izsūtīju cilvēces pārbaudījumu stundās, kad tā atradās uz bezdibeņa vai iznīcības 

sliekšņa. 

52 Arī tie, caur kuriem Es liku dzirdēt Savu Vārdu šajā trešajā laikmetā, ir pravieši, no kuru lūpām 

skan balss, kas modina to, kurš guļ, un brīdina to, kurš ir apmaldījies. 

53 Praviešu vārds ir bijis kā spoža bazūnes skaņa visu laikmetu tumsā. Daudzi to ir dzirdējuši, bet ne 

visi tam ir noticējuši. Kāpēc cilvēki nav gribējuši dzirdēt praviešu balsi? Jo viņi vienmēr runāja par 

notikumiem, kas tuvojas, un pasludināja dievišķo taisnīgumu. Viņi vienmēr ir teikuši: "Lūdzieties, 

vērojiet, nožēlojiet grēkus, attīrieties no saviem traipiem, nožēlojiet grēkus." 

54 Pirmo laiku pravieši bija intuitīvi, viņu mutes vēstīja par daudziem notikumiem, kurus viņi 

nezināja. Viņi nezināja, ka Kristus eksistē, un tomēr viņi visi runāja par Viņu. Līdz Glābēja nākšanai 

pasaulē bija jāpaiet vairākiem gadsimtiem, bet jau pravieši stāstīja, kāda būs Viņa ierašanās, dzīve un nāve 

kā cilvēkam. 

55 Cik daudz gaismas jūs esat saņēmuši kā jaunie mācekļi un vienlaikus Trešās ēras pravieši! Tagad 

jūs sākat pierādīt savu intuīciju, jo apmeklējat dažādas provinces un tautas un runājat ar katras vietas 

iedzīvotājiem atbilstoši viņu vajadzībām, izpratnei un attīstībai. 

56 Daži klausīsies jūsu balsī, citi jūs izsmies. Taču jums nevajadzētu pārtraukt sludināt grēku nožēlu, 

kas ir atjaunošanās, lūgšanu, kas ir grēku nožēla un ticība, žēlsirdību, kas ir brālības un mīlestības 

izpausme. 

57 Neaizmirstiet un vienmēr apzinieties, ka no jūsu taisnās un tikumīgās dzīves ir atkarīga ticība, ko 

jūs iedvesmojat savos līdzcilvēkos, proti, ka viņi pētīs un vēros jūs pat jūsu privātajā dzīvē, lai jūsu darbos 

meklētu apstiprinājumu mācībai, ko sludināt. 

58 Esiet pazemīgi, vienkārši, pieticīgi, bet vienmēr atklājiet stingru ticību un nelokāmu dedzību. 

59 Šī tauta, manas atklāsmes pilnvarotā persona šajā Trešajā Laikā, vēl netiek uztverta kā gaismas 

nesēja. Taču nepaies daudz laika, un cilvēce būs ieinteresēta uzzināt patiesību par manu atgriešanos un 

visu, kas saistīts ar manu parādīšanos. Viņi nāks jūs iztaujāt, un jums jābūt tam gatavam. 

60 Patiesi, es jums saku, ka pat visnelabvēlīgākajos plašsaziņas līdzekļos atradīsies kāds - pat ja tā būs 

tikai viena sirds -, kas atvērsies, lai saņemtu jūsu vārdus. 

61 Garīgojiet sevi un attīstiet sevī iekšējā vārda dāvanu, tad jūs nevilcināsieties cīņā vai pārbaudījumu 

brīžos. 

62 Šodien pasaule tevi nepazīst, bet patiesi, es tev saku, ka pienāks diena, kad tautas tevi gaidīs ar 

nepacietību. Tas notiks tad, kad lielie pārbaudījumi un katastrofas būs jūtamas visās valstīs, un būs 

zināms, ka spirituālistiem ir vara pār sērgu un nezināmām slimībām. 

63 Viņu nometnē būs slimnieki, kas gaidīs Jēzus sūtņa un darbinieka atnākšanu, kurš nāks, lai 

"svaidītu" viņus ar sirsnības un labdarības balzāmu. Tur būs mājas ar atvērtām durvīm, kas gaidīs 

mācekļus, kuri ar savu klātbūtni ienesīs mieru un gaismu šajās sirdīs. 

64 Tagadējās paaudzes, kas bija aklas pret Manis jums dotajām zīmēm, kas visu piedēvēja nejaušībai, 

iedziļināsies to notikumu jēgā, kas pavadīja Manu ierašanos, Manu klātbūtni Manas parādīšanās laikā un 

Mana Vārda noslēgšanos, un tām nāksies atzīt, ka tās patiešām bija zīmes, kas jau bija apsolītas pagātnē. 

"Neviena koka lapiņa nekustas bez Tēva gribas," viņi sacīs, un viņu vārdi atbildīs patiesībai. 

65 Mīļotā cilvēce, tu esi Mana meita, kuru Es gribu glābt, kuru Es apmeklēju tuksnesī un mierināju 

viņas cietumā. Sajūtiet Manu Klātbūtni, un Es jums saku, ka jums vairs nekā netrūks. 

66 Uzticieties, ceriet! Izmēģinājumi ir bijuši lieli, tavas izpirkšanas dienas garas. Bet drīz jūs 

ieraudzīsiet tīrāku ceļu, drīz jūs iegūsiet mieru, pēc kura tik ļoti ilgojāties. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 301 
1 Priecājieties manā Vārdā, jūs, dvēseles, kuras Tēvs tik ļoti gaidīja un kuru dēļ Viņš nāca pasaulē 

un izlēja Savas Asinis! 

2 Šie ļaužu pūļi ir gan ticīgie, gan neticīgie, bet tās visas ir dvēseles, kas alkst pēc mīlestības, slāpst 

pēc gaismas un patiesības. Kamēr ticīgie barojas un kļūst spēcīgi, neticīgie atsakās no mūžīgās dzīvības 

maizes un viņiem jācieš izsalkums un slāpes. Tās ir dvēseles, kuras apjukušas materiālisma, nezināšanas 

un fanātisma dzīves rezultātā, un tās nevar aizmirst un tad atpazīt un sajust manu klātbūtni. Tās ir sirdis, 

kas baidās no cilvēku spriedumiem. Kā viņi varētu koncentrēties savā dvēselē, lai sajustu manu būtību, ja 

viņi domā par to, ko par viņiem teiks citi? Viņi galu galā teiks, ka Mana Klātbūtne tajās vietās nav patiesa, 

lai gan patiesībā tie ir tie, kas, lai gan ir klātesoši, nav bijuši kopā ar Mani, jo viņu dvēsele ir palikusi tur, 

kur viņu domas, intereses, rūpes un kaislības ir turējušas viņus. 

Es esmu nācis ļoti labi, Es esmu bijis ļoti labi ar jums, jo Es vienmēr domāju par tiem, kam Es esmu 

vajadzīgs - par tiem, kas dzer ciešanu biķeri un ēd kalpošanas un pazemojuma maizi. 

3 Cilvēki negrib ticēt, jo viņiem trūkst gribas pārvarēt savu iedomību un fanātismu. No otras puses, 

ir arī tādi, kas grib ticēt, bet nevar, jo kaut kas, kas viņos pastāv, viņus maldina un neļauj viņiem atklāt un 

izbaudīt manas vēsts patiesību. 

4 Vai jūs domājat, ka Es atstāju šos Savus bērnus? Vai jūs domājat, ka tad, kad viņi novērsīsies no 

Manis un novirzīsies no ceļa, uz kuru Es viņus aicināju, Es viņus aizmirsīšu? Nē, cilvēki. Mans Gars 

nenogurstoši sekos viņiem līdzi, palīdzot pārvarēt šķēršļus, pārbaudot viņus un daudzos veidos parādot, ka 

tas, ko viņi ir dzirdējuši Manā Vārdā, ir bijis pareizi, ka Mans aicinājums ir bijis patiess. Viņi visi 

atgriezīsies, vieni vienā veidā, citi citā - vieni vienā laikā, citi citā. Bet es vienmēr būšu tur, lai uzņemtu 

viņus ar mīlestību. 

5 Es jums dāvāju Gara maizi un Gara vīnu, ēdiet un dzeriet, tauta. Paņemiet Trešā laikmeta pārtiku 

un barojieties ar to. Svētīgs, kas ēd šo maizi, jo viņš pamodīsies, atvērs acis gaismai un izies no savas 

stagnācijas. 

6 Ilgu laiku Es esmu runājis ar jums šādā formā, bet tuvojas diena, kad Es slēgšu šo mācību un 

atklāsmju nodaļu. Tomēr tad mans darbs nebeigsies, nedz arī mana dievišķā mācība. Taču šis garīgās 

sagatavošanās periods tomēr beigsies. 

7 Cilvēki, kas šajā laikā caur balss nesēju dzirdēja Tēva balsi, paliks uz zemes ar uzdevumu runāt ar 

cilvēkiem un ar saviem darbiem liecināt par saņemtajām norādēm. 

8 Mans Vārds satur mīlestību un žēlsirdību, kopš tas sāka izpausties šajā Trešajā laikmetā. Tomēr, 

lai gan tās jēga ir ietvērusi taisnīgumu, aicinājusi jūs atskaitīties un labojusi jūs, tagad, kad tuvojas tās 

beigas, atzīstiet, ka tās taisnīgums ir pastiprinājies un tajā pašā laikā tās maigums caurstrāvo jūsu sirdi. 

9 Es vēlos, lai manās pēdējās mācību lekcijās jūs atrastu visu iedrošinājumu, kas jums būs 

nepieciešams šajā cīņā. Es gribu, lai jūsu sirdī paliek debesu garša un lai tajā nepaliek rūgtums, lai jūs 

vienmēr atcerētos Mani ar mīlestību un lai Mani vārdi nāk no jūsu atmiņas kā atdzimšanas aicinājumi, kā 

svētības, kā iedvesma un balzāms. Tad jūs ar iekšējām emocijām atcerēsieties šo mācību laiku, un, kad jūs 

sapratīsiet, ka tas patiesi bija Skolotājs, kurš atplombēja Dzīvības Grāmatas zīmogus un atvēra to jūsu acu 

priekšā Sestajā nodaļā, jūs sapratīsiet, ka Elija bija tas, kurš paņēma atslēgu, lai atvērtu vārtus uz Trešo 

Ēru, kas ir Gaismas un gara Laikmets. 

10 Lai stiprinātu cilvēces ticību zināšanām par garīgo eksistenci ārpus materiālās dzīves, jums pagātnē 

ir bijušas dotas dažas Tēva vēstnešu izpausmes, kurām jūs esat devuši eņģeļu vārdu. 

Šīm agrīnajām izpausmēm sekoja daži darbi, ko Es paveicu caur Jēzu, lai ļautu jums nedaudz vairāk 

ieiet Manā slepenajā dārgumā. No tiem es atgādinu jums par šādiem: Gaismas būtņu klātbūtne, kas 

pasludināja Manu ierašanos uz zemes; apjukušu garu ietekme uz cilvēkiem, ko sauc par "apsēstajiem"; 

dvēseles iziešana no sava ķermeņa un atgriešanās tajā, ko Es pierādīju "pārvērtību" brīdī; un to būtņu 

materializēšanās, kuras netika paceltas savā patiesajā valstībā, jo tās apņēma nezināšanas tumsa, tāpat kā 

tās, kas parādījās Jeruzalemē Mana krustā sišanas dienā. 

11 Cik dziļas bija šīs mācības! Bet cilvēki, kas nevēlējās atzīt tajās ietverto gaismu, tāpat kā tā laika 

liekulīgie priesteri un farizeji, visas garīgās zināšanas piedēvēja ļauniem spēkiem. Vai tad viņi neteica, ka 

Jēzus dziedināja apsēstos, noslēdzot līgumu ar velnu? Tāpat arī šajā laikā, kad Es nāku garā - jo tā ir Mana 
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patiesā būtība -, lai sniegtu jums vēl vienu mācību par garīgās dvēseles dzīvi, bet detalizētāku, skaidrāku 

un dziļāku mācību, kurā jūs varat personīgi piedzīvot to, ko Es jums atklāju. 

12 Daži uzskata, ka tas, ko Es esmu piešķīris šai tautai šajā Ērā, ir bijis pārāk liels, ņemot vērā Manu 

izpausmi caur cilvēka intelektu un garīgās pasaules intelektu, kas izmantoja tos pašus līdzekļus. Citiem 

tas, ko viņi ir saņēmuši līdz šai dienai, ir šķitis tik liels, ka viņi uzskata, ka to vairs nevar pārspēt. 

Uz to man jums jāsaka: tas, ko jūs esat saņēmuši un piedzīvojuši šajā laikā, ir tikai neliels priekšstats 

par to, ko spirituālisti piedzīvos nākotnē, kad, pārvarējuši visus aizspriedumus un atbrīvojuši dvēseli un 

prātu, viņi būs panākuši lielāku progresu nekā jūs. 

Kas varētu apturēt rītdien paredzēto mītiņu norisi, jo tie tiks pielāgoti cilvēces attīstībai? Muļķīgi un 

nesaprātīgi būs tie, kas savā aklajā fanātismā pretosies. 

13 Katrs laikmets ir nesis cilvēcei jaunas un brīnišķīgas zināšanas prātam un dvēselei. Esiet gatavi 

saņemt manus dievišķos vēstījumus, jo ir atvēries jauns laiks, un jums ir daudz kas jāsaprot un jāzina. 

14 "Žēlsirdība un atkal žēlsirdība pret saviem līdzcilvēkiem," šajā laikā jums sacīja Elija. Bet tie, kas 

ir nabadzīgi, jautā sev: Ko mēs varētu dot, ja mums nekā nav? 

Tā ir taisnība, jums nepieder nekas. Bet, ja jūs uzkrāsiet žēlastību un zināšanas, ko Es jums dodu Savā 

Vārdā, un ja jūs izvērsīsiet dāvanas, ar kurām Es esmu piepildījis jūsu dvēseli, jūs varēsiet dot mūžīgi un 

nekad neredzēsiet, ka jūsu bagātība ir izsmelta. 

15 Lūk, daži no labumiem, ko mans Gars jums ir piešķīris: Dziedinošs balzāms, lai dziedinātu katru 

miesas kaiti un noņemtu visas dvēseles bēdas; mūžīgs miers jums un lai jūs to dotu tam, kurš to nenes savā 

sirdī; dvēseles gaisma, lai apgaismotu jūsu ceļu, vadītu jūsu soļus un iedvesmotu jūs ar cēlām domām un 

cēliem intelekta darbiem, lai iedziļinātos zinātnē. 

Es nesu jums garīgu lūgšanu - to, kas jūs savieno ar Dievišķo un padara jūs par manu vēstījumu un 

atklāsmju pārraidītājiem vai instrumentiem. 

Es esmu izlējis jūsu garam arī pravietošanas dāvanu, no kuras nāk intuīcija un priekšnojauta, jo ar tās 

palīdzību jūs varēsiet jau iepriekš saskatīt kaut ko no tā ceļa, kas katram no jums ir jānoiet. 

16 Šīs un citas dāvanas ir uzticētas jums. Kurš gan varētu apgalvot, ka viņam ir tik daudz žēlastības? 

Kurš gan atteiksies - nabadzīgs ar to, kas pieder pasaulei, - izrādīt labdarību, lai gan viņa dvēselē ir tik 

krāšņs mantojums? Atliek tikai, lai jūsu sirds atvērtos, saskaroties ar manu dievišķo starojumu, gluži kā 

atveras kausiņi, kad uz tiem nolaižas glāstoša rasa. Tad jūs jutīsieties pietiekami spēcīgi, lai kāptos pa 

ērkšķaino ceļu, un jūs jutīsieties spējīgi dot ikvienam, kurš pie jums vērsīsies ar vēlmi pēc labuma. Jo tad 

jūs būsiet pilni mana gara. 

17 Otrajā Laikā Es jums sniedzu visskaidrāko un spilgtāko piemēru tam, ka nav nepieciešams, lai 

būtu īpašumā pasaules labumi, lai spētu īstenot žēlsirdību, un ka, ja cilvēkam ir mīlestības pilna sirds pret 

visiem un viņš ir gatavs līdzjūt līdzi un mierina to, kurš cieš, var notikt brīnumi. 

18 Es pavairoju maizi, kad tās trūka, pārvērtu ūdeni vīnā, atdevu veselību slimajiem, atbrīvoju 

bezpalīdzīgos, kas bija ieņemti, devu jaunu dzīvību mirušajiem, ar vārdu mīkstināju cietas sirdis un 

piepildīju dvēseles ar gaismu. Ja sagatavosieties, arī jūs varēsiet kaut ko vai daudz ko no tā visa izdarīt. 

Tā kā es šos darbus veicu kā piemēru jums, šis ir pierādījums, ka arī jūs varat tos paveikt. Tāpēc, ja 

jūtaties pārāk nenozīmīgi un neveikli, lai tos paveiktu, atpazīstiet Mani no jauna savā vidū, jo Es atmodinu 

visas jūsu būtnes dāvanas un spējas, lai jūs nekad vairs nevarētu teikt, ka esat nabagi. Jo, tā rīkojoties, jūs 

aizvainojat savu Tēvu, kas jums ir devis visu, lai jūs varētu sasniegt Viņu. 

19 Neaizmirstiet, ka Elija jums teica: "Esiet žēlsirdīgi un atkal žēlojieties savu līdzcilvēku!" Jo īpaši 

tādēļ, ka jūs zināt, ka jums pieder un jūs varat dot daudz. 

20 Trešā Laika manna nolaižas pār jums, nepieskaroties zemei, jo to uzsūc jūsu dvēsele. 

21 Cilvēki, jūs esat cilvēces spogulis, un tādēļ es jūs uztveru ar pilnvarojumu. Šeit, jūsu vidū, es 

atrodu sāpes, vājības, ticības trūkumu, nesaskaņas, šķelšanos un karus. To, ko Es jums runāju, Es saku 

visiem, un to, ko Es tagad dodu dažiem, jūs rīt darīsiet zināmu saviem līdzcilvēkiem, jo Mana vēsts ir 

domāta visiem cilvēkiem. 

22 Es neredzu jūs vienotus, un jūs pat šodien nevarētu doties izplatīt manu vārdu, jo jūsu sirdsapziņa 

neļautu jums sludināt vienotību un saskaņu, kamēr jūs nezinātu, kā to saglabāt. Bet drīz pienāks laiks, kad 

visi šīs tautas bērni apvienosies, lai izplatītu manu mācību kā miera, brālības un garīguma standartu. 

23 Daudz esat klīduši pa dzīves ceļu, bet tagad ir pienācis laiks sākt atgriešanos. 
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24 Jūs esat nogājis garu pieredzes ceļu. Šī nevainība, kas ir aklums un neziņa, pazuda, kad jūs ieguvāt 

pieredzes gaismu. Turklāt jūs esat sevi aptraipījuši, un tādēļ jums ir pārbaudījumi un sāpes, lai jūs 

nomazgātu un attīrītu. 

25 Nezinīgs cilvēks ir akls, viņš neko nesaprot un nezina ceļu, kā atgriezties pie Tēva. Tas, kurš gūst 

pieredzi, zina ceļu un zina, uz kurieni iet. 

26 Ar to tu viegli sapratīsi sāpju, dzīves pārbaudījumu, kārdinājumu un katras grūtās un rūgtās 

pieredzes nozīmi, ko tu gūsti ilgajos klejojumos, lai tava dvēsele sasniegtu pilnību. 

27 Tas ir izskaidrojums tam, kāpēc dzīve jums sagādā tik daudz problēmu, kuras jums ir jārisina, lai 

virzītos uz priekšu. 

28 Tāpēc ir nepieciešams nākt pie jums, lai pateiktu jums šo patiesību, jo tikai tad jūs varat 

apbruņoties ar cerību un ideālismu. Ja Es jums nemitīgi neatkārtošu Kalna sprediķi, jūs zaudēsiet drosmi 

dzīvot, jo jūs vairs nesapratīsiet dzīves cīņas jēgu un ļausiet sevi uzvarēt sāpēm, jo uzskatīsiet, ka esat 

nolemti mūžīgām ciešanām. 

29 Es gribu, lai jūs būtu Mani mācekļi, bet jūs neatlaidīgi paliekat Mani mazie bērni. Cik bieži Es 

dzirdu, kā jūs Man sakāt: "Tēvs, kāpēc Tu mums sūti tik daudz nelaimes? Kāpēc Tu neatbildi uz mūsu 

lūgšanu? Tēvs, Tu mūs neesi dzirdējis." 

30 Es uzklausu jūsu sūdzību un saku jums: Es vienmēr esmu saņēmis jūsu lūgšanas, bet Man ne 

vienmēr ir jāpiešķir jums tas, ko vēlaties, tieši tajā brīdī, kad lūdzat, un tas nenotiks saskaņā ar jūsu 

vēlmēm, bet saskaņā ar Manu Voli. Jūsu uzdevums ir izklāt savu lūgšanu apmetni, apgaismot ceļus ar 

savām labajām domām un novērst tumsu, lai jūsu līdzcilvēki būtu gatavi, kad pienāks brīdis, kad Es sūtīšu 

viņiem Savu mieru. 

31 Manas taisnības priekšā vērtība ir nevis ārējam triumfam, bet gan jūsu pūlēm. Jo caur to jūs 

sasniegsiet attīstību, pieredzi, pilnību. 

32 Tieši jums Es esmu uzticējis uzdevumu nest gaismu visur, un Es jums esmu teicis, lai jūs būtu kā 

lāpas, lai kur jūs atrastos. Kas tad būs tie ticības dēli, kas pārvietos kalnus un apgaismos zemes? 

33 Ja jūs saprastu visu, ko mans Vārds satur, jūs ar stingru soli un steigu sāktu izplatīt tajā ietverto 

labo. Jūs skatītos ar žēlastību uz bērniem bez maiguma un bez audzinātājiem, jo viņu vecāki ir miruši. 

34 Tu žēlīgi uzlūko jauniešus, kas dzīvo bez ideāliem, jo cilvēki ir nogalinājuši ticību sirdīs, kas tik 

tikko atvērušās dzīvei. 

35 Vai jūs tagad saprotat, kas ir lāpa, par kuru Es jums runāju, un ideāls, ko Es jums esmu 

iedvesmojis? 

36 "Jā, Skolotāj," jūsu Gars Man atbild, "mēs esam sapratuši, ka lāpa ir jūsu mācības gaisma, kas 

izkliedē tumsu tajā tik ilgajā naktī, kurā cilvēce ir iegrimusi." 

37 Esiet svētīti, mani bērni, jo arī jūs varēsiet dzirdēt to jauniešu balsi, kuri jautā: "Kur ir Dievs? Kas 

ir debesis un kas ir ticība?" 

38 Jūsu pienākums ir doties pie saviem mazajiem brāļiem un māsām un sniegt viņiem norādījumus 

dzīves ceļā, kura virzienu viņi ir pazaudējuši, runāt viņiem par Tēvu, stāstīt viņiem, ka pietiek ar nelielu 

garīgumu, lai sajustu Manu Klātbūtni, kas dos viņiem drosmi un spēku neļaut sevi ievilkt postā. 

39 Jūsu uzdevums ir pastāstīt bāreņiem, ka viņu Māte nav tālu, ka viņas maiguma un aizsardzības 

apmetnis ir pārklājis viņus no brīža, kad viņi zaudēja tos, kas bija viņu atbalsts un patvērums. Jūs 

iemācīsiet viņiem atrast šo debesu siltumu visur. 

40 Ikvienu, kurš ir stiprs dzīves ceļā, Es daru atbildīgu par nabaga bāreņiem, par tiem bērniem, kas 

nav pasargāti no vīriešiem, kas klīst pa ielām, ilgojoties pēc mātes mīlestības. 

41 Tāpat arī es jūs aicinu savā miera valstībā, lai jūs varētu atgūties no cīņas, kurā tagad dzīvojat. Es 

mācu jums atvieglot sava krusta nastu, uztverot dzīves pārbaudījumus to patiesajā nozīmē, lai jūs neciestu 

bezjēdzīgi un tikai mācītos, gūtu pieredzi un patiesi šķīstītos. 

42 Barojiet sevi ar veselīgiem un svētiem priekiem, priecājieties par bērniem, kuros jau dzīvo 

dvēseles, ko Es cilvēcei esmu pasludinājusi šim laikam, un kuru miera un gaismas misija atklājas viņu 

darbībā jau no pirmajiem soļiem. Vērojiet, jo tajos piepildās Mans apsolījums. Viņi ir nākamo paaudžu 

cerība un pamats, un viņu liktenis būs liecība tiem, kas ar nepacietību gaida zīmes, ka apsolītā valstība jau 

ir tuvu. 
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43 Tagad cilvēce atjaunosies, dvēsele, jo vairāk laika paies, sasniegs arvien lielāku un lielāku 

attīstību, un tās darbi novedīs to līdz vietai, kas tai pienākas. 

44 Šodien jūs vēl nespējat saprast savu pārbaudījumu nozīmi. Jūs uzskatāt, ka tās ir nevajadzīgas, 

netaisnīgas un nepamatotas. Bet es jums vēl pastāstīšu, cik daudz taisnīguma un spriestspējas ir katrā no 

viņiem, kad būsiet novecojuši, un citos, kad būsiet pārkāpuši šīs pasaules slieksni un apmetušies garīgajos 

reģionos. 

45 Šodien es jums nestāstīšu par to, ko jūs esat atstājuši aiz sevis bez piepildījuma, par savām kļūdām 

vai maldiem. Es jums neatklāšu arī nākotni. Es vēlos redzēt tikai uzticību un uzticību jūsu Tēvam. Jo nav 

nevienas stundas jūsu dzīvē, nevienas darbības vai domas, kurā Mans Gars nebūtu klāt, lai jūs svētītu, 

iedrošinātu vai pamācītu. Es gribu, lai ticība dzīvo jūsu sirdī, lai jūs mīlētu Mani un meklētu Mani kā 

Tēvu, kā Draugu un kā Padomdevēju visos jūsu pārbaudījumos. 

46 Un, tā kā jūs zināt, ka šobrīd jums ir jāatlīdzina zaudējumi, ka jums ir jāatmaksā parāds, atcerieties, 

ka jums ir jācīnās taisnīgā cīņā pašiem sevī. Katram pretestības gadījumam jums būs nepieciešama 

cilvēcība, katram pārbaudījumam - liela drosme, un tad jūs celsieties no līmeņa uz līmeni, līdz sasniegsiet 

visaugstākos reģionus. 

47 Es jums nesaku, ka mērķis ir pavisam tuvu, bet es jums apsolu, ka Es jums došu lielas iespējas to 

sasniegt. 

48 Ja jūs zināsiet, kā sazināties ar Mani, jums nebūs vajadzīgi aizlūdzēji, jo jūs paši būsiet Mani 

iedvesmoti un vadīti. 

49 Dienā, kad jūs būsiet apvienojušies, jūsu domas aptvers zemi, jūsu mīlestība izstarosies un 

izplatīsies uz citām tautām, un cilvēce jutīsies piesaistīta, pārņemta kaut kā, ko tā nespēs aptvert, un tā sev 

teiks: tuvojas kaut kas pārdabisks. 

50 Bet šajā laikā jums ir jāsūta savi vēstneši, tad šo gaismu, ko šodien redz tikai daži, ieraudzīs arī 

citas tautas, un tur, kur bija tikai neauglība - šajos pamestajos un neapstrādātajos laukos - uzplauks 

dzīvība, iedegsies gara gaisma un uzplauks dvēsele. 

51 Es jūs gatavoju, lai jūs būtu mani labie mācekļi, kas dzīvē pievērš uzmanību maniem vārdiem, kas 

mācās klusumā, lai mācītos vēl vairāk, jo manām pamācībām nav gala. 

Tad, kad jutīsieties spēcīgi - spējīgi pamācīt, pulciniet ap sevi tos, kas alkst patiesības, apmāciet jaunus 

mācekļus, kā to darīja Jānis tuksnesī, un tad nododiet tos Man. Es viņus novedīšu līdz viņu attīstības 

galīgajam mērķim. 

52 Atcerieties, ka kādu dienu jums būs jāizpilda tas, ko Es jums saku. Šodien jūs esat kopā ar Mani kā 

ģimene, kas ir vienota jūsu vecāku aprūpē. Bet pēc tam jūs izklīdīsiet pa pasaules ceļiem, un tur jūs 

atradīsiet Manu vārdu piepildījumu un iespēju cīnīties par šo Darbu. Jo jūs, cilvēki, esat spogulis, kurā 

atspoguļosies Mana mīlestība, un jums ir jārāda brālības piemērs. 

53 Es aizskaršu jūsu sirds visjutīgākās stīgas, jo tuvojas Manas aiziešanas laiks, un Es vēlos, lai jūs 

būtu jūtīgi pret sāpēm, postu, bāreņdzīvi. 

54 Mana Gaisma vienmēr būs ar jums, mans Dievišķais Stariņš nekad jūs nepametīs, jo pat tad, kad 

mans manifestācijas laiks būs beidzies, tas izgaismos jūsu dvēseli. 

55 Cik ļoti jums būs nepieciešams, lai šī gaisma turpinātu izpausties jūsu dvēselē, kad jūs sāksiet 

cīnīties, kad jums uzbruks un redzēsiet, ka cilvēki jūs izsmej - kad dzirdēsiet, kā jūs sauc par viltus un 

krāpniekiem! 

56 Tad mana gaisma uzrunās jūs iekšēji un sacīs jums: "Nebaidieties, runājiet par to, ko jūs zināt, un 

atkārtojiet manu mācību." 

57 Tev jārunā patiesība, ko es tev esmu atnesis. Bet, ja kāds jūtas aizvainots par to, ko dzirdējis, lai 

atstāj šo jautājumu Man. Bet es jums saku: Kad jūs runājat Manu patiesību, nekad nedariet to ar nolūku 

aizvainot, jo tad tieši jums būs jāatbild par saviem vārdiem. 

58 Jums ir jāciena visu ticība un reliģija un jāņem vērā, ka Es, jūsu Dievs, Visvarenais un 

Visvarenais, ļauju jums būt kopā ar visiem Saviem bērniem, nešķirojot viņus pēc kultiem un ticībām. 

59 Jums ar mīlestību jāsēj šī mācība, kurai ir jābūt tai, kas māca cilvēkus atgriezties savā izejas punktā 

- mācībai, kas liek viņiem pacelties pāri savai materiālajai dzīvei uz pilnīgāku pasauli. 

60 Apzinieties, cik nepieciešama ir gaisma, kas apgaismo cilvēka dvēseli, lai palīdzētu tai atrast ceļu 

un atgriezties vietā, no kuras tā devusies ceļā, lai iegūtu zināšanas par dzīves jēgu. Jo bija nepieciešams, 
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lai dvēsele, būdama nezinoša, iepazītu pārbaudījumu, cīņas gaismu, iziet plašu pieredzes ceļu, lai iepazītu 

Dievu. 

61 Pienāks diena, kad daudzi jūsu līdzcilvēki jūs meklēs, klauvēs pie jūsu durvīm un sacīs: "Dodiet 

mums no jūsu garīgās maizes, jo mēs redzam, ka jums ir maize, ka jūs esat laimīgi, ka jūs apgaismo 

gaisma, kas nav no šīs pasaules. Dod mums no šīs gaismas, lai tā mūs vadītu." 

62 Tas būs miera un brālības sākums, kad beigsies kari un ienaids un tumsas valstība tiks iznīcināta. 

63 Šodien jūs vēl neesat gatavi dalīties ar garīgo maizi, jo vēl neesat atbrīvojušies no pēdējām 

egoisma un tukšuma paliekām. Bet es jums dodu vēl vienu laiku, lai sagatavotos. 

64 Cilvēki, Es jums esmu devis citu mācību - mācību, kas runā par brālību. Dzīvības Grāmata 

atvērsies jūsu priekšā, un savā sirdsapziņā jūs turpināsiet dzirdēt Skolotāja balsi, kas jums saka: "Mīliet 

cits citu!". 

65 Tie, kuri apmeklēja šo manifestāciju un kuru prāti bija pilni ar materiālām rūpēm, kā arī tie, kuri 

domāja par zemes baudām, līdzi paņēma ļoti maz. No otras puses, tas, kurš ir ienācis pazemīgi un 

nodevies sava Skolotāja klausīšanās priekam - viņš ir paņēmis sev līdzi dārgumu savā sirdī, viņa garīgā 

bagātība pieaugs ar katru dienu, un drīz viņš jutīsies spējīgs ļaut savam tuvākajam dalīties ar savu labumu. 

66 Es vēlos, lai jūs būtu vieni no viņiem, lai jūs dotos pasaulē meklēt tos, kas alkst pēc mīlestības un 

patiesības. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 302 
Mans miers lai ir ar jums! 

1 Manas Dievišķības mācekļi: laipni lūgti manā mācību uzrunā. Nebrīnieties par sveicienu, ar kādu 

mans Dievišķais Gars jūs sveicina. Patiesi Es jums saku: pēdējā gadā, kad Es parādīšos jūsu vidū šajā 

veidā, Es darīšu sevi zināmu Savas atnākšanas brīdī. 

2 Katru soli, ko sperat garīguma ceļā, Es atalgošu. Katra draudze, kas pārkāps ierasto kārtību un 

virzīsies uz pilnību dievkalpojumos, arī saņems Tēva balvu. Savu manifestāciju dienas Es neatzīmēšu ar 

īpašiem datumiem, jo Es esmu pāri laikam, ārpus tā. 

3 Tajā otrajā laikmetā, dažas dienas pēc Jēzus krustā sišanas, trīs mani mācekļi gāja pa lauku 

ceļmalu. Viņi bija ceļā uz vientuļu ganu būdiņu, kur viņi varēja koncentrēties uz mūžībā aizgājušā 

Skolotāja piemiņu. Viņi gāja ar sāpju plosītām sirdīm, sajūtot tukšumu savās dvēselēs. 

Ceļā viņi sastapa kādu ceļinieku, kas viņus pavadīja, un, kad viņš jautāja viņiem par viņu tik 

acīmredzamo skumju iemeslu, viņi aizkustināti stāstīja par visu, kas ar viņiem bija noticis - par to, kas 

notika Jeruzalemē, par to, kas notika Golgātā. 

Tā viņi nonāca pie būdas, iegāja tajā, un, kad viņi bija apvienojušies ne tikai fiziski, bet arī garīgi domu 

un atmiņu kopībā, ka 

un sacīja viņiem: "Mans miers lai ir ar jums. Apbrīnotie mācekļi uzreiz atpazina sava Skolotāja balsi un 

metās pie Viņa kājām. 

