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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 bezmaksas lejupielādei PDF formātā ir pieejami visi 6 līdz šim 

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

balstīti uz "Patiesās dzīves grāmatu".  

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

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

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

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

 

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

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

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

Hos...t...A (A kā mans vārds, Anna)  

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

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

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

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

 

Anna Maria Hosta 

Miera valstība-Kristus-uz-Zemes 

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

E-pasts: a.m.hosta@web.de  
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Priekšvārds 
"Šis ir paredzētais laiks, kad Man bija jārunā ar cilvēci, un Es gribu, lai jūs, piepildot Manus 

pravietojumus, sastādītu grāmatu sējumus ar šo vārdu, ko Es jums esmu devis, ....". (6, 52) 

Pasludinātais laiks attiecas uz pašreizējo laiku, ko sauc arī par Trešo laiku, kā Pirmā laika (Mozus un 

pravieši) un Otrā laika (Jēzus un viņa apustuļi) pēcteces laikmetu. 

Trešo laiku sagatavoja Elijas Gars un viņa māceklis Roke Rojas 1866. gadā Meksikā, lai no 1884. gada 

līdz 1950. gada beigām, 66 gadu garumā, Dievišķais Gars varētu sazināties ar cilvēci: Svētdiena pēc 

svētdienas vienkāršo ļaužu ļaudis pulcējās vienkāršās sapulču vietās, lai aptuveni divas stundas klausītos 

dievišķo vēsti. Dievs izmantoja daudzos balss nesējus (mūsdienu praviešus), kuri paceltā prātā lika 

sadzirdēt dievišķā vārda staru. 

Šīs dievišķās atklāsmes, vēstījumi vai mācības tika kopstenoficētas un ierakstītas pēdējā desmitgadē 

pirms 1950. gada. Pēc 1950. gada no šī milzīgā protokolu skaita tika atlasītas 366 mācības, kas tika 

publicētas apjomīgajā 12 sējumu darbā Libro de la Vida Verdadera (Patiesās dzīves grāmata). 

Pēc 1975. gada Valters Maijers, kurš no 1943. līdz 1950. gadam apmeklēja svētdienas sapulces, un 

Traugots Göltenbots (Traugott Göltenboth) pārtulkoja I līdz V sējumu vācu valodā un publicēja tos Reichl 

Verlag. Pēc Valtera Maijera nāves 2001. gadā VI sējumu pabeidza un 2004. gadā publicēja Traugots 

Göltenbots. 

      Arī VII līdz XI sējumu vēlāk tulkojis Traugots Göltenbots, un 2014.-2015. gadā tos izdeva 

izdevniecība Buchdienst zum Leben. XII sējums būs pieejams 2016. gadā. 

Tādējādi laikā, kad bija vērojams ne tikai vislielākais zinātnes un tehnikas progress, bet arī vislielākās 

kara un ideoloģiskās novirzes, Dievišķais Gars nav atstājis cilvēci vienu. 

Savā bezgalīgajā mīlestībā un gudrībā Dievs caur Meksikas Atklāsmēm ir parādījis mums izeju no 

ideoloģiskām novirzēm, devis mierinājumu un dziedinošu balzāmu mūsu izsalkušajām dvēselēm un 

sniedzis ļoti praktiskus norādījumus, lai mūsu dzīvi virzītu saskaņā ar dievišķo gribu. 

Lai šie vārdi piepildās pavisam drīz: 

Gods Dievam augstībā un miers virs zemes! 

un prieks cilvēkiem. 
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Ievads 
Turpmākie fragmenti var sniegt lasītājam pirmo ieskatu šajā sējumā. Skaitļi iekavās attiecas uz 

instrukciju un pantu numerāciju. 

Labestība ir patiesība un mīlestība 

Atzīstiet, ka mans Vārds nav un nevar būt jauna reliģija. Šis darbs ir gaišais ceļš, kurā visas ideoloģijas, 

ticības un reliģijas garīgi apvienosies, lai ieietu Apsolītās zemes vārtos. (310, 39) 

Pazīstiet Mani, jūs visi, lai neviens Mani nenoliedz ─ pazīstiet Mani, lai jūsu priekšstats par Dievu būtu 

balstīts uz patiesību un jūs zinātu, ka tur, kur parādās labums, tur esmu Es. 

Labestība ar neko nesajaucas. Labestība ir patiesība, ir mīlestība, ir žēlsirdība, ir sapratne. 

Labestība ir skaidri atpazīstama un nepārprotama. Atpazīstiet to, lai nekļūdītos. Katrs cilvēks var iet 

savu ceļu, bet, ja viņi visi satiekas vienā punktā, kas ir labais, tad galu galā viņi atpazīs un apvienosies. 

Taču ne tad, ja viņi neatlaidīgi maldina paši sevi, labajam piedēvējot ļaunuma šķietamību un ļaunumu 

maskējot par labo, kā tas notiek ar šī laika cilvēkiem. (329, 4547) 

Ceļš atpakaļ uz mūsu garīgajām mājām 

Katra pasaule, katrs eksistences līmenis ir radīts, lai dvēsele tajā varētu attīstīties un spert soli pretī 

savam Radītājam, un tādējādi, arvien tālāk virzoties pa pilnības ceļu, tai būtu iespēja sasniegt sava 

ceļojuma mērķi, garīgās pilnības virsotni, kas ir tieši dzīvošana Dieva valstībā, nevainojama, šķīsta un labi 

veidota. 