4 Viņi lūkojās uz Viņa starojošo seju, uz Viņa cilvēcisko veidolu, pilnu gaismas, mīlestības un 

dzīvības. Cik daudz reižu no šī brīža Viņš parādīja Sevi saviem mācekļiem, Viņš lika sevi atpazīt ar šo 

svētīgo teikumu: "Mans miers ar jums!" Es gribu, lai jūs dzirdētu Mani, kā to darīja šie mācekļi. 

Pēc tam, kad Mans Vārds ar šodienas izpausmēm būs beidzies, jūs dzirdēsiet - vairs ne ar fiziskajām 

ausīm, bet ar savu garu - Manas Dievišķās Balss skaņu, kas jums mūžīgi saka: "Mans Miers ar jums!". 

5 Jūs visi esat Mani mācekļi, pat tie, kas atnākuši pēdējie, pat tie, kas Mani dzird pirmo reizi. Jo šis 

nav pirmais norādījums, ko es viņiem dodu. Ir pagājis ilgs laiks, kopš viņi iznāca no Mana Gara, un kopš 

tā laika Es sāku būt viņu Skolotājs. Tāpēc šajā Trešajā Laikā, kad viņi ir dzirdējuši Manu balsi, kas balss 

nesējos ir kļuvusi cilvēciska, Es viņus esmu nosaucis par Saviem mācekļiem, jo viņi jau ir saņēmuši no 

Manis bezgalīgi daudz mācību. 

Es esmu radījis pašu dzīvi tā, ka tā jums ir kā liela gudrības grāmata. Tās lappušu skaits ir neskaitāms, 

tās saturs ir dziļš, un ar vienu dzīvi nepietiek, lai to iepazītu pilnībā, un vēl jo mazāk, lai to saprastu. Tās 

apjoms ir liels, to ir sarakstījusi pilnīga Būtne, dzīvības un visu radīto lietu Autors. Bet šī gudrības pilnā 

grāmata ir uzrakstīta vienkārši un skaidri, tāpat kā visi Dieva darbi. 

6 Pirmā nodarbība, t. i., pirmā lappuse, ir visvienkāršākā. Bet, ja, neraugoties uz tās vienkāršību, tā 

netiek saprasta, tad seko otrā, lai izskaidrotu pirmās saturu, un tā tas turpinās līdz pat šīs lielās dzīves 

grāmatas beigām, ko esmu izklāstījis cilvēkam. Tā ir atvērta sestajā nodaļā, lai viņš varētu iepazīt Tēvu, lai 

viņš varētu iepazīt savu dzīvi un savu likteni, lai viņš varētu saprast savu pagātni, savu tagadni un - ciktāl 

tā ir Mana griba - savu nākotni. 

7 Līdz ar Trešo laikmetu cilvēcei ir iestājies Svētā Gara laikmets, garīguma prakses laikmets. Bet, lai 

sasniegtu šo attīstības pakāpi, cik daudz jums bija jāpiedzīvo un jāizcieš! 

8 Es redzu, ka jūsu dvēsele šajā laikmetā ir sasniegusi tādu attīstības līmeni, kas jūs ir padarījis par 

auglīgu lauku Manai sēklai. Bet es joprojām atklāju, ka jūsu dvēsele slāpst un alkst pēc patiesības. Tava 

dvēsele ir atklājusies sāpēs, ciešanās, vilšanās. Bet ir vēl kāda cita izpausme, ko Es neredzu jūsos, un tā ir 

tā, ko sniedz tikai Manas Mācības praktizēšana, Manu likumu ievērošana, patiesas mīlestības izpausme, no 

kuras rodas visi tikumi. 

9 Cilvēka smadzenes, izpētītas kopā ar zinātni, pārveido jūsu dzīvi. Viņa sirds jūtas liela kaislībās, 

zemes īpašumos, valdīšanā pār šo pasauli. Bet šim diženumam nav derīguma Manā priekšā. Tas ir pārejošs 

varenums, tā ir cilvēciskā iedomība, un šo dzīvi, ko šodien pārveido cilvēki, Es attīrīšu. Mana Svētā Gara 

gaisma kā patiesības sēkla jau izplūst katrā dvēselē. Bet, lai pamošanās notiktu visos Manos bērnos, 

viņiem būs jāiziet cauri vēl vienam pārbaudījumam. 
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10 Cilvēki ir pretojušies mana taisnīguma bardzībai, klusējot savas sirdsapziņas balsi, slēpjot manus 

likumus un novēršoties no maniem dievišķajiem baušļiem. Viņi ir nogalinājuši manus praviešus un 

izsmējuši manus vēstnešus, bet mans spēks ir bezgalīgs. 

Es neizlādēšu visu Savu spēku uz cilvēkiem, jo viņi Manās acīs vēl ir ļoti nenobrieduši. Es neatmetīšu 

viņu dvēseli, lai piespiestu viņus sekot Man pēc viņu pašu sabrukuma. Jo Es vēlos redzēt cilvēku - būtni, 

kas apveltīta ar Manām dievišķajām īpašībām, - stāvošu uz kājām, ar uz augšu vērstu skatienu, kas vērsts 

uz augšu. 

Sejas, pilnas apmierinājuma, ar patiesu diženumu dvēselē, ar patiesu cieņu visā būtībā. 

11 Tādu Es vēlos redzēt Savu bērnu - radību, kas ir Radītāja spogulis un tēls. Es tikai atbrīvoju viņu 

no viņa kļūdām, no viņa grēka, no viņa nepilnībām. Bet Es vienmēr palīdzēšu viņa dvēselei caur cerības 

gaismu, caur paļāvību uz Mani, un vienmēr, kad viņa kāju priekšā atvērsies bezdibenis, Es izstiepšu Savu 

roku, lai viņš neiekristu. 

Taču ir jānāk vēl vienam pārbaudījumam, kas būs vispasaules zemes satricinājums, un šajā haosā ne 

tikai radības stihijas tiks atbrīvotas kā iepriekšējos laikos, bet arī dvēsele, kas tiks satricināta un cīnīsies, un 

šajā cīņā būs daļa no vispasaules haosa. 

12 Jūsu vidū jau ir redzami sākumi. Cīņa arvien vairāk un vairāk pieaugs. Bet patiesi Es jums saku: 

šīs vētras laikā ikviens, kas izpilda Manu likumu, tiks izglābts. 

13 Ikviena slikta sēkla tiks izrauta ar saknēm, un mana taisnība atstās tikai labo sēklu, atstājot šo zemi 

vēl vienu reizi attīrītu. Jo pēc tam, kad šis pārbaudījums būs beidzies, cilvēcei sāksies jauna dzīve. Visus 

tos, no kuriem es esmu paņēmis šo zemes dzīvi kā sliktu sēklu, es aizvedīšu kā dvēseles uz to svētīgo 

zemi, ko jūs saucat par aizsauli. Es tos apstrādāšu, un tur viņi ar savu grēku nožēlu izlīdzinās visus savus 

pārkāpumus. 

14 Šajā laikā dvēselēs ir tik daudz gaismas, ka pietiks ar patiesas nožēlas brīdi, lai tās pieņemtu 

stingru un ilgstošu lēmumu atjaunoties un paklausīt Manam Likumam. Un, kad visi tie, kurus Es esmu 

uzmodinājis, būs šo sagatavošanos sasnieguši, Es tos sūtīšu atpakaļ uz šo planētu - dažus, lai sāktu ceļu no 

jauna, citus, lai atjaunotu to, kas ir iznīcināts, un, visbeidzot, citus, lai pabeigtu jau iesāktos uzdevumus. Tā 

ar katru no viņiem būs mans mīlestības taisnīgums. 

Pirmajos cilvēces laikos cilvēku vidū valdīja nevainība un vienkāršība, bet, pieaugot cilvēku skaitam, 

to attīstības un gribas brīvības dēļ arī viņu grēki kļuva daudzskaitlīgāki un attīstījās arvien straujāk - ne tik 

daudz viņu tikumi, cik pārkāpumi pret Manu Likumu. Tad Es sagatavoju Noasu, kuram Es atklāju Sevi no 

gara uz garu, jo Es esmu iesaistījies šajā dialogā ar cilvēkiem jau no cilvēces pirmsākumiem. Bet šī 

žēlastība, kas iepriekšējos laikos tika dota tikai dažiem, nākamajos laikos kļūs vispārēja un universāla. 

Dialogs starp Tēvu un viņa bērniem, dialogs caur lūgšanu, mīlestības iedvesma un manas mācības 

praktizēšana būs starp visiem maniem bērniem. 

15 Es teicu Noam: "Es attīrīšu cilvēku dvēseli no visiem viņu grēkiem; tādēļ Es sūtīšu lielus plūdus. 

Uzceliet šķirstu, un lai tajā ieiet jūsu bērni, viņu sievas, jūsu bērnu bērni un no katras dzīvnieku sugas pa 

vienam pārim." Noa bija paklausīgs manai pavēlei, un nelaime nāca saskaņā ar manu vārdu. Sliktā sēkla 

tika izrauta ar saknēm, un labā sēkla tika glabāta manās klētiņās, no kuras Es radīju jaunu cilvēci, kas nesa 

Manas taisnības gaismu un zināja, kā pildīt Manus likumus un dzīvot, ievērojot labas tikumības normas. 

16 Vai jūs domājat, ka tie cilvēki, kas nomira šādā sāpīgā nāvē, gāja bojā fiziski un garīgi? Patiesi Es 

jums saku: nē, Mani bērni! Viņu dvēseles tika Manis pasargātas un pamodinātas Tiesneša, savas 

sirdsapziņas, priekšā, un bija gatavas atkal atgriezties uz dzīves ceļa, lai varētu sasniegt garīgu progresu uz 

tā. 

17 Dienā, kad (plūdu) ūdeņi vairs nesega zemi, Es liku miera varavīksnei spīdēt debess debesīs kā 

zīmei par derību, ko Dievs noslēdza ar cilvēci. Tagad Es jums saku: "Trešās ēras" cilvēce, jūs, kas esat tādi 

paši, kas esat izgājuši cauri visiem šiem pārbaudījumiem, kuros esat šķīstījušies: Drīz jūs piedzīvosiet 

jaunu haosu. Bet Es esmu atnācis brīdināt Savus izredzētos cilvēkus un visu cilvēci kopumā, kam Es esmu 

devis Sevi saprast šajā laikā. Labi klausieties, Mani bērni: šeit ir šķirsts, ieejiet tajā, Es jūs aicinu. 

18 Tev, Israēl, šķirsts ir mana likuma ievērošana. Ikviens, kas klausa maniem baušļiem visbēdīgākajās 

dienās, visgrūtākajos pārbaudījumos, atradīsies šķirstā, būs stiprs un jutīs manas mīlestības aizsardzību. 

19 Un visai cilvēcei es vēlreiz saku: šķirsts ir mans mīlestības likums. Ikviens, kas praktizē mīlestību 

un žēlsirdību pret savu tuvāko un pret sevi, tiks glābts. Es svētīšu šo tikumu un ar tā palīdzību liksim 



U 302 

135 

cilvēkiem šajā Trešajā Laikā garīgi atrast Pestīšanas šķirstu - ne tikai savas cilvēciskās dzīves glābšanu, 

bet arī dvēseles glābšanu un mieru. Tuvojas lielo pārbaudījumu laiks, kad sāksies cīņa sektas pret sektu, 

reliģijas pret reliģiju. 

20 Cik ilgi šis strīds turpināsies? Jūs nevarat zināt. Bet patiesi Es jums saku: būs pietiekami daudz 

laika, lai sagatavotu pārējo dvēseles. Būs pietiekami daudz laika, lai visi, pat pēdējie radījumi, pamostos - 

pat bērnībā. Lai jūs visi apzinātos laiku, kurā dzīvojat, un apzinātos savu atbildību pret Dievišķo 

Taisnīgumu, kas aicina visas dvēseles atjaunoties. 

Šī vētra pāries, un jūs atkal redzēsiet debess debesīs zīmi, kas apliecina manu derību ar cilvēkiem. Bet 

tā nebūs zemes varavīksne ar tās septiņām krāsām, bet gan Svētā Gara gaisma visā tās pilnībā, kas 

atklāsies visām dvēselēm - gan inkarnētām, gan neinkarnētām? 

Svētā Gara balss sacīs visiem saviem bērniem: Es esmu Miers, Es esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība, Es 

esmu Tas, kas nodibina jaunu derību starp jums un manu Svēto Garu, manu Likumu. Jo šajā laikā ar 

Manas Mācības palīdzību jūs tiksiet atbrīvoti no neziņas važām, un Es dāvāšu jaunu miera un labklājības 

laiku jaunajai cilvēcei, ko veidos no materiālisma atbrīvoti un līdz kaulu smadzenēm atjaunoti cilvēki. Tajā 

iemiesosies tās dvēseles, kas ir pamodušās manas gaismas priekšā, kas ir vispusīgi sagatavotas atgriezties 

uz pasaules ceļiem, lai sētu tikumu un patiesību, pildot manu likumu. 

21 Tāpēc jums, mīļie mācekļi, kas zināt manu mācību, ir tik liela atbildība pret savu Tēvu, jo jūs 

zināt, kas jūs sagaida nākotnē. Bet jums nevajadzētu mērīt laiku, kurā mani pravietojumi vēl nav 

piepildījušies, ne gados, pat ne gadsimtos. Jums jādomā tikai par to, kā nodot savu mīlestības un uzticības 

dāvanu Man un izpildīt to, kas katram no jums pienākas saskaņā ar Manu mācību. Es darīšu visu pārējo, 

un jums vienmēr būs mierīga sirdsapziņa. 

22 Tad tu pieredzēsi, Israēl, ka, lai cik rūgta dzīve būtu citiem, tev tā būs patīkama, un nekādas sāpes 

nespēs tevi nomākt, jo tu būsi stiprs, pildot Manu likumu un paklausot Maniem baušļiem. Tad jūs vairs 

nebaidīsieties no sava krusta nastas, nedz arī no nāves atnākšanas šajā dzīvē. Jūs to gaidīsiet mierīgi un 

redzēsiet to nākam kā draugu, kā savu māsu, kā to, kas nāk, lai jūs atbrīvotu, lai saīsinātu jūsu dzīvē sāpju, 

ciešanu un sērgu dienas. Jo pat tas jūs tur aizvedīs un palīdzēs jums ar stingru soli pārkāpt mūžības 

slieksni - uz to, kas ir aiz tā, ko pat jūsu dvēsele nezina. Jo, lai gan jūs jau esat to apdzīvojuši, neesat to 

darījuši augstākajos līmeņos, kurus sasniegsiet nākamajos laika periodos. 

23 Jūs jau zināt dažus tās reģionus, bet ne visus. Jēzus jums jau teica: "Mana Tēva namā ir daudz 

mājokļu," un šodien Svētais Gars jums saka: "Tēva namā ir bezgalīgi daudz mājokļu. 

24 Kā tavā dvēselē risināsies šī cīņu un pārbaudījumu pilnā dzīve? Jūs nezināt, jums pat nevajadzētu 

iedomāties, jo tā būtu tikai jūsu iztēle, kas liktu jums radīt maldīgus priekšstatus. 

25 Tev vajadzētu būt pietiekami, lai zinātu, ka šī zemes dzīve - brīnišķīga un perfekta visos aspektos - 

ir tikai simbols, vājš mirušā atspulgs. Taču nemēģiniet iztēloties šos dzīves plānus visā to pilnībā. Jo tas 

būtu tāpat, Izraēl, it kā tu mēģinātu no dzimšanas aklam cilvēkam likt izprast visa, kas tev apkārt, krāsas. 

Tāpat kā jūsu dvēsele, iemiesojusies bērnībā, ik uz soļa atklāj brīnumus un turpina gūt jaunu pieredzi 

jaunībā, nepārstāj iepazīt Radīšanu arī brieduma gados, sasniedz vecumdienas un aiziet no šīs dzīves ar 

nožēlu, ka nav iepazinusi visu, kas to ieskauj, tā arī jūsu dvēsele, sagatavojusies nākamajai dzīvei, dosies 

no pārsteiguma uz pārsteigumu, no mācības uz mācību, no brīnuma uz brīnumu līdz pat mūžībai un tomēr 

nespēs ieraudzīt savu Radītāju visā Viņa bezgalīgajā godībā. 

26 Viņš lielā mērā sapratīs un izprot Viņu Viņa likumos, Viņa mīlestībā, Viņa īpašībās. Bet vai viņš 

Viņu pilnībā sapratīs? Nekad, mana tauta, jo Radītājs ir un vienmēr būs Tēvs, bet Viņa bērni - Viņa 

radības. 

Bērni varēs sēdēt pie Tā Kunga labās rokas, bet nekad Viņa goda vietā. Bet no šīs goda vietas Jehova, 

kas ir pilnīgas mīlestības avots, nekad nepazeminās savus bērnus. Viņš vienmēr uzskatīs viņus par savām 

lolotajām radībām, par saviem mācekļiem, bet nekad par kalpiem vai apsūdzētajiem. Es vēlos, lai pienāktu 

laiks, kad jūs jutīsieties nevis kā apsūdzētie vai Kunga kalpi, bet kā Viņa ļoti mīlēti bērni. 

27 Es nevēlos, lai man būtu vergi ne šajā, ne jebkurā citā pasaulē, es nevēlos, lai man būtu kalpi vai 

vasaļi. Man nebūs apsūdzēto, es būšu saprasts un mīlēts ar tādu pašu mīlestību, ar kādu Es mīlu visus 

Savus bērnus. 

28 Ar šīm mācībām, cilvēki, Es jums dodu liecību par Savu Klātbūtni jūsu vidū kā Patiesības Garu. 

Ar Savu Vārdu Es jums ceļu glābšanas šķirstu šajā Trešajā Laikā. Saprotiet pārnesto nozīmi visās Manās 
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mācībās un ievērojiet to nozīmi, pildot Manu Likumu. Jo es gribu, lai tad, kad starp cilvēkiem iestāsies 

haoss, es jūs atrastu jau sagatavotus un veselus, lai jūs varētu dot aicinājumu tiem, kas apgāžas, - tiem, kas 

iet bojā, un tiem, kas grēko un laikus nožēlo grēkus. 

29 Nemeklējiet tikai savu drošību. Jo, ja jūs tā rīkotos un jūsu lūpas paliktu aizvērtas runai tajā laikā, 

un jums vajadzētu slēpt Manas atklāsmes no cilvēkiem, jo jūs pārņem bailes, lai gan jūs domājat, ka jau 

esat izglābti šķirstā - patiesi Es jums saku, tad jūs būsiet starp kuģa avārijā. 

30 Lai jūs patiesi tiktu glābti, jums ir jāaizmirst par sevi un jādomā tikai par citiem. Izjūtiet līdzjūtību 

pret saviem līdzcilvēkiem, nešķirojot tos pēc ādas krāsas, asinīm, valodas vai pasaules uzskata. Katrā no 

saviem līdzcilvēkiem jums vajadzētu saskatīt Tēva tēlu, kas ir universāls un klātesošs visos Viņa bērnos. 

31 Redziet Mani un mīliet Mani visos savos līdzcilvēkos, atcerieties, ka Es jums esmu teicis, ka 

neviens no Maniem bērniem nepazudīs mūžībā, neviens neatradīs nāvi savai dvēselei, jo tās nav. Es to 

neesmu radījis, jo es tikai nogalinu grēku. 

32 Pat tās būtnes, kuras jūs saucat par kārdinātājiem vai velniem - patiesi, es jums saku, ka tās nav 

nekas cits kā apjukušas vai nepilnīgas būtnes, kuras Tēvs gudri izmanto, lai īstenotu Savus augstos 

nodomus un plānus. Bet arī šīs būtnes, kuru dvēseles šodien ir tumsas aizsegā un no kurām daudzas slikti 

izmanto dāvanas, ko Es tām esmu devis, Es laikus izglābsim. Jo pienāks laiks, Israēl, kad visas Tā Kunga 

radības Mani mūžīgi slavēs. Es vairs nebūtu Dievs, ja nespētu glābt dvēseli ar Savu spēku, Savu gudrību 

un Savu mīlestību. 

33 Jūs visi tiksiet glābti, un, ja esat lasījuši par elles uguni un mūžīgo nāvi, patiesi, Es jums saku, ka 

jums jāmeklē tajā pārnestā nozīme un nav jāinterpretē Mana mācība. Jo, to darot, jūs man piedēvējat 

nepilnības, kuru Man nav. Es esmu pilnīgs, bet Es ar to saviem bērniem nedrīkstu lepoties. Jo, lai arī cik 

droši ir zināms, ka šodien jūs joprojām esat nepilnīgi, Es tomēr jūs vedīšu uz pilnību caur Savu mīlestību 

un caur Savu gaismu. 

34 Jums, mācekļi, ir jāzina, ka 1950. gada beigās, kad Es būsim atsaukuši Savu Vārdu, ko Es tagad 

daru zināmu caur balss nesējiem, Es jūs atstāju kā vienu dvēseli un vienu sirdi. Es turpināšu sludināt Savas 

dievišķās mācības, bet tās būs augstas, vēl precīzākas, turklāt tās iezīmēs sākumu sarunai no gara uz garu. 

Jo vairāk jūs apvienosieties paklausībā Manam Likumam, jo tuvāk jūs būsiet pilnīgai garīgai kopībai. 

35 Kad šis posms Manas parādīšanās jūsu vidū būs beidzies, Es jums piešķiršu pārdomu, 

sagatavošanās un studiju laiku. Bet jūs neveiciet šīs mācības atsevišķi, bet vienmēr būsiet vienoti. 

Pirms jūs meklējat manas mācības savā atmiņā un pierakstos, jums ir jāsagatavojas un jāsavienojas ar 

savu Kungu caur lūgšanu. Tajā brīdī jūs saņemsiet Manu atbalstu, un tad, kad jūs sāksiet apgūt Manu 

Vārdu, Svētais Gars jums atklās katras nodarbības patieso saturu. Jo Es negribu, lai starp Maniem 

mācekļiem būtu atšķirīgas interpretācijas. 

36 Es gribu, lai visi aptvertu zināšanas par visu, kas Manā Darbā ir fundamentāls; lai izzustu 

fanātisms un elkdievība; lai jūsu vidū nebūtu māņticības; lai jūs atdotu Man visvienkāršāko pielūgsmi, bez 

rituāliem un liekām ceremonijām, lai praktizētu tikai Manu Patiesību. Tāpēc Es jums jau Savas mācības 

sākumā teicu, ka par katru soli, ko sperat garīgās pilnveidošanās virzienā, Es jūs atalgošu. 

37 Cilvēku vidū beidzas rituālu, altāru un baznīcu zvanu laiks. Elkdievība un reliģiskais fanātisms dos 

savas pēdējās dzīvības pazīmes. Pienāks cīņas un haosa laiks, par kuru Es jums pastāvīgi esmu paziņojis. 

Tad, kad pēc vētras visās dvēselēs būs atgriezies miers, cilvēki vairs necels man par godu karaļu pilis, un 

pūļus vairs nesauks kopā ar zvanu skaņām, un tie, kas jūtas vareni, nevaldīs pār ļaužu masām. Pienāks 

pazemības, brālības un garīguma laiks, kas cilvēcei nodrošinās garīgo dāvanu vienlīdzību. 

38 Turpini šķīstīties, Izraēla! Manas mācības jēga jums nav jālabo, jo tā ir perfekta. Vienmēr saskatiet 

manu darbu ārpus visa, ko darāt. Jūsu ārējais dievkalpojums, rituāli un tradīcijas nav tā sastāvdaļa. 

39 Mans Gars, kas ir visaptverošs, eksistē visā, ko Es esmu radījis, - gan garīgajā, gan materiālajā 

dabā. Mans Darbs ir klātesošs visā un apliecina Manu pilnību visos dzīves līmeņos. Mans dievišķais darbs 

aptver visu - no vislielākajām un vispilnīgākajām būtnēm, kas mīt pie Manas labās rokas, līdz tikko 

pamanāmai vismazākajai radībai, augam vai minerālam, atomam vai šūnai, kas dod formu visām radībām. 

Ar to Es jums vēlreiz norādīju uz visa, ko Es esmu radījis, pilnību - sākot ar materiālām būtnēm un beidzot 

ar gariem, kas jau ir sasnieguši pilnību. Tas ir mans darbs. 

40 Jūs esat mācekļi, kas jūtas mazi un vāji Manas universālās Klātbūtnes priekšā. Bet Es jums saku: 

maza un vāja ir tikai jūsu miesa, bet jūsu dvēsele būs stipra, un Es to izmantošu. Ja Tēvs šodien ir nācis pie 
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jums, lai dāvātu jums dāvanu, tad tas ir tāpēc, ka Viņš zina, ka jūs Viņu nepievilsiet, un Tēvs nekad 

nekļūdās. 

41 Viņš kā Skolotājs zina, kā no daudzajiem izvēlēties tos, kuriem ir jāveic grūts uzdevums. Patiesi 

Es jums saku: daudzi ir nākuši pie Manis, dzirdot Manu aicinājumu, lai uzklausītu Manu mācību, bet ļoti 

maz ir to, kas ir palikuši uzticīgi Man un pilda savu misiju. 

42 Cik daudzi no tiem, kurus Es esmu dāvājis, ir nodzēsuši savu ticības un mīlestības lukturi, 

novērsušies no Manis, nolieguši Mani un pat izsmējuši Manas izpausmes. Pašlaik es arī viņus aicinu iekšā 

glābšanas šķirstā, un viņiem vēl ir laiks, lai, veicot introspekciju un nožēlošanu, labotu savu grēku. Bet 

tikai caur uzticīgajiem, caur nelokāmajiem to sasniegs arī pārējie. Tie, kas ir attālinājušies no manas 

mācības, to ir darījuši sava vājuma dēļ, saskaroties ar pasaules kārdinājumiem un vilinājumiem. 

43 Mana pilnība piešķir viņiem vēl vienu laika posmu, un Es dodu viņiem Savu gaismu pašrefleksijai 

un pestīšanai. 

44 Sūtiet savu garīgo lūgšanu, bet ne par sevi un ne par savu, bet par visu cilvēci, kas cieš un noraida 

manu mīlošo glāstu. Bet jūs labāk spējat sajust šo mīlestību, un, pat ja savā ceļā sastapsieties ar lieliem 

pārbaudījumiem, jūs neiesiet bojā. Ir pārbaudījumi, ko jums sūta mana taisnība, bet lielāko daļu no tiem 

jūs paši radāt sev ar savām vājībām. Bet abos gadījumos mana mīlestība jūs stiprina un palīdz jums, lai jūs 

varētu sasniegt ceļa galu. 

45 Šobrīd apvienojieties ar savu Tēvu, vērojiet un lūdzieties par cilvēci. 

46 Es gribu, lai jūs būtu kā zvaigzne debess debesīs un no turienes sūtītu gaismas, mīlestības, 

piedošanas un žēlastības starus visām zemes tautām. Es svētīju jūs, mācekļi! 

47 Pat jūsu garīgā dvēsele nespēj aptvert ne savu spēku, ne brālīgo apskāvienu, ar kādu jūs esat 

apskāvuši cilvēci. Bet es to labi zinu, un tādēļ es jums saku, cilvēki, lai jūs vienmēr lūgtos šādā veidā, jo 

tas ir viens no jūsu gara augstākajiem uzdevumiem. Bet, ja jūsu lūpas nespēj sniegt mierinājumu un jūs 

nevarat sasniegt slimos ar savām rokām, lai "svaidītu" tos, lai jūsu lūgšana būtu kā spārni jūsu dvēselei, 

kas nes to uz visattālākajiem, lai nestu tiem Manu miera un mīlestības vēsti. 

Tāpat kā jūs esat vērojuši un lūguši par cilvēci, Es vērošu jūs, Es iedziļināšos jūsu sirdī, un, atklājot tās 

ciešanas, tās vajadzības, Es to mierināšu un atstāju tai dāvanu, un šī dāvana būs piepildījums tam, ko jūs 

šobrīd lūdzat Man. Bet jums jābūt pacietīgam. Neizmēģiniet Mani, nespiediet Mani. 

48 Jums nav nepieciešams Mani lūgt, bet Es jums to atļauju, jo jūs vēl esat mazi bērni un grūtības jūs 

nomāc. 

49 Pienāks laiks, kad jūs Man neko nelūgsiet, bet nāksiet pie Manis un sacīsiet: "Tēvs, darbojies manī 

pēc savas gribas!" 

50 Lai svētīta jūsu dzīve, jūsu ceļš un arī jūsu galds! 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 303 
1 Tauta: Tā kā šī Doktrinālā uzruna iezīmē Mana parādīšanās caur cilvēka intelektu pēdējā gada 

sākumu, Es jūs mudinu pakļaut sevi dziļai un skrupulozai pārbaudei sirdsapziņas gaismā, lai jūs spētu 

garīgi atbildēt, kad Es jums jautāšu: "Ko jūs esat sapratuši par Manu Darbu un kādi ir izšķirošie soļi, ko 

jūs esat spēruši šajā Ceļā?" Ja tad, lai gan esat koncentrējušies uz savas sirds dziļumiem, jums nav skaidra 

priekšstata par to, ko esat darījuši labi, kā arī par to, ko esat darījuši slikti, tad Manā Vārdā jūs atradīsiet 

pilnīgu spriedumu par saviem darbiem. 

2 Pirms spērāt pirmo soli pēdējā Manas izpausmes gadā, ir nepieciešams ar sirdsapziņas palīdzību 

izveidot līdzsvaru. Jo Es gribu, lai tās noslēgumā jūs Man piedāvātu paklausības, sapratnes un garīguma 

augļus kā savu pūliņu ražu un pateicību. 

3 Laika posms līdz 1950. gadam būs pilns ar notikumiem, kas satricinās pasauli. Visas jūsu dzīves 

jomas tiks satricinātas. Cilvēces garīgais dievkalpojums reliģijās tiks nomocīts, spēcīgās tautas tiks 

nomocītas, zinātne būs pārsteigta par lielajām zīmēm dabā, un cilvēka dzīve kopumā būs pilna ar faktiem 

un notikumiem, kurus cilvēki sauks par dīvainiem un neparastiem. 

4 Jūs zināt, ka tas viss notiks, lai atzīmētu pēdējo Mana parādīšanās gadu caur cilvēkiem redzamiem 

un taustāmiem notikumiem, jo cilvēki neuztvertu šī laika perioda beigu zīmes, ja Es viņiem tās dotu garīgi, 

viņu šaubu un materializācijas dēļ. 

5 Visi pārbaudījumi un notikumi, kas satricinās pasauli 1950. gadā, būs līdzība tam, kas notika 

Jeruzalemē Otrajā Laikā Jēzus nāves dienā pie krusta. 

6 Ja jūs patiešām sagatavosieties un pratīsiet vērot, kas notiek šogad, jūs apjautīsiet tumsu, tos 

tumšos spēkus, kas ienāk pasaulē - vētras, kas plosīs cilvēkus un institūcijas, un laiku, kad cilvēce garīgi 

sajutīs manu klātbūtni un intuitīvi ieraudzīs Trešā Laika gaismu. Kāds būs šis brīdis? Pēdējais manas 

manifestācijas brīdis - brīdis, kad tempļa priekškars garīgi saplēsīsies, kā tas bija Jeruzalemē, un cilvēce 

ieraudzīs manu gaismu un atzīs patiesību. 

7 Nebīstieties, tauta, jo mana žēlastība jūs apklās, un jūsu lūgšana un jūsu misijas izpilde būs kā 

bruņas, kas pasargā jūs nelaimēs. Nebaidieties palikt vieni, kad mans vārds beidzas jūsu vidū. Patiesi Es 

jums saku: neviena no Manām dāvanām, ar kurām Es esmu izrotājis jūsu būtību, netiks no jums atdalīta. 

Tas, kurš ir iemācījies vadīt ļaudis, turpinās vadīt sirdis. Tas, kurš ir saņēmis manu staru savā prātā, gūs 

lielu iedvesmu. Tas, kurš ir bijis garīgās pasaules instruments vai balss nesējs, arī turpmāk būs uztverams 

šai balsij. Un tas, kuram ir bijusi vārda, tulkošanas, dziedināšanas vai pravietošanas dāvana, redzēs, ka 

viņa dāvanu spēks pieaugs, ja viņš patiesi sagatavosies, apvelkot sevi ar garīgumu un ticību. 

8 Daudz gatavojieties, lai pēc manas aiziešanas jūs veidotu stipru tautu un spētu uzņemt ikvienu, kas 

jūs meklē, nejūtoties pārāk nezinoši vai pārāk nenozīmīgi pret zinātniekiem, pret tituliem, ko viņi nes, vai 

pret tiem, kas jūs pārbauda, jo uzskata, ka viņiem ir zināšanas par garīgo. 

9 Ja šie sapulču nami bija pilni Manas pasludināšanas laikā, tad Es gribu, lai pēc tam tie vairs nebūtu 

pietiekami. Jo tas norādīs, kad šai tautai ir īstais laiks iziet un izplatīties visā pasaulē. 

10 Es zinu, ka jūs savā sirdī Man sakāt: "Kungs, Tavs Vārds, pilns spēka, varenības, majestātiskuma 

un būtības, ir paveicis brīnumu, pievēršot ļaužu pūļus šai gaismai. Bet pēc tam - kas tad darīs brīnumu, 

piesaistot ļaužu pūļus un karavānas, kā Tu to esi darījis?" 

Mācekļi, kāpēc jūs esat mazticīgi cilvēki? Vai dāvanas, ko esmu jums uzticējis, nav drošas? Vai jūs 

neesat bijuši liecinieki brīnumiem, ko jūs esat darījuši caur viņiem? Patiesi, Es jums saku, ka nākamajos 

laikos jūs darīsiet vēl lielākus darbus, pietiekamus, lai notiktu brīnums, ar kuru jūs piepildīsiet Manus 

augstākos vienotības, paklausības un garīguma baušļus. 

11 Patiesi Es jums saku: brīžos, kad caur balss nesēju atskan Mans Vārds, dreb ne tikai šīs tautas 

dvēsele, bet visas būtnes, kurām arī garīgajā ielejā ir nepieciešama Dievišķā Gaisma. 

12 Viņus sasniedz nevis cilvēka vārda skaņa, bet gan manu vēstījumu nozīme un iedvesma. Jo mana 

balss ir universāla, un tās atbalsis sasniedz visas pasaules un mājas, kurās dzīvo Dieva bērns. 

13 Es sūtu Savas gaismas staru uz katru pasauli. Es jums esmu sūtījis šo gaismu cilvēku vārdu veidā, 

tāpat kā tā ar iedvesmas palīdzību sasniedz citas mājas. 



U 303 

139 

14 Šī dievišķā stara gaismā visi gari apvienosies, veidojot no tā debesu kāpnes, kas vedīs tos uz vienu 

un to pašu punktu - Garīgo Valstību, kas apsolīta jums visiem, kuri esat manas Dievišķības garīgās 

daļiņas. 

15 Vai varat iedomāties, kā priecāsies visas tās būtnes, kas ar jums bija saistītas uz zemes ar fiziskām 

saitēm un tagad dzīvo ārpus jūsu pasaules, kad uzzinās, ka viņu dzirdamo balsi dzird arī kāds uz zemes? 

Viņi nav aizgājuši no jums, nedz arī aizmirst jūs, nedz arī atturēties no kaut ko darīt tiem, kas palika uz īsu 

brīdi ilgāk zemes ielejā. Viņu glāsti un svētības ir pastāvīgi pār jums. 

16 Tur dzīvo tie, kas bija jūsu vecāki, bērni, brāļi un māsas, laulātie, draugi vai labvēļi. Garā viņi ir 

vienkārši jūsu brāļi un māsas, bet viņu mīlestība pret jums ir tāda pati vai pat lielāka, tāpat kā ir 

palielinājies viņu spēks jums palīdzēt un aizsargāt. 

17 Lūdzieties par viņiem, cilvēki, arī jūs nepārstājiet viņus mīlēt un atcerēties, jo jūsu piemiņa un jūsu 

lūgšanas ir salds mierinājums cīņā par viņiem. 

Nekad neiedomājieties, ka viņi ir apjukuši vai dzīvo tumsā, jo tas nozīmētu, ka jūs jūtaties spējīgi viņus 

tiesāt un piespriest viņiem sodu. Ja cilvēki šeit, uz zemes, mēdz būt tik nepilnīgi un netaisnīgi, spriežot par 

savu tuvinieku lietām, ko tas nozīmē, kad runa ir par tiesu kādai dvēselei? 

18 Es jums vēlreiz atkārtoju, ka tikai jums ir jāatbalsta viņus ar savu lūgšanu un labajiem darbiem 

pasaulē. 

19 Neizjūtiet vēlmi, lai tās izpaužas jūsu dzīvē jebkādā materiālā veidā - vai tās pārņemtu smadzenes, 

vai jebkādā citā veidā, jo tad jūs noliegtu to garīgumu, ko Es esmu jums mācījis. Nenoteiciet arī konkrētu 

gadadienu, kad tos izsaukt. Atcerieties, ka garīgais dzīvo ārpus zemes laika, un tāpēc jebkurš brīdis var būt 

piemērots, lai jūs varētu pie tiem pietuvoties caur garīgu lūgšanu. 

20 Cik daudzas no tām būtnēm, kuras jūs bieži esat iztēlojušies kā cietušas apjukumu, ir tieši tās, kas 

ir centušās jūs tuvināt tam gaismas ceļam, kuru tās pašas nespēja atrast, atrodoties uz zemes! Neizlieciet 

par viņiem asaras un noteikti neskumstiet par to, ka viņi aizgājuši garīgajā ielejā. Viņi īsti nemira, viņi 

tikai aizgāja īsu brīdi pirms brīža, kad jums būs jāaiziet. Bet tieši tā bija Manis lemts, lai viņi sagatavotu 

jums ceļu. Vai man tiešām jums jāsaka, ka jums nav nekāda darīšana kapsētās un ka asaras, ko izlejat pār 

kapiem, ir nezināšanas, materializēšanās un melu asaras? 

21 To, par kuriem jūs raudat, dvēsele ir dzīva. Bet jūs uzstājat uz to, ka viņi ir miruši ķermenī, kas 

pazudis zemē. Jūs uzskatāt viņus par pazudušiem, bet viņi gaida jūs mīlestības pilni, lai sniegtu jums 

liecību par patiesību un dzīvību. Jūs uzskatāt, ka viņi ir attālināti vai nejūtīgi un vienaldzīgi pret jūsu 

cīņām un ciešanām. Bet jūs nezināt, cik daudz laukakmeņu viņi novērš no jūsu ceļa un no cik daudzām 

briesmām viņi jūs pasargā. 

22 Neziņa liek jums būt netaisnīgiem un pat nežēlīgiem pret sevi un citiem, lai gan man jums jāsaka: 

Kurš var būt nezinošs pēc tam, kad ir dzirdējis kādu no Manām mācību runām? 

23 Mans Vārds ir gaismas stars, kam jūs visus jāaptver, lai jūs paliktu vienoti Manas mīlestības ugunī. 

Ja, to dzirdējuši, jūs tam ticēsiet un sekosiet, tad jūs visi, kas Mani mīlat un slavējat, no šī brīža paliksiet 

vienoti. 

24 Mana Gara gaisma jums ir atklājusi visas dāvanas, kas ir apslēptas jūsu būtības kodolā, - visu to, 

ko jūs esat nesuši sev līdzi no savas izcelsmes, paši to neapzinoties. Es jums esmu licis zināt, ka tagad ir 

pienācis laiks jums patiesi iepazīt sevi, satikt sevi un iepazīt savu mantojumu, lai jūs varētu būt liela gara 

cilvēki. 

25 Laiku pa laikam esmu jums devis atklāsmes. Vispirms tas bija likums, vēlāk mana mācība, 

visbeidzot - pilnīga jūsu garīgās misijas apzināšanās. 

26 Jūs sakāt, ka esmu bijusi ar vīriešiem trīs reizes, bet tā ir taisnība, ka es vienmēr esmu bijusi. Tas 

Tēvs, kurš Pirmajā Laikā atklāja cilvēcei Savu Taisnības Likumu; kurš Otrajā Laikā Savu "Vārdu" 

padarīja par cilvēku Jēzū, Savā Dēlā; un kurš tagad dara Sevi garīgi zināmu pasaulei, visos laikmetos ir 

devis jums šo dievišķo līdzību, kuras nozīme runā jums par jūsu garīgo attīstību un ļauj jums zināt, ka Tas, 

kurš ir runājis ar jums visos laikos, ir bijis viens Dievs, viens Gars un viens Tēvs. 

27 Kad Es jums teicu atteikties no baudām, jūs nepareizi interpretējāt Manu Vārdu un galu galā 

domājāt, ka Man ir patīkamāk redzēt, ka jūs ciešat, nevis priecājaties. Tā kā Es esmu tavs Tēvs, kā tu vari 

domāt, ka Es labprātāk redzu tevi raudošu, nevis smaidošu? Kad Es jums teicu atteikties no baudām, es 
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domāju tikai tās, kas bojā dvēseli vai kaitē jūsu ķermenim. Bet es saku, ka jums ir jāsaņem garam un sirdij 

labdarības gandarījums, kas ir jūsu spēkos. 

28 Izmēģinājums, ko ietver cilvēka dzīve, ir tik smags, ka ir nepieciešams to saldināt ar visiem tiem 

garīgajiem un miesīgajiem priekiem, kas padara viņa krusta nastu mīļāku un vieglāku. 

29 Es svētīju visus tos, kuri mājas siltumā atrod vislabāko savas eksistences prieku un kuri cenšas, lai 

viņu vecāku mīlestība pret bērniem, bērnu mīlestība pret vecākiem, brāļu un māsu mīlestība vienam pret 

otru kļūtu par kalpošanu Dievam. Jo šī vienotība, harmonija un miers ir līdzīgi harmonijai, kāda pastāv 

starp Visuma Tēvu un Viņa garīgo ģimeni. 

30 Šajās mājās spīd dvēseles gaisma, mājo manas valstības miers, un, kad rodas ciešanas, tās ir 

vieglāk panesamas, un pārbaudījumu brīži nav tik rūgti. Vēl nopelniem bagātāki ir tie, kas meklē 

gandarījumu, dodot to citiem, un priecājas par savu tuvinieku veselīgo prieku. Tie ir prieka apustuļi, un 

viņi pilda lielu misiju. 

31 Patiesi es jums saku: ja jūs zinātu, kā meklēt gandarījuma un prieka mirkļus un kā saglabāt iekšējā 

miera stundas, jums tās būtu visas jūsu zemes dzīves dienas. Bet, lai to panāktu, vispirms ir jāpaaugstina 

jūsu dvēsele, jūtas un domāšana par dzīvi. 

32 Šis vēstījums, ko Es jums sūtu caur Savu Vārdu, ir piepildīts ar gaismu, kas izgaismos jūsu ceļu un 

dos jūsu būtnei augšupejošu attīstību, kas iemācīs jums dzīvot mierā un veselīgi baudīt visu, ar ko Es esmu 

svētījis jūsu eksistenci. Šai cilvēcei vēl ir daudz jācīnās, lai cīnītos ar sāpju ēnām un pārvarētu savu 

tieksmi pēc viltus baudām un viltus apmierinājumiem. Tai būs jācīnās pret reliģisko fanātismu, kas neļauj 

atzīt patiesību; tai būs jācīnās pret fatālismu, kas liek ticēt, ka viss ir vērsts uz galīgo iznīcību, no kuras 

neviens nevar izglābties, un tai būs jācīnās pret materiālismu, kas liek meklēt tikai pārejošas baudas - 

jutekliskas baudas, kas iegrūž dvēseli netikumu, sāpju, izmisuma un tumsas bezdibenī. 

33 Es dodu jums savu gaismu, lai jūs varētu pamest ēnas un uz šīs planētas, kuru esat pārvērtuši par 

asaru ieleju, beidzot atklāt patiesos dvēseles un sirds priekus, līdzās kuriem visi citi prieki ir mazi un 

nenozīmīgi. 

34 Šobrīd es jums dodu jauno mācību, kas ir domāta visiem cilvēkiem. Ne visi ir lūguši, gaidot Manu 

atnākšanu, bet sāpes ir turējušas viņus nomodā un sagatavojušas viņus Mani uzņemt. 

Pasaulei ir pieredze, ko "Israēla tauta" tai novēlēja kopš Otrā laikmeta, lai neviens nevarētu neuzticēties 

Dievišķajai Taisnībai. Vai jūs nezināt, ka pravietošanas, dievišķās zinātnes un garīgā spēka dāvanas tika 

dotas garīgi nabadzīgajiem, kuri ilgojās pēc Tā Kunga atnākšanas, lai saņemtu no Viņa cerības un atziņas 

gaismu? 

Ja jūs Man jautāsiet, kur atrodas šīs dvēseles, Es jums atbildēšu, ka tās dzīvo dzīves pasaulēs, kur viss, 

kas ir liels uz šīs zemes planētas, viņu acīs ir tikai zemes putekļi. 

Bet, ja jūs Man jautājat, kas notika ar tiem, kas neko nepieņēma no Manas Valstības, jo Mans Vārds un 

Mani apsolījumi viņiem šķita nabadzīgi, tad Es jums saku, ka viņi pieder tiem, kas inkarnējas un 

reinkarnējas līdz laiku beigām, jo tie vēlējās zeltu, pasauli, miesu un varu. Un tāpēc, taisnīgi un par garīgu 

atlīdzību, viņiem tika dota pasaule ar tās niecīgajām bagātībām un viltus varu. 

35 Tos uz kādu laiku ir skāris dievišķais taisnīgums, taču viņi nav izslēgti no pestīšanas ceļa, kas ved 

uz patiesības valstību. Tādēļ tagad, kad Es jums bagātīgi sūtīšu Savu Gara gaismu, Es centīgi meklēšu 

viņus, lai pajautātu, vai viņiem atvēlētais pārbaudes laiks ir pietiekams, un liktu viņiem saprast, ka tagad ir 

Trešais Laiks - tieši tas laiks, kurā beidzas tie laiki, par kuriem Es runāju, kad runāju par jūdu tautas 

tiesāšanu. 

36 Jums visiem ir tikšanās ar Mani, un jums visiem būs jāapvienojas, lai Mani dzirdētu, jo jums 

visiem Mani vajag dzirdēt. 

37 Viss tiks likts uz maniem taisnības svariem, uz kuriem tiks svērti visi darbi, kas vēl nav tiesāti. 

Mana klātbūtne un mana vara būs jūtama kā nekad agrāk. Jo pēc haosa viss atgriezīsies savā gultnē. 

38 Uzmanieties un nepārtraukti lūdzieties, lai jūs netiktu pārsteigti, tauta! Bet patiesi Es jums saku: ja 

jūs vērosiet un lūgsieties par pasauli, jums būs neredzams apmetnis, kas jūs pasargās, jo jūs spēsiet mīlēt 

savus līdzcilvēkus un izjust viņu sāpes kā savas. 

39 Es atkārtoju, ka darīšu savu klātbūtni, savu spēku un savu taisnīgumu taustāmu. Ja Es esmu ļāvis 

cilvēkam viņa izvirtības dēļ profanēt visu, kas dzīvē ir svēts, tad Es noteikšu robežu viņa izvirtībai. Ja 

esmu ļāvis viņam klīst pa brīvas gribas ceļu, es viņam pierādīšu, ka visam ir robežas. Ja Es esmu ļāvis 
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viņam pārmērīgi apmierināt savas varas un varenības alkas pasaulē, Es apstādināšu viņu viņa ceļā, lai viņš 

varētu izvērtēt savu darbu pēc sirdsapziņas, lai viņš varētu atbildēt uz Maniem jautājumiem. 

40 Es esmu ļāvis sāpēm, iznīcībai un nāvei izpausties jūsu dzīvēs, lai to augļi, kas ir tik rūgti, liktu 

jums saprast, kādu koku jūs esat audzējuši. Bet es gādāšu arī par to, lai sāpes izkliedētos, dvēsele atgūtos 

un nāktu pie prāta, jo no tās izskanēs mīlestības himna. Ir teikts un arī pierakstīts, ka pienāks diena, kad 

cilvēki būs ietērpuši savas dvēseles paaugstinājuma baltajā tērpā. 

41 Tad visi tiks glābti, visiem tiks piedots, visi tiks mierināti. Kur tad ir nāve, kur ir mūžīgais 

nolādējums un uguns bez gala? 

42 Es neesmu radījis ne nāvi, ne elli. Jo, kad mans gars radīja radīšanas jēdzienu, es jutu tikai 

mīlestību, un no manas dzemdes radās tikai dzīvība. Ja nāve un elle pastāvētu, tad tiem būtu jābūt cilvēku 

darbiem, jo tie ir pārejoši, un jūs jau zināt, ka nekas cilvēcīgs nav mūžīgs. 

43 Šeit ir jūsu Skolotājs, izredzētā tauta, kas jums no jauna rāda ceļu. Es daru jūs par drosmīgiem 

kareivjiem, kas zina, kā cīnīties un aizstāvēt manu lietu. 

44 Vienoti ar manu mīlestību, jūs dosieties pa zemes virsmu un dāvāsiet dzīvību "mirušajiem", ar 

mana Svētā Gara gaismu rādot šo ceļu tiem, kas ir apmaldījušies - tiem, kas ir kļuvuši par cilvēces 

iznīcinātājiem. Šo mūžīgās dzīvības maizi, šo "pienu un medu", ar ko esat sevi barojuši, jūs nesīsiet visur. 

45 Jūs esat Mana izredzētā tauta, kuru Es neatšķiru pēc ādas krāsas vai rases. Es jūs visus esmu 

aicinājis iepazīt savu patieso Dievu, lai jūs neiespaidotu pasaules apjukums. Jūs esat Mani izredzētie, 

kuriem Es esmu atstājis mantojumu, kuros Es esmu ielicis Savas dāvanas un kuriem Es esmu atstājis 

nenovērtējamas vērtības dārgakmeni, lai cilvēce jūs varētu pazīt. 

46 Es esmu attīrījis un sagatavojis jūsu garīgās acis, lai jūs varētu ieiet aizsaulē, ieraudzīt manu 

Klātbūtni un liecināt par to ļaudīm. Es jums esmu uzticējis savu gudrību, grāmatu, kas rakstīta ar zelta 

burtiem, lai jūs nekad nenokristu no ceļa un vadītu cilvēci pa to. 

47 Es jūs esmu pārvērtis par saviem praviešiem, lai jūs liecinātu par to, ko Tēvs jums rāda nākamajā 

dzīvē, lai jūs sagatavotu nākamās paaudzes. 

48 Šajā Trešajā Laikā Skolotājs jūs ir aicinājis un aicinājis pie sava galda. Daži ir nākuši materiālā 

ķermenī, citi kā garīgas būtnes, bet jūs visi esat baudījuši dzīves nektāru. 

49 Jūs dzirdat Manu vārdu un sakāt: "Kungs nāk no debesu augstumiem". Uz to es jums atbildu: Ja ar 

"debesu augstumiem" jūs domājat tīros, perfektos, mūžīgos un gudros, tad jums ir taisnība. Bet, ja ar 

"debesu augstumiem" jūs domājat materiālo vietu, kas atrodas virs jums bezgalībā, jūs kļūdāties. Jo es 

esmu visā un visur, es esmu visur klātesošs, un mans Gars piepilda un aptver visu. 

50 Kad jūs sakāt, ka Es "nolaižos", jūs sakāt pareizi, jo Es nolaižos no pilnības uz nepilnību, kad Es 

jums sevi atklāju. Jo Es cilvēciskos un pat materializēju Sevi, lai padarītu Sevi taustāmu jums, kas esat 

cilvēki. 

51 Šeit klātesošie, kas tagad dzird manu Vārdu, drīz sapratīs, ko Es jums tagad mācu, un būs gatavi 

nodot manu vēsti pārējiem. 

52 Šobrīd Es šeit uzņemu šos ļaužu pūļus cilvēces vārdā, un, runājot par cilvēci, Es runāju ne tikai par 

pašreizējiem cilvēkiem, bet arī par visām paaudzēm, kas apdzīvojušas zemi sešu garīgo periodu laikā. 

Vēstījumi, ko Es jums esmu nesis šajos sešos laikos, ir tieši tas, ko Es esmu simbolizējis ar nosaukumu 

"zīmogi", no kuriem viens, kā jūs jau zināt, vēl ir jāatbrīvo, lai tas varētu jums atklāt visu pārējo nozīmi 

vai jēgu - dvēseles dzīves, attīstības un pilnveidošanās augsto nozīmību. 

53 Kā gudrības avotu, kā neizsmeļamu zināšanu avotu Es cilvēcei novēlēšu šī Vārda mantojumu, kurā 

tā atradīs augstāko baudījumu no Dievišķā, Garīgā un Mūžīgā. 

54 Sēkla jau ir sākusi izplatīties pa zemi. Bet, kad sēkla būs sadīgusi, Es sūtīšu ūdeni, kas padarīs gara 

laukus auglīgus. Tad jūs redzēsiet, kā cilvēces sirdīs uzplauks garīgums. 

55 Šodien jaunpienācēju skaits ir neliels, bet mācekļu skaits ir vēl mazāks. Bet tie vairosies un 

izplatīsies pa visām zemes vietām un zemēm, liecinot, ka cilvēkam ir pienācis laiks, kas tiek saukts par 

"sesto zīmogu", jo tas ir cilvēka sestais garīgais posms uz zemes, un kas tiek saukts arī par "Trešo laiku", 

jo tā ir Mana Gara trešā saziņa ar cilvēka Garu - laiks, kad Elija jūs ir savedis kopā no dažādiem ceļiem. 

Es esmu jūs no jauna sūtījis šajā pasaulē, lai jūs varētu pilnveidot sevi, pildot savu grūto misiju. Mana 

pamācība sagatavo jūs, lai jūs varētu sevi garīgi pilnveidot. 
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56 Es runāju ar jums arī kā draugs, lai jūs vairs nejustos vientuļi šīs pasaules pārbaudījumos, lai jūsu 

sirdīs būtu ticība un paļāvība uz savu Dievu, kurš dara Sevi zināmu un runā uz jums caur cilvēka 

saprašanas spējām. 

Ja jūs neesat Mani sajutuši, tas ir tāpēc, ka neesat sagatavojušies. Bet, ja jūs sagatavosiet savas sirdis un 

pacelsiet savas dvēseles uz Mani, jūs Mani sajutīsiet un redzēsiet ar sava gara acīm. 

57 Es esmu runājis ar jums šajā laikā, lai atgādinātu jums par Bauslību un lai jūs to pildītu. Es esmu 

ļāvis gara pasaulei dzīvot kopā ar jums, lai tā varētu jums dot padomus, palīdzēt un aizsargāt jūs. Šie gari 

cīnās un darbojas ar Tēva mīlestību savā garā. 

58 Vārds, ko Es jums nesu, ir vienkāršs un skaidrs, lai jūs visi Mani saprastu, lai jūs visus apgaismotu 

Mana Svētā Gara gaisma. Es gribu, lai tad, kad jūs vairs nedzirdēsiet Mani caur šiem saprašanas orgāniem, 

jūs būtu gatavi kā Mani mācekļi iet tālāk un liecināt par Manu Klātbūtni ar saviem vārdiem un labiem 

piemēriem. 

59 Cilvēki nāks pie jums, lai jautātu, kāda ir mācība, kāds ir garīgais ēdiens, ko jūsu Skolotājs jums 

uzticējis cilvēcei. Bet jūs viņiem parādīsiet nozīmi un mīlestību, kas ir manā Vārdā. 

60 Patiesība vienmēr uzvarēs. Es jums dodu patiesības vārdus, lai jūs ar tiem varētu nosusināt savu 

līdzcilvēku asaras. 

Šajā laikā, kad jums ir ticības apliecināšanas brīvība, neļaujiet sevi pakļaut meliem. Pašlaik Es jūs no 

jauna mācu caur Savu mīlestību, un Manā rokā jūs neatradīsiet pātagu, ar ko jūs piespiest ticēt Man. Jo, ja 

tas tā būtu, tad Es vairs nebūtu jūsu Tēvs un jūsu Dievs. 

61 Meklējiet manu dievišķo godību, pamāciet sev piedot. Es esmu jums uzticējis dāvanas, lai jūs tās 

labi izmantotu un kļūtu par maniem labajiem mācekļiem, kas sniedz norādījumus cilvēcei. Elija un mana 

garīgā pasaule ir ar jums, lai jūsu krusts jums nebūtu pārāk smags. 

62 Svētīgi tie labas ticības cilvēki, kas atver savas sirdis šai vēstij, un svētīgi tie labas gribas cilvēki, 

kas seko manai mācībai, jo viņi būs gaismas un miera bērni. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 304 
1 Svētīgi tie, kas nāk pie Manis, jo viņi ir atraduši ceļu. Svētīgi tie, kas meklē vadību caur Manu 

Vārdu. Es esmu ceļš, un jūs esat tie, kas pa to staigās un sasniegs kalna virsotni pa šo ceļu. No šī augstuma 

jūs neredzēsiet visu, ko jūsu dvēsele ir pārvarējusi savas attīstības laikā. 

2 Katrs šķērslis vai laukakmens, ar ko sastapsieties, būs pārbaudījums, kuru izturējis jūs iegūsiet 

nopelnus. 

3 Kurš var apgalvot, ka viņš ir sapratis dabas noslēpumus, ka viņš ir iedziļinājies tajā, kas nav ne 

redzams, ne dzirdams, - ka viņš ir iedziļinājies dievišķajā arkānā un zina tā padomus? Kurš ir spējis iepazīt 

sevi tā, ka spēj saskaņot savu rīcību ar savu garīgo un materiālo dabu? 

4 Jūs joprojām esat vāji radījumi, kas klīst bezmērķīgi. Jo, lai gan zināšanas, kas jums ir, ir 

sagatavojušas jūs kalpošanai cilvēcei, jūs neesat attīstījuši savas garīgās dāvanas un joprojām neesat garīgi 

attīstījušies, lai dzīvotu harmonijā ar Mani un ar sevi. Ja jūs nevarat pazīt sevi, jūs nevarēsiet pazīt  citus un 

nevarēsiet viņus nevainojami vadīt. Kā jūs kļūsiet par cilvēku vadītājiem, ja vispirms neesat iemācījušies 

virzīt savus soļus pa patiesības ceļu? 

5 Kad Es ar jums šādi runāju, Israēla tauta, tas nav tāpēc, ka Skolotājs nicina jūsu darbu Manā 

Darbā. Tas tiek darīts, lai jūs saprastu, ka jūsu soļiem ceļā uz garīgumu nav robežu, ka ar katru soli uz 

priekšu jūs iegūsiet vairāk gaismas, lai saprastu Mana Darba varenību. 

6 Es esmu apveltījis cilvēku ar inteliģenci, kas ļauj viņam pētīt dabas sastāvu un tās izpausmes, un 

Es esmu ļāvis viņam apcerēt daļu Visuma un sajust Garīgās Dzīves izpausmes. Jo Mana Mācība 

neapstādina dvēseles, ne arī kavē cilvēka attīstību - gluži otrādi, tā atbrīvo un apgaismo cilvēku, lai viņš 

pētītu, pārdomātu, jautātu un censtos. Taču tas, ko cilvēks uzskata par savu intelektuālo pētījumu augstāko 

punktu, ir tikai sākums! 

7 Viss ir sagatavots dvēseles evolūcijai. Sagatavojieties, lai jūs varētu mācīt rītdienas cilvēcei 

savienoties ar Mani no gara uz garu. 

Mūsdienās pasaule ir apjukusi dažādu pasaules uzskatu dēļ, un mana Svētā Gara gaisma ir tā, kas var 

tos apgaismot, lai, saņemot manu iedvesmu, viņi varētu atklāt tīros ideālus, kas var tos garīgi pilnveidot, 

lai dzīvotu mierā. 

8 Mana garīgā mācība vieno cilvēkus patiesā garīgo vērtību izpratnē un izpratnē. Es esmu vienotības 

centrs, iedvesmas avots viņu garīgajai attīstībai. 

9 Jums jānāk pie Manis ar savām ciešanām, priekiem un problēmām. Sāpju vietā Es jums dāvāju 

prieku justies cēlam un Manis cienīgam - iespēju atbrīvoties no saviem pārkāpumiem. 

10 Katru cilvēku šķīstīs mana Svētā Gara gaisma, kas iedvesmos viņu mīlēt savus līdzcilvēkus. Šādā 

veidā pasaulē nostiprināsies miers, un visi apvienosies vienā spēkā, darbībā un garā, un tas, ko neviena 

reliģija nav sasniegusi, sasniegs Dieva iedvesmu, ko cilvēki būs saņēmuši. Tāpēc šajā Trešajā Laikā Es 

dodu visiem vienādas iespējas Mani sasniegt. Mana garīgā mācība nedod iemeslu atšķirībām. 

11 Ja šobrīd jūsu ausis Mani nedzird, cilvēce, un jūsu acis klāj tumšs pārsējs, tomēr pienāks diena, 

kad jūs ieraudzīsiet Svētā Gara gaismu un dzirdēsiet Manu Vārdu kā dievišķu mūziku. 

12 Izraēlā, atzīstiet, ka visi jūsu līdzcilvēki ir pelnījuši žēlastības dāvanas, ko esat saņēmuši. 

Izsniedziet roku tam, kuru redzat traucētu, jo jūs zināt, ka jums visiem ir jāsasniedz viens un tas pats 

mērķis. 

Es jums esmu devis iespēju dzirdēt Manu Vārdu caur cilvēka intelektu. Bet daudzi jūsu līdzcilvēki 

noliegs šīs manifestācijas patiesumu un noliegs arī to, ka Es jums atkal esmu bruģējis ceļu šajā laikā, ka Es 

izlieju Savu Žēlastību jūsu vidū un ka Mans Visuma Stariņš balstās uz balss nesēja, ko sagatavojusi Mana 

Dievišķā Žēlastība. Viņi nespēs saprast, kā Mana Dievišķība var izpausties ar nepilnīgas būtnes 

starpniecību, caur kuras intelektu Es jums sevi atklāju. Tā vietā viņi turpinās meklēt Mani savos senajos 

rituālos un reliģisko kopienu rituālos un formās, kas tiem ir saprotamas. 

Vai Dievam, kas ir visvarens, ir grūti darīt Sevi zināmu ar cilvēka intelekta palīdzību? Vai jūs vēlaties 

izjust ticību Man tikai caur attēliem un rituāliem pielūgsmes aktiem? 

13 Ja jūs ticat Man kā Visvarenajam, kā Radītājam, kā Universālajai Autoritātei, kas ietekmē visu, - ja 

jūs ticat, ka Es esmu visā Savā radībā, tad jūs nevarat šaubīties, ka Es esmu sagatavojis Savu izredzēto 

prātus, lai ar viņu starpniecību atklātu Sevi. 
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14 Es izpaužos gaisā, ko jūs elpojat, kosmosa bezgalībā, kurā eksistē pasaules, saulē, kas sūta savus 

starus uz jūsu planētu, - tajā, kas jums ir redzams un neredzams. 

15 Izredzētā tauta, nepietuvojieties ar nosodījumu vai kritiku pret citiem. Izstiepiet savu roku un 

satveriet to savu līdzcilvēku roku, kuri meklē Mani dažādos veidos. Runājiet ar viņiem, lai viņi varētu 

saņemt zināšanas, kas jums ir. Taču labprāt ieklausieties viņu pārdomās, lai arī jūs varētu saņemt 

norādījumus. Jo nevienam nepietiek pašam ar sevi, jums visiem ir vajadzīga Mana un jūsu tuvākā gudrība. 

16 Kā spirituālistiem jums ir jāveido mīlestības pilnas attiecības ar saviem kaimiņiem neatkarīgi no tā, 

kādai reliģiskai kopienai viņi pieder. Tā jūs apliecināsiet, ka Es jūs esmu sagatavojis. Tad jūsu cēlie darbi 

sasniegs visas sirdis, un jūs sapratīs visi, kas par tiem domās bez savtīguma. 

17 Mana tauta, spirituālismam nav nozīmīgu formu, tam nav vajadzīgas šīs izpausmes, šie rituāli. 

Kamēr jūsu darbībā izpaužas nesaprotamas, noslēpumainas lietas, jūs nevarat būt īsti spirituālisti. Ārējais 

dizains, izteiksme, forma, objekti, kas jums bija vajadzīgi, lai radītu iespaidu, ir noņemti. Jo manā Vārdā ir 

pietiekami daudz spēka, lai jūs Mani atpazītu un paceltos līdz pilnībai. 

18 Pēc 1950. gada īsts garīgais cilvēks būs sapratis norādījumus, ko Es jums esmu devis, un praktizēs 

tos ar vienīgo mērķi - nodot Manu žēlastību tur, kur tā ir vajadzīga. 

19 Rīt cilvēki spēs labāk saprast šo vārdu, ko līdz šim ir dzirdējuši tikai nedaudzi, un tas kļūs plaši 

saprotams. 

20 Nav svarīgi, ka tad, kad beigsies 1950. gads, visi nebūs sapratuši manu vārdu. Ar nedaudzajām 

sēklām, kas paliks, pietiks, lai augļi nogatavotos nākotnē. 

21 Mīļotie mācekļi, jūs esat kā zvaigzne, jūs esat kā bāka jūras bezgalībā. Centieties saglabāt savu 

tērpu, šķīstīt savu sirdi un pārvērst to par svētnīcu, kur sestā svečtura lāpa apgaismo katru dvēseli gan 

dienā, gan naktī. 

22 Esiet man līdzīgi - pazemīgi un lēnprātīgi. Mīliet cits citu, piedodiet cits citam. Esi kā kristāldzidra 

ūdens upe. Nesiet rokās vienu augli. Vienas grāmatas mācību pasniedziet kā glābšanas laivu cilvēcei. 

23 Nāciet pie Manis, Es jūs gaidu. Kas lūdz, tam tiks dots, kas meklē, tas atradīs, un, kas klauvē pie 

šīm durvīm, tam durvis tiks atvērtas. Es jūs apstrādāšu kā laukakmeņus ar sava Vārda kaltu un aplaistīšu 

jūs Svētā Gara gaismā. 

24 Mīļie mācekļi! Atgriezieties no pasaules kārdinājumiem, jo Es esmu jūs sagatavojis, lai rīt jūs būtu 

līdzīgi savam Skolotājam. 

25 Pēdējā dienā, kad Es parādīšos jūsu vidū caur cilvēka intelektu, pat "akmeņi" raudās. Bet Es liku 

ikvienam sajust Mana miera skūpstu, Es piespiežu ikvienu pie Savas krūts. Un pēc tam, kad Es jūs redzēšu 

gatavus, Es jums no "mākoņa" sacīšu: šeit ir tuksnesis, šķērsojiet to un nesiet pasaulei to, ko Es jums esmu 

devis. 

26 Ak, mācekļi! Es runāju ar jums par rītdienu un iedrošinu jūs, lai jūs ne raudātu no sāpēm Manas 

aiziešanas brīdī. Jo es negribu, lai pēc tam jūs būtu skumji - es vēlos redzēt jūs pamācošus, pārpildītus ar 

kristāldzidrajiem avota ūdeņiem un nesošus bagātīgus augļus cilvēcei. 

27 Lieciniet kā Mani pravieši, pasludiniet, ka Es esmu jūsos kā Svētais Gars. 

Jūs vairs nedzirdēsiet Mani caur balss nesējiem, bet garīgi jūs turpināsiet mūžīgi saņemt Manu mācību. 

Kad jūs sevi garīgi apveltīsiet, jūs būsiet svētlaimes pilni, jo jūs sajutīsiet Mani, jūs saņemsiet iedvesmu un 

visos pārbaudījumos pieredzēsiet, ka Es esmu ar jums. Jūs dzirdēsiet Manu balsi no gara uz garu, kas 

iedrošinās jūs doties uz priekšu jūsu cīņā, un jūs jutīsieties stiprināti, jo Es būšu kopā ar visiem Saviem 

bērniem. 

28 Šodien Es atklājos jūsu vidū kā Tēvs, kā Dēls un kā Svētais Gars, un Es esmu ar jums būtībā, 

klātbūtnē un spēkā. 

29 Nāciet, jūs, ļaudis, kas piederat pie Manas tautas Izraēla. Nāciet pie Manis, jūs, sievietes, kas esat 

mātes uz zemes kā Marija. Nāciet pie Manis, jūs, jaunavas, jūs, jaunieši, jūs, bērni, un jūs, pieaugušie, jo 

Es jūs pieņemu un dodu jums Savu miera skūpstu. 

30 Ļaujiet savai dvēselei nākt pie Manis, jo Es esmu Tas, kas var dot tai to, kas tai vajadzīgs. Es esmu 

Dāvinātājs, kas izlej Savu žēlastību pār inkarnētām un neinkarnētām dvēselēm. 

31 Izraēla izredzētā tauta, jūs vairs neesat mazi bērni, jo esat arvien vairāk un vairāk attīstījušies šajā 

garīgajā ceļā un dažādu reinkarnāciju laikā esat ieguvuši daudz zināšanu. Tagad, šajā Trešajā Laikā, jūs 
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esat Dievišķā Skolotāja mācekļi, kas dienu no dienas apgūst Manis dotās mācības, lai jūs kļūtu lieli garā, 

cilvēcei nezināmā pazinēji. 