Kam šķiet neiespējami dzīvot "Dieva klēpī"? Ak, jūs, nožēlojamie intelekta vīri, kas patiesībā nemākat 

domāt! Vai tu jau esi aizmirsis, ka esi radies no manām dzemdēm, tas ir, ka esi pastāvējis tajās jau agrāk? 

Nav nekā dīvaina tajā, ka viss, kas radies no dzīvības avota, savā laikā atgriežas pie tā. Katra dvēsele, kad 

tā nāca no Manis dzīvē, bija jaunavīgi tīra, tomēr pēc tam daudzi aptraipīja sevi savā ceļā. Tomēr, tā kā Es 

visu paredzēju gudri, mīloši un taisnīgi, Es nekavējoties sāku nodrošināt visus nepieciešamos līdzekļus 

viņu glābšanai un atjaunošanai ceļā, kuru Maniem bērniem nācās iziet. 

Lai gan šo dvēseles nevainību ir pārkāpušas daudzas būtnes, pienāks diena, kad tās attīrīsies no visiem 

pārkāpumiem un tādējādi atgūs savu sākotnējo tīrību. Attīrīšanās manās acīs būs ļoti nopelniem bagāta, jo 

dvēsele to būs sasniegusi caur lieliem un pastāvīgiem pārbaudījumiem ticībā, mīlestībā, uzticībā un 

pacietībā. (313, 21-23) 

Es vēlos, lai cīņas beigās, kad visi mani bērni mūžīgi apvienosies Garīgajā Mājā, viņi dalītos manā 

bezgalīgajā laimē kā Radītājs, atzīstot to, ka katrs no jums ir piedalījies dievišķajā darbā, kas ir veidojis vai 

atjaunojis. 

Tikai kā garīgas būtnes jūs atklāsiet, ka nekas no visa, ko Es esmu radījis kopš pirmsākumiem, nav 

zudis, ka viss Manī ir augšāmcēlies, viss atdzimst un atjaunojas. 

Tāpēc, kad tik daudzas būtnes ilgu laiku būs pazudušas, kad daudzas dzīvības darbu vietā būs darījušas 

postošus darbus, tās atklās, ka viņu apmaldīšanās laiks bija tikai īslaicīgs un ka viņu darbi, lai cik slikti tie 

būtu bijuši, atradīs atlīdzību Mūžīgajā Dzīvē, un tās tiks pārveidotas par Mana nemitīgi radošā darba 

līdzstrādniecēm. 

Kas ir daži grēka un tumsas gadsimti, kādi cilvēcei bija uz zemes, ja salīdzina tos ar mūžību, ar 

evolūcijas un miera laiku bez gala? Jūs esat aizgājuši no Manis savas brīvās gribas dēļ, un, sirdsapziņas 

mudināti, jūs atgriezīsieties pie Manis. (317, 17-20) 

Garīgās gaismas būtnes stāv mums līdzās 

Jūs nestaigājat vieni, jo Mans iedrošinājums un Mana gaisma ir ar katru no jums. Bet, ja jums tas liktos 

maz, Es esmu novietojis garīgu gaismas būtni katra cilvēka pusē, lai tā sargātu jūsu soļus, liktu jums sajust 

briesmas, kalpotu par pavadoni jūsu vientulībā un par palīgu dzīves ceļā. Tās ir tās būtnes, kuras jūs saucat 

par sargeņģeļiem vai aizbildņiem. 

Nekad neizrādiet viņiem nepateicību un nebrīnieties pret viņu pamudinājumiem, jo ar jūsu spēkiem 

nepietiks, lai izturētu visus dzīves pārbaudījumus. Jums ir vajadzīgi tie, kas ir attīstītāki par jums un kas 

zina kaut ko par jūsu nākotni, jo Es viņiem to esmu atklājis. 
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Šo būtņu cīņa ir ļoti grūta, kamēr jūs nesasniedzat garīgumu, jo jūs no savas puses sniedzat ļoti mazu 

ieguldījumu, lai atbalstītu tās viņu grūtajā misijā. 

Kad jūsu garīgums ļaus jums sajust un uztvert to brāļu un māsu klātbūtni, kuri neredzami, bez jebkādas 

izrādīšanās strādā jūsu labklājības un progresa labā, tad jūs nožēlosiet, ka esat likuši viņiem tik daudz ciest 

jūsu grēku dēļ. Bet, kad tevī rodas šī atziņa, tas notiek tikai tāpēc, ka tā jau ir kļuvusi par gaismu tavā 

prātā. Tad pamodīsies līdzjūtība, pateicība un sapratne pret viņiem. 

Kāda liela laime būs jūsu aizstāvjiem, kad viņi redzēs, ka viņu centienus jūs atbalstāt un ka viņu 

iedvesma saskan ar jūsu pacēlumu! 

Jums ir tik daudz brāļu un māsu un tik daudz draugu "Garīgajā Vālī", kurus jūs nepazīstat. 