"Izraēla" būs liela nākamajos laikos, pateicoties tās zināšanām, pateicoties tās realizācijai par manu 

Darbu, pateicoties tās vienotībai, pateicoties tās cīņai, pateicoties tās paklausībai, pateicoties tās mīlestībai 

pret manu Dievišķību un līdzcilvēkiem. Jo, ja maniem ļaudīm nebūs šī garīguma, pasaule uzskatīs manu 

Darbu tikai par vēl vienu mācību uz zemes. 

32 Tas viss notiks, ja mana tauta nesagatavosies, ja tā Mani nesapratīs, ja tā sevi garīgi nepadziļinās. 

Tādēļ Es jums saku: tagad ir laiks atjaunoties un garīgi pacelties, praktizējot Manu mācību. 

33 Bet Es neesmu nācis velti šajā Trešajā Laikā, lai darītu Sevi zināmu ar Savu Svētā Gara gaismu. Jo 

jūs esat pirmie, kurus Es esmu šķīstījis un atbrīvojis no traipiem, kurus Es esmu stiprinājis un mācījis, lai 

jūs būtu sagatavoti savas grūtās misijas izpildei un lai jūs celtos kā apustuļi, kā vecākie brāļi un māsas 

cilvēcei, lai jūs būtu cilvēcei kā zvaigznes debess debesīs, un tādā veidā jūsu līdzcilvēki varētu uzzināt, kā 

piepildās pravietojumi, kas doti caur Mani un iepriekšējo laiku vēstnešiem. 

"Israēl", tu kļūsi derīgs starp cilvēkiem, starp tautām, lai arī tās varētu baroties ar mūžīgās dzīvības 

maizi. 

34 Es daru jūs par atvērtu grāmatu, kas satur pravietojumus, manas mācības, dievišķo atklāsmi un 

liecību par manu Klātbūtni. Šī grāmata atvērs durvis tiem, kas meklē šīs zināšanas. Jūs atbildēsiet uz 

daudziem jautājumiem ar gaismu un patiesību. Jūs nebūsiet pretenzijas, jūs aizstāvēsiet manu darbu un 

neļausiet pasaulei to profanēt. 

35 Šī instrukcija nav paredzēta tikai jums. Jo, tiklīdz jūs būsiet sagatavojušies pēc sava Skolotāja 

parauga, jūs dosieties liecināt par Mani ar saviem vārdiem un darbiem. Es iepazīstināšu jūs ar filozofiem, 

zinātniekiem, kuri uzskatīja sevi par dižiem savās zināšanās. Bet jūs nebaidieties no viņiem viņu zinātnes 

dēļ, jo tie ir ļoti mazi salīdzinājumā ar Manu gudrību. 

36 Kamēr cilvēku prāti nebūs atbrīvoti no tumsas, kas tajos mīt, viņi nespēs Mani saprast, nespēs 

atpazīt Manus vēstnešus, Manus apustuļus un tos, kas nākotnē parādīsies kā Skolotāji. 

37 Domājiet, Israēla tauta, un atbrīvojieties no visa fanātisma, no visas materiālisma iedomības, lai jūs 

varētu perfekti pildīt savu misiju. 

38 Ja mana tauta neies uz priekšu un necentīsies, kā ir mana griba, tad viņu pārbaudījumi būs ļoti lieli, 

lai viņi ieraudzītu savu kļūdu, un tie būs tik stipri, cik stipri ir viņu spēki, lai viņi iemācītos ieraudzīt un 

saprast, kas ir viņu pienākums. 

39 Katra no jums ķermenī Es esmu ielicis gaismas atomu, kas ir daļa no Mana Gara, un visām šīm 

daļiņām, kad pienāks laiks, jāatgriežas Manā dzemdē. 

Dvēseles, kas ir inkarnējušās pārējā cilvēcē, ir līdzīgas tavām, un starp tām ir būtnes, kas arī meklē 

Mani. Arī viņi zina, kā pacelties pie Manis, lai Mani iztaujātu. 

Citi vēršas pie Manis, lai jautātu, kāpēc cilvēce piedzīvo satricinājumu, un saka Man: "Tēvs, kāpēc Tu 

mūs neuzklausi? Kāpēc mēs nejūtam Tavu spēku nepadoties? Vai mēs neesam Tavi bērni?" 

Tāpēc dvēseles kliedz uz Mani, bet tās nezina, ka pašlaik attīrās, tās nezina, ka dzīvo Trešajā Laikā, tās 

nezina, ka atrodas inkarnēto un neinkarnēto augšāmcelšanās laikā. 

Cilvēki ir lielījušies ar to, kas pieder šai pasaulei, viņi ir augstprātības pilni un nav ļāvuši savām 

dvēselēm pacelties pie Manis. 

40 Šajā laikā Mana griba ir, lai visi nāktu pie Manis un meklētu Mani garīgajā, kur viņi atradīs savu 

Tēvu. 

41 Šajā laikā tu, Izraēl, nopelni nopelnus un ar savu piemēru māci cilvēkiem dzīvot sadraudzībā ar 

Mani. 

42 Es runāju tikai par jūsu kļūdām, jo nekas nav apslēpts no Manis, un jums ir jāatjauno sevi, lai jūs 

būtu šķīsti trauki Manā priekšā. Es jums esmu devis Savu Vārdu, un tajā ir Mans spēks, lai jūs varētu 

uzvarēt visus kārdinājumus un pārbaudījumus. Es esmu jūs apgaismojis, lai jūs saprastu to, kas attiecas uz 

jūsu dvēseli un kas pieder pie jūsu cilvēciskās dzīves. Šādā veidā jūs varat dzīvot saskaņā ar dievišķajiem 

baušļiem, jo jūs esat Mani mācekļi, kurus Es mācu, lai jūsu dvēsele attīstītos arvien augstāk un augstāk un 

lai jūs vairs nesabruktu zem materiālisma nastas, zem ierastajiem kulta darbiem, kurus esat iedibinājuši 

Manā Darbā. Jūs vairs nedrīkstat pieļaut, ka jūs bremzē liekas lietas, jo jums ir spēks un nepieciešamās 

zināšanas, lai pārvarētu visus šķēršļus. Jums nepārtraukti jāvirzās uz priekšu. 
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43 Ciktāl jūs sasniegsiet tīrību, dematerializāciju, jūsu pielūgsme kļūs garīgāka, jūsu pielūgsmes darbi 

Manā Darbā būs mazāk sarežģīti. Jo jūs Manā Darbā esat darījuši un darāt pēc savas gribas un neesat 

turējušies pie garīguma, neesat sagatavojuši savu sirdi, lai sūtītu lūgšanu, un esat Man piedāvājuši tikai 

rakstiskas lūgšanas ar vārdiem, tā darot to pašu saviem līdzcilvēkiem. Jo jūsu rituāli, jūsu pielūgsmes 

veids, jūsu tradīcijas bija tādas pašas kā tās, ko cilvēki rāda cilvēcei. Ar ko tad jūs atšķīrāties? Ar ko jūs 

atšķīrāties no citiem? Nekas, Izraēla, jo tu materializēji manu Vārdu, un to pašu tu izdarīji ar manu Garīgo 

Pasauli. Jūsu pielūgsmes akti pārvērtās jutekliskumā, kas līdzvērtīgs cilvēces jutekliskumam, jūsu simboli 

bija tādi paši, un jūs arī parādījāt savu šķelšanos un iegūšanu manā Darbā. 

44 Kā tad cilvēce varētu jums ticēt? Kā viņi varētu atpazīt Mani pēc tavas uzvedības, ja tu rādi tādu 

pašu tēlu kā tavi līdzcilvēki? 

Kad Tēvs redzēja, ka jūsu gaitas ir ļoti lēnas un jutekliskas, Viņam vairs nebija nekādu iecietību pret 

jums, tāpēc Viņš pavēlēja jums apvienoties un pulcēties, lai pārsteigtu sevi ar Viņa vārdu, kas tuvojās 

beigām. Un bez papildu piekāpšanās Viņš pavēlēja jums atbrīvoties no visa materiālisma, attīrīt savus 

pielūgsmes aktus, jo tie bija vairāk jutekliski nekā garīgi. Bet mans darbs ir garīgs, mana darba mērķis ir 

pacelt dvēseli, atjaunot jūs jūsu cilvēciskajā dzīvē, lai "miesa" un dvēsele varētu dzīvot augstu dzīvi. Mana 

Griba vairs neļāva maniem ļaudīm krist bezdibenī un darīt tur Manu Darbu. 

45 Tāpēc, kad tā saņēma manus baušļus, Izraēlā valdīja apjukums tās materiālisma dēļ. Taču citi ar 

cieņu un paklausību pildīja šo bausli, jo viņu dvēseles saprata, ka ir pienākusi Israēla jaunas atmodas 

stunda, ka Tēvs ir izraisījis to no rutīnas un vecajām paražām, un viņi pateicās Viņam. 

46 Visi šie pārbaudījumi ir satricinājuši jūs, cilvēki, jo jūs bijāt pieraduši pie rutīnas. Jo jūs bijāt 

atturējuši savu prātu, savu dvēseli no augšupejošas attīstības viltus kulta darbībās. 

47 Tagad jūs zināt, tauta, ka, ja jūs neievērosiet norādījumus, ko Es jums esmu devis, lai izpildītu 

savu pienākumu, tad jums nebūs nekādas jēgas Mani klausīties. Tā ir mana griba, lai jūs, saņēmuši manu 

Vārdu, to praktizētu, jo tuvojas mans izpausmes gals caur cilvēka intelektu - 1950. gads, no kura jūs arī 

vairs nedzirdēsiet manu garīgo pasauli. 

48 Es negribu, lai jūsu dvēseles sāpētu, jo Es esmu jūs sagatavojis, lai jūs būtu stipras dvēseles, lai rīt 

jūs būtu kā koki, kas dod ēnu ceļiniekam, kas noguris un saules dedzināšanas nogurdināts. Es arī nevēlos, 

lai jūs Manam Garam sagādātu sāpes Manas aiziešanas brīdī, tāpat kā tās sāpes, ko jūs Man sagādājāt 

Otrajā Laikā. Es negribu, lai jūs vēlreiz uzliktu uz maniem pleciem savu grēku, nepaklausības, neveiksmes 

krustu. Es gribu redzēt Izraēlā paklausību, pienākuma izpildi, atjaunošanos, garīgumu, jūsu pacelšanos, lai 

jūs varētu sazināties ar Mani no gara uz garu. 

49 Izraēls, tagad nav laika gulēt, jums ir pilnībā jāpamostas, lai jūs varētu veltīt sevi cilvēces atmodas 

uzdevumam. Lai gan Mana gaisma apgaismo ikvienu prātu, Es redzu Savus bērnus miegainus, Es redzu 

Savu likumu putekļainās grāmatās. Taču jums, izredzētajiem cilvēkiem, ir jāvada tauta un "jāraugās" par 

to. 

50 Tu runā par garīgo mācību pasaulei bez fanātisma. 

51 Praktizējiet dialogu no gara uz garu, ko jūs turpināsiet pilnveidot no dienas dienā. Tā ir Mana 

griba, lai jūs un cilvēce sazinātos ar Mani. Caur šo sadraudzību jūs saņemsiet Manas iedvesmas, Manus 

rīkojumus, un Es pieņemšu jūsu dvēseli, Es uzklausīšu jūsu lūgšanu un ļausim jūsu garīgajām rokām Mani 

apskaut. 

52 Kad jūs būsiet iemācījušies komunicēt ar Mani no gara uz garu, jūsu dāvanas tiks atklātas, un jūsu 

pielūgsmē šīs dāvanas uzplauks godībā un garīgumā. Tad jūs meklēsiet Mani garīgajā, un jūsu pielūgsme 

būs pilnīga. 

53 Šī izpausme caur cilvēka intelektu vairs nebūs jūsu vidū. Es negribu, lai pēc manas aiziešanas jūs 

justos bāreņi, nedz arī vēlos, lai nāve jūs pārsteigtu, nedz arī vēlos, lai jūsu vidū būtu vājums. Jo pēc 1950. 

gada, kad jūs sagatavosieties un meklēsiet Mani no gara uz garu, jūs dzīvosiet harmonijā un Manā mierā. 

Tad jūs atgūsiet zaudēto laiku un sasniegsiet tādu garīguma pakāpi, kas ļaus jums tuvoties Manai 

Valstībai, vēl dzīvojot uz šīs planētas, un jūs pierādīsiet pasaulei, ka jums nav vajadzīgi ne rituāli un 

ceremonijas, ne materiālie simboli, lai pielūgtu Mani, ka jūsu pielūgsmes veids ir cildens un garīgs un ka 

jūsu ticība ir lāpa, kas izplata savu gaismu pa dzīves ceļiem, cilvēku sirdīs un dvēselēs. 

54 Manas parādīšanās laiks ir bijis pietiekams, lai jūs sasniegtu tādu garīguma pakāpi, kas novedīs jūs 

pie jūsu dvēseles atjaunošanās un pacēluma. 
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55 Pašlaik es jums palīdzu kāpt kalnā. Es jūs vedu aiz rokas uz šo mērķi, un Es esmu jums devis, ka 

mana garīgā pasaule jums palīdzēs, ka tā vairos jūsu ticību, ka tā nodrošinās jūsu soļu drošību, lai vairs 

nebūtu nekādu šaubu par jūsu misijas izpildi, lai nekas jums neļautu atkāpties no ceļa, pa kuru jūs esat 

gājuši tik daudzus gadus un gadsimtus. Es esmu nodrošinājis to, kas nepieciešams jūsu iztikas 

nodrošināšanai, lai jūs varētu šķērsot tuksnesi, un tāpēc tagad jūs esat Man ļoti tuvu. 

56 Tuvojas laiks, kad Es beigšu Savu pasludinājumu caur cilvēka intelektu, un tad jūs dosieties tālāk 

savos klejojumos. Jo šeit, uz zemes, nav jūsu galamērķis, un jums nav miera. Es gribu, lai jūs būtu 

pietiekami sagatavoti cīņai, kas jūs gaida, un tad, pateicoties dāvanām, ko Es jums esmu dāvājis, jūs būsiet 

meistari, Mani apustuļi un Mani liecinieki. Es vēlos, lai jūs būtu kā liela lāpa, kas nes manu gaismu 

dažādām tautām, kuras veido šo cilvēci. 

57 Jūs esat kopā ar Mani un baudāt Manu mieru, klausieties Manas pamācības, lai jūs varētu 

sagatavoties. Bet neaizmirstiet savus līdzcilvēkus, pasauli, kas ir haosā un dzer ļoti rūgtu kausu - 

neaizmirstiet apjukumu, kas valda šajā pasaulē. Es nevēlos, lai jūs būtu bezkaislīgi, jo pasaules vaimanām 

ir jāsasniedz arī jūs. 

58 Jūs Man esat visatbildīgākie, jo jums Es esmu devis Savu Vārdu ar cilvēka intelekta spējām. Es 

vēlos, lai jūsu darbības veidi Manā Darbā kļūtu pilnīgāki un garīgāki, jo nav tālu diena, kad jūs visur 

nesīsiet Manu Mācību, ko sagatavojis Elija un Mana Garīgā Pasaule. Jo mana Valstība gaida visus, un 

jums visiem ir jānāk pie Manis caur jūsu nopelniem un pazemību jūsu dvēselē. 

59 Jūs bieži no sirds esat Man teikuši: "Mācītāj, Tēvs, kāpēc Tu esi uzticējis Savu darbu, lai gan tas ir 

tik smalks un dziļš, cilvēkiem, kas ir tik grēcīgi un tā veikšanai necienīgi? Kāpēc Tu esi uzticējis šo tik 

lielo atbildību mūsu rokās? Kāpēc, lai gan Tu redzi, ka šī tauta, ko Tu sauc par Izraēlu, ir tik neveikla un 

nezinoša, Tu esi uz viņiem paļāvies? Kāpēc Tu esi izvēlējies mūs, kas esam izgājuši cauri tik daudziem 

pārbaudījumiem, tik daudz šķīstīšanās, tik daudz fanātisma un elkdievības? 

Bet Es jums saku, Mani bērni: Tieši tāpēc, ka jūs esat cilvēki, kas ir ļoti šķīstījušies un iepazinuši Mani 

pārbaudījumu vidū. Jo pārbaudījumi jūs ir tuvinājuši Man, un tādēļ Es esmu jūs parādījis citām tautām kā 

izredzētu un žēlastības apveltītu tautu, lai tās ar jūsu starpniecību varētu saņemt un iepazīt Manu darbu, lai 

tās atjaunotos un garīgi attīstītos. 

Bet es neesmu jūs izvēlējies tāpēc, ka man ir vairāk mīlestības pret jums, nedz arī tāpēc, ka es jūs mīlu 

vairāk nekā pārējo cilvēci. Un Es neesmu jūs darījis par dāvanu un žēlastību īpašniekiem tāpēc, ka jūs 

Tēva acīs esat cienīgāki. Ja jūs esat izgājuši attīrīšanos, tad tas ir tāpēc, ka arī jūs esat bijuši cilvēki, kas ir 

visvairāk grēkojuši, kas ir izdarījuši visvairāk kļūdu, un tāpēc jums ir vislielākā gandarīšana, kas jāizdara. 

60 Pārbaudiet savu sirdsapziņu, cilvēki, un padomājiet, vai esat Manis cienīgi. Zini, vai tavi nopelni ir 

pietiekami lieli, lai stātos Manā priekšā. Atcerieties savu pagātni un apdomājiet, vai tas, ko esat darījuši, 

ejot cauri šai pasaulei, padara jūs cienīgus sēdēt pie Manas labās rokas. 

Pēc tam, kad esat pārdomājuši savu pagātni, sakiet man, vai jums ir tiesības uz manu žēlastību, manām 

dāvanām, maniem labumiem un manām tiesībām. 

"Nē," tava sirds Man saka, "Tu bieži esi mums teicis, ka mēs esam nepateicīga tauta - tauta, kas 

vienmēr Tev nav paklausījusi." 

Bet es jums saku: Es esmu jums dāvājis Savu žēlastību ar lielu vēlēšanos Savā Garā, lai kādu dienu jūs 

kļūtu par tīru domu cilvēkiem, lai jūs paveiktu lielus darbus, lai jūs sasniegtu lielu dvēseles pacēlumu. 

61 Tie būs jūsu mazbērni, kas liks uzplaukt patiesības sēklai. Vispirms jūs to sēsiet savos radiniekos 

un pēc tam cilvēces vidū. 

62 Izraēla: Pēc 1950. gada jums viss būs citādi. Jūsu kulta darbība, jūsu zināšanas būs attīstītākas, 

jūsu darbi būs garīgāki, jūsu domas un lūgšanas būs cildenākas, un jūs vēl vairāk garīgi izaugsmēsiet sevi. 

Jo tad jūs vairs nedzīvosiet materiālismā. 

63 Es daru jūsu sirdis jūtīgas, lai jūs sajustu cilvēku sāpes. Tāpat kā šodien Es jums nododu Savu 

Vārdu, rīt jūs būsiet tie, kam tas jānodod pasaulei. Tā kā cilvēce negribēja nākt pie Manis, rīt jūs dosieties 

pie tās un Manā vārdā nesiet tai mīlestības vēsti, ko Es tai atstāju kā mantojumu. 

64 Liela būs jūsu cīņa un darbs, kas jums būs jāveic starp šo cilvēci, kura ir bez ticības, bez cerības, 

bez Dieva. Lai gan Es esmu viņai tuvu, viņa Mani nav jutusi un nav uztvērusi Manu Klātbūtni. Jo viņa 

grib redzēt Mani jutekliskā veidā, bet, tā kā viņa neredz Mani ar sava gara acīm, viņa noraida Mani un 
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aizmirst Mani. Drīz pienāks brīdis, kad jūs kā Mani apustuļi celsieties un ar savu spēcīgo un garīgo balsi 

modināsiet tautas masas un vedīsiet tās uz ticību, uz garīgumu. 

65 Šajā laikā un šajā laikmetā ne tikai divpadsmit sirdis ir tās, kuras Es izmantošu pēc 1950. gada, lai 

liecinātu par Mani. Šodien ir 144 000 izredzēto no Manas svētītās tautas Izraēlas, uz kuriem Es esmu licis 

visu Savu cerību un paļāvību, lai cilvēce caur viņiem varētu iepazīt Manu Darbu. 

66 Jūs būsiet spēcīgākie cilvēces vidū un izpildīsiet savu misiju līdz galam. Bet jūs vienmēr pasargās 

mans gars. Es būšu jūsu aizstāvība, un garīgi Es jums uzticēšu savu būtību, savu klātbūtni un savu spēku, 

ciktāl jūs jūtat un īstenojat mīlestību, garīgo mīlestību, kas izpaužas visā radībā. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 305 
1 Cilvēces garīgā dzīve ir iedalīta trīs laikmetos jeb laikmetos. Pirmajā Laikmetā Es atklājos kā 

Tēvs, Otrajā Laikmetā Es atklājos kā Skolotājs, bet Trešajā Laikmetā Es atklājos kā Tiesnesis. 

2 Tie ir trīs posmi, kurus Es esmu atklājis cilvēkiem un kuru laikā jums ir pilnībā Mani jāiepazīst. 

Tomēr necentieties atzīt trīs Dievus vai trīs Personas tur, kur pastāv tikai viens Dievišķais Gars. Jo šajā 

laikā jūs spējat pieņemt vienkāršošanu visam, ko esat apvijuši ar noslēpumiem un sarežģījuši līdz 

nesaprotamībai. 

Šis "templis" paliks, bet šis darbs nav attīstījies daudzus gadsimtus, un jums tagad tas ir jāturpina ar 

mērķi to pabeigt, lai to varētu piedāvāt savam Tēvam. 

3 Nav nepieciešams, lai visas zemes tautas apmeklētu šo manifestāciju. Jo Es gādāšu, lai Mana 

mācība izplatītos pa visu pasauli, izmantojot rakstus un grāmatas, kā tas notika Otrajā Laikā. Tad mans 

garīgais vēstījums kļūs zināms, un labas gribas cilvēki centīsies tam sekot. 

4 Šajā pieticīgajā un vienkāršajā, bet ar Dievišķo Gaismu piepildītajā grāmatā cilvēki atradīs visu 

savu šaubu izskaidrojumu, atklās, kā pabeigt mācības, kas pagātnes laikos tika atklātas tikai daļēji, un 

atradīs skaidru un vienkāršu veidu, kā interpretēt visu, kas senos tekstos apslēpts alegorijās. 

5 Kas pēc šīs garīgās vēsts saņemšanas pārliecinās par tās satura patiesumu un sāks cīnīties ar savu 

alkas pēc sajūtām, elkdievību un fanātismu, attīrīs savu prātu un sirdi no visiem šiem netīrumiem, tas 

atbrīvos savu dvēseli un dāvās tai prieku un mieru, jo tagad tā varēs cīnīties, lai sasniegtu mūžību, kas to 

gaida. Bet tie, kas turpina savu ārējo pielūgsmi, kas uzstāj uz mīlestību, kas pieder pasaulei, un kuri netic 

dvēseles attīstībai - patiesi Es jums saku, viņi tiks atstāti novārtā un līs asaras, kad viņi apzināsies savu 

atpalicību un nezināšanu. 

6 Kamēr viss nepārtraukti aug, mainās, pilnveidojas un attīstās, kāpēc gan jūsu dvēselei būtu jāstāv 

uz gadsimtiem ilgi? 

7 Tieši cilvēka gara dvēselei ir jābūt pirms visiem darbiem, ko cilvēks veic, jo tieši tai ir uzticēta 

dzīve uz zemes. Taču šeit, jūsu pasaulē, jūs darāt pretējo, jo dvēsele atstāj novārtā savus augstākos 

uzdevumus, lai pievērstos zemes mērķiem un vēl vairāk mestos šīs dzīves, ko jūs esat radījuši, reibumā. 

8 Tā kā esat atklājuši un uzzinājuši daudzas lietas ar zinātnes palīdzību, jums nav sveša nemitīgā 

evolūcija, kas pastāv visās radības būtnēs. Tāpēc Es gribu, lai jūs saprastu, ka nedrīkstat atstāt savu dvēseli 

tajā atpalicībā un stagnācijā, kurā jūs jau ilgu laiku esat to ieveduši, un ka jums jācenšas panākt harmoniju 

ar visu, kas jūs ieskauj, lai cilvēkam pienāktu diena, kad Daba nevis slēps savus noslēpumus, bet tos 

atklās, un Dabas spēki nevis būs jums naidīgi, bet gan kļūs par kalpiem, sadarbības partneriem, brāļiem. 

9 Es sūtīju dvēseli iemiesoties uz zemes un kļūt par cilvēku, lai viņš kļūtu par visu, kas uz tās 

eksistē, valdnieku un kungu, nevis lai viņš būtu vergs un upuris, ne arī trūkumcietējs, kā Es to patiesībā 

redzu. Cilvēks ir savu vajadzību, kaislību, netikumu un nezināšanas vergs. 

10 Viņš ir ciešanu, kļūdu un likteņa triecienu upuris, ko viņam sagādā garīgā pacēluma trūkums, 

staigājot pa zemi. Viņš ir trūcīgs, jo, nezinot, kāds mantojums viņam dzīvē pienākas, viņš nezina, kas 

viņam pieder, un izturas tā, it kā viņam nekā nebūtu. 

11 Šai cilvēcei vispirms ir jāmostas, lai tā varētu sākt studēt Garīgās Dzīves Grāmatu, un tad drīzumā, 

nododot šo ideju pasauli no paaudzes paaudzē, parādīsies šī svētītā sēkla, kurā piepildīsies Mans Vārds. Es 

jums esmu teicis, ka kādu dienu šī cilvēce sasniegs garīgumu un zinās, kā dzīvot harmonijā ar visu radīto, 

un dvēsele, prāts un sirds staigās vienā solī. 

12 Šis Trešais laiks, kad cilvēku ļaunums būs sasniedzis savu augstāko punktu, tomēr būs izlīgšanas 

un piedošanas laiks. 

13 Kamēr cilvēki, savtīgu mērķu un naidīguma vadīti, gatavo savu līdzcilvēku, kurus viņi sauc par 

ienaidniekiem, iznīcināšanu, Es gatavoju stundu, kad Man būs viņus jātiesā, liekot viņiem tiesāt un atzīt 

savu darbu. 

14 Tajā tiesas stundā, kad sirdsapziņa tiks sadzirdēta un tās gaisma spīdēs un apgaismos prātu un 

sirdi, cilvēki plēsīs matus, skrambīs zobus un sacīs Man: "Kungs, kā es varēju būt spējīgs uz tik lielu 

ļaunumu? Kāpēc Tu man ļāvi darīt tik briesmīgu darbu?" 
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15 Svētīgi tie, kas pamodīsies šajā tiesas brīdī, jo viņi redzēs, kā pār viņiem nolaižas Manas 

piedošanas gaisma, viņi redzēs, ka tuvojas svētīgā izlīgšanas diena. Tad daudzi cilvēki sapratīs, kāpēc Es 

mācu par mīlestību, un piedzīvos, ko Man nozīmē katrs no Maniem bērniem, pat ja viņi ir visgrēcīgākie. 

16 Jā, mīļie ļaudis, Es mīlu visus bez ierobežojumiem, jo pat aiz liela grēcinieka ir dvēsele, kurai ir 

vajadzīga Mana gaisma, lai vairs negrēkotu. 

17 Es nāku glābt likumpārkāpējus, jo arī cilvēks, kas izdara noziegumus, ir Dieva bērns, un Man katrs 

no Maniem bērniem nozīmē daudz. 

18 Es izplatīšu šo mācību kā cerības un pestīšanas apmetni pa visu zemi, piedāvājot ikvienam iespēju 

pakāpeniski atmaksāt vecos un pašreizējos parādus, līdz viņš atkal sajutīs Mani savas būtības slēptākajā 

daļā. 

19 Ilgu laiku jūs Mani neesat jutuši, jūs Mani esat pazaudējuši, un tagad Es jums dodu iespēju Mani 

satikt. Es zinu, ka tas, kurš Mani atradīs uz sava ceļa, Mani nekad vairs nepazaudēs. 

20 Sāciet iet man pretī, grēcinieki! Nebaidieties, ka tad, kad jūs nāksiet Manā klātbūtnē, Mana balss 

jūs tiesās jūsu līdzcilvēku priekšā, jo Es jūs nenodrošināšu. Nebaidieties, tāpat kā nebaidījās Magdalēna, 

kas, atnākusi pie Manis, noņēma no sevis smago grēku nastu, nepievēršot uzmanību tam, kas viņu redz, 

uzklausa vai nosoda. Viņa bija mierīga, jo zināja, ka vairs nav grēka aptraipīta sieviete, bet grēciniece, kas 

šķīstīta grēku nožēlas dēļ. 

21 Ņemiet viņus par piemēru viņu grēku nožēlošanā un mīlestībā. 

22 Es darīšu tā, ka visi dzirdēs Manu balsi savā sirdsapziņā - balsi no Tēva, no Skolotāja, no Tiesneša, 

kas ieskanēsies sirdīs un liks tām pukstēt straujāk no laimes, no izbrīna un mīlestības. Mana balss būs 

dzirdama katrā radībā, jo jūsu dvēsele ir gatava pieņemt Mani šajā formā. 

23 Cietuma kameras klusumā būs dzirdama Mana balss, kas sacīs šiem vīriešiem un sievietēm: "Es 

esmu šeit ar jums. Vai tu esi ticējis, ka Es tevi esmu atstājis? Nē, jūs, mazticīgie, es jums nejautāju, vai jūs 

esat slepkavas un vai esat zaguši. Es ar savu mīlestību atpestīšu to, kas ir grēkojis, iedrošinu to, kas kritis, 

un glābšu nevainīgo, kas kļuvis par apmelojuma, netaisnības vai kļūdas upuri."" 

24 Mana balss būs dzirdama kara trokšņu vidū, un tās skaņa būs tik caururbjoša, ka cilvēku ieroči 

klusēs, kad sajutīs manu klātbūtni. 

25 Arī slimnīcās un visur, kur ir slims cilvēks, es darīšu sevi jūtamu un dzirdamu, "svaidot" un 

mierinot slimniekus, kā to spēju darīt tikai es. Es izkliešu miera un mierinājuma apmetni pār to cilvēku 

sāpēm, kuri cieš, kurus ir aizmirsuši viņu līdzcilvēki, un izliešu dievišķu balzāmu uz viņu ciešanām un 

uzmodināšu viņus dzīvībai, lai viņi liecinātu par Manu garīgo klātbūtni. 

26 Mājās Mani jutīs gan bērni, gan pieaugušie, un abi liecinās par Manu klātbūtni. 

27 Kad es redzēšu, ka ugunskura uguns ir izdzisusi, es aicināšu laulāto un sacīšu viņam: Kāpēc tu 

neesi mīlošs un saprotošs? Kāpēc jūs neaizdedzināt mīlestības uguni, kas ir liesma, kas dod dzīvību jūsu 

laulībai? 

Kad es redzēšu, ka viņš nolaidīgi izturas pret saviem pienākumiem, es viņu pārsteigšu un teikšu viņam: 

Kāpēc tu novirzies no pareizā ceļa un nometies no krusta? Vai tev nebija spēka izdzert pēdējos rūgtā 

dzēriena pilienus, kas palika kausā? Atgriezieties uz ceļa, uz kura Es jūs ievirzīju, tikai tur jūs atradīsiet 

Mani, lai atalgotu jūsu ticību, jūsu paklausību un jūsu drosmi. 

28 Es aizskaršu sievai visjutīgākās sirds stīgas un jautāšu viņai: Sieva, vai tu domā, ka tu atradīsi 

mieru, pēc kura ilgojies, tālu no sava pienākuma ceļa? Nē, nemāniet sevi. Jūsu nopelns būs tas, ka līdz 

galam ar pašaizliedzību un pacietību panesīsiet krustu, ko Es esmu uzlicis uz jūsu pleciem. 

29 Nebūs vairs nevienas sirds, kurai Es neļautu sajust Manu dievišķo klātbūtni un aicināt uz izlīgumu, 

mīlestību un mieru. 

30 Es meklēju sagatavotas sirdis, lai tajās ieliktu Savu būtību, kas ir kā ieiešana garā cilvēka iekšējā 

templī, no kura Man ir jāizdzen jūsu grēki, it kā tie būtu zaimojoši tirgotāji, līdz svētnīca tiek attīrīta. 

31 Es neņemu pātagu, lai jūs saprastu Manu Vārdu, Es nesu dzīvības maizi, lai stiprinātu jūs jūsu 

pacēluma ideālā. 

32 Kamēr pasaule ir sākusi ticēt, ka Es to esmu pametis tās sāpju un grēku bezdibenī, Es esmu nācis 

tai dot jaunu pierādījumu par Savu bezgalīgo mīlestību, kas nekad nevar jūs pamest un tāpēc tēvišķi 

uzrunā jūs un piedod jums. 
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33 Reizēm, kad jūs dzirdat Manu dievišķas maiguma pilno Vārdu, jūs esat apjukuši, nespēdami 

saprast, kāpēc Es izmantoju šādu pamācību pret grēciniekiem, lai gan Man vajadzētu izmantot zināmu 

bardzību, lai jūs saliektu. 

34 Es jums saku, ka šajā "Trešajā laikmetā" - pat ja jums tas šķiet neiespējami - cilvēces atjaunošana 

un glābšana nebūs sarežģīta, jo pestīšanas darbs ir dievišķs darbs. 

35 Tā būs mana mīlestība, kas atgriezīs cilvēkus uz gaismas un patiesības ceļa. Mana mīlestība, kas 

slepeni iekļūst katrā sirdī, glāsta katru dvēseli, izpaužas caur katru sirdsapziņu, pārvērtīs cietos akmeņus 

par jūtīgām sirdīm, materiālisma pārņemtos cilvēkus par garīgām būtnēm un nocietinātos grēciniekus par 

labestības, miera un labas gribas cilvēkiem. 

36 Es runāju ar jums šādā veidā, jo neviens labāk par mani nezina jūsu dvēseles attīstību, un es zinu, 

ka šodienas cilvēks, neraugoties uz savu lielo materiālismu, mīlestību uz pasauli un kaislībām, kas 

attīstījušās līdz vislielākajam grēkam, dzīvo tikai šķietami kā "miesas" un materiālās dzīves vergs. Es zinu, 

ka, tiklīdz viņš savā dvēselē sajutīs Manas mīlestības mīlošo pieskārienu, viņš ātri nāks pie Manis, lai 

atbrīvotos no savas nastas un sekotu Man pa patiesības ceļu, pa kuru viņš neapzināti ilgojas iet. 