Rīt, kad zināšanas par garīgo dzīvi būs izplatījušās pa visu pasauli, cilvēce sapratīs, cik svarīgas ir šīs 

būtnes, kas atrodas jūsu pusē, un cilvēki svētīs manu providenci. (334, 70-76) 

Cīņa starp gaismu un tumsu 

Aiz jūsu cilvēciskās dzīves pastāv garu pasaule, jūsu brāļi un māsas, cilvēkam neredzamas būtnes, kas 

cīnās savā starpā, lai jūs iekarotu. 

Šī cīņa ir saistīta ar attīstības atšķirībām starp vieniem un citiem. Ja gaismas būtnes, ko nes mīlestības, 

harmonijas, miera un pilnības ideāls, klāj cilvēces ceļu ar gaismu, vienmēr iedvesmo to ar labo un atklāj tai 

visu, kas ir cilvēces labā, tad būtnes, kas joprojām turas pie zemes materiālisma, sēj, kas nav spējuši 

atraisīties no sava egoisma un mīlestības uz pasauli vai kas bezgalīgi baro cilvēciskās atkarības un 

tieksmes, sēj cilvēces ceļu ar apjukumu, aptumšojot intelektu, apžilbinādami sirdis, paverdzinādami gribu, 

lai izmantotu cilvēkus un pārvērstu tos par savu plānu instrumentiem vai izmantotu tos kā savus ķermeņus. 

Savukārt Gaismas garīgā pasaule cenšas iekarot cilvēka dvēseli, lai atvērtu tai ceļu uz mūžību; Kamēr 

šie svētlaimīgie saimnieki nemitīgi strādā, pieaugot mīlestībā, kļūstot par māsām pie sāpju gultas, 

padomdevējiem pie cilvēka, kas nes lielas atbildības nastu, padomdevējiem jauniešiem, bērnu aizbildņiem , 

pavadoņiem tiem, kas aizmirst un dzīvo vientuļi, to būtņu leģioni bez garīgās gudrības gaismas un bez 

mīlestības pacilājošās jūtas arī nemitīgi darbojas starp cilvēkiem. Taču viņu mērķis nav atvieglot jums ceļu 

uz Garīgo Valstību ─ nē; šo būtņu nolūks ir pilnīgi pretējs, viņu mērķis ir valdīt pār pasauli, turpināt būt 

tās kungiem, iemūžināt sevi uz zemes, valdīt pār cilvēkiem un padarīt tos par vergiem un savas gribas 

instrumentiem ─ vārdu sakot, neļaut nevienam atņemt to, ko viņi vienmēr uzskatījuši par savu - pasauli. 

Tātad, mācekļi: starp vienu būtni un otru notiek sīva cīņa - cīņa, kuru jūsu fiziskās acis neredz, bet 

kuras atspulgi dienu pēc dienas ir jūtami jūsu pasaulē. 

Lai cilvēks spētu sevi aizstāvēt un atbrīvoties no sliktās ietekmes, viņam ir nepieciešamas zināšanas par 

patiesību, kas viņu ieskauj, viņam ir jāiemācās lūgties ar garu, kā arī jāzina, ar kādām spējām ir apveltīta 

viņa būtne, lai spētu tās izmantot kā ieročus šajā lielajā cīņā - labā pret ļauno, gaismas pret tumsu, 

garīguma pret materiālismu. 

Tieši garīgā gaismas pasaule ir tā, kas strādā, cīnās un sagatavo visu, lai kādu dienu pasaule dotos ceļā 

uz garīgumu. 

Padomājiet par to visu, un jūs spēsiet iztēloties, cik sīva ir jūsu garīgo brāļu un māsu cīņa, kuri cīnās 

par cilvēku glābšanu ─ cīņa, kas viņiem ir kā kauss, no kura jūs nepārtraukti dzerat viņiem nepateicības 

žulti, jo jūs tikai saņemat no viņiem visu to labo, ko viņi jums dāvina, bet nekad nenostājaties viņiem 

līdzās, lai palīdzētu viņiem viņu cīņā. 

Ir tikai daži, kas zina, kā viņiem pievienoties, tikai daži, kas ir atvērti viņu iedvesmai un seko viņu 

padomiem. Bet cik spēcīgi viņi iet cauri dzīvei, cik aizsargāti viņi jūtas, kādi prieki un iedvesmas 

iedvesmo viņu garu! 

Lielākā daļa cilvēku svārstās starp abām ietekmēm, neizvēlēdamies vienu no tām, pilnībā 

nenododamies materiālismam, bet arī necenšoties no tā atbrīvoties un savu dzīvi padarīt garīgāku, tas ir, 

pacelt to augstāk ar labestību, zināšanām un garīgo spēku. Tie joprojām ir pilnīgā karā paši ar sevi. 

Tie, kas ir pilnībā padevušies materiālismam, neņemot vērā sirdsapziņas balsi un neņemot vērā visu, 

kas attiecas uz viņu dvēseli, vairs necīnās, viņi ir uzvarēti cīņā. Viņi domā, ka ir uzvarējuši, viņi domā, ka 

ir brīvi, un neapzinās, ka viņi ir gūstekņi un ka gaismas leģioniem būs jānolaižas tumsā, lai viņus atbrīvotu. 
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Šo gaismas vēsti Es sūtu visām zemes tautām, lai cilvēki pamostos, lai viņi apzinātos, kas ir 

ienaidnieks, ar kuru viņiem jācīnās, līdz viņi to uzvarēs, un kādus ieročus viņi nes, paši to nezinādami. 

(321, 5363) 

Dieva redzējums par mūsu nākotni 

Es no pasaules gaidu garīgumu. Man nav nekādas nozīmes ne nosaukumiem, ar kādiem katra baznīca 

vai sekta sevi atšķir, ne arī tās rituālu un ārējo dievkalpojuma formu lielākajam vai mazāk lieliskajam 

spožumam. Tas sasniedz tikai cilvēka maņas, bet ne manu garu. 

     Es sagaidu no cilvēkiem garīgumu, jo tas nozīmē dzīves pacēlumu, pilnības ideālu, mīlestību uz labo, 

pievēršanos patiesībai, mīlestības aktivitātes īstenošanu, harmoniju ar sevi, kas ir harmonija ar citiem un 

līdz ar to arī ar Dievu. (326, 21-22) 

     No mūsdienu cilvēkiem bez garīguma un mīlestības Es izaudzināšu tās paaudzes, par kurām tik bieži 

pravieto Mans Vārds. Bet vispirms Es strādāsim pie šīm tautām, kuras šodien viena otru apgrēcina, karo 

un iznīcina. 

Tad, kad mana sprieduma izpilde pār visiem būs pārgājusi pāri un nezāles būs izrautas ar saknēm, sāks 

veidoties jauna cilvēce, kuras "asinīs" vairs nebūs nesaskaņu, naida vai skaudības sēklu, jo tās vecāku 

"asinis" attīrījās sāpju un nožēlas tīklā. 

Es tos pieņemšu un sacīšu viņiem: "Lūdziet, lūdziet, un jums tiks dots!", kā Es jums teicu Otrajā Laikā. 

Bet šodien es piebildīšu: ziniet, kā jautāt. (333, 54) 

Iedomājieties tādas cilvēces progresu, kuras morāle izriet no garīguma; iedomājieties cilvēci bez 

ierobežojumiem un valstu robežām, kas brālīgi dalās ar visiem dzīves līdzekļiem, ko zeme dod saviem 

bērniem. Pamēģiniet iedomāties, kāda būtu cilvēces zinātne, ja tās ideāls būtu mīlestība vienam pret otru, 

ja cilvēks zināšanas, ko viņš meklē, saņemtu caur lūgšanu. Padomājiet, cik patīkami Man būs saņemt no 

cilvēkiem mīlestības, ticības, paklausības un pazemības pielūgsmi viņu dzīves laikā, bez nepieciešamības 

izmantot rituālus un ārējas pielūgsmes formas. 

Tikai tā būs cilvēku dzīve, jo tajā viņi elpos mieru, baudīs brīvību un barosies tikai ar to, kas satur 

patiesību. (315, 57-58) 

Kad mana balss būs dzirdama cilvēcē garīgā veidā, cilvēki sajutīs, ka viņos vibrē kaut kas tāds, kas 

vienmēr ir bijis viņos, kaut arī tas nav varējis izpausties brīvībā. Tas būs tas gars, kas, sava Kunga balss 

iedrošināts, celsies un atbildēs uz manu aicinājumu. 

Tad uz zemes sāksies jauns laikmets, jo jūs vairs neskatīsieties uz dzīvi no apakšas, bet skatīsieties uz 

to, atpazīsiet to un baudīsiet no sava garīgā pacēluma augstumiem. (321, 38-39)  
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Instrukcija 310 
Mans miers lai ir ar jums! 

1 Nāciet pie Manis, pazudusī un maldīgā cilvēce! Vispirms meklējiet manu valstību, un, kad esat 

tajā, dzeriet no manas gudrības neizsīkstošā avota. Bet neaizmirstiet, ka mana valstība nav no šīs pasaules 

un ka jūs tajā varat ieiet tikai tad, ja ievērojat manus mīlestības likumus. 

2 Mācekļi: Pašreizējais 1950. gads visiem cilvēkiem nesīs izšķirošus notikumus. Tāpēc jūsu 

atbildība ir tik liela, kad klausāties manu mācību. 

3 Cilvēce ir slima, akla un atrodas uz bojāejas ceļa. Tēvs tos glābs ar jūsu starpniecību. Patiesi es 

jums saku: neviens netiks pazaudēts. 

4 Tā kā es visus savus bērnus mīlu vienādi ─ kāpēc pasaulē ir nelaime? Cilvēki uzdod šo jautājumu. 

Bet jūs zināt, kāpēc tas notiek. 

5 Šī nav pirmā reize, kad jūsu dvēsele dzīvo šajā pasaulē. Jau sen atpakaļ Es ļāvu tai reinkarnēties 

dažādos zemes ķermeņos, lai tā varētu izlabot savas kļūdas un kļūt Mana Likuma cienīga. Es izvietoju 

dvēseles uz zemes jau no to radīšanas sākuma, lai tās, pateicoties saviem nopelniem, iegūtu iespēju ieiet 

Manā Valstībā. 

6 Cilvēka dvēsele ir bijusi priviliģētā radītā radība. Es tai esmu piešķīris gribas brīvību kā savas 

mīlestības apliecinājumu. 