37 Man nebūs jāparāda viņam likums, kas iegravēts akmenī, kā tas bija Pirmajā Laikā, un Man nebūs 

jādemonstrē Mana klātbūtne ar dabas spēku palīdzību, lai viņš varētu Mani sajust. Man pat nebūs jānāk 

pasaulē cilvēka veidolā, lai izpirktu cilvēka dvēseli caur ciešanu pilnu dzīvi un asiņainu nāvi. 

38 Tie laiki ir pagājuši, cilvēka dvēsele ir attīstījusies. Tas vairs nav tas mazais bērns, kas bija 

pagātnes laikos, kuram vajadzēja pieskarties dievišķajam ar rokām un uztvert to ar savām fiziskajām 

maņām, lai ticētu Man un Manai klātbūtnei. 

39 Aiz materiālisma un nejūtības pret garīgo cilvēks slēpj gaišu dvēseli, garīgu dvēseli, kas ir 

mērojusi garus ceļus un izturējusi lielus pārbaudījumus, kuri tai ir devuši izturību, pieredzi un zināšanas. 

Pietiks, ja viņš vēlēsies uzsākt iekšēju dialogu ar savu sirdsapziņu, lai viņš varētu celties jaunai dzīvei un 

savas būtības kodolā atklāt patieso Svēto, no kura kā mūžīga un gudra taisnīguma likums izstaro Kunga 

bezgalīgā balss - kā ceļš, kas vienmēr ir gaišs un drošs. 

40 Ja cilvēcei nebūtu šīs garīgās attīstības un ja tā nebūtu uz atbrīvošanās sliekšņa, Es jums nebūtu 

devis atklāsmi par garu dialogu ar gariem, kas notiek šoreiz. 

41 Izmēģinājumi, ko piedzīvo jūsu pasaule, ir laikmeta beigu pazīmes, materiālisma laikmeta 

sabrukums vai nāves kņada; jo materiālisms ir bijis jūsu zinātnē, jūsu mērķos un kaislībās. Materiālisms ir 

noteicis jūsu uzticību Man un arī visus jūsu darbus. 

42 Pasaules mīlestība, alkatība pēc pasaulīgām lietām, miesas kārība, visu zemisko vēlmju baudīšana, 

egoisms, pašlepnums un augstprātība bija spēks, ar kuru jūs radījāt dzīvi saskaņā ar savu prātu un savu 

cilvēcisko gribu, kuras augļus Es liku jums pļaut, lai jūsu pieredze būtu pilnīga. Bet, ja šis laikmets, kas 

tagad tuvojas beigām, cilvēces vēsturē iezīmēsies ar savu materiālismu, tad patiesi, es jums saku, ka 

jaunais laikmets iezīmēsies ar savu garīgumu. Jo tajā Gara sirdsapziņa un griba uzcels uz zemes tādu 

būtņu pasauli, kas ir dāsnas caur mīlestību, - dzīvi, kurā Tēva gars vibrē bērnu garā, jo tad visām dāvanām 

un spējām, kas šodien dzīvo apslēptas jūsu būtībā, būs bezgalība kā darbības lauks. 

43 Mīļotā tauta, jums Mani jāsaprot, jo Es runāju ar jums visvienkāršākajā veidā, un Manā Vārdā nav 

noslēpumu. Es esmu jūsu Tēvs, un man nav no jums nekādu noslēpumu. Es esmu atvēris Savu dārgumu, 

lai jūs tajā atrastu gudrību, kas jums nepieciešama, lai kļūtu apgaismoti šajā laikā, kuru jūs pārdzīvojat. 

44 Cilvēka dvēsele ir attīstījusies, tās spējas ir attīstījušās, un tā ir spējīga sākt studēt Manu Darbu. 

45 Iedvesmas dāvana, (iekšējā) vārda dāvana un zināšanu dāvana ir jūsos visos, kad esat sagatavoti, jo 

gaisma ir izlijusi pār jūsu dvēseli. 

46 Zini, ka tavs liktenis ir sasniegt Mani pa to pašu ceļu, ko Es tev bruģēju, kad kļuvu cilvēks. Mans 

piemērs ir zināms visiem. Kurš gan nav dzirdējis Kristus vārdu? Kurš nav atcerējies savu Skolotāju 

pārbaudījumu stundās? Un kurš gan (savā iepriekšējā dzīvē uz zemes), lai sasniegtu garīgos reģionus, 

nāves stundā, kad viņa ķermenis mirst, nav izsaucies: "Tavās rokās es nododu savu garu?" Es zinu jūsu 

vēlmi pēc gaismas, jūsu ilgas pēc garīguma. Tāpēc es esmu nācis pie jums. 

47 Tavs Gans ir sagatavojis tevi, lai tu nāktu pie Manis. Tas ir tas pats, kas sauca tuksnesī Otrajā 

Laikā, un pie kura nāca daudzi, kas alka un slāpēja pēc mīlestības, lai sagatavotos. 

48 Tas ir Elija, kas jūs ir atvedis pie Manis, jo viņa misija ir un vienmēr būs viena un tā pati, lai Mani 

pavadītu katrā Manā atnākšanas reizē. 
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49 Šodien jūs pārdzīvojat jaunu laiku, un brīnumu priekšā, kuriem esat bijuši liecinieki, jūsu dvēsele 

ir noliekta. Tā ir koncentrējusies uz sevi un manos vārdos ir atradusi atbildi, kas tai bija nepieciešama, lai 

nomierinātu šaubas, - gaismu, kas aicina to turpināt ceļu. Un tur, bezgalībā, viņa redz durvis, kas atveras 

uz mājām, kuras gaida viņu, kur Tēvs un Māte uzņems viņu, lai dzīvotu kopā ar viņiem mūžīgi. 

50 Atveriet acis patiesībai, jo tagad nav noslēpumu laiks, gluži otrādi, šis ir laiks to atklāšanai. 

51 Tās nebūs bailes, kas virzīs jūsu soļus, un tās nebūs bailes, kas liks jums pildīt likumu. Lai ticība 

un mīlestība ir spēks, kas mudina jūs darīt labus darbus savā dzīvē. Jo tad jūsu nopelni būs patiesi.  

52 Šis gaismas laikmets nesīs sapratni visiem cilvēkiem, jo tiks noskaidrots katrs noslēpums. 

53 Jūs savā sirdī Man sakāt: "Kungs, ja Tu mūsu priekšā noliec Savu patiesību, kāds būs mūsu 

nopelns? Tu esi teicis, ka svētīti ir tie, kas ir ticējuši, neredzēdami." 

54 Ak, jūs, cilvēki, kas nezināt, kā interpretēt Manu Vārdu! Vai jūs neredzat, cik nepieciešams, lai es 

jums palīdzu iedziļināties tās jēgā un saprast to? 

55 Tā ir taisnība, ka es toreiz teicu: "Svētīgi tie, kas ir ticējuši, neredzēdami". Bet es gribēju teikt: 

"Svētīgi tie, kas, nemēģinot saskatīt Dievišķo ar savām zemes acīm, prot to saskatīt caur ticības gaismu, 

kas ir garīgais skatiens. Svētīgs ir tas, kurš, negribēdams pieskarties garīgajam vai uztvert to ar savām 

maņām, zināja, kā sagatavoties, lai sajustu dievišķo klātbūtni savā dvēselē." 

56 Saprotiet, mācekļi, ka, sacīdams: "Svētīgs, kas tic, neredzēdams", Es runāju par "miesas" skatienu 

un sajūtām, jo tas, kas šādi tic, to dara tādēļ, ka ir redzējis un sajutis Mani ar dvēseli. 

57 Tagad jums priekšā ir laiks, kad jūs ne tikai ticēsiet ar ticību, ar šo augstāko skatījumu uz garīgo 

dvēseli, bet arī sapratīsiet ar izpratni, kas ir augstāka par jūsu cilvēcisko intelektu, jo tā būs dvēsele, ko 

apgaismos garīgā gudrība. 

58 Arī tagad Es jums saku: "Svētīgi tie, kas, neredzot ar savām miesas acīm un nesaprotot ar savu 

ierobežoto cilvēcisko intelektu, tomēr tic, jo jūt ar dvēseli, jo tie paceļas, lai skatītos ar garīgo aci un 

saprastu ar to inteliģenci, kas ir pārāka par visu cilvēcisko gudrību." 

59 Ja cilvēkā rodas patiesa ticība dievišķajam, tad tas ir tāpēc, ka viņš ir redzējis ar garu. Kas vai kas 

varētu likt viņam noliegt to, ko viņš ir piedzīvojis šādā veidā? Taču tie, kas maldina sevi ar viltus ticību, jo 

viņi nekad nav zinājuši, kā skatīties vai just ar garu, un ir apmierināti ar to, ka saka, ka viņiem ir ticība pat 

bez skatiena, tie tic. Taču tieši šie cilvēki pirmajā pārbaudījumā šaubās, kļūst nedroši vai apjukuši un 

visbeidzot bieži vien noliedz. 

60 Bet es jūs visus glābju. Tāpēc jums jau iepriekš ir teikts, ka pienāks stunda, kad ikviena acs Mani 

ieraudzīs. 

61 Jūsu progress jeb augšupejošā evolūcija ļaus jums atklāt Manu patiesību un saskatīt Manu 

Dievišķo Klātbūtni - gan garīgajā, gan katrā Manā darbā. Tad Es jums sacīšu: "Svētīgi tie, kas spēj Mani 

visur atpazīt, jo tie ir tie, kas Mani patiesi mīl. 

62 Svētīgi tie, kas spēj Mani sajust ar dvēseli un pat ar ķermeni, jo tie ir tie, kas ir piešķīruši 

smalkumu visai savai būtnei, kas patiesi ir sevi sadvesmojuši." 

63 Cik ļoti netīrie reliģiskie kulti, ko praktizē cilvēce, ir kavējuši dvēseles attīstību! Šādā veidā cilvēki 

ir novērsuši brīnumu, ko dara garīgā ticība, pārvēršanos realitātē, un ir novērsta arī garīgā dabiskā ietekme 

uz cilvēka dzīvi. 

64 Kad cilvēki saņem manus labumus, manas atbildes un manus nemitīgos mīlestības pierādījumus, 

tas nenotiek kā atlīdzība par ticību vai patiesu garīgumu, bet gan tāpēc, ka es līdzjūtīgi izturos pret viņu 

nenobriedumu, postu un nezināšanu. 

65 Es zinu, ka daudzi būs sašutuši, uzzinot šo vārdu, bet tie būs tie, kas savā garīgajā apjukumā 

nevēlas atzīt, ka cilvēkā bez cilvēciskās dabas ir arī garīgā būtības daļa, vai tie, kas tic cilvēka dvēselei, 

bet, tradīciju un pārliecības saistīti, noliedz, ka dvēselei ir bezgalīgi garš attīstības ceļš. 

66 Es arī zinu, ka man ir jārunā ar jums taisnības vārdiem, lai jūs satriektu un pamodinātu no dziļās 

letarģijas, kurā atrodas pasaule. 

Ilgu laiku cilvēki ir izmantojuši savu spēku, lai izpildītu savu gribu, izmantojot brīvās gribas dāvanu 

zemes darbiem. Bet es redzu, ka viņiem vēl ir spēks, un es to izmantošu, iedvesmojot viņus ideālam par 

jaunu, labāku pasauli, kuras pamatā būs patiesa ticība un kuras mērķis būs dvēseles pacēlums caur 

mīlestību un taisnīgumu. Vai tā nav bijusi Mana mācība visos laikos? 
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67 Izpētiet manu mācību un pēc tam, kad būsiet to dziļi pārdomājuši, jautājiet savam garam, lai tas 

par to spriestu. Ne tavs prāts, ne sirds nebūs tie, kas pirmie spriedīs par kaut ko, kas ir ārpus tiem. Jo jūs 

dzīvojat laikā, kad mana dievišķā gaisma, kļūstot par domu, sasniedz jūsu prātu un liek tam ienākt 

bezgalīga skaistuma un gudrības pasaulē. 

68 Te ir Viņš, kas nekad nav noguris jūs gaidīt un kas tuvojas jūsu sirdij, iedvesmojot to ar garīgām 

ilgām un piepildot tās milzīgo tukšumu ar manu mīlestību. 

69 Ir pagājuši gandrīz divdesmit gadsimti, kopš pasaule pārstājusi Mani dzirdēt un redzēt, nezinot, ka 

Es ne mirkli neesmu no tās šķīries un ne mirkli ar to nerunāju. 

70 Toreiz Man bija jākļūst par cilvēku, lai jūs varētu dzirdēt Manu Vārdu. Tagad Man bija jādara Sevi 

zināmu caur cilvēka intelektu, lai pasaule atkal varētu dzirdēt "Vārdu". 

71 Tas vairs nav Jēzus no Nācaretes, kas parādās jūsu acu priekšā - tas ir Kristus, tas ir Skolotājs 

Garā, kas parādās jūsu gara priekšā, lai sniegtu jums savu jauno mācību. 

72 Jēzus bija ķermenis, iemiesotais veidols, ko Es izmantoju, lai padarītu Sevi redzamu cilvēku acīm, 

un Nācareta bija ciemats, kurā Es uzaugu kā cilvēks, kurā pavadīju bērnību un sāku jaunību. No Nācaretes 

nāca Marija, svētītā Māte, kas ziedoja Man savas miesas, lai Es kļūtu par cilvēku, un tur šis ķermenis auga 

un attīstījās, tādēļ vēlāk pasaule Mani sauca par Nācaretes. 

73 Šodien Es nenākšu no Nācaretes, Es dzīvoju pasaulē, kas atbilst Man, kas ir garīgā valstība, kuru 

Es jums jau pasludināju tajos laikos, un Es ļauju jums dzirdēt Manu balsi, kurai nav ne šķēršļu, ne 

attālumu. 

74 Es svētīju jūs, tauta, kas šovakar esat sapulcējušies, lai sagaidītu pēdējā gada pirmo dienu, kurā 

jums šādā veidā izpaudīsies mans Vārds. 

75 Drīz Es vairs nerunāšu ar jums sajūsmā caur šiem balss nesējiem. Bet jūs nedrīkstat aizmirst, ka Es 

jums esmu teicis, ka nekad neatdalīšu Sevi no jums un ka Es nekad nepārstāšu sūtīt jums Savu Vārdu 

iedvesmas veidā. 

76 Cilvēku vidū valdīja liels apjukums, kad es pie tiem pieslēdzos Otrajā laikmetā. Bet šodien, kad es 

atkal ļauju atskanēt savai cilvēcīgajai balsij, es atklāju, ka apjukums ir vēl lielāks. Tā nu Es redzu, ka ir 

pienākusi Manis pasludinātā stunda atkal atklāt Sevi cilvēcei, un Es sāku Savu Gaismas darbu, izplatot 

Savu Patiesību un soli pa solim tuvinot cilvēkus tam ceļam, kurā viņiem jāatklāj visi noslēpumi, kas 

viņiem ir jāzina, un kur viņiem jāatrod visi skaidrojumi un paskaidrojumi. 

77 Tas ir nozīmīgs laiks, kas tagad ir sācies - laiks ar neizmērojamām sekām cilvēkiem un gariem. 

78 Un arī šis gads, pēdējais no Maniem pasludinājumiem, šai tautai ir bezgalīgi svarīgs, jo tajā Es 

jums dodu normas, gaismu, rīkojumus un zināšanas, lai drosmīgi un stingri ieietu jaunā periodā. 

79 Mans vēstījums ir bijis skaidrs, gaišs un saprotams, lai jūs nekad nevarētu paklupt par kļūdas vai 

nezināšanas laukakmeņiem. 

80 Rūpējieties par to, lai jūsu sirdī paliktu jēga, lai jūs Mani nesat sevī, un katrā no jums ir 

padomdevējs, ceļvedis, ārsts. 

81 Ja jūs sekosiet Manai mācībai, kā Es jūs mācīju, ja jūs praktizēsiet garīgo labdarību, jūs drīz vairs 

nebūsiet mazi bērni, kļūsiet par mācekļiem un atklāsiet, cik viegli ir ar tīru un augšup vērstu domu 

palīdzību kontaktēties ar Manu garu. Tad jūs sapratīsiet, kādēļ manas manifestācijas periodam ir noteikts 

ierobežojums. Jo, ja tas nekad nebeigtos, jūs nekad nekļūtu garīgi, jo tā vietā, lai paceltos ilgās pēc Manas 

iedvesmas caur savu šķīstīšanos un nopelniem, jūs vienmēr gaidītu tur, lejā, savā pasaulē, kad balss nesējs 

sagatavosies, lai nestu jums vēsti. 

82 Patiesi Es jums saku: Mana Vārda augļi, kas ir sēkla jūsu sirdīs, saskaņā ar Manu Voli būs dialogs 

no gara uz garu. Es jau esmu uzticējis jums sēklu, Es jau esmu jūs mācījis to sēt. Tagad jūsu uzdevums ir 

to izplatīt un kopt. Jo Es gaidīšu Savas sējas augļus, lai savā Garā sajustu neizsakāmo laimi no bērnu 

klātbūtnes pie Manis, lai dzirdētu viņu garīgo balsi, lai sajustu viņu glāstus, kā Es to darīju caur Jēzus 

lūpām. "Es slāpstu, es slāpstu pēc Tavas mīlestības." 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 306 
1 Jūs esat sapulcējušies, lai dzertu no dzīvības avota, kura kristāldzidrie ūdeņi izplūst uz jūsu dvēseli. 

Ja jūs pieņemat Mana Vārda atklāsmi kā patiesību, tas ir pierādījums tam, ka garīgi esat nogājuši garīgu 

ceļu, lai saņemtu Manu jauno mācību šādā formā. 

2 Patiesi, es jums saku, ka jūs daudzkārt esat bijuši gan "Garīgajā ielejā", gan uz planētas, uz kuras 

dzīvojat. Bet Man jums arī jāstāsta, kad notika jūsu garīgā dzimšana un kad jūs pirmo reizi uzkāpāt uz šīs 

pasaules putekļiem, tāpat kā jums šķiet nepieciešams, lai Es jums atklātu, cik reizes jūs esat bijuši uz tās 

un kas esat bijuši citās inkarnācijās. 

Mana mācība neatklāj jums to, ko jums pagaidām nevajadzētu zināt un kas jums var atklāties tikai tad, 

kad sasniegsiet ceļa galu. Mans Darbs jums rāda ceļu, pa kuru jūs sasniegsiet garīgo zināšanu virsotni, pa 

pakāpieniem vedot jūs augšup pa labestības, mīlestības, brālības kāpnēm. 

3 Lai izplatītu Savu Darbu šajā "Trešajā Laikmetā", Es esmu izvēlējies 144 000 dvēseļu no lielajiem 

ļaužu pūļiem un iezīmējis tās ar Dievišķās Gaismas skūpstu - ne ar Jūdas skūpstu, ne ar derības zīmogu, 

kas apdraud jūsu dvēseli. Mana zīme ir zīme, ko Svētais Gars ieliek savos izredzētajos, lai tie šajā "trešajā 

laikmetā" pildītu lielo misiju. Tie, kas nes šo zīmi, nav brīvi no briesmām, gluži otrādi, viņi ir vairāk 

kārdināti un pārbaudīti nekā citi. Atcerieties katru no tiem divpadsmit, kurus Es izvēlējos "Otrajā 

laikmetā", un jūs apstiprināsiet to, ko Es jums tagad saku. Bija brīži šaubu starp viņiem, no 

vājums, apjukums, un bija pat tāds, kas Mani nodeva, ar skūpstu nododot Mani katariem. 

4 Kā gan šī laika izredzētajiem nevajadzētu modrīties un lūgt, lai viņi nepadotos kārdinājumam! Bet 

patiesi Es jums saku: tomēr starp simt četrdesmit četriem tūkstošiem būs nodevēji. 

5 Uzmanieties un lūdzieties, mīļie cilvēki, zemes ceļš ir pilns briesmu un kārdinājumu, tā ir 

pastāvīga cīņa starp gaismu un tumsu. Nepārtraukti cīnieties un lūdzieties, paklausiet manam vārdam un 

sagatavojieties, ja nevēlaties nodot manu darbu. Atcerieties, ka arī jūs varat kļūt par nodevējiem, negribot 

vai neapzināti, ja nododat patiesību. 

6 Jūsu dvēsele, kas atrodas starp sirdsapziņu un gribas brīvību, starp garam piemītošo tieksmi uz 

augsto un miesai dabisko tieksmi uz zemo, zina, ka tai ir iespēja atbrīvoties un iespēja iegūt nopelnus, lai 

sasniegtu augstāko labā uzvaru pār ļauno, dvēseles uzvaru pār miesu, gaismas uzvaru pār tumsu. 

7 Šī zīme nozīmē atteikšanos, pilnvarojumu un atbildību Dieva priekšā. Tā nav garantija pret 

kārdinājumiem vai slimībām, jo, ja tā būtu, kādi būtu mani izredzētie nopelni? Kādas pūles jūsu gars 

pieliktu, lai paliktu uzticīgs manam vārdam? Es runāju ar jums šādā veidā tāpēc, ka šeit, starp šiem 

cilvēkiem, ir daudz siržu, kas vēlas būt starp izredzētajiem. Bet Es esmu redzējis, ka vairāk nekā vēlme 

kalpot cilvēcei, izmantojot dāvanas, ko Es piešķiru ar Zīmi, viņus aicina lūgt Mani, lai Es viņus aicinu, ir 

vēlme justies drošiem vai iedomība. Es pārbaudīšu šos Savus bērnus mācekļus, un tad viņi pārliecināsies, 

ka Mans vārds nav nepamatots. 

8 Zīme ir neredzama zīme, ar kuras palīdzību tas, kurš to valkā ar mīlestību, cieņu, dedzību un 

pazemību, var pildīt savu uzdevumu. Tad viņš spēs saskatīt, ka zīme ir dievišķa žēlastība, kas liek viņam 

pacelties pāri sāpēm, kas apgaismo viņu lielajos pārbaudījumos, kas atklāj viņam dziļas atziņas un atver 

viņam, kur vien viņš vēlas, ceļu, pa kuru dvēsele turpina progresēt. 

9 Zīme ir kā ķēdes posms, kas savieno to, kam tā pieder, ar garīgo pasauli, tā ir līdzeklis, lai garīgās 

pasaules doma un vārds varētu izpausties jūsu pasaulē, tādēļ Es jums saku, ka apzīmētais ir Mans sūtnis, 

ka viņš ir Mans vēstnesis un Mans instruments. 

10 Liels ir uzdevums, kā arī atbildība, kas gulstas uz atzīmēto par manu darbu. Taču viņš savā ceļā 

nav viens, viņam blakus vienmēr ir sargeņģelis, kas viņu sargā, vada, iedvesmo un iedrošina. 

11 Cik stiprs ir bijis tas, kurš ir pratis ar mīlestību turēties pie sava krusta, un cik grūts un rūgts ir bijis 

ceļš tam izredzētajam, kurš nav atradis sevi gatavu nest dievišķo izredzētā zīmi "Trešajā laikā". Es saku 

visiem, kas Mani klausās, lai mācās nomodā un lūgšanā, lai ar mīlestību nes savu krustu un rīkojas taisnīgi 

un paklausīgi, lai šī dzīve, kas jūsu dvēselei nozīmē tās visgaišāko reinkarnāciju, nekļūtu neauglīga un lai 

vēlāk nebūtu jāraud par zaudēto laiku un neizmantotajām spējām. 

12 Jūs visi pārdomājiet šo mācību, neatkarīgi no tā, vai esat vai neesat atzīmēti, jo jums visiem ir 

liktenis, kas jāīsteno manā darbā. 
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13 Es jums atgādinu Likumu, ko nevar izdzēst no jūsu prāta, ne aizmirst jūsu sirdīs, ne apšaubīt, jo to 

diktēja gudrais Saprāts, universālais Saprāts, lai katram cilvēkam iekšēji būtu gaisma, kas viņu vadītu pa 

ceļu pie Dieva. 

14 Ir nepieciešamas dziļas zināšanas par Likumu, lai visas dzīves darbības būtu balstītas uz patiesību 

un taisnīgumu. Nezinot Likumu, jūs neizbēgami pieļausiet daudzas kļūdas. Bet es jums jautāju: Vai tavs 

prāts nekad nav tevi vedis pie zināšanu gaismas? Patiesi es jums saku: gars nekad nav bijis neaktīvs vai 

vienaldzīgs. Tā ir jūsu sirds, tas ir arī jūsu prāts, kas noraida iekšējo gaismu, aizrāvies ar ārējās gaismas 

spožumu, tas ir, ar zināšanām par pasauli. 

15 Lai gan Man vajadzētu būt jūsu pirmajai mīlestībai, jūs esat man atstājuši pēdējo, jo ilūzijas un 

sapņi, zemes mīlestības un kaislības jūs ir padarījušas pārāk vājus, lai spētu mīlēt Mani. 

16 Jūs esat ļoti izsmēluši savu sirdi pasaules mīlestībā un arī ciešanās, bet jūsu dvēsele, kas var 

pacelties jebkurā brīdī, paliek aktīva, jo tajā nogurums ir tikai šķietams, un tā nenoveco kā ķermenis, nedz 

arī nolietojas kā sirds. 

17 Jūs ticējāt, ka mīlējāt Mani vairāk par visu radīto, bet jums nāksies sevi pārliecināt, ka esat Man 

dāvājuši tikai savu vislielāko mīlestību. 

18 Kad tu sasniegsi vecumu un dabisku iemeslu dēļ sajutīsi, ka kaislības un vēlmes tavā sirdī ir 

mirušas, tu vērsi savas acis uz Mani un sacīsi: "Kungs, Tev bija taisnība. Kamēr jūtamies jauni un stipri uz 

zemes, mēs Tevi aizmirstam, lai gan bieži esam ticējuši, ka mīlam Tevi un ka Tu esi pirmais mūsu dzīvē." 

19 Vai tu saproti, ka es tev teicu patiesību, kad teicu, ka esmu tava pēdējā mīlestība dzīvē? Tomēr lai 

neviens nedomā, ka tad, kad Es jums teicu, ka Man jābūt pirmajam jūsu dzīvē, Es gribēju teikt, ka jums 

nav jāmīl neviens cits, kā tikai Es. Es gribēju, lai jūs saprastu, ka tas, kurš Mani mīl vairāk par visiem 

citiem, patiesi mīlēs. Šis cilvēks mīlēs tikai to, kas ir pareizi, viņš nekad dzīvē neizsīks un necietīs 

vilšanos. Jo, mīlēdams Mani pāri visam, viņš mīlēja patiesību un taisnīgumu, kas, pielietojot tās savā dzīvē 

un darbos, pacēla viņu pāri cilvēciskām grūtībām, glāba no ilūzijām un lika viņam dzīvot gaismas, miera 

un gudrības pasaulē. 

20 Dažreiz jūs esat satraukti, kad redzat, ka pat tad, ja jūs pēc iespējas sekojat maniem likumiem, jūs 

neizbēgat no sāpēm, nelaimēm un pārbaudījumiem, un tā tas ir taisnība, mīļie cilvēki. Bet tas notiek tikai 

šeit, šajā asaru ielejā, kas ir akmenī, attīrošā upē un skolā dvēselei. 

21 Bet kādēļ domāt, ka tiesas ir sods? Labāk ir ticēt, ka pārbaudījumi nav sods, bet gan pieredze, kas 

tev jāizdzīvo, lai tava dvēsele varētu iegūt vairāk gaismas. Cik bieži Es pakļauju jūs pārbaudījumiem, lai 

jūs varētu vingrināties lūgšanā, lai jūs varētu iedegt ticību un redzēt, kā Es nekavējoties atbildu uz jūsu 

aicinājumu, sūtot jums mierinājumu un mierinājumu! Bet jūs to tā nesaprotat, un tā vietā, lai lūgtos un 

uzticētos Man, jūs kļūstat par nepateicīgiem un zaimotājiem, sakot, ka Es esmu jūs aizmirsis, ka Es jūs 

nedzirdu, un tad jūs klauvēat pie durvīm saviem līdzcilvēkiem, kuriem Es esmu tikpat vajadzīgs kā jums. 

22 Ne Es esmu atņēmis savu žēlastību pasaulei, bet gan cilvēki, kas ir atteikušies no tās. Es ļausim 

viņiem vēl kādu laiku tā turpināt, paļaujoties uz viņu zināšanām un spēku. Jo vēlāk, kad viņi būs 

pārliecināti par savu nespēju uzvarēt sāpes, kas pārpludinās pasauli, viņu dvēseles ātri atgriezīsies pie 

Manis, lai atzītu sevi par nenobriedušiem, vājiem, nepateicīgiem un cietsirdīgiem. 

23 Es, kuram nevar būt neviena jūsu darba, no kura Es neizraisītu gaismu, pat ja tas ir slikts darbs, ko 

jūs esat paveikuši, radīšu pasaulei, kad tā izkļūs no sava haosa, vairāk gaismas savā garā, nekā tai bija 

pirms tās krišanas. 

24 Es piedošu visus jūsu grēkus, jo tie bija jūsu nezināšanas augļi. Bet, kad jūsu būtībā ir uzaususi 

gaisma, vai jūs spētu apzināti grēkot, pārsniedzot savu pieredzi un sirdsapziņu? Nē, mācekļi, jūs nekad 

vairs nevarēsiet nonākt kļūdā, kas lika jums izdzert tik rūgtu kausu. 

25 Vai jūs saprotat, ka, saucot savus pārbaudījumus par sodu, jūs spriežat vieglprātīgi, ka tiem nav 

cita mērķa kā vien sniegt jums pieredzi, stiprināt jūs ticībā, bagātināt jūs ar patiesām zināšanām un attīrīt 

jūsu sirdsapziņu. 

26 Klausieties Mani pazemīgi, pārvarot augstprātību, ko nesat savā sirdī, un pamazām sāciet atklāt 

patieso dzīves jēgu, ik uz soļa atpazīdami brīnumus, kurus agrāk neesat redzējuši, jo jūsu nespēja bija 

klājusi patiesību ar noslēpumainu plīvuru. 

Šeit ir Mana gaisma, kas ne tikai atklāj jums noslēpumainību un saka jums, ka ne Es esmu slēpies no 

jūsu acīm, bet ka jūs neesat gribējuši Mani pazīt. 
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27 Kad Es vēršu savu skatienu uz slimnīcām, cietumiem, sēru namiem, salauztām laulībām, bāreņiem 

vai garīgi izsalkušajiem, kāpēc Es neatrodu tevi tur? Atcerieties, ka Es esmu ne tikai iemācījis jums lūgt, 

bet arī devis jums vārda dāvanu un mācījis jūs dziedināt. Un daudzkārt esmu jums teicis, ka jūsu klātbūtne 

var darīt brīnumus, ja esat patiesi gatavi. 

28 Cik daudz iespēju darīt labu dzīve tev piedāvā katru dienu! Taču atcerieties, ka ir gadījumi, kad 

vienīgais, ko jūs varat darīt, ir lūgšana, un ir gadījumi, kad ir jārunā vai jārīkojas. 

29 Svētīgi tie, kas nebaidās no ļauniem skatieniem vai tenkām un kam ir tikai vēlme darīt labu. Viņi ir 

tie, kas Mani garīgi pavada pie slimnieku gultas, kas dodas pie tiem, kuri dzīvo tumsā, lai nestu viņiem 

ticības, atziņas vai mierinājuma gaismu. 

30 Svētīgi tie, kas atceras sērojošos, un tie, kas atceras materiāli un garīgi nabadzīgos, jo viņu sirds ir 

tuvu manam garam. 

31 Kā jūs domāsiet par savu līdzcilvēku sāpēm, ja ļausiet, lai jūsu pašu sāpes dominē pār jums? Kā 

jūs atklāsiet, ka pasaulē ir miljoniem cilvēku, kuri cieš nesalīdzināmi vairāk nekā jūs, ja tikai negribīgi 

nesīsiet savu krustu un vienmēr teiksiet, ka jūs esat nelaimīgākais? 

Ir daudzi, kas iet tālu, ļoti tālu no patiesā ceļa - daudzi, kas nekad nav dzirdējuši nevienu mīlestības 

vārdu, daudzi, kas savā būtībā nenes nevienu gaismas dzirksti, un tomēr jūs neesat apstājušies, lai viņiem 

palīdzētu, kad viņi šķērsojuši jūsu ceļu. Cik daudzi no šiem garīgi nabagajiem nes savas nastas smagumu, 

ne zaimojot un neiebilstot, kā jūs to darāt! 

32 Jums ir jāmācās saskatīt mazliet tālāk par sevi, mazliet tālāk par savām mājām un savām jūtām, 

līdzjūtot citu sāpes, lai jūsu sirdīs, mīļie ļaudis, pamodinātos labestība, lai dvēsele pārplūstu un piepildītu 

augstāko bausli, kas ierakstīts jūsu sirdsapziņā, - bausli, kas saka: "Mīliet cits citu!". Ja esat materiāli 

trūcīgi un tādēļ nevarat palīdzēt savam tuvākajam, neskumstiet. Lūdzieties, un es liksim gaismai atspīdēt 

un mieram iestāties tur, kur nav nekā. Patiesa labdarība, no kuras dzimst līdzcietība, ir vislabākā dāvana, 

ko jūs varat dot trūkumcietējiem. Ja, dodot monētu, maizes klaipu vai glāzi ūdens, jūs nejūtat mīlestību 

pret savu līdzcilvēku - patiesi, es jums saku, tad jūs neko neesat devuši, un labāk būtu, ja jūs nedalītos ar 

to, ko dodat. 

33 Kad jūs, cilvēce, iepazīsiet mīlestības spēku? Līdz šim jūs nekad neesat izmantojuši šo spēku, kas 

ir dzīvības avots. 

34 Kad Es gāju cauri laukiem, Sekojot Saviem mācekļiem, apmeklējot ciemus, pilsētas un mājas, Es 

nekad nedāvināju nabadzīgajam monētu, jo Man nekad tādas nebija. Tomēr es viņiem atdevu atpakaļ 

veselību, ko viņi bija atraduši, par brīvu. Es viņus atgriezu uz labā ceļa un devu viņiem ceļu, kas pilns 

gaismas, mierinājuma un prieka. 

Kādā reizē, kad liels ļaužu pulks bija devies Man pakaļ tuksnesī, lai klausītos Manu Vārdu, Es svētīju 

dažas maizes un zivis un liku tās izdalīt pēc tam, kad biju devis ļaudīm dvēseles maizi un redzēju, ka tie ir 

izsalkuši. Pūlis brīnījās, ka visiem pietika ar tik mazu krājumu. Tas bija brīnums, kas notika ar mīlestību, 

kā mūžīga mācība šai skeptiskajai, materiālistiskajai un egoistiskajai cilvēcei. 