7 Visas pārējās būtnes ir pakļautas manai gribai. Bet, ja cilvēki, īstenojot savu gribas brīvību, ir tikai 

novirzījušies no Manas mīlestības ceļa, viņiem būs jāsasniedz pestīšana tieši pa šo ceļu, ko radījusi viņu 

gribas brīvība. Visām dvēselēm ir pienācis ražas laiks, un tāpēc jūs redzat apjukumu cilvēku vidū. Bet 

patiesi, es jums saku, ka šajā haosā katrs pļaus savu sēklu. 

Bet kas notiks ar tiem maniem bērniem, kuri pastāvīgi pārkāpj manu likumu? Patiesi, visi tie, kas gulēt 

un nevēlas mācīties un ievērot manus norādījumus tiks konfiscēti ar izmēģinājumiem, piemēram, viesulis, 

kas tos nogādās uz leju. Bet visiem tiem, kas ir ievērojuši manus norādījumus, tas būs kā pamudinājums 

pildīt savu pienākumu, kā skaista balva, ko Dievs viņiem dod. 

8 Tēvs ir neizsmeļami darbīgs, Viņš mūžīgi strādā visu Savu bērnu labā, un, ņemot vērā šo piemēru, 

arī jums vajadzētu būt nenogurstošiem sava darba izpildē, lai tādējādi jūs kļūtu vienoti ar savu Kungu. 

Saprotiet, ka jūsu darbs jums ir patiesa svētība, jo tas nozīmē, ka jūs arvien vairāk tuvojaties savam 

Dievam. Tas ir jūsu dzīves pilnības noslēpums. 

9 Cilvēks ir attīstījies, un savā evolūcijā viņš ir ieguvis daudzus augļus, lai kalpotu cilvēcei. Taču 

mūsdienās viņš savā augstprātībā ir noticējis, ka ir pārāks par savu Radītāju. 

10 Jūs jautājat Man, vai Es varu palīdzēt Saviem bērniem atrast ceļu no viņu novirziena. Un es jums 

saku: jā, cilvēki. Iespēja, ko Es esmu devis dvēselei tās reinkarnācijās cilvēka dzīvē, ir pierādījums Manai 

mīlestībai. Jo Manu Valstību var sasniegt tikai ar mīlestības un žēlsirdības labajiem darbiem, ko Mani 

bērni dara, sekojot savas sirdsapziņas norādījumiem un pilnībā izmantojot savu gribas brīvību. 

11 Pat ja jūtaties nenozīmīgi un vāji, jūs palīdzēsiet saviem līdzcilvēkiem, izmantojot bezgalīgo 

spēku, ko Es jums esmu uzticējis ar šo bausli. Tīra un skaļa lūgšana, ko Es jums esmu mācījis, ir tā, kas 

apvienos visu cilvēci Manas mīlestības ceļā. 

12 Lūdzieties, mācekļi, sūtiet savas domas kā miera vēsti tiem, kas šobrīd ar savu inteliģenci pārveido 

jūsu dzīvi, lai augļi, ko viņi iegūst, būtu kā balzāms cilvēces ciešanām. 

13 Kāpēc Kungs jūs sauc par "izredzēto tautu"? Jo jau Pirmajā ērā Es jums uzticēju grūtu misiju starp 

jūsu līdzcilvēkiem. Tomēr Es jūs neapveltīju ar lielākām dāvanām nekā viņi, nedz arī izvirzīju jūs pār 

citām tautām, bet Es jūs darīju par uzticamu dēlu, par Savas gaismas un mīlestības vēsts vēstnesi visām 

tautām uz zemes, kas joprojām maldās. 

14 Es jums esmu devis žēlastību dzirdēt Manu Vārdu caur balss nesēju ─ vēsti, kuru, kad pienāks 

laiks, jūs nesīsiet cilvēku sirdīs. 

15 Mācekļi, izmantojiet šo laiku, paskatieties uz cilvēkiem, kas ir iegrimuši savā materiālismā un 

turas pie pasaules viltus balsīm. Viņos būs ciešanas, un tikai tādā veidā viņi atmodīsies attiecībā uz savu 

sirdsapziņu. Ciešanas ─ pat tad, ja jūs tās nesaprotat, ja vien tās pārdzīvojat ─ ir svētība jūsu dvēselei. 

16 Pacelieties pie Manis garā, pāri visām mokām, katram kārdinājumam vai vājumam, un jūs 

sapratīsiet, cik skaists ir ceļš, ko Es jums piedāvāju, piepildot Manu Likumu. Kad jūs skatāties uz cilvēci, 
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kas savā samaitātībā ir sasniegusi samaitātības virsotni, Tēvs jums saka: dvēsele tomēr ir attīstījusies, karu 

nežēlība to ir pamodinājusi, un šodien, ar visiem līdzekļiem meklējot mieru, tā atrodas krustcelēs. 

17 Te ir tava misija, Izraēla. Katram no jums būs jāvada cilvēce ar savu lūgšanu un piemēru. 

Nevienam nav tiesību runāt par sava tuvākā nepilnībām. Tad kurš no jums ir perfekts? 

Nevienu netiesājiet un esiet labs piemērs cilvēkiem. Šādā veidā jūs dzīvosiet kā mūžīgā miera un 

svētlaimes atspulgs. Tad cilvēki ─ tik noguruši no daudzām ciešanām ─ nāks pie jums un sacīs: "Dodiet 

mums no savas maizes, dodiet mums no šī neizsīkstošā ūdens." 

18 Nācijas cīnās, lai atrastu mieru, ko tās vēl nav panākušas. Dažās pasaules daļās kari ir beigušies, 

bet citās haoss turpina apņemt cilvēkus viņu slepkavnieciskajās cīņās. Viņi velti vēlas, lai pasaulē valdītu 

miers, jo viņiem trūkst mīlestības un žēlsirdības. 

Cilvēki trīc bailēs no jaunajiem ieročiem, ko radījis cilvēka intelekts. Palīdziet viņiem, cilvēki, 

aizsniedziet viņus ar manu mīlestības vēsti, ko esmu jums uzticējis. Nedodiet priekšroku noteiktām rasēm, 

valodām vai ideoloģijām, saskatiet tajās tikai savus brāļus un māsas, kuriem nepieciešams padoms un 

mīlestība. 

19 Lūdzieties, jo patiesi Es jums saku, ka Mans Miers sasniegs visas zemes tautas, pārvarot egoismu 

un cilvēciskās vājības. 

20 Tā mana valstība nāks pie jums, un tad izgudrojumi, kas šodien izraisa iznīcību un nāvi, tiks 

nosūtīti tikai nepieciešamās rekonstrukcijas ietvaros, lai padarītu šo pasauli par īstu paradīzi. Es vēlos, lai 

cilvēks beidzot pilnveidotu sevi un pārvaldītu šo planētu tā, kā Tēvs pārvalda Visumu - ar mīlestību. 

21 Cilvēkam, kuram ir liela ticība manam likumam un kurš ar lielu mīlestību māca manu mācību, nav 

no kā baidīties, jo viņš būs Tēva instruments un tajā pašā laikā daļa no Dieva. 

22 Mācekļi: kā gaisma likvidē tumsu, tā ar manu dievišķo vēsti jūs varēsiet likvidēt cilvēces 

nezināšanu. 

23 Trešajā laikmetā atklātais Mans Vārds liks cilvēkiem atklāt patieso taisnības nozīmi un ieviest 

likumus, kurus iedvesmojis Mans Darbs. 

24 Šī cilvēcei vēl nezināmā mācība ar laiku izplatīsies pa visu zemi un iesakņosies daudzu tautu 

sirdīs. Nākotnes cilvēce pilnībā attīstīsies garīguma jomā. 

25 Jums ir bijusi žēlastība dzirdēt manus vēstījumus caur maniem balss nesējiem, bet jūs vairs 

nebūsiet liecinieki manas mācības uzplaukumam, jo jūs vairs nepiederēsiet šai zemei. Tās būs citas 

paaudzes, kas būs liecinieces mana vārda piepildījumam. Jo jums tika dots uzdevums būt garīguma 

celmlaužiem. 

26 Taču šī iemesla dēļ jūsu misija nebūs mazāk svarīga nekā nākamo paaudžu misija, gluži otrādi. 

Atcerieties, ka no jums daudz kas ir atkarīgs, lai viņi iet pa labu ceļu, lai viņi būtu labi mana Darba 

skaidrotāji un labi mācekļi. 

27 Jums būs jādod savs ieguldījums, kas ─ kā jau esmu jums teicis ─ ir ļoti svarīgs. Bet nekļūstiet 

lepni par to. Jo tas, kurš garīgajā darbā kļūst tukšs, nav sapratis, kā būt cienīgam māceklim, jo viens no 

būtiskākajiem nosacījumiem, lai būtu Mans māceklis, ir pazemība. 

28 Paskatieties uz sevi savas sirdsapziņas spogulī, lai redzētu, vai tajā neatspoguļojas kāda netaisnība. 

Pirms sāc nosodīt savu līdzcilvēku darbus, paskaties uz sevi šajā iekšējā spogulī. Tad jūsu darbos būs 

vairāk tīrības un patiesīguma. 

29 Es jums to saku tādēļ, ka redzu, ka daudzi no jums ar prieku nosoda kļūdas, ko jūsu līdzcilvēki 

pieļauj dažādās reliģiskajās kopienās, kā arī to rituālus un dievkalpojumus. Es jums saku, ka būtu labāk, ja 

jūs netiesātu ne baznīcas, ne ticības apliecības, jo jūs pagaidām neatpazīstat to garīgo apjomu. 

30 Es jūs atstāju kā ceļvežus, bet ne kā aģitatorus. Jūsu sēkla būs miera un harmonijas sēkla, bet 

nekad nebūs nekārtību un vardarbības sēkla. 

31 Mana Vārda mērķis ir vienotība un miers, lai jūs, iedvesmoti no tā, zinātu, kā vērsties pie saviem 

līdzcilvēkiem un vienmēr cienītu viņu ticību kā kaut ko svētu. Jo viņu ticība ir iekšējais altāris, kurā Es 

dzīvoju. 

Tad jūs spēsiet atpazīt savos līdzcilvēkos to attīstību, ko viņi ir sasnieguši, pateicoties savai cīņai, pūlēm 

un nelaimēm. 
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32 Ja, salīdzinot formu, kādā jūsu līdzcilvēki praktizē savu reliģiju, ar to, kāda tā ir jums, jūs atklājat 

atšķirības, neapstājieties, spriežot pēc šķietamības, un iedziļinieties lietas būtībā, kur ir patiesība. Tā kā jūs 

esat garīgi cilvēki, atcerieties, ka jums vienmēr jāturas pie gara, nevis pie ārējām formām. 