35 Ak, ja vien zemes tautas dalītos ar savu maizi kā brāļi, kaut vai tikai tādēļ, lai pārbaudītu manu 

mācību, - cik daudz laba tās tad saņemtu un kādas brīnišķīgas izpausmes piedzīvotu! Bet tās joprojām 

nemīl viena otru, joprojām tautas neatzīst viena otru par brāļiem. Viņi viens otru uzskata par svešiniekiem 

un sauc cits citu par ārzemniekiem. Viņi cits citu apskauž, aizvainojas, gandrīz vienmēr cits citu ienīst un 

karo savā starpā. Karš, ko baro visi cilvēki, ir visur, kur ir cilvēka sirds. Vieni to veicina vienā veidā, citi - 

citā, daudzi labi apzinās, ko dara, bet citi to neapzinās. 

36 Es sūtīšu Savu žēlastību kā labvēlīgu un auglīgu lietu uz šo sauso lauku, kurā nav mīlestības, 

ticības un labas gribas. Bet vispirms Mans taisnīgums kā vētra aizslaucīs visu ļauno, gāzīs sliktos kokus, 

attīrīs laukus un pilsētas un atmodinās šīs cilvēces guļošo dvēseli, lai tā spētu saņemt dievišķo vēsti, ko 

Mana mīlestība ir sagatavojusi nākamajiem laikiem. 

37 1950. gads, kurā jūs tagad esat iestājušies, norāda - kā tas bija rakstīts no mūžības - uz Mana garīgā 

izpausmes posma beigām caur cilvēka intelektu. Tas ir gads, kad cilvēka dvēsele sajutīs manu klātbūtni un 

iedziļināsies lūgšanā. 

38 1950. gads nav laikmeta beigas, bet gan jauna laika sākums, kas cilvēkiem nes lielas atklāsmes un 

notikumus. 
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39 Kādu pieredzi jums atstāja aizvadītais gads, mācekļi? Kādas rezolūcijas jūs esat pieņēmuši šim 

gadam, kas ir pēdējais no maniem rallijiem? 

40 Jūs lūdzaties, un es jūs svētīju. Jo tas, kurš vēršas ar lūgšanu pie Manis, nekad netiks vīlies. 

41 Turpiniet lūgties, bet tagad vairāk nekā jebkad agrāk centieties izprast manu mācību, lai jūs varētu 

atrast izeju no stagnācijas un atbrīvoties no visa, ko esat ieviesuši savos dievkalpojumos un kas, tā vietā, 

lai nestu jums progresu, ir noturējis jūs iestrēgušus rutīnā. 

42 Ieklausieties sirdsapziņas balsī, tā dos jums drosmi pārvarēt šķēršļus un pārkāpt tradīcijas. 

43 Mīļotā tauta, jums ir daudz darāmā, Es tagad jūs satuvinu un aicinu tos, kas ir attālinājušies no jūsu 

pulcēšanās. Jūs aicināsiet viņus tikai vienu reizi, un, ja viņi ieklausīsies, Es atklāsim viņiem viņu 

mantojumu. Bet, ja viņi paliktu kurli, tad atstājiet šo jautājumu Man, jo Es vienīgais varēšu tiesāt tos, kas 

vairs negribēja dzirdēt savu Kungu. 

44 Mans Vārds, ko Es jums dodu šajā pēdējā gadā, būs visa vēstījuma būtība, ko Es jums nesu šajā 

Savas parādīšanās laikā. Tajā jūs atradīsiet norādījumus visiem savas dzīves soļiem un atklāsmes, lai jums 

būtu ieroči, kad sāksies cīņa. 

45 Pastāstiet saviem līdzcilvēkiem, ka Es jūs esmu aicinājis uz vienotību un harmoniju. Kamēr šīs 

brālības nav, tikmēr tas ir meli, ka jūs veidojat vienu tautu, jo tad jūs tikai šķietami esat vienoti, bet 

patiesībā esat sadalīti un attālināti cits no cita. Sakiet viņiem, ka jums jābūt vienotiem, jo nāks vajāšanas 

un naidīgas darbības pret jums - Es negribu, lai viņi vēlāk raudātu par savu nepaklausību un sūdzētos, kad 

vairs nebūs laika atlīdzināt zaudējumus. 

46 Apzinieties, ka Es neatstāju nevienu punktu, neiedodot tajā gaismu, tādēļ neviens nevarēs sūdzēties 

un teikt, ka Es neesmu brīdinājis ļaudis ar Savu vārdu. 

47 Mana balss ir pravietiska, mans vārds ir Dieva vārds, kuram nākotne neko neslēpj. Viss ir 

paredzēts, viss ir paredzēts, jums tikai jāsaskaņojas ar manu vārdu, lai viss notiktu saskaņā ar manu gribu. 

48 Pat tad, ja lielākā daļa cilvēku kļūdās un novirzīsies no noteiktā ceļa, pat tad, ja lielākā daļa 

neievēros Manus baušļus, šī gaisma nepārstās spīdēt, jo patiesību nekad nevar aptumšot ļaunums. 

49 Man pietiktu ar dažām paklausīgām, enerģiskām, garīgām un pazemīgām sirdīm, lai Es tās varētu 

izmantot kā instrumentus Mana Vārda patiesības izplatīšanai. 

50 Mans pienākums ir ar jums šādi runāt, jo jūs jau zināt, ka daudzi no jums pēdējā stundā man 

pasniegs jaunu ciešanu kausu. Pārpratums un tumsa pār šo tautu iestāsies tāpat, kā pasaule bija aptumšota 

tajā stundā, kad Jēzus mira pie krusta. Bet jūs tagad nezināt, cik ilgi šī tumsa ilgs, un tādēļ Es jums saku, 

lai jūs modinātos un lūgtos, lai jūs neiekristu kārdinājumā un nepiederētu pie tiem, kas nepaklausa 

Maniem norādījumiem. 

51 Es jums saku, ka šī apjukuma tumsā radīsies gaismas izrāviens, lai ikviens, kas vēlas sekot Man ar 

sirdi un dvēseli, atklātu ceļu un nāktu pie Manis pa garīguma ceļu. 

52 Šī tauta nav apzinājusies, ka tā pati rada pat tos pārbaudījumus, kuriem tai rīt būs jāsatricina, lai 

pamodinātu to no dziļas letarģijas. 

53 Tāpat kā visos laikos, bija daudz aicināto un maz izredzēto, jo Es izvēlos tikai tos, kas ir gatavi 

savlaicīgi izpildīt savu uzdevumu, bet pārējiem Es dodu gaismu, lai viņi zinātu, kā sagaidīt laiku, kad arī 

viņi tiks izredzēti. 

54 Cik daudzi, kas ir tikai aicināti, bet vēl nebija pienācis laiks viņus izvēlēties misijai, ir ierindojušies 

manu mācekļu un darbinieku rindās, bet viņu dvēseles nav attīstījušās tā, lai spētu nest šī krusta nastu, un 

viņu prāti nav ieguvuši vajadzīgo gaismu, lai saņemtu manu iedvesmu! Ko daudzi no viņiem darīja pēc 

tam, kad bija pievienojušies izredzēto rindām? Izgānīt, saindēt atmosfēru, inficēt citus ar savām ļaunajām 

tieksmēm, melot, sēt nesaskaņas, pelnīt ar Manu vārdu un garīgajām dāvanām, ko Es esmu ielicis Savos 

mācekļos. 

55 Neviens nemēģina noskaidrot, kuras tās ir, jo jūs to nevarētu izdarīt. Tikai Mana caurskatāmā 

sprieduma acs nepazaudē viņus no redzesloka, un Es ļauju Savam Vārdam ienākt viņu sirdsapziņā, kas 

viņiem saka: "Vērojiet un lūdzieties, lai jūs laikus nožēlotu savus pārkāpumus, jo, ja jūs to darīsiet, Es 

jums apsolu, ka garīgi Es jūs ātri sēdināšu pie Savā galda un svinēšu izlīgšanas un piedošanas mielastu. 

56 Mīļotie mācekļi: Šī ir svētīgā stunda, kad Es jums ļauju sajust Manu Klātbūtni. Balss nesējs, caur 

kuru Es jums dodu Savu Vārdu, ir sagatavojies, un ļaudis, kas Mani klausās, ir sapulcējušies, ir pacēlušies 

uz Mani domās. 
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57 Tā es vēlos redzēt jūs vienmēr, lai jūs būtu liecinieki manas manifestācijas brīnumam un sajustu 

savas būtības dziļumos manu mīlestību, manu skatienu, manu būtību. 

58 Patiesi, Es jums saku, ka jūs neesat vienīgie, kam garīgās sagatavošanās brīdī ir Mana Klātbūtne. 

Nav tādas reliģijas un nevar būt man veltīta darbība, kurā nebūtu klātesošs mans Gars. Tieši tajā brīdī, kad 

pūlis ir aizkustināts, lūdz un lūdz, izrunā un svētī Manu Vārdu, Es iedziļinos tā sirds dziļumos, lai dotu 

tam to, ko tas ir lūdzis. 

59 Ja pasaules tautas un reliģiskās kopienas jau būtu attīstījušas savas garīgās dāvanas, tās būtu 

sasniegušas jutīgumu, kas ļautu tām baudīt žēlastību kaut kādā veidā uztvert Manu Klātbūtni. Bet viņi 

nevar Mani ne redzēt, ne dzirdēt, ne sajust, jo viņu maņas un spējas ir aizmigušas elku un fanātisko kultu 

praksēs. 

60 Ja jūs tagad jautājat Man: Skolotāj, kad mūsu brāļi un māsas no dažādām reliģiskajām kopienām 

jutīs Jūs, dzirdēs Jūs un redzēs Jūs, kā Jūs mūs tagad pamāca? - Es jums atbildētu: tad, kad visi būs garīgi 

izauguši. - Bet, kad tas būtu noticis, viņi jau būtu atteikušies no jutekliskās reliģiskās prakses un fanātiskās 

ticības. 

61 Es uzrunāju viņus caur pārbaudījumiem, kas viņiem ir mācības - dažkārt atalgojot viņu ticību, 

dažkārt sodot viņus ar Savu Dievišķo taisnīgumu, kad viņi meklē Manas priekšrocības ar darbībām, kas 

nav piemērotas, lai tiktu Man upurētas. 

62 Ļoti reti viņi saprot to, ko Es vēlos, lai viņi saprastu caur Maniem pārbaudījumiem. Bet, ņemot 

vērā viņu sāpes, viņu ticību vai cerību uz Mani, Es piedodu viņu kļūdas un nezināšanu un sūtu viņiem 

Savu žēlastību. 

63 Tagad ir laiks, kad mans Gars nemitīgi runā uz cilvēku garu, dvēseli, prātu un sirdi. Mana balss 

sasniedz cilvēkus ar domām un pārbaudījumiem, caur kuriem daudzi paši no sevis pamostas patiesībai, jo 

tie, kas viņus vada vai pamāca, ir aizmiguši un vēlas, lai pasaule nekad nepamostos. 

64 Mīļotie ļaudis, atcerieties: ja jūs būtu gatavi nest Mana Vārda Labo Vēsti uz citām valstīm, daudzi 

cilvēki saprastu Manu vēsti. 

65 Kad es ar jums šādi runāju, jūs sirds dziļumos sakāt: "Kā gan man būs mācīt dažādās valodās, ja es 

pats jūtos pārāk neveikli, lai izteiktu sevi savā valodā?" 

Bet es jums saku: Ak, jūs, cilvēki bez ticības Manam Vārdam! Vai jūs domājat, ka Otrā Laika apustuļi 

bija fiziski sagatavoti runāt dažādās valodās? Nē, Mani bērni, un tomēr viņi bija visiem saprotami, jo 

valoda, kurā viņi runāja un kuru bija iemācījušies no Manis, bija mīlestības valoda. Viņi mierināja, kā viņu 

Skolotājs bija mācījis, dziedināja slimos, darīja mieru, nesa gaismu, atklāja patiesību un rādīja ceļu. Taču 

viņi to darīja vairāk ar darbiem nekā ar vārdiem. 

Tā izpaužas mīlestība - caur darbiem. Tāpat runā arī gaišā dvēsele, kurai bieži vien cilvēciskie vārdi ir 

lieki. 

66 Vai jūs jau saprotat, cik daudz garīgas mācības plūst no šīm lūpām īsajā laikā, kurā es jums nododu 

savu vēsti? Vai jūs redzat, cik daudz vārdu nāk no šīs mutes, kamēr ilgst Mana manifestācija? Tomēr tie 

izrādās mazi, ja salīdzina ar to darbu skaitu, ko es ar jums veicu stundu pēc stundas un jebkurā laikā. 

Tāpēc Es jums patiesi saku, ka Es jums runāju vairāk caur Saviem darbiem nekā caur Saviem vārdiem. Jūs 

tikai vēl neesat pielikuši pūles, lai iemācītos interpretēt Manu Vārdu, kas uzrunā jūs gudri un nepārtraukti. 

Jūs uzskatāt, ka Manas atklāsmes varat saņemt tikai ar cilvēciskā vārda palīdzību, un tādēļ Es esmu jums 

devis iespēju dzirdēt Manu Vārdu cilvēciskā veidā jūsu pašu valodā. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 307 
1 Tas ir Mans Vārds, kas dod mieru jūsu sirdij un mieru jūsu dvēselei. Vislielākais, ko esmu tai 

paredzējis, ir miers. Tam, kam pieder šis dārgums, ir viss - tas, kas zina šo dvēseles stāvokli, nemainītu to 

pret vislielāko mantu un dārgumiem uz zemes. 

2 Ja jūs Man jautājat, kāds ir noslēpums, lai sasniegtu un saglabātu mieru, Es jums saku, ka 

noslēpums ir pildīt jūsu Tēva gribu. Un, ja jūs Man jautātu, kā pildīt Dievišķo gribu, Es jums atbildētu, 

piemērojot Savu likumu un Savu mācību jūsu dzīvē. 

3 Daži piedzīvo vilšanos, dzirdot Mani sakām, ka vislielākais, ko Es jums dodu, ir miers. Jo viņi 

gribētu dzirdēt Mani sakām, ka Es esmu atnācis izdalīt šīs pasaules dārgumus un mantas. Iemesls ir tas, ka 

viņi nezina, kas ir miers, bet ne tikai viņi. Kas zina mieru? Kurš cilvēks var apgalvot, ka viņam tas pieder? 

Neviens, cilvēki. Tādēļ es redzu daudzus, kuriem šķiet maz, ko es jums nesu kā vislielāko dāvanu - mieru. 

Kad jūs uzzināsiet, kāds ir šis dvēseles stāvoklis, jūs darīsiet visu iespējamo, lai nezaudētu šo žēlastību, 

jo, pateicoties tai, jūs sapratīsiet, kāda būs garīgā dzīve Gaismas valstībā. 

4 Tā kā jūs nezināt, kas ir patiess miers, jūs apmierināti ilgojaties pēc tā un cenšaties iegūt kaut 

nelielu dvēseles mieru, mierinājumu un apmierinājumu ar visiem iespējamiem līdzekļiem un visos 

iespējamajos veidos, bet nekad tādu, kas ir patiess miers. Es jums saku, ka tikai bērna paklausība Tā 

Kunga gribai to iegūst. 

5 Pasaulē trūkst labu mana Vārda skaidrotāju, labu manas mācības skaidrotāju. Tāpēc cilvēce, pat ja 

tā sevi sauc par kristiešiem, dzīvo garīgi atpalikusi, jo nav neviena, kas to satriektu ar Manu patieso 

mācību, nav neviena, kas audzinātu sirdis ar mīlestību, ar kādu Es mācīju cilvēkus. 

6 Dienu pēc dienas - draudzes zālēs, baznīcās un katedrālēs - cilvēki izrunā manu vārdu un atkārto 

manus vārdus, bet neviens iekšēji netiek aizkustināts, neviens nesatraucas no to gaismas, un tas ir tāpēc, ka 

cilvēki ir pārpratuši to nozīmi. Lielākā daļa uzskata, ka Kristus vārda efektivitāte balstās uz tā mehānisku 

atkārtošanu atkal un atkal, nesaprotot, ka nav nepieciešams to deklamēt, bet gan to studēt, domāt par to, 

praktizēt un dzīvot saskaņā ar to. 

7 Ja cilvēki meklētu jēgu Kristus Vārdā, tas viņiem vienmēr būtu jauns, svaigs, dzīvs un tuvs dzīvei. 

Taču viņi to pazīst tikai virspusēji, tāpēc viņi nevar ar to baroties un nekad nespēs to darīt šādā veidā. 

8 Nabaga cilvēce - klīst tumsā, lai gan gaisma ir tik tuvu tai, bailīgi žēlojas, lai gan miers ir 

sasniedzams! Taču cilvēki nespēj ieraudzīt šo dievišķo gaismu, jo ir bijuši tādi, kas viņiem bez žēlastības 

aizslēguši acis. Es, kas jūs patiesi mīlu, nāku jums palīgā, atbrīvojot jūs no tumsas un pierādot jums, ka 

viss, ko Es jums toreiz teicu, bija domāts visiem laikiem un ka jums šis Dievišķais Vārds nav jāuzskata par 

vecu, aizgājušo laiku mācību. Jo mīlestība, kas bija visas Manas mācības būtība, ir mūžīga, un tajā slēpjas 

jūsu glābšanas noslēpums šajā noviržu, neizmērojamu ciešanu un nevaldāmu kaislību laikā. 

9 Tā nav arī jauna mācība, ko Es jums nesu šoreiz, bet gan gaisma, lai jūs saprastu visu, kas jums ir 

atklāts no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. 

10 Cilvēce būs pārsteigta, kad saņems šo garīgo vēstījumu, un pārliecināsies par manas iepriekšējās 

mācības bezgalīgo mīlestību - mīlestību, par kuru tā pat nenojauta. Tad tā sapratīs, ka ir bijusi nepateicīga, 

neticīga, vienaldzīga pret savu Tēvu, pie kura vērsās tikai tad, kad to mocīja kāda vajadzība vai materiālās 

grūtības. 

11 Es jums piedodu, es jūs mīlu un esmu patiesi žēlīgs pret jums. Svētīgs tas, kas garīgi, garīgi un 

intelektuāli sagatavosies, jo viņš saņems manu gaismu, kas no šī brīža viņu vadīs pa ceļiem, kuri ir ļoti tālu 

no tiem, kurus viņam iezīmējuši viņa līdzcilvēki pasaulē. 

12 Es ļauju jums sajust manu mīlestību, lai jums netrūktu drosmes cīņā. 

13 Trešais laiks nozīmē garīgu cīņu, tas ir atskaites punkts un arī mantojums, jo Es jums esmu atstājis 

Dievišķo Testamentu. 

14 Es iedvesmoju strādniekus, kas ir strādājuši Manos laukos, rūpēties par savu sējumu, lai to dāvātu 

Man tajā Žēlastības dienā, kas jau tuvojas un būs 1950. gada beigās, kad Es jums pēdējo reizi parādīšos. 

Tad es gribu, lai jūs atnesat zeltaino labības kviešu, tīrāko un skaistāko, ko esat novākuši savos laukos. 

Tad Es pieņemšu jūsu ražu, lai to svētītu un teiktu jums: "Šo sēklu jūs turpināsiet sēt manos laukos."" 

15 Vai nav tā, mācekļi, ka tad, kad esat labi cīnījušies šajā ceļā, jūs vienlaikus esat guvuši arī prieku, 

un, kad esat izdzēruši ciešanu kausu, jūs esat labāk sapratuši Jēzu, savu Skolotāju? Vai nav tā, ka pēc 
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saviem pārbaudījumiem jūs Mani esat mīlējuši vairāk? Jā, cilvēki, patiesi, es jums saku, ka ir liela 

atšķirība starp lūgšanu un saņemšanu, lai dotu. 

16 Tuvojas diena, kad jūs paliksiet bez mana vārda, un jūs būsiet tie, kas runās par manu mācību un 

skaidros to ar darbiem, skaidrā un pārliecinošā valodā. 

17 Lūdzieties, lai jūs varētu ar stingru soli ieiet savu darbu laikā - jūsu cīņas laikā. Bet lūdzieties ar to 

vienkāršību, ar kādu Es liku lūgt ļaudīm, kad tie sekoja Man tuksnesī, Jordānas ielejā vai kalnā. 

18 Lūdzieties par visu cilvēci, lūdzieties arī par sevi, spirituālisti, jo tuvojas jūsu pārbaudījuma stunda. 

19 Nebīstieties, kad Es jums saku, ka pēc manas aiziešanas jūsu kopienā radīsies apjukums, kas jūs uz 

laiku sašķels. Kādu laiku jūs tiksiet sadalīti trīs grupās, līdz jūs visi sapratīsiet manu bausli. Bet jau šodien 

Es svētīju tos, kas saprot Manu Gribu, kas tai paklausa ar mīlestību un labu gribu, jo Es bagātīgi aplaistīšu 

viņu dvēseles ar Savām iedvesmām. Viņi uzņemsies atbildību sagatavoties, garīgi pilnveidot savus rīcības 

veidus un būt uzticīgi Manam Darbam, lai tad, kad pienāks pārbaudījums, kas atkal visus apvienos, viņi 

spētu atvērt savas sirdis bez pārmetumiem, bez iedomības, bez iedomības, bez sajūtas pārāki par saviem 

brāļiem un māsām. 

20 Skumju mākonis aizēnoja jūsu siržu mieru, kad dzirdējāt paziņojumu par šiem gaidāmajiem 

notikumiem. Lai šīs sāpes, ko jūs izjūtat, neļauj jums būt starp tiem, kas kļūst neticīgi - tiem, kas 

nepakļaujas manam Vārdam, mēģinot pildīt savu gribu. 

21 Tiem, kas novēršas no Manis, Es jau tagad saku, ka viņiem nāksies daudz raudāt, pirms viņi atzīs 

savu kļūdu un atgriezīsies paklausības ceļā. Un tiem, kas būs uzticīgi Man, Es pasludinu, ka cīņa, kas 

viņus sagaida, būs liela, un kamēr pārējie nepakļausies dievišķajam bauslim, ko jūs visi zināt, jo tas ir 

ierakstīts jūsu sirdsapziņā, jums nāksies izliet daudz asaru, paciest, ciest un cerēt uz daudz ko šķelšanās 

dēļ. 

22 Svētīgi tie, kas izturēs, jo viņi redzēs šīs tautas apvienošanos un garīgās cīņas sākumu. 

23 Lūdzieties, mācekļi, lai jūs būtu piepildīti ar gaismu un spēku un nepakļautos kārdinājumiem. 

24 Iemācieties dzert savu ciešanu kausu ar mīlestību, tajā ir mācekļa nopelns. Stingri ejiet savu ceļu 

un sasniedziet Golgātas virsotni, svētījot savu Tēvu un cilvēci. Es jums saku: Tas, kurš zina, kā palikt 

uzticīgs un paklausīgs manā ceļā, nekritīs un neapjuks. Viņš jutīs manu klātbūtni un piedzīvos manu mieru 

visā dzīves ceļā. 

25 Kāpēc daži vēlas tikt glābti savas fiziskās nāves brīdī pēc grēcīgas dzīves? Kāpēc daudzi vēlas 

dzīvot netīrumos un staigāt pāri ērkšķiem, nesabojājot un nesasitot? 

26 Es nesu jums skaidras un vienkāršas pamācības, lai jūs iemācītos dzīvot starp grēciniekiem, 

neiesārņojoties; mērot ceļu starp ērkšķiem, nesavainot sevi; būt lieciniekiem nežēlībām un negodam, 

neiesaistoties dusmās; dzīvot pasaulē, kas pilna postu, necenšoties no tās izbēgt, bet drīzāk vēloties palikt 

tās vidū, lai darītu visu iespējamo labu tiem, kam tas vajadzīgs, un visādi izkliedētu labā sēklu. 

27 Tā kā cilvēku grēks pārvērta zemes paradīzi par elli, viņiem ir nepieciešams nomazgāt savus 

traipus un tādējādi atgriezt savu dzīvi tās sākotnējā tīrībā. 

28 Mācekļi, pamaniet, kā ar katru no šīm mācībām Es jums arvien skaidrāk un skaidrāk daru zināmu 

Savu dievišķo plānu un jūsu misiju, un tādēļ jūs arvien vairāk un vairāk saprotat šī vēstījuma nozīmi. 

29 Mana mācība izplatīsies un iekaros daudzas sirdis. Tomēr būs daudz tādu, kas to izsmej, noraida 

un cīnās pret to. Bet tas nebūs nekas jauns, tas būs tas pats, kas vienmēr ir darīts pret patiesību. 

30 Lai šī tauta varētu doties uz priekšu vētras vidū, kas to pārsteigs, tai būs jāstiprina savs solis Mana 

Likuma ceļā, tai būs jāļauj savā sirdī iedegties ticības liesmai. Viņa garam kā glābšanas laivai būs jātiecas 

pēc patiesa Gara pielūgsmes, un viņa sirdij būs jāmeklē patvērums uzticībā ģimenei, kas ir otrais templis 

cilvēka dzīvē. 

31 Šajā dienā es īpaši runāju ar meitenēm, kurām rīt ar savu klātbūtni ir jāizgaismo jaunās mājas 

dzīve, kurām jāzina, ka laulātā un mātes sirds ir gaisma, kas izgaismo šo svētnīcu, kā Gars izgaismo 

iekšējo templi. 

32 Sagatavojieties jau tagad, lai jaunā dzīve jūs nepārsteigtu; sagatavojiet ceļu, pa kuru iet jūsu bērni - 

tās dvēseles, kas gaida stundu, lai pietuvotos jūsu miesām, pieņemtu formu un cilvēcisku dzīvi, lai 

izpildītu uzdevumu. 

33 Esiet mani līdzstrādnieki manos atjaunošanas plānos, manā atjaunošanas un taisnības darbā. 
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34 Atgriezieties no daudzajiem kārdinājumiem, kas šajā laikā ieskauj jūsu soļus. Lūdzieties par 

grēcīgajām pilsētām, kurās iet bojā tik daudz sieviešu, kurās tik daudz svētnīcu ir apgānītas un kurās tik 

daudz lukturu nodziest. 

35 Ar savu piemēru izplatiet dzīvības, patiesības un gaismas sēklu, kas apturēs cilvēces garīguma 

trūkuma sekas. 

36 Šīs tautas jaunavas: mosties un gatavojies cīņai! Neļaujiet sevi apžilbināt sirds kaislībām, neļaujiet 

sevi apžilbināt nereālajam. Attīstiet savas intuīcijas, iedvesmas, jūtīguma un maiguma dāvanas. Kļūstiet 

stipri patiesībā, un jums būs vislabākie ieroči, kas gatavi stāties pretī šīs dzīves cīņai. Lai nodotu mīlestību 

ar savām asinīm, lai palīdzētu saviem bērniem ar dzīvības būtību, kas ir mīlestība, par kuru Es jums tik 

daudz runāju, jums vispirms tā ir jāpiedzīvo, jāļauj tai caurstrāvo jūs un dziļi jāizjūt. Tieši to mana mācība 

vēlas darīt jūsu sirdīs. 

37 Laimīga lai ir sievas sirds, jo tā ir vīra patvērums. Lai svētīta mātes sirds, jo tā ir maiguma avots 

viņas bērniem. Bet Es jums arī saku, ka svētītas ir tās jaunavas, kas sargā trūkumcietējus zem sava 

apmetņa, jo viņu maigums būs kā saderināšanās un kā maternitāte, kas ir ārpus cilvēciskā. Cik maz ir tādu, 

kas zina, kā atteikties no pasaules pienākumiem, lai pildītu gara pienākumus. 

38 Ne visām sievietēm un vīriešiem ir uzdevums būt vecākiem pasaulē. Bērni ir kā važas pie mātes, 

un ir dvēseles, kurām ir vajadzīga brīvība, lai veiktu kādu misiju, kas nav savienojama ar bērniem. 

39 Kad šī cilvēce veidos vienotu un patiesu ģimeni, kurā visi, sēžot pie galda ar savu Tēvu vai 

lūdzoties un ceļoties pie Manis, izrādīs Man savu prieku par to, ka ir tikko izpildījuši savu misiju? 

40 Jūs joprojām dzīvojat tālu no šīs paklausības, piekrišanas un harmonijas. Jo, kamēr vieni 

nesaskaras ar ceļu, citi izrāda nepiekrišanu savam liktenim. 

41 Ir nepieciešams, lai garīgā mācība, ko Es jums esmu atklājis caur šo balss nesēju intelektu, tiktu 

izplatīta uz zemes, lai tumsa dotu ceļu garīguma gaismai, lai cilvēce varētu dzert patiesības ūdeni. 

42 Šodien mana mācība aprobežojas tikai ar jūsu sagatavošanu cīņai, un mana pravietošana tikai 

pasludina jums lielos pārbaudījumus. Mans Vārds jūs brīdina, pamāca un tiesā. Bet pienāks žēlastības 

laiks, kad cilvēks sazināsies no gara ar garu. Tad viņš sajutīs, kā viņa būtības visaugstākajā dziļumā skan 

dievišķais Vārds - tas, ko tie, kas to saņem, saprot bez cilvēciskām izteiksmēm vai akcentiem. 

43 Šis Vārds vairs nenesīs ne spriedumu, ne pārmetumus, ne brīdinājumus. Šis vēstījums būs gudrības 

un mīlestības pilns. 

44 Jūs vēlaties piedzīvot šī laika atnākšanu, bet jums joprojām būs jābūt pacietīgiem - nevis pasīvi 

gaidot, bet ar nemitīgām pūlēm un darbu. 

45 Es esmu mācījis jums lūgties un atklājis jums ceļu, kā sasniegt garīgumu. Jo tajā slēpjas atslēga, 

kas atver durvis uz pilnīgu sadraudzību starp Dievu un cilvēku ar gara starpniecību. 

46 Lai to sasniegtu, mīļie cilvēki, iegūstiet nopelnus, lai pretotos pasaules grēkiem. Palieliniet pūles, 

ja nepieciešams, ejiet līdz pat upurēšanai. Ja jūsu kauss ir rūgts, esiet pacietīgi. 

47 Uzticieties man. Atcerieties, ka jūs esat Mani mācekļi, un jums ir jālīdzinās Man par paraugu. Ja 

esat ticējuši, ja jūsu ticība ir liela, tad pieņemiet pārbaudījumus, drosmīgi pārdzīvojiet nelaimes. Ja jūs 

liecināsiet par Mani, tad arī Es liecināšu par jums. 

48 Mans Gars ir izlējies uz visiem cilvēkiem, bet jūs esat tie, kas ir spējuši sajust manu klātbūtni. 

Pārējās zemes tautas nezina šī laika atklāsmes, tās nezina, ka ir sācies Trešais Laiks. Tāpēc jūsu misija ir 

vēl lielāka, jo jums ir jābūt tiem, kas izsauc modinātāju zvanu - tiem, kas izplata Labo vēsti. 

49 Patiesi, daudzi cilvēki jau ir atpazinuši Manas atgriešanās zīmes, meklē Rakstos pravietojumus un 

jūt, ka pārbaudījumi, kas šodien gulstas uz cilvēci, runā par Tā Kunga spriedumu. Viņi meklē Mani, gaida 

Mani, ilgojas pēc Manis, bet viņi nezina, ka Mans dievišķais starojums jau ir starp cilvēkiem. Viņi nezina, 

kādā veidā Es esmu atklājis Sevi šai tautai un kādā veidā Es izstaroju caur visu matēriju un katru dvēseli. 

50 Labā vēsts nāks tautām no to lūpām, kas Mani būs dzirdējuši Mana pasludinājuma laikā. Tad visa 

pasaule zinās par Manu atnākšanu, zinās Manu vēsti. Kad cilvēki uzzinās laiku, kad šī pasludināšana 

sākās, un laiku, kad tā beidzās, viņi ar izbrīnu konstatēs, ka ikviena tauta, tauta un cilvēks piedzīvoja 

pārbaudījumus un notikumus, kas vēstīja par Manu klātbūtni. 

51 Patiesi Es jums saku: Es vairs neparādīšos tādā veidā, kādā jūs Mani esat pieredzējuši, ne šeit, ne 

citās tautās, jo nopelns būs tas, ka šī tauta izplatīs Mana Vārda liecību pa visu zemi un ka cilvēce noticēs 

Manai vēstij. 
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52 Patiesi Es jums saku: ja reiz pat ķēniņi brīnījās par to, cik nožēlojamā stāvoklī Es piedzimu, tad 

šajā laikā viņi būs tikpat izbrīnīti, kad visi uzzinās par to, cik neuzkrītošu ceļu Es izvēlējos, lai nestu jums 

Savu Vārdu. 

53 Ap manu vēstījumu izceļas strīdi: Daži apliecinās, ka tā ir patiesība, citi mēģinās to noliegt - daži 

sniegs liecības par savu garīgo pieredzi, bet citi noliegs šādu izpausmju esamību. Taču patiesība uzvarēs, 

jo tagad ir laiks, kad dvēselē snaudošās dāvanas un spējas izlaužas un izpaužas caur cilvēkiem. Jo šajā 

laikā ķermeņi jau ir sasnieguši absolūti nepieciešamo attīstību un smalkumu, lai sazinātos ar garīgo. 

54 Sākot no bērniem, caur pusaudžiem līdz pieaugušajiem, visiem būs izpausmes, kas sākumā viņiem 

šķitīs dīvainas, jo cilvēki ilgu laiku ir dzīvojuši prom no garīgā. Bet pēc tam viņi tos uzskatīs par kaut ko 

pilnīgi dabisku augstākajā cilvēka dzīvē. 

Tas notiks tad, kad pat bērni runās par dziļām lietām, kad vīriešiem un sievietēm būs garīgas vīzijas un 

pravietiski sapņi un kad dziedināšanas dāvana izplatīsies pa visu zemi. 

55 Cik ļoti pirmie, kas pirmie parādīs savu garīgo dāvanu atmodu, tiks pretnostatīti! Bet es došu 

viņiem spēku un pacietību izturēt kritiku, nosodījumu un izsmieklu. 

56 Esiet mierīgi, mīļie liecinieki. Es jums pasludinu, ka šī materiālistiskā cilvēce, kas tik ilgi ir ticējusi 

tikai tam, kam tā pieskaras, ko tā redz un saprot ar savu ierobežoto intelektu, un tam, ko tā pierāda ar savu 

zinātni, kļūs garīga un spēs uzlūkot Mani ar savu garīgo skatienu un meklēt patiesību. 

57 Liels būs pārsteigums zemes kungiem un varenajiem, kad viņi atklās patiesību par Manu 

atgriešanos. Jo viņi savās sirdīs jautās, pēc kā Es esmu atnācis. Savukārt nabadzīgo vidū būs liela līksmība, 

jo viņu sirdis viņiem vēstīs, ka tagad tuvojas žēlastības, brīvības un miera brīdis apspiestajiem un tiem, kas 

bezgalīgi alkst pēc mīlestības un taisnīguma. 

58 Šis Darbs, kuru jūs šodien vēl redzat ierobežotu jūsu sociālajā nenozīmībā un apslēptu jūsu 

nožēlojamībā, atspīdēs kā dievišķa gaisma, izgaismos visu zemi, atmodinās aizmigušās dvēseles, iedegs 

sirdīs ticību un atvērs cilvēku izpratnei Patiesās Dzīvības Grāmatu, Patiesības Grāmatu. 

59 Tauta: Ja jūs gribat zināt vienu no iemesliem, kādēļ mans pasludinājums pie jums tik ilgi ir bijis, 

tad tas ir tādēļ, lai jūs, kas esat mani dzirdējuši, saglabātu manu vārdu savās sirdīs un pierakstītu to 

grāmatās. Jūs būsiet vēstneši un aģenti, kas to nesīs sirdīs. 

60 Tagad jūs drīz varēsiet sākt gatavoties tam, jo mana pasludināšana beigsies 1950. gadā. 

61 Drīz sāksies jauna ēra, un tajā jūs centīsieties, lai jūsu dāvanas uzplauktu, lai iedvesma plūstu, 

(iekšējā) vārda dāvana nostiprinātos, redzēšanas dāvana tiktu pilnveidota un jūsu sirdi piepildītu mīlestība 

un žēlsirdība pret saviem līdzcilvēkiem. 

62 Jūs saņemsiet trīs Derības kā vienu mantojumu, un, kad savā ceļā sastapsiet tos, kas gaida Svētā 

Gara atnākšanu, jūs viņiem norādīsiet uz manu vēsti un teiksiet, lai viņi nebūtu kā jūdu tauta, kas gaidīja 

Mesiju un neatpazina Viņu, kad Viņš nāca pie viņiem, un joprojām Viņu gaida. 

Ejiet savas garīgās misijas ceļus - tā, lai jūsu līdzcilvēki, redzot jūsu dzīvesveidu un dzirdot jūsu 

vārdus, atzītu jūs par jaunās pasaules sēklu, par paaudzēm, kas kalpo par pamatu jaunai cilvēcei. 

63 Tēvi un mātes, jūs, kam ir bijusi privilēģija vadīt šīs paaudzes un tās, kas drīz nāks uz zemes: 

Vērojiet un lūdzieties par viņiem! Sagatavojiet viņiem ceļu! Es viņus atradīšu gatavus pieņemt manas 

jaunās atklāsmes. Viņu vidū celsies pravieši, kas satricinās pasauli ar saviem pareģojumiem, kā to darīja 

senie lielie pravieši, kas bija kā vēstneši pārbaudījumu stundās un kā lāpas tumsas vidū. 

64 Garīgā pasaule kā neizmērojami liels sargeņģelis sargs sekos šo radību soļiem un tādējādi palīdzēs 

tiem, kas šos cilvēkus, kurus Es jums pasludinu un apsolu, uzņems savā vidū kā bērnus. 

65 Es svētīju jūs, cilvēki, jo uz īsu brīdi esat novērsušies no visa, kas pieder pasaulei, un esat 

nodevušies garīgajam priekam, klausoties Mani, apzinoties, ka Manā Vārdā ir viss miers, prieks un 

mierinājums, kas jums vajadzīgs, lai nestu sava krusta nastu. 

66 Mana mīlestība jūs apņem, mans miers jūs glāsta, mans Gars jūs aicina lūgties par tiem, kas cieš 

un uz zemes neatrod ne pilienu balzama vai mierinājuma un mīlestības vārdu. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 308 
1 Mīļotie mācekļi: Ik dienas praktizējiet garīgu lūgšanu un visu savu labo gribu ieguldiet sevis 

pilnveidošanā. Atcerieties, ka tas ir ne tikai intīma saskarsme ar savu Skolotāju un bezgalīgs miers šajos 

brīžos, bet arī vislabākā iespēja jums saņemt manas dievišķās iedvesmas. Tajās jūs atradīsiet 

izskaidrojumu visam, ko neesat sapratuši vai esat sapratuši nepareizi. Jūs atradīsiet veidu, kā novērst kādas 

briesmas, atrisināt kādu problēmu, novērst neskaidrības. Šajā svētīgajā garīgās sarunas stundā visas jūsu 

sajūtas kļūs gaišākas, un jūs jutīsieties gatavāki un noskaņotāki darīt labu. 

2 Mācieties lūgt šādā veidā - tagad, kad jūsu pasaulē ir visdažādākās briesmas. Tas, kurš iemācās 

lūgties ar garu, iegūs ieročus, kas padarīs viņu neaizskaramu cīņā un dos spēku izturēt visus 

pārbaudījumus. 

3 Es nesu jums savu gaismu, jo jūs vēl nespējat izgaismot savu ceļu ar savu gaismu. Bet, kad jūs 

piemērosiet manu mācību savai dzīvei, jūs man sacīsiet: "Paldies, Tēvs, par to, ka tu māci mums iet pa 

dzīves ceļu, jo tagad mēs vairs neiesim bojā un nekrītam." 

4 Reiz es jums teicu: "Es esmu pasaules gaisma", jo es runāju kā cilvēks un cilvēki nezināja neko 

ārpus savas mazās pasaules. Tagad garā es jums saku: Es esmu Universālā Gaisma, kas apgaismo visu 

pasauļu, debesu un māju dzīvi, kas apgaismo visas būtnes un radības un dod tām dzīvību. 

5 Jūs esat Gaismas Tēva bērni, bet, ja sava vājuma dēļ esat iekrituši tumsā, kas saistīta ar dzīvi, pilnu 

nepatikšanu, kļūdu un asaru, šīs ciešanas pāries, jo jūs celsieties pēc Mana aicinājuma, kad Es jūs aicināšu 

un teikšu jums: "Es esmu šeit, apgaismoju jūsu pasauli un aicinu jūs kāpt kalnā, kura virsotnē jūs atradīsiet 

visu mieru, laimi un bagātību, ko veltīgi centāties uzkrāt uz zemes." 

6 Mana piedošana aptver jūs, šīs pasaules tautas un radības, un mana gaisma kā zaglis, kas naktī 

ienāk guļamistabā, sasniedz visapslēptākās sirdis, lai liktu tām sajust manu Tēva klātbūtni, jo es jūs visus 

mīlu. 

7 Es svētīju jūsu ciešanas un asaras, mīļotā tauta, bet es jums saku, ka jūs vēl neesat iemācījušies 

pieņemt ciešanu kausu ar mīlestību un padevību. Jūs neesat iestājušies, lai ņemtu no Manis piemēru, un 

tādēļ bieži vien savos pārbaudījumos izrādāt nevēlēšanos un pat dumpinieciskumu. 

8 Redziet, jūs vēlaties būt Mani mācekļi, bet kā tādiem jums ir jāiztukšo kauss, kā Es jūs mācīju. 

Neparādiet pasaulei savu vājumu un neizplatiet savas nelaimes. Vai es pretojos saviem katariem ciešanu 

ceļā uz Golgātu? Nē, tās lūpas tikai svētīja un klusā balsī teica: "Tēvs, lai notiek Tava griba!" "Tēvs, 

piedod viņiem, jo viņi nezina, ko tie dara." 

9 Neaizmirstiet, ka nopelns nav ciešanās, bet gan ciešanās ar mīlestību pret Tēvu, ar ticību un 

pacietību, lai no ciešanām gūtu vislielāko labumu un saņemtu visdziļākās mācības. Ja jūsu pārbaudījumos 

nebūs mīlestības pret Tēva gribu, jūs nebūsiet ieguvuši nopelnus Manās acīs, jūs nebūsiet sapratuši, kā 

izmantot iespēju, lai vēl nedaudz paceltos, un tādēļ jums būs vēlreiz jāiziet cauri pārbaudījumam, kas 

nepieciešams jūsu dvēselei. 

Jūsu dzīve būtu citāda, ja tā vietā, lai bēdās vilktu līdzi savu krustu, jūs dotos uz priekšu pa ceļu, 

svētījot savas sāpes. Jo uzreiz jūs sajutīsiet, it kā pie jums nāktu neredzama roka, lai atņemtu ciešanu kausu 

no jūsu lūpām. 

10 Svētīgs tas, kas svētī sava Kunga gribu, svētīgs tas, kas svētī savas ciešanas, zinot, ka tās nomazgā 

viņa traipus. Jo tas dod atbalstu viņa soļiem, lai uzkāptu Garīgajā kalnā. 

11 Jums ne vienmēr būs nepieciešams iztukšot ciešanu kausu līdz galam. Jo Man pietiek redzēt jūsu 

ticību, jūsu paklausību, jūsu apņēmību un nodomu paklausīt Manam pavēlijumam, lai Es jūs pasargātu no 

visgrūtākā jūsu pārbaudījuma brīža. 

Atcerieties, ka Ābrahāmam vajadzēja upurēt sava dēla Īzaka dzīvību, kuru viņš ļoti mīlēja un kuru 

patriarhs, pārvarot sāpes un mīlestību pret savu dēlu, grasījās upurēt paklausības, ticības, mīlestības un 

pazemības pārbaudījumā, ko jūs vēl nespējat aptvert. Bet viņam neļāva pabeigt upuri Dēlam, jo sirds 

dziļumos viņš jau bija pierādījis savu paklausību Dieva gribai, un ar to bija pietiekami. Cik liels bija 

Ābrahāma iekšējais prieks, kad augstāks spēks apturēja viņa roku un neļāva viņam upurēt Īzāku! Kā viņš 

svētīja sava Kunga vārdu un apbrīnoja Viņa gudrību! 

12 Tādēļ, mīļie ļaudis, Es vēlos, lai jūs vienmēr apzinātos lieliskos mācību piemērus, ko Es jums 

esmu devis, lai jūs patiesi Mani iepazītu, lai jūs izjustu Manu Klātbūtni savos pārbaudījumos, izšķirošajos 
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brīžos un sajustu Manu žēlastību visos grūtos un rūgtos brīžos. Jo līdz šim jūs neesat sasnieguši pilnīgu 

garīgo jūtīgumu, kas ļautu jums sajust Manu Klātbūtni. Tāpēc jūs nevarat novērtēt manus mīlestības un 

taisnīguma darbus, ko es ik uz soļa veicu jūsu dzīvē. 

13 Cik daudzus pārbaudījumus jūs noraidījāt nezināšanas dēļ, neapzinoties gaismu, ko tie atnesa jūsu 

dvēselei! Cik daudz nodarbību nav sasniegušas savu mērķi tāpēc, ka jūsu nevēlēšanās, ticības trūkums vai 

gļēvulība to neļāva! 

14 Es ne jau saku, lai jūs mīlētu sāpes - nē, jums ir jāmīl miers, laime, gaisma. Bet, tā kā sāpes ir 

nonākušas pie jūsu lūpām jūsu nepilnību dēļ, kā glābšanas kauss, iztukšojiet to ar pacietību un svētījiet to - 

zinot, ka caur to jūs varat iegūt savu šķīstīšanos, kā arī daudzu patiesību atklāsmi. 

15 Jūs, mazticīgie vīrieši un sievietes: kāpēc jūs zaudējat sirdi pārbaudījumos? Vai jūs nekad neesat 

redzējuši, kā Es steidzos uzmodināt kritušos, kā Es žāvēju asaras tiem, kas raud, kā Es palīdzu 

vientuļajiem un apmeklēju slimos? 

16 Vīrieši un sievietes, kuri dzīvē daudz raudājuši, šī nodarbība ir veltīta jums. Dziļi padomājiet par 

to, un jūs pieredzēsiet, kāds salds mierinājums ienāks jūsu sirdī. Jūsu būtības slēptākajā daļā iedegsies 

maza gaismiņa, un jutīgums, kādu nekad agrāk neesat piedzīvojuši, ievibrēs jūsu sirds atslābinātās stīgas 

un liks jums sajust manu garīgo klātbūtni - gan jūsu ciešanās, gan priekos un miera brīžos. 

17 Šajos brīžos atstājiet visas sūdzības un sāpes pie Manis. Raudi un raudā, jo raudādama tava dvēsele 

atbrīvosies no nomācošās nastas, un pēc tam sirds kļūs brīvāka. 

18 Raudi, mīļotā tauta, jo raudāšana ir viena no sirsnīgākajām lūgšanām par Dievu, kas nāk no sirds. 

Rīt, kad būsiet uzvarējuši sāpes un sasnieguši garīgumu, raudāšana vairs nebūs jūsu labākā lūgšana, bet 

gan jūsu dvēseles miers, caur kuru jūs tuvojaties Man, lai Mani svētītu. 

19 Šodien Es jums parādos garā un runāju ar jums garā, lai jūs varētu Mani nedaudz labāk iepazīt. 

20 Kad Es biju pasaulē, cilvēki Mani redzēja kā cilvēku un zināja Manu vārdu: Jēzus. Tikai pēc 

Manas debesbraukšanas cilvēki sāka saprast, ka Tas, kas bija runājis Jēzū, bija praviešu pasludinātais 

Kristus, un no tā laika viņi sāka saukt Jēzu par Kristu. 

21 Patiesi es jums saku: Kristus nav dzimis jūsu pasaulē, jo Viņš bija pirms visām pasaulēm, būdams 

viens ar Tēvu. 

22 Tas, kurš piedzima jūsu pasaulē un pieņēma miesu mātes miesās, bija Jēzus, cilvēks, svētītais 

ķermenis, kurš bija mans instruments un mana rupors, lai cilvēce Mani redzētu un dzirdētu. 

23 Es, Kristus, kas ar jums runāju, biju Jēzū. Es devu viņam dzīvību, stiprināju viņu un iedvesmoju. 

Viņam bija lemts izpildīt dievišķu misiju, un viņa dzīve, miesa un asinis, veltītas Tam, kas viņu garīgi 

iedvesmoja, apzīmogoja visu, ko "Vārds" runāja caur viņa lūpām. 

24 Jēzus bija cilvēciska būtne, bet Viņš tika ieņemts bez apgānīšanas, bez netīrības, lai kalpotu 

Dievam kā instruments. Viņā iemiesojās "Vārds", kas ir dievišķais Vārds. 30 gadu vecumā, kad viņš jau 

bija sasniedzis vīrišķību, Kristus, kas dzīvoja viņā, atklājās visā savas godības, patiesības un mīlestības 

krāšņumā. 

25 Jēzus, mīlošais un pazemīgais Nazarietis, kurš gaidīja stundu, kad no Viņa mutes nāks dievišķais 

vārds, meklēja Jāni Jordānas krastā, lai saņemtu kristību ūdeni. Vai Jēzus devās šķīstīšanās vēlmē? Nē, 

mana tauta. Vai viņš devās veikt kādu rituālu? Viņš arī to nedarīja. Jēzus zināja, ka ir pienākusi stunda, 

kad Viņš pats pārstāj būt, kad cilvēks pazūd, lai ļautu runāt Garam, un Viņš gribēja šo stundu iezīmēt ar 

rīcību, kas būtu iegājusi cilvēku atmiņā. 

26 Simboliskajam ūdenim nebija traipa, ko nomazgāt, bet tas atbrīvoja šo ķermeni - kā piemēru 

cilvēcei - no jebkādas piesaistes pasaulei, lai tas varētu brīvprātīgi kļūt vienots ar Garu. Tas notika, kad 

klātesošie dzirdēja dievišķu balsi, kas runāja cilvēciskos vārdos: "Šis ir Mans mīļais Dēls, kurā Man 

labpatika. Klausieties viņu." 

27 No šī brīža Dieva vārds no Jēzus lūpām kļuva par mūžīgās dzīvības vārdu, jo Kristus caur Viņu 

darīja sevi zināmu visā pilnībā. Cilvēki Viņu sauca par rabīnu, skolotāju, vēstnesi, Mesiju un Dieva Dēlu. 

28 Trīs gadus es runāju ar pasauli caur Jēzus muti, un neviens no maniem vārdiem vai domām nebija 

izkropļots ar šo prātu, un neviena no Viņa darbībām nebija saskaņā ar manu gribu. Iemesls tam bija tas, ka 

Jēzus un Kristus, cilvēks un gars, bija viens, tāpat kā Kristus ir viens ar Tēvu. 

29 Mācekļi: Tagad Es esmu uzrunājis jūs, parādīdams Sevi garīgi caur cilvēkiem. Bet tie nav Mana 

miesa, kā bija Jēzus, un Es neesmu kļuvis par cilvēku šajā laikā, un tādēļ jūs redzat, ka tad, kad Es runāju 
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caur netīrām būtnēm, kādas esat jūs visi, jums ir jāsagatavojas, lai dzirdētu Mani, lai atklātu Manu 

Dievišķo nozīmi un patiesību, kas ir ārpus Manu balss nesēju neveiklās un nepilnīgās izteiksmes. 

30 Svētīgi tie, kas atklāj manu jēgu un nošķir to no cilvēciskās izteiksmes nepilnībām, jo viņi būs 

mani labākie skaidrotāji, kas neieslīdēs apjukumā kā tie, kas, studējot manu Vārdu un manus otrās ēras 

darbus, nezina, kā atšķirt, kad runā Jēzus - cilvēks, un kad pamāca Kristus - Gars. 

31 Studējiet manas mācības ar mīlestību, lai vēlāk, kad jums būs jārāda liecība par manu izpausmi, jūs 

zinātu, kā runāt ar saviem līdzcilvēkiem patiesi un vienkārši. 

32 Jūs ar prieku rādāt Man savus darbus, runājat ar Mani par savām uzvarām un arī sakāvēm, un Es, 

Tēvs, kas vada jūsu dzīvi un mūžīgi jūs uzrauga, iedrošinu jūs turpināt, cīnīties ar dedzību, lai jūs 

sasniegtu tikumu un taisnību visās darbībās. 

33 Jūs esat iemācījušies lūgties, pirms sperat soli, jūs vēlaties strādāt stingrā paklausībā maniem 

likumiem un vienmēr domājat par saviem pienākumiem kā mani mācekļi, kas jūs arī esat. Jūs 

sagatavojaties tā, lai varētu pildīt savus pienākumus uz zemes, neaizņemot visu savu laiku un uzmanību, 

lai veltītu vislabākās stundas, savu enerģiju un sirdi savas garīgās misijas izpildei. 

Jūs domājat, ka jums dotais dzīves laiks ir tieši tik ilgs, lai paveiktu lielu, jūsu gara cienīgu darbu. 

Tāpēc, kad jūs zināt savas dāvanas, jūs esat gatavi strādāt ar visiem savas būtības spēkiem. Tad tevī ir 

prieks un Tēvs ir apmierināts. 

34 Es esmu jūs aicinājis un sagatavojis kā tīru trauku, kas spēj noturēt visu šīs mācības būtību. Kad 

esat piepildījuši šo trauku, nogādājiet to saviem līdzcilvēkiem, lai arī viņi varētu dalīties jūsu priekā. 

Jūs jau tagad redzat plašus apvāršņus, ceļu, kas sākas pie Manis un arī beidzas pie Manis. Atcerieties, 

ka Es jums esmu teicis: "Es esmu ceļš", un, ja jūs to paklausīgi pieņemsiet, ja jūs ar mīlestību pieņemsiet 

to, ko Es jums piedāvāju, jūs sasniegsiet mērķi ar gandarījumu un mieru, kas atspoguļosies jūsu būtībā. Jūs 

neiesniegsiet Manā priekšā nevienu sūdzību, jo būsiet atdevuši visu, kas jums piederēja. Jūs būsiet pilnībā 

atdevuši sevi, lai palīdzētu daļai cilvēces ceļā uz garīgumu - tai daļai, kas jums tika uzticēta šajā 

atjaunošanas darbā. 

35 Neizklīstiet, pirms jūtaties spēcīgi, mācieties, pirms dodaties uz citām provincēm, lai jūs būtu kā 

bāka savu līdzcilvēku ceļā. Sagatavojieties, kā to darīja mani mācekļi Otrajā Laikā. Arī viņi, dzīvodami 

kopā ar savu Skolotāju, dedzīgi uzklausot Manus vārdus un pieredzot Manus brīnumus, jutās pārāk vāji un 

nenozīmīgi, lai turpinātu Manu Darbu, un tāpēc lūdza Mani palikt pie viņiem ilgāk. 

Bet jo vairāk tuvojās mana aizbraukšanas diena, jo vairāk viņi piekrita, ka viņu tik mīļais Skolotājs 

aizbrauc un atstāj viņiem tik grūtu uzdevumu. Es iedziļinājos viņu sirdīs un redzēju sāpes, kas viņus 

nospieda, un Mani vārdi pilēja uz viņiem kā balzāms, lai mierinātu viņus viņu lielajās bēdās, un Es viņiem 

sacīju: "Nebīstieties, jo Es būšu ar jums, un Mana gaisma vienmēr spīdēs, lai jūs apgaismotu." 

Tāpat arī tagad Es esmu atnācis tikai uz noteiktu laiku, kura laikā jūs esat saņēmuši Manus labumus, un 

arī šis Vārds beigsies, lai pēc tam turpinātu plūst no gara uz garu bez cilvēka starpniecības. 

36 Es negribu, lai jūs neapmierināti sūdzētos par šo izpausmju izzušanu, bet, tāpat kā jūs esat 

sajūsmināti par Maniem vārdiem, Es arī vēlos, lai jūs pieņemat, ka šī forma beidzas, lai atbrīvotu vietu 

jaunai, augstāka veida formai, kas jūs vēl vairāk tuvinās Man. 

37 Skatieties uz Mani ar savu garu un, mīlestības pilni, nododiet sevi šī brīža svinīgumam. Mans stars 

apgaismo balss nesēju, un Mans Vārds plūst, lai nolaistos uz jūsu sirds augsnes, kas ir dārzs, kuru Es kopju 

ar mīlestības pilnu rūpību. Mans Vārds ir ūdens, kas to apūdeņo, lai tas kļūtu auglīgs un ražīgs, un tad 

izkliedētu jaunas sēklas uz šīs mīlestības alkstošās cilvēces laukiem. 

38 Ļaujiet Man jūs vadīt, un tad ceļa beigās jūs atklāsiet, ka jūsu darbs ir liels, jo jūs zinājāt, kā 

paklausīt un sekot Manai gribai. 

39 Jau tuvojas mana pasludinājuma beigas, jo šis 1950. gads tuvojas noslēgumam. Pēc tam atnāks 

viesulis, lai pātagotu vareno koku un no tā nokristu sausās lapas bez dzīvības un sliktie augļi. 

40 Šī lielā pārbaudījuma rezultātā, kas nāks pār manu tautu, daudzas sirdis atplīsīs kā sausas lapas, 

kas atdalītas no koka, kurš tām deva sulas. Viņi atkritīs ticības vai mīlestības trūkuma, apjukuma vai ideāla 

trūkuma dēļ. Taču viņu atstātās nepilnības vēlāk aizpildīs dedzīgi ticīgie un labas gribas mācekļi. 

41 Jaunie mācekļi nāks no tiem, kuri šodien pat nezina Manu darbu vārdā. Daži būs pazemīgi un 

dedzīgi no pirmā brīža, un, tiklīdz viņi dzirdēs Manu balsi, kas viņiem saka: "Seko Man!", viņi sekos Man 

un līdzināsies mācekļiem, kurus Es atradu zvejojam pie jūras Otrajā Laikā. 
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42 Būs arī tādi, kas sacelsies pret manu darbu un nikni vajās manu tautu. Bet arī viņu vidū radīsies 

mani lielie sējēji, mani uzticīgākie un dāsnākie mācekļi, kas ar savu atgriešanos atcerēsies Saulu, manu 

mīļoto Pāvilu, kurš ar savu mīlestības dāvanu savam Skolotājam aizpildīja vietu, ko starp divpadsmit 

mācekļiem bija atstājis tukšu tas, kurš Mani pārdeva. 

43 Tāpat arī šajā laikā jaunajiem ļaudīm būs jānāk pie Manas tautas, lai aizpildītu tukšo vietu tiem, 

kas novērsušies no Manis, nolieguši Mani vai nodevuši Mani. 

44 Ak, jūs, sirdis, kas Man būsiet neuzticīgi pārbaudījuma stundā! Glabājiet savās dvēselēs nemirstīgo 

Mana Vārda sēklu, lai kādu dienu jūs tajā atrastu savu pestīšanu! 

45 Un tiem, kas būs uzticīgi Man - tiem, kas sekos Man līdz galam, Es saku, lai viņi sagatavojas, lai 

viņi stiprina sevi Mana Vārda būtībā, lai viņiem nebūtu ne mirkli vājuma pret tiem, kas jūs nosoda, kritizē, 

apmelo vai vajā. 

46 Neaizmirstiet par manu mācekli Pēteri, kad viņu līdz nāvei vajāja Sauls. Es pierādīju uzticīgajam 

apustulim, ka viņš nav viens savā pārbaudījumā un ka, ja viņš paļausies uz Manu spēku, Es viņu pasargāšu 

no vajātājiem. Sauls bija pārsteigts par manu dievišķo gaismu, kad viņš devās meklēt Pēteri, lai viņu 

arestētu. Mana gaisma sasniedza Saula sirds dziļumus, kurš, Manā Klātbūtnē gāzts uz zemes, Manas 

mīlestības sakauts, nespēdams pabeigt uzdevumu, ko bija iecerējis pret Manu mācekli, savā dziļākajā 

būtībā sajutis visas savas būtības pārvērtības, un tagad, ticībā Kristum pievērsts, steidzās meklēt Pēteri, bet 

vairs ne tādēļ, lai viņu nogalinātu, bet lai lūgtu viņu pamācīt Kunga Vārdā un ļautu viņam piedalīties Viņa 

darbā. 

47 No tā brīža Sauls bija Pāvils, un šī vārda maiņa liecināja par šī cilvēka pilnīgu garīgo pārvērtību, 

par viņa pilnīgu atgriešanos. 

48 Arī šajā laikā Es saku Saviem ļaudīm, ka, ja viņi patiesi paļausies uz Mani kā šie mācekļi, viņiem 

nebūs pat jāaizstāvas pret saviem apmelotājiem vai vajātājiem. Jo Es viņus pārsteigšu viņu ceļā un liksim 

viņiem sadzirdēt Manu balsi viņu tīrākajā dvēselē - to pašu balsi, kas uzrunāja Saula sirdi un sacīja viņam: 

"Kāpēc tu Mani vajā?" 

Cik daudz atgriešanās gadījumu jūs pieredzēsiet! Cik daudz brīnumu pieredzēs jūsu acis! Taču ziniet, 

kā sagatavoties un gaidīt. Vērojiet un lūdzieties, cilvēki. Vētras satricinās koku, un es vēlos, lai jūs visi 

paliktu vienoti ar to. Tad jūs varēsiet redzēt, kā piepildās visi Mani pravietojumi. 

49 Neuztraucieties savas atmiņas vājuma dēļ, domādami, ka lielākā daļa manu vārdu no tās ir 

izslīdējuši. Patiesībā varu jums teikt, ka, ja jūs zinātu, kā sagatavoties un nogrimt pārbaudījuma laikā, 

mans šķietami aizmirstais vārds atgrieztos jūsu atmiņā. 

50 Tur, meditācijas klusumā un iekšējā pulcēšanās laikā, jums šķitīs, ka jūs dzirdat šo vārdu, un notiks 

tā, ka jūs patiešām garīgi saņemsiet tā nozīmi. 

51 Šī pieredze jūs piepildīs ar pārliecību, jo tagad jūs zināt, ka mans vārds nāks pie jūsu lūpām katrā 

jūsu cīņas brīdī un mana gaisma apgaismos jūsu prātu. 

52 Pionieris Roka Rojasa, Elijas gara iedvesmots, uzrakstīja šādu teikumu: "Esiet žēlsirdīgi un atkal 

apžēlojieties par saviem līdzcilvēkiem, un jūs redzēsiet manu Tēvu visā Viņa godībā". 

Patiesība un gaisma ir šajos vārdos, mācekļi, jo, kas savā dzīvē nepraktizē žēlsirdību, tas nekad neieies 

manā valstībā. Turpretī es jums apliecinu, ka pat visstūrgalvīgākais un stūrgalvīgākais grēcinieks spēj glābt 

sevi caur žēlastību. 

53 Neatlieciet žēlsirdības īstenošanu uz pēdējo brīdi, lai jūs nenonāktu pie Garīgās Valstības durvīm 

ar ļoti maziem nopelniem un neiekļūtu tajā. 

54 Es jums iesaku, lai visā dzīves ceļā, kas jums vēl ir jānoiet, jūs sētu un kultivētu šo sēklu, lai jūs 

varētu novākt bagātīgu ražu. 

55 Rūpējieties, lai mīlestība būtu jūsu uzmanības prioritāte, un nekad nenožēlojiet, ka esat bijuši 

labdarīgi, jo ar šo tikumu jūs gūsiet vislielāko apmierinājumu un laimi savā eksistencē un tajā pašā laikā 

sasniegsiet visu gudrību, spēku un pacēlumu, pēc kā ilgojas katra cēlā dvēsele. 

56 Ar žēlsirdību pret līdzcilvēkiem jūs attīrīsiet savu dvēseli un tādā veidā atmaksāsiet vecos parādus. 

Jūs pilnveidosiet savu cilvēcisko dzīvi un paaugstināsiet savu garīgo dzīvi. Kad jūs nonāksiet pie durvīm, 

pie kurām jūs visi klauvēsiet, jūsu svētlaime būs liela, jo jūs dzirdēsiet sveiciena saucienu no garīgās 

pasaules, kas jūs svētīs un aicinās uz atjaunotnes un garīguma darbu. 
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57 Nāciet pie Manis, jūs, ļaužu pūļi, un mācieties no Mana Vārda, kā izrādīt žēlsirdību. Nāciet, 

uzklausiet Mani un saņemiet visu, ko Es gribu izliet uz jums, lai jūs saprastu, ka arī visnabadzīgākajam no 

jums garīgi pieder dārgumu dārgumi, kurus ar jūsu žēlastības palīdzību var pārvērst dzīvībā, veselībā, 

mierinājumā, mierā un gudrībā. 

58 Lai neviens nesaka, ka viņš nespēj darīt žēlsirdības darbus savas materiālās nabadzības dēļ. Jo tā 

būs viņa nezināšana, ticības trūkums un dvēseles bezkaislība, kas tā runā. 

59 Šeit, manā tautā, nevar būt nabagu, jo mana valstība ir pietuvojusies tautai, lai izlietu tai savus 

dārgumus. 

60 Mans Vārds ir kā kristāldzidra un tīra upe, kas nāk uz jūsu zemēm, lai apūdeņotu laukus un 

padarītu tos auglīgus. Attīriet tajā savu sirdi un dvēseli, lai jūs varētu iet savu ceļu, atbrīvojušies no savu 

kļūdu nastas, ko jūs saucat par grēkiem. 

61 Ja jūs vispirms neattīrīsiet sevi, jūs nespēsiet izjust žēlsirdību pret saviem līdzcilvēkiem, un vēl 

mazāk spēsiet raudāt kopā ar viņiem un līdzjust viņu sāpēm. Vienmēr apzinieties, ka šī tauta ir atnesusi uz 

Zemi misiju garīgi apvienot cilvēci vienā ģimenē. 

62 Jūs jau esat 1950. gadā, pēdējā no Manām izpausmēm šajā formā. Jūs nevarēsiet noliegt, ka bieži 

esat Mani dzirdējuši un ka tad, kad Mana vēsts beigsies, Es visu esmu pateicis. 

Tādēļ ir pienācis laiks, kad Es jums saku, lai jūs atmetat savu pasivitāti un kļūstat aktīvi strādnieki 

šajos svētlaimīgajos laukos - tagad jūs vairs neesat tie, kas apmierināti tikai ar klātbūtni, lai klausītos vai 

pārdomātu Manu Vārdu. Ir pienācis laiks jūsu dvēselei pacelties, atbrīvoties no saitēm, važām un važu 

važām, un šajā laikā parādīties, nesot pasaulei tai uzticēto vēsti. 

63 Ir nepieciešams, lai daudzi, kas apmierināti tikai ar šo garīgo manifestāciju apmeklēšanu, sāktu 

pildīt savu misiju un šīs pulcēšanās vietas, kur tiek uzklausīti Skolotāja vārdi un garīgās pasaules padoms, 

uzskatītu par skolu. Ir arī nepieciešams, lai strādnieki, kuri ilgu laiku ir strādājuši tikai šajās pulcēšanās 

vietās, saprastu, ka drīz pienāks stunda, kad viņiem būs jāizklīst pa dažādām zemes malām, lai izplatītu 

gaismas un mīlestības sēklu, ar kuru mans Gars viņus ir apveltījis. 

64 Jums joprojām būs daudz jācīnās savā starpā, un Man joprojām būs bieži jāpārbauda jūs, lai jūs 

varētu iegūt to aprīkojumu, kas nepieciešams jūsu misijas izpildei. 

65 Izmēģinājumi ir paredzēti jūsu apvienošanai. Jo, kamēr vien šīs tautas klēpī nebūs garīgās 

vienotības, tikmēr tās pļautā sēkla būs kurla. 

66 Tādēļ Es jums esmu laikus sacījis, lai jūs sāktu saskanēt savā starpā, ja vēlāk jūs saskanēsiet ar 

visu cilvēci, un jau no pirmajām dienām esmu jums teicis: "Esiet žēlsirdīgi un atkal apžēlojieties par 

saviem līdzcilvēkiem, un jūs ieraudzīsiet Manu Tēvu visā Viņa godībā." 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 309 
Mans miers lai ir ar jums! 

1 Laipni lūgti, ak, mācekļi, Manā mācību uzrunā! Jūs esat sajutuši Mani savas būtības vistīrākajā 

būtībā, un Es esmu uzrunājis jūsu dvēseli. Mana mācība ir domāta Izraēlai un visai cilvēcei. Es jūs mācu, 

lai no jūsu dvēseles izzustu nedrošība. 

2 Jums ir jāiemācās saprast un novērtēt jums uzticētās misijas lielumu. Lai jūsu dvēsele varētu darīt 

taisnību, tai ir jānoraida šaubas, nenoteiktība ar savu lūgšanu, tai ir jāzina, ka tai ir vajadzīga palīdzība, ko 

tai var sniegt tikai manas atklāsmes, mani norādījumi un iedvesmas. 