33 Ja pamazām šādi izprast savus līdzcilvēkus, tad pavisam drīz atklāsiet, ka katrs cilvēks iet savu 

ceļu, bet visi ceļi saplūst vienā punktā, kas ir ceļš uz gaismu, patiesību un dzīvību. 

34 Tagad jūs saprotat, ka nepietiek ar to, ka mana Vārda zināšanas tiek ienestas jūsu dvēselē, jo 

vissvarīgākā daļa vēl ir jāizdara, proti, jāizmanto mana mācība. Šis ir pārbaudījums, kurā jums jāparāda, 

cik daudz esat iemācījušies no mana Vārda. 

35 Kad Es jums tēlainā valodā teicu, ka aizveru jūsu lūpas, tas bija tādēļ, lai jūs saprastu, ka tajā brīdī 

Es svētīju jūsu lūpas, lai caur tām jūsu dvēsele varētu izpaust savu iedvesmu un atkārtot Manus dievišķos 

vārdus, kamēr šīs lūpas paliek aizvērtas tiesāšanai, kritizēšanai, meliem vai zaimošanai. Ar mīlestību 

glabājiet manu mācību un ļaujiet savai dvēselei pārplūst mierinājuma, gaismas, balzama, gudrības un 

miera vārdiem kā daudzus gadsimtus krātā straumē. 

36 Jums nebūs nepieciešams bieži izrunāt Manu vārdu ─ tieši otrādi. Jo mazāk jūs to izrunāsiet un jo 

labāk pielietosiet Manu mācību, jo lielāku liecību par Mani būsiet devuši. 

37 Pakāpeniski sajūtiet savās sirdīs savus kaimiņus kā īstus brāļus un māsas, uztveriet cilvēci kā vienu 

ģimeni, bet uzmanieties to pasludināt. Nekad neizpaudiet savus nopelnus, jo par tiem spriežu tikai Es. 

Vienīgais, ko jums vajadzētu darīt zināmu ar savu dzīvi un saviem vārdiem, ir mans darbs. Jo tas būs 

zināms visiem jūsu līdzcilvēkiem. 

38 Garīgajam pazemīgumam ir jābūt īstam, nevis tikai šķietamam, lai viņa pēdas uz zemes būtu pilnas 

gaismas. 

39 Atzīstiet, ka mans Vārds nav un nevar būt jauna reliģija. Šis Darbs ir gaišais ceļš, kurā visas 

ideoloģijas, ticības un reliģijas garīgi apvienosies, lai ieietu Apsolītās zemes vārtos. 

40 Šajā Vārdā es dāvāju jums mieru un mīlošu gādību, kas ļaus jums aizmirst sāpes. Es stiprinu jūsu 

ticību un dodu jums gaismu, lai sekotu ceļam, kas ved pie Manis. Šī gaisma jūs iedvesmo un aicina lūgties 

par tiem, kas cieš ─ klātesošajiem vai neesošajiem. Tas jūs tuvina jūsu nezināmajiem brāļiem un māsām, 

kuri dzīvo tālu no jums un kuriem jūs nevarat fiziski pieskarties vai samīļot. 

Mana mācība māca jūs lūgt par visu un sajust, kas notiek jūsu tuvākā sirdī. Es jums esmu teicis, ka Es 

esmu klātesošs, ka Man neviens nav prombūtnē vai tālu no Manis, un Es jums dodu spēju mainīties, lai 

vērstos pie tiem, kam vajadzīga palīdzība, mierinājums vai sabiedrība. 

41 Cik daudz laba jūs spēsiet izdarīt no dienas, kad atzīsiet savas dāvanas un pratīsiet tās izmantot 

līdzcilvēku labā! Sagatavota dvēsele var pārvarēt attālumus, pārvarēt briesmas un šķēršļus, lai nonāktu tur, 

kur tā ilgojas. 

42 Ja jūsu dvēselē ir smaga nasta, jo neesat spējis samaksāt vecos parādus, strādājiet garīgā veidā, un 

jūs sajutīsiet, kā atgriežas zaudētais miers un prieks. 

43 Mans Vārds liek jums piedzīvot iepriekšējos laikus, atgādinot jums par manām izpausmēm caur 

patriarhiem un praviešiem un manu Vārdu caur Jēzu otrajā laikmetā. Es ļauju jums sajust manu Tēvišķo 

mīlestību, un jūsu dvēsele atveseļojas, zinot, ka to redz un aizsargā mana žēlastība. 

44 Es runāju ar jums ar tādu pašu gudrību, kādu Es devu saviem mācekļiem kā Skolotājs. Bet šodien 

es kā Svētais Gars jums rādīšu vēl vienu Grāmatas lappusi, lai jūs to izpētītu un kļūtu apgaismoti. 

45 Tā ir Mana griba, lai jūs apvienotu trīs testamentus, kas jums doti trīs laikos, vienā un lai jūs 

sagatavotos atbildēt tiem, kas jums jautā par šo parādību iemeslu. 