Dvēseles, kas šādā veidā ir pamodušās, uzklausot manu mācību runu, no bērniem mācekļiem ir 

kļuvušas par mācekļiem, jo ir nenogurstoši klausījušās manu mācību. Ja viņiem pietrūkst kaut viena mana 

vārda, viņi to nožēlo. Viņi ir tie, kas paredz turpmāko cīņu - tie, kas saprot, ka viņiem ir jādalās ar cilvēci 

visos labumos, ko viņi ir saņēmuši no manas žēlastības. 

Visi, kas šādā veidā ir sapratuši lielo atbildību, dzirdiet šeit Manu pamācību caur Balss nesēju - Vārdu, 

kas izskaidro un interpretē viņiem visus pārbaudījumus, mācības un notikumus, kurus jūs piedzīvojat savā 

dzīvē, vienu pēc otra. Patiesi, Es jums saku, ka Es neaprobežojos tikai ar to, ka runāju caur balss nesējiem. 

Ir bezgalīgi daudz formu, kurās Es jums sevi atklāju, un šī ir tikai viena no tām, caur kuru Es jums ļauju 

uzklausīt Manu mācību cilvēka formā. Es nepārtraukti parādīju Sevi Saviem bērniem, Es negaidu ne dienu, 

ne nakti, Man nav noteikta ne stunda, ne laiks, kad pie jums pieiet. Es esmu mūžīgs visā, kas radīts. 

3 Mana universālā klātbūtne piepilda visu, nevienā Visuma vietā vai biotopā nav tukšuma, viss ir 

caurvīts ar Mani. 

4 Jūsu dvēsele vienmēr ir bijusi kontaktā ar Mani, bet līdz šim jūs neesat pilnībā apzinājušies šo 

kontaktu, un tādēļ Trešajā Laikā Es esmu atklājies caur jums, padarot jūs par mūžīgā Vārda balss 

nesējiem, lai pateiktu jums, ka no šīs izpausmes ir tikai viens solis līdz izpausmei "gars garam", lai jūs 

varētu censties sasniegt visaugstāko kontaktu ar Manu Dievišķību. Bet pirms tam šim balss nesēja 

pasludināšanas periodam ir jābeidzas. 

5 Kad jums vairs nebūs Manis šajā atklāsmes formā, jūs pacelsiet savu dvēseli, piesaucot Manu 

Vārdu, un cik daudz mācību Es jums atklāsim šajā Manis meklēšanas formā! Mana dievišķā iedvesma 

izgaismos ceļus, pa kuriem jums ceļot. Tad jūs ieraudzīsiet savu pagātni - vairs ne tumsā, bet gaišā dienas 

gaismā. Jūs sapratīsiet, kādus soļus esat veicis, un atzīsiet, kuri no tiem bija pareizi un kuri ne. Šajos 

augstajos centienos Izraēla kļūs spēcīga, un šis spēks pāries no sirds uz sirdi un no tautas uz tautu, līdz 

visas cilvēciskās radības meklēs Mani no gara uz garu. 

6 Aplūkojiet pasauli, pētiet to, un jūs redzēsiet tās materiālismu, tās zemās kaislības, tās sabrukumu. 

Pagaidām garīguma sasniegšana jums šķitīs neiespējama, taču Skolotājs jums ir atstājis piemērus no 

pagātnes, lai jūs neciestu neveiksmi. 

Atcerieties, ka tad, kad Es kļuvu cilvēks, lai dzīvotu jūsu vidū, Es atnesu pasaulei tik augstu mācību 

cilvēcei, ka pat Maniem mācekļiem bija grūti un pat neiespējami tai sekot. Tomēr šie apustuļi atstāja 

piemēru Manu mīlestības likumu izpildei un padarīja Manu mīlestības vēsti, ko Es sēju šīs tautas sirdī, 

auglīgu un lika tai uzplaukt un nest augļus. Kādēļ tad trešajā laikmetā būtu neiespējami praktizēt garīgumu 

cilvēku vidū? 

7 Patiesi es jums saku: cilvēce dos spēcīgas zīmes, ka tās materiālisms tuvojas beigām. Zinātnieku 

progresivitāte, kas savus noslēpumus ir saņēmuši no pašas Dabas, sasniedz savu robežu, un Dabas spēki 

vērsīsies pret tiem, kas tos apgāna. Daba atteiksies ziedot savus augļus ļauniem mērķiem, un cilvēki savos 

maldos un naidā atradīs nāvi, atradīs savas varaskāres augļus, ko izlauzusi viņu pašu roka: Vētras, 

epidēmijas, sērgas. Un kas to visu varētu apturēt? Viņu pašu rokām? Vai cilvēciskā zinātne, kas ir 

apgānījusi manus noslēpumus, atverot tos ar atslēgu, kas nav mīlestības atslēga? Patiesi, es jums saku, ka 

tie tikai atvērs durvis uz manu debesu taisnīgumu! 

8 Patiesi, bēdas Trešā laikmeta cilvēkiem! Viņu vaimanas būs dzirdamas visās zemes malās. Ciešanu 

kausa raugs tiks dzerts kā nevienā citā laikā, un katram būs jāuzņemas sava daļa. Jo sāpes ar katru dienu 

kļūst arvien spēcīgākas, un cilvēks jau sāk izjust izsalkumu un slāpes - izsalkumu pēc tīras sēklas un slāpes 

pēc kristāldzidra ūdens, pēc patiesības un mūžības. 
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9 Kāds ir jūsu uzdevums, saskaroties ar šiem notikumiem starp cilvēkiem? Uzņemt manu mācību, 

saprast to un dzīvot saskaņā ar to. Jo spirituālismam ir jābūt ne tikai jūsu lūpās, bet jums tas ir jāīsteno 

praksē, jādzīvo garīgi, morāli un praktiski, nekrītot ne fanātismā, ne slepenībā, dzīvojot vienkārši un tīri, 

piešķirot garīgajai dvēselei vērtību un vietu, ko tā ir pelnījusi, lai tā varētu valdīt pār savu ķermeni, kas ir 

pārejošs, cilvēka dzīvē, lai jūsu misijas izpildē būtu pilnīga harmonija, un šis piemērs varētu nest augļus 

cilvēku vidū. 

10 Es svētīju katru jūsu soli Manā darbā un gādāšu, lai tie vairotos, lai vēlāk, kad jums atvērsies plaši 

pasaules ceļi, jūs varētu pa tiem iet kā Mana Miera un Manu jauno atklāsmju vēstneši. Tā ir Mana Griba, 

lai jūsu dvēseles, manas dievišķās mācības pamācītas, bruģētu cilvēkiem atjaunotnes ceļus un lai viņi 

pamodinātos veselīgiem ideāliem, iedvesmojoties no cildenuma, lai sasniegtu garīgumu. Šajā laikā jūs 

būsiet ieguvuši nepieciešamo sagatavotību un izturību savā dvēselē. Nekas nespēs likt jums atkāpties no 

sava ceļa. 

11 Tad pārbaudījumi, kas šodien tevi satricina un apstādina uz ceļa, šķitīs tikai viegls vējš, kas nevar 

ievainot tavu seju. Tikai tad jūs spēsiet atzīt spēku, ko esat ieguvuši, sekojot maniem likumiem. 

Turpiniet gatavoties, arvien vairāk iedziļinieties Mana Vārda jēgā. Vispirms dariet to, kas jums nāk kā 

mācekļiem, un ļaujiet Man atklāt Sevi jūsos kā Skolotāju, kā Tēvu, kā Gaismu. 

12 Visas dvēseles izpildīs savu uzdevumu, un Es izmantošu katru no tām, lai viss būtu sagatavots 

Mana Vārda piepildīšanai. Bet, ja jūs domājat, ka esat vienīgie, kam ir cilvēces izpirkšanas misija un uz 

kuriem gulstas misijas izpildes krusts, jūs maldāties. Tikai ļoti maza daļa no šī darba ir jūsu ziņā, jo katrai 

būtnei, tās atšķirīgajā dzīves līmenī, ir lemts sadarboties Visuma apvienošanā. 

13 Būs daudzi, kas dosies ceļā ar miera ideālu, ar lūgšanu, ar mīlestību un labo gribu kā 

instrumentiem, un šie tikumi viņus apvienos, un viņu dvēseles ar manu pamācību būs uzvarētājas. 

14 Nekļūstiet par savu līdzcilvēku un Mana Dievišķā Taisnīguma tiesnešiem. Cilvēki bieži nosoda 

manu likumu, bet es jums saku: Tikai Es varu izprast Savus augstos padomus. 

15 Tie, kas alkst un slāpst pēc miera, tie, kas dzīvo bēdās, dienu pēc dienas gaida Mana taisnīguma 

skeptra triecienu, kas nolaidīsies pār tiem cilvēkiem, kuri ved tautas postā, iznīcībā. Jūs nebūsiet starp 

tiem, kas Mani šādā veidā gaida, jo Mans Dievišķais taisnīgums ir pilnīgs, un Es jums to apliecinu ar Savu 

mīlestību. 

16 Izprast Manu Vārdu, lai jūs, tāpat kā daudzi citi, nekļūdītos par Mana Dievišķā Taisnīguma 

darbībām, kad Es spēcīgi nosodu tos, kas izdarījuši tikai nelielu pārkāpumu, un, no otras puses, šķiet, ka 

piedodu tiem, kas ir izdarījuši smagu pārkāpumu. Skolotājs jums saka: Ja Es ar varu apciemoju tos, kuri 

šķietami ir izdarījuši tikai nelielu pārkāpumu, tad tas ir tāpēc, ka Es zinu dvēseļu vājumu, un, ja viņi 

novirzās no Bauslības pildīšanas ceļa, tas var būt pirmais solis, kas ved viņus uz pazušanu. Bet, kad es 

sodu citus par smagu pārkāpumu, tas ir tāpēc, ka es zinu, ka liels pārkāpums ir iemesls tikpat lielai nožēlai 

dvēselē. 

17 Nespriediet, nenosodiet, pat savās domās nevēlieties, lai mana taisnība piemeklētu tos, kas izraisa 

asinsizliešanu starp tautām. Tikai padomājiet, ka arī viņi, tāpat kā jūs, ir mani bērni, manas radības, un 

viņiem par saviem lielajiem noziegumiem būs jāatlīdzina ar lielu izpirkumu. Patiesi, Es jums saku, ka tieši 

tie, uz kuriem jūs rādāt ar pirkstu kā uz tiem, kas ir nežēlīgi iznīcinājuši mieru un iegrāvuši jūs haosā, 

nākamajos laikos kļūs par lielajiem miera veidotājiem, lielajiem cilvēces labdariem. 

18 Miljonu upuru asinis kliedz no zemes pēc mana dievišķā taisnīguma, bet ārpus cilvēciskās 

jurisprudences tas būs mans, kas sasniegs katru dvēseli, katru sirdi. Cilvēku jurisprudence nepiedod, 

neizpērk, nemīl. Mana mīl, piedod, izpērk, atdzemdina, atdzīvina, paceļ un apgaismo, un tieši tos, kas ir 

radījuši tik daudz sāpju cilvēcei, Es izpirku un izglābšu, liekot viņiem iziet cauri lielajai izpirkšanai, kas 

būs tīģelis, kurā viņi tiks šķīstīti un pilnībā atmodināti savas sirdsapziņas balsij, lai spētu saskatīt savu 

darbu dziļāko dziļumu. Es liksim viņiem iet to pašu ceļu, ko viņi lika iet saviem upuriem, savām tautām. 

Bet beigās viņi sasniegs dvēseles tīrību, lai varētu atgriezties uz zemes, atjaunot visu, kas tika iznīcināts, 

atjaunot visu, kas tika izpostīts. 

19 Vai jūs domājat, ka Es esmu vājš Savā taisnīgumā pret šiem Manu bērnu pārkāpumiem? Vai es 

esmu iecietīgs un vājš tiesnesis? Patiesi es jums saku, no pirmā slepkava, par kuru jums ir zināšanas, kurš 

bija Kains, es atklāju to pašu taisnīgumu, kā tas, par kuru es runāju ar jums šajā brīdī. 
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Kamēr Kains un Ābels pienesa Man savus dedzināmos upurus, Es pārdomāju katra no viņiem upuri: 

Ābela attieksme bija nevainīga un sirsnīga, bet Kaina - veltīga. Es pieņēmu Ābela un noraidīju Kaina. Bet, 

kad viņš to saprata, viņš ar naidu un dusmām nogalināja savu brāli. 

Es pieprasīju atskaiti par šo dzīvību, par šīm asinīm un parādīju viņam savu neapmierinātību par to. 

Tad viņš man sacīja: "Mans noziegums ir pārāk liels, lai to piedotu. Jūs dusmojaties uz mani, jo es 

nogalināju savu brāli. Jūs izdzenat mani no šīs zemes, un es jūtu, ka mani šādā veidā nogalina, tāpat kā es 

nogalināju savu brāli." 

Bet es viņam atbildēju: "Patiesi es tev saku: kas Kainu nonāvēs, tiks sodīts septiņkārtīgi." Tad viņš 

saprata, ka Es viņu joprojām mīlēju un ka tas ir pierādījums tam, ka Es viņam dāvāju Savu piedošanu, bet 

ka ir nepieciešams izpirkt šo noziegumu, nomazgāt traipu un pierādīt, ka viņš ir šīs cildenās un Dievišķās 

piedošanas cienīgs. 

20 Kāda bija balss, kas uzrunāja Kainu? Tā ir viņa paša sirdsapziņa, tas iekšējais tiesnesis, ko Es esmu 

ielicis katrā no Manām cilvēciskajām būtnēm. Katram cilvēkam runās viena un tā pati balss, un tā būs 

nepielūdzama, jo tā ir tiesnesis, kuru nevar piekukuļot. Tā uzrunās viņu ar tādu pašu skaidrību, ar kādu tā 

uzrunāja Kainu. Taču jums jāsaprot, ka Kains nezināja, cik smags ir viņa noziegums, kad viņš izlēja sava 

brāļa asinis. Viņš nezināja, kas ir nāve, bet tā laika cilvēki ļoti labi zināja, kas tā ir. 

21 Tāpēc šajā laikā es negaidīšu, kad cilvēku taisnīgums izpaudīsies viņu līdzcilvēku nodarījumos. Es 

gaidīšu, kad ikviens no Maniem bērniem ieradīsies Manā Tiesā, un tur Mana Tiesa viņiem piespriedīs 

sodu, kas viņiem pienākas, lai viņi varētu izciest grēku nožēlu, ko sirdsapziņa izcieš nožēlas dēļ. Tikai tur 

viņi sapratīs sava Kunga lielo mīlestību. 

22 Šajā Trešajā Laikā Es jums esmu devis apstiprinājumu par dvēseles reinkarnāciju. Cilvēcei 

vienmēr ir bijušas intuitīvas zināšanas par to, un dvēsele ir atklājusi šo noslēpumu miesai, bet miesa, 

vienmēr neticīga un vāja, ir šaubījusies par to. 

Būtnes no aizsaules ir nākušas, lai sniegtu cilvēkiem šo atklāsmi, taču tās ir atradušas ticību tikai dažos, 

un šie cilvēki ir pretojušies viņu ticībai, un nezinātāji un neticīgie tos ir noraidījuši. Taču šodien kā nekad 

agrāk cilvēcē dzīvo šo izpausmju priekšnojauta, pārliecība par tām, pat ja ne visi uzdrošinās to atzīt, 

baidoties no pasaules. 

Bet Es esmu atnācis šajā laikā, lai sniegtu jums apstiprinājumu tam un pateiktu jums: dvēseles 

reinkarnācijā atklājas Mans perfektais mīlestības likums. Bet patiesi es jums saku: Cik maz ir to, kas ir 

kļuvuši par cilvēkiem tikai vienu reizi uz zemes, un cik daudz iespēju Es esmu dāvājis dvēselēm caur 

dažādiem ķermeņiem pasaulē, lai kompensētu to ļaunumu, ko dvēseles bija nodarījušas. Taču jūsu 

ķermenis ir biezs plīvurs, kas neļauj jums atklāt šo mācību būtību. 

23 Ļoti maz Es esmu jums ļāvis uzzināt par to, kas jūs esat bijuši cauri gadsimtiem, jo Es negribu, lai 

jūs miesā iekļūtu Manas svētnīcas, Manu Augsto Padomu intimitāte, pirms esat sasnieguši patiesu 

dvēseles briedumu. Es nevēlos, lai jūs pārvērstu mācības par garīgo dzīvi par jaunām zinātnēm, kas jūs 

novedīs tikai pie ziņkārības, pārdomām un laika izšķiešanas. Es nevēlos, lai jūs garīgajā ceļā spertu kaut 

vienu jums nederīgu soli. Es vēlos, lai tie visi jums būtu noderīgi, lai jūs dzirdētu un jums tiktu atklāts tikai 

tas, kas palīdz jūsu garīgajā attīstībā. Bet visu to, kas kalpo tikai cilvēka apmierinājumam, jūs 

nepiedzīvosiet. Tas vienmēr būs pārklāts ar plīvuru, jo tas simbolizē svēto, jūsu garīgā mantojuma intīmo 

daļu. 

24 Tiklīdz šī cilvēce spers stingrus soļus garīguma pilnveidošanā, manu likumu izpildē, tā atklās 

lieliskas Svētā Gara mācības jau savā cilvēciskajā dzīvē, un tad tai būs skaidrs redzējums par pagātni, 

tagadni un nākotni - tikai tik tālu, cik tā būs mana Griba. 

Tādēļ, mācekļi, stājieties uz patiesā garīgās pilnveidošanās ceļa, ko jums rāda mana mācība, lai jūs 

būtu tie labie pravieši, kas sludina briesmas masām un glābj tās no neveiksmes. 

Es jums palīdzēšu jūsu misijā, atbilstošā brīdī parādot jums daļu no šo neticīgo iepriekšējās dzīves. Bet 

tas netiks darīts, lai jūs viņus nosodītu, bet gan lai jūs viņus pamācītu Manās atklāsmēs. 

25 Tādējādi viņi pamodinās cilvēkus viņu attīstībā un sapratīs, ka ar cilvēka dzīvi nepietiek, lai 

uzzinātu manu mūžīgo mācību. 

26 Ja jūs cīnīsieties šajā cīņā ar pilnu atdevi, jūs daudz ko sasniegsiet. Bet kurš no jums ir pārliecināts, 

ka atgriezīsies šajā pasaulē vai nekad neatgriezīsies? Kurš varētu teikt: "Viss, ko es dzīvē darīju, bija tas, 



U 309 

171 

ko Tēvs bija iecerējis manam liktenim. Tagad es varu doties uz citām pasaulēm un turpināt tuvoties 

Dievam pa bezgalīgajām evolūcijas kāpnēm." 

Patiesi, es jums saku, ka, lai saprastu šīs mācības, jūsu zināšanas ir pārāk mazas. Bet visi tie, kas 

izpildīs savu uzdevumu, būs spēruši soli garīgajā ceļā pretī Man un no mācības uz mācību, no 

dzīvespasaules uz dzīvespasauli dosies mūžības virzienā. Ja tas tā nebūtu, vai jūs ticat, ka jūs spētu 

uzturēties augstākajos dzīves līmeņos un ka sirdsapziņa jums to ļautu, kas ir Mans taisnīgums? 

27 Esiet uzticīgi, strādājiet un ļaujiet, lai jūsos piepildās mana Dievišķā Griba. Daudzi no jums 

joprojām redzēs zemes ķermenī manu pravietojumu piepildīšanos, šīs cilvēces pārveidošanu, visu 

izpirkšanu Manā Likumā. Bet pirms tam jums būs jātiek lieciniekiem lielām kaujām, lieliem kariem, kādi 

vēl nav zināmi cilvēkiem, kādus vēsture vēl nav aprakstījusi. 

Bet, ja jums, kam jau ir zināšanas par to, kas notiks, par notikumiem, kas tuvojas, ir jāattīra sevi, kas 

notiks ar tiem, kas nav pamodušies Svētā Gara mācības priekšā, kas ir apgānījuši Manu Likumu, kas ir 

aizmirsuši savu uzdevumu, kas dzīvo savās tradīcijās un ir apgrūtinājuši sevi ar neziņas važām? 

28 Satraukums, ciešanas un nožēla būs kā tīģelis lielajiem dvēseļu leģioniem, kas stāvēs rindā sava 

tiesneša priekšā. Bet patiesi, Es jums saku, Es arī viņiem palīdzēšu, un, kad viņi pamodīsies no dziļā 

miega, viņi ieraudzīs Manu starojošo vaigu, kas tiem norāda uz Manu piedošanu, un viņi tikai gaidīs, kad 

Es viņus sūtīšu uz ceļa, ko viņi iepriekš apgānījuši un nicinājuši, lai labotu savus pārkāpumus un pierādītu, 

ka viņi ir Manas mīlestības cienīgi. Un es kā mīlošs Tēvs piešķiršu viņiem to. 

29 Tādēļ Es jums Savā mācībā saku, lai jūs netiesātu tos, kurus šodien redzat aptraipītus ar cilvēku 

asinīm un visiem pārkāpumiem. Jo jūsu mūžīgajā eksistencē ir lielāki noziegumi nekā cilvēku asins 

izliešana. Taču pagaidām neprasiet zināt visu. Es jau esmu jums norādījis, ka tikai es vienīgais varu spriest 

taisnīgi savos augstajos padomos. 

30 Tagad jums vajadzētu tikai mīlēt un piedot, un, ja Es jums ļauju pētīt un izvērtēt notikumus, kas 

notiek ap jums, tad tas ir tāpēc, ka Es nevēlos, lai jūs būtu vienaldzīgi, akli un neiejūtīgi pret savu 

līdzcilvēku sāpēm. Es esmu jūs padarījis jūtīgus ar Savu mācību, lai, kad pienāks laiks, jūs varētu sniegt 

pamācību, sapratni, mīlestību, piedošanu un mierinājumu visiem saviem līdzcilvēkiem. Tādēļ es jūs daru 

par bāku, spožu zvaigzni un uzticamu draugu, lai jūs attiecīgi rīkotos savās mājās, iestādēs un tautās. 

31 Es vairs nevēlos, lai jūs domātu par sevi kā par svešiniekiem. Es vēlos, lai jūsu vidū uzplaukst 

universāla brālība un sāk nest augļus. 

32 Tas ir labi, ka jūs ievērojat savus cilvēciskos likumus, bet manu Doktrīnu un savu garīgumu 

nostādiet augstāk par tiem. Esi paklausīgs maniem likumiem, un patiesi es jums saku, es jūs atbrīvos no 

visnopietnākajiem konfliktiem, kas rodas jums, jo cilvēku likumiem. Bet cīnieties pret netaisnību, cīnieties 

pret korupciju - ne ar slepkavnieciskiem ieročiem, ne ar naidu, bet ar manu mīlestības sēklu. 

Jūs cīņā nebūsiet vieni, Es jau esmu jums teicis, ka cilvēces vidū ir tautas, kurās cilvēki jau dodas ceļā, 

atbrīvojas no materiālisma, kļūst spēcīgi savos likteņa triepienos - ar mērķi apvienoties ar Mani. Kas ir šīs 

dvēseles? Pagaidām jums nav nepieciešams tos zināt. 

33 Paceliet savu dvēseli, mīliet viens otru, apvienojieties aizsaulē ar šo universālās brālības ideālu. Es 

jūs aicināšu uz Garīgo Kalnu, un tur Es būšu kopā ar vieniem un citiem - ar visiem tiem, kas ilgojas pēc 

miera, pēc pestīšanas, lai dotu viņiem spēku un ticību Manām atklāsmēm, lai viņi varētu turpināt savu 

ceļojumu šādi apveltīti. 

Dvēseles turpinās parādīties - dažas kā savvaļas ziedi, citas kā ērkšķi tuksnesī. Bet dažus, tāpat kā 

citus, vienos vienots ideāls, un aizsaulē jūsu mīlestības ziedi apvienosies, lai sasniegtu Mani kā mīlestības 

upuris. 

34 Šādi Es jūs pamācu, ak, mācekļi, pēdējā šo manifestāciju gadā. Patiesi Es jums saku: kad šis 

periods beigsies, jūsu garīgums tiks pakļauts ļoti lieliem pārbaudījumiem. Cik daudzi no jums kļūs par 

fanātisma un elkdievības upuriem? Cik daudzi no jums būs tikai uz slepenības ceļa, un cik daudzi citi, lai 

izceltos cilvēku vidū, vēlēsies pievienot Manam Darbam kaut ko tādu, kas tam nepieder? 

Vērojiet un lūdzieties, tauta! Taču neaizmirstiet, ka, jo tīrāka un vienkāršāka būs jūsu reliģiskā prakse 

un jo vairāk to iedvesmos Mani likumi, jo lielāku pilnību sasniegs jūsu dvēsele. Mazāk ceremoniju un 

rituālu un vairāk garīguma, vairāk žēlsirdības un mīlestības pret savu tuvāko, tad jūs Mani mīlēsiet. 

35 Visās zemes tautās tuvojas elkdievības un fanātisma laiks. Rituāli un ceremonijas sasniegs 

vislielāko intensitāti un tiks novesti līdz galējībām. Dažādu reliģiju un sektu garīdznieki un priesteri 
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novedīs savus sekotājus līdz paaugstināšanai. Es to pieļauju, jo tas būs kā vētra cilvēces vidū, un šajā 

haosā dvēseles jutīsies kā izmestas. Neviens nejutīsies drošā ostā vai glābšanas laivā. 

36 Pienāks laiks, kad visās dvēselēs valdīs apjukums, un nevienā vietā tās neatradīs miera patvērumu. 

Tad ļaudis meklēs izcilākos vadītājus, kalpotājus, kas izceļas ar lielāku inteliģenci, tos, kurus cilvēce 

uzskata par svētiem. Taču viņu izbrīns būs ļoti liels, kad viņi sapratīs, ka arī viņi ir vientuļnieki bez 

kompasa, bez miera un bez gaismas. 

Tad iestāsies tumsa. Bet šī haosa vidū dvēseles celsies, meklējot savu pestīšanu, un aiz tumšajiem 

vētras mākoņiem tās ieraudzīs gaismu kā jaunu dzīvību, kā jaunu rītausmu, un šī gaisma būs Svētā Gara 

gaisma, tā būs bāka, kas apgaismo visu visumu, gaida bērnu atgriešanos un apgaismo vētrainos okeānus. 

37 Pēc šī pārbaudījumu laika cilvēcei pienāks gara brīvība. Cilvēka kāja saplosīs viņa senos elkus, 

vīlušies tie sagraus viņu tukšuma, greznības un viltus krāšņuma pulcēšanās vietas. Mācīto darbu autori 

metīs savus darbus ugunī. 

38 Tajā laikā visneizglītotākie un vismazāk izglītotie no jums tiks uzmanīgi uzklausīti. Cik daudzi no 

tiem, kas tagad dzird manu mācību starp šiem vienkāršajiem un nožēlojamajiem ļaudīm un jūtas 

nenozīmīgi, jo domā, ka viņiem trūkst daiļrunības un garīguma, pēc tam atradīs sevi ļaužu pūļu ielenkumā, 

un viņu vidū būs daži no tiem, kurus viņi uzskatīja par neprātīgiem, kad dzirdēja mani caur balss nesēju. 

Cik daudzi no tiem, kas šodien šaubās par Manu vēsti, vēlāk raudās kā Pēteris, kad redzēs Mana Vārda 

piepildījumu ik uz soļa. 

39 Līdz tam turpiniet gatavoties, stipriniet savu dvēseli manā mācībā, kas nevienu nav novedusi no 

ceļa, jo tā no jums prasa tikai atbrīvošanos, pestīšanu caur garīgo pilnveidošanos. Bet kas ir 

spiritualizācija? Tas ir ceļš, ko Es esmu iezīmējis kopš laiku pirmsākumiem, un pa to visas šķīstītās 

dvēseles nonāks Dieva klēpī. Uz tās ir dievišķais likums, kas ir visu tikumu izcelsme. Tur ir atvērta 

grāmata - Dzīvības grāmata, kurā ir visa Dieva gudrība. Uz šo ceļu es jūs esmu aicinājis vēlreiz. 

40 No kalna virsotnes Es runāju uz jums trešo reizi un saku jums: "Es esmu Ceļš, Patiesība un 

Dzīvība. Neatdalieties no Manis. 

41 Atcerieties: Kad Mana miesa tika noņemta no krusta un pēc tam apglabāta, mācekļi, kas bija 

izbijušies un nespēja saprast, kas noticis, uzskatīja, ka ar Skolotāja nāvi viss ir beidzies. Bija nepieciešams, 

lai viņu acis atkal Mani redzētu un ausis atkal Mani dzirdētu, lai viņu ticība iedegtos un stiprinātos viņu 

zināšanas par Maniem vārdiem. 

42 Tagad Es varu jums teikt, ka starp šiem mācekļiem bija viens, kurš nekad nešaubījās par Mani, 

kurš nešaubījās pārbaudījumu priekšā un ne mirkli neatstāja Mani. Tas bija Jānis, uzticīgais, drosmīgais, 

dedzīgais un mīlošākais māceklis. Šīs mīlestības dēļ es uzticēju Mariju viņam, kad viņi stāvēja krusta 

pakājē, lai viņš arī turpmāk atrastu mīlestību šajā sirdī bez trūkumiem un lai viņas tuvumā viņš vēl vairāk 

stiprinātos cīņai, kas viņu gaidīja. Kamēr viņa brāļi, pārējie mācekļi, cits pēc cita krita zem nāves sitiena,  

tādējādi ar savām asinīm un dzīvību apzīmogojot visu patiesību, ko viņi bija sludinājuši, un sava Skolotāja 

vārdu, Jānis pārvarēja nāvi un izvairījās no mocekļa nāves. Izdzīti uz tuksnesi, viņa vajātāji nedomāja, ka 

tur, uz salas, kur viņi viņu bija padzinuši, šim cilvēkam no debesīm nāks no debesīm lielā atklāsme par 

laikmetiem, kurus jūs pamazām pārdzīvojat, - pravietojums, kas runā cilvēkiem par visu to, kas notiks un 

piepildīsies. 

43 Pēc tam, kad Jānis bija veltījis daudz mīlestības saviem brāļiem un veltījis savu dzīvi kalpošanai 

viņiem sava Skolotāja vārdā, viņam nācās dzīvot atsevišķi no viņiem, vienatnē, bet viņš vienmēr lūdza par 

cilvēci, vienmēr domāja par tiem, par kuriem Jēzus bija izlējis savas asinis. 

44 Lūgšana, klusums, introspekcija, viņa eksistences sirsnība un domu labestība panāca brīnumu, ka 

cilvēks, šī dvēsele, īsā laikā attīstīja to, kam citām dvēselēm ir vajadzīgas tūkstošgades, lai sasniegtu. 

45 Jā, mācekļi, Jānis ir piemērs tam, ko cilvēka dvēsele sasniegs nākamajos laikos. Jāņa sajūsma, kurā 

viņš runāja, redzēja un dzirdēja, bija atklāsme tam, ko jūs piedzīvosiet tajā laikā. Alegorijās attēlotās 

garīgās vīzijas tika redzētas ar redzes dāvanu, t.i., ar garīgo redzi. 

46 Dievišķā balss un garīgās pasaules balss, kas sasniedza viņa smadzenes un aizskāra viņa sirdi, bija 

priekšvēstneši izpausmei, kas jums šajā laikā ir bijusi caur balss nesējiem un dāvanu nesējiem. Un 

visbeidzot, Jānis, eņģeļa vadībā pierakstot visu, ko viņš redzēja un dzirdēja, atklāja cilvēcei dialogu starp 

gariem, kas notiks tad, kad cilvēki savā dzīvē būs atbrīvojušies no netīrumiem un materiālisma. 
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47 Kad cilvēki pievērsīs uzmanību tam, ko mans mīļais māceklis atstājis rakstā? Dīvains ir veids, 

kādā viņa atklāsme ir pierakstīta, noslēpumaina ir viņa nozīme, dziļi līdz neizmērojamam ir viņa vārdi. 

Kurš gan tos varētu saprast? Cilvēki, kuri sāk interesēties par Jāņa atklāsmi, iedziļinās tajā, interpretē, vēro 

un pēta. Daži nedaudz pietuvojas patiesībai, citi domā, ka ir atklājuši Atklāsmes nozīmi, un pasludina to 

visai pasaulei; vēl citi ir apjukuši vai pārāk noguruši, lai turpinātu pētīt, un galu galā noliedz, ka šai vēstij 

būtu kāda dievišķa nozīme. 

48 "Trešās ēras" mācekļi, tagad Es jums saku, ka, ja jūs patiešām vēlaties ieiet šajā svētnīcā un 

uzzināt šo atklāsmju patieso nozīmi, jums ir jāiepazīstas ar lūgšanu no gara uz garu - tieši ar to lūgšanu, ko 

Jānis praktizēja savā trimdā. Vispirms jums jāsaprot, ka dievišķā atklāsme, lai gan tā ir attēlota ar zemes 

figūrām un tēliem, ir par cilvēka dvēseli, tās attīstību, tās cīņām, kārdinājumiem un kritieniem, tās 

zaimošanu un nepaklausību. Runa ir par manu taisnību, manu gudrību, manu valstību, manas mīlestības 

izpausmēm un manu saziņu ar cilvēkiem, viņu atmodu, atjaunošanos un, visbeidzot, viņu garīgo 

pilnveidošanu. 

49 Tur Es jums atklāju cilvēces garīgās dzīves ceļu, kas sadalīts pa laika periodiem, lai jūs labāk 

izprastu dvēseles evolūciju. 

50 Tātad, mācekļi, tā kā Atklāsmes grāmata attiecas uz jūsu garīgo dzīvi, ir pareizi, ka jūs to studējat 

un pārdomājat no garīga skatupunkta, jo, ja jūs to interpretēsiet tikai no zemes notikumu viedokļa, jūs, 

tāpat kā daudzi citi, nonāksiet apjukumā. 

51 Tā ir taisnība, ka daudzi zemes notikumi ir saistīti ar šīs atklāsmes piepildīšanos un būs saistīti arī 

nākotnē. Bet ziniet, ka tajās ietvertie notikumi un zīmes ir arī skaitļi, tēli un piemēri, lai palīdzētu jums 

izprast Manu Patiesību un piepildīt savu likteni pacelties pie Manis pa dvēseles tīrības ceļu, kura spilgtu 

piemēru jums ir atstājis Mans māceklis Jānis, kas tūkstošiem gadu bija priekšā cilvēcei garā garā dialogā 

ar savu Kungu. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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