46 Jūsu senču piemērs ir rakstīts neizdzēšamiem burtiem: Ābrahāms, Īzaks un Jēkabs, kuri atstāja 

savai tautai ticības, mīlestības un nelokāmības sēklu, piepildīja savu likteni un ir kopā ar Mani. Es neprasu 

no jums upurus, jo šie laiki ir pagājuši. Jūsu dzīve šodien tik un tā ir bēdīga, un Es tikai vēlos, lai jūs garīgi 

izaugtu. Bet, ja Es uzticēšu jūsu bērniem misiju nest Manu mācību uz citām valstīm, nekautrējieties. Ja 

man jūs vajadzētu izmantot, lai vadītu pūli ar saviem vārdiem un piemēriem, neatsakiet. Šādā veidā jūs 

atstāsiet pēdas šajā laikā, un Es nākamajām paaudzēm parādīšu augļus, ko mans vārds ir devis. 

47 Jums ir pienācis cīņas laiks. Lielo reliģisko kopienu garīdznieki apvienojas savā starpā, lai justos 

spēcīgi un cīnītos pret maniem izredzētajiem. 

Kad pienāks laiks, viņi vēlēsies piedēvēt savām dāvanām šo atklāsmi, ko Es jums esmu uzticējis, tiem, 

kurus Es vienkārši esmu sagatavojis. Ja Es esmu ielicis tevī šo žēlastību, tad tas ir tāpēc, ka Es tevi pazīstu, 
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esmu tevi šķīstījis un audzinājis, lai tu varētu izmantot Mani no sava intelekta. Bet tas, ko Es jums esmu 

devis, pieder visiem Maniem bērniem, un Es nevēlos, lai tas būtu iemesls cīņām. 

Ja šī cīņa tomēr sāksies pēc 1950. gada ─ laikā, kad jums vairs nebūs Mana pasludinājuma šādā formā 

─ cik ļoti jūs jutīsiet Mana Vārda trūkumu! Tad Es jums ļausim ņemt par piemēru tikai Manus apustuļus ar 

lielu ticību un stipru gribu. 

48 Mans vārds drīz sasniegs citas tautas un ierobežos cilvēku naidu un atriebības alkas. Lūk, vēl 

joprojām slimie neceļas no savas nometnes, un vēl joprojām ir ziņas par jauniem kariem. Mājas nav 

atjaunotas, tautas nav atjaunotas, un joprojām ir asiņu alkas. Viņus sasniegs mana miera un harmonijas 

vēsts. 

49 Jūs zināt, ka ārpus jūsu kontinenta tautas ir izpostītas un sāpes ir sasniegušas visas sirdis. Nav 

bērnu, jauniešu vai pieaugušo, kas nebūtu iztukšojuši ciešanu kausu, un viņu vidū es atklāju tos, kas, 

neskatoties uz savām ciešanām, ir pietiekami stipri, lai lūgtu, lai tautas, kas saglabā mieru, neizpostītu 

karš. Un dažādās sektās es atrodu dievbijīgas dvēseles, kas ar sirsnīgu mīlestību un līdzjūtību lūdzas par 

tiem, kuri piedzīvo šos lielos pārbaudījumus. Es pieņemu viņu darbus, cienu viņu paražas un atzīstu viņu 

nopelnus. Vērojiet, lūdziet, lūdziet kā labi mācekļi, un Es jums piešķiršu Savu žēlastību. Es sargāju katru 

radību un svētīju visas tautas. 

50 Jūs visi saņemsiet mieru, ko esat nopelnījuši, bet es jums apsolu labākus laikus. Pēc attīrīšanās, 

kam jānotiek uz zemes, parādīsies Mani sūtīti vīri, tikumīgas dvēseles ar lielām misijām, lai radītu 

paklausīgu cilvēku dzimtu. Pēc jūsu paaudzēm vēl paies četras paaudzes, līdz Mana mācība izplatīsies pa 

zemi un nesīs skaistus augļus. 

51 Ne visi Mani bērni sapratīs Manu atnākšanu garā šajā laikā, un viņi nezinās, ka Es gatavoju cilvēci 

atgriezties pie Manis. 

Es gribu, lai jūs atgrieztos tādi, kādi no Manis nākuši, proti, šķīsti, lai jūs varētu ieiet debesu valstībā. 

52 Katra dvēsele sevī nes spēku, kas viņu aizsargā vajāšanās un kārdinājumos, un gaismu, kas viņu 

vada, - sirdsapziņu. Ja Es esmu devis cilvēkam gribas brīvību, tad tas ir tādēļ, lai viņš varētu būt savas 

gribas īpašnieks un tādējādi justies savas dzīves, savu darbu un Man līdzīgu darbu saimnieks. Es esmu 

pierādījis Savu mīlestību pret viņu, padarot viņu par augsta likteņa īpašnieku un apgādājot ar ērtībām, lai 

gan šis bērns nav ievērojis likumus, kurus Es viņam esmu devis. 

53 Mans aicinājums šajā laikā ir domāts visiem, bet ir maz tādu, kas Man seko. Nejūtieties attālināti 

no Manis tāpēc, ka šodien dzīvojat šajā pasaulē. Es gribu, lai jūs atpazītu Mani jau savā dzīves pasaulē, lai 

jūsu sirds būtu atvērta ikvienai dievišķai izpausmei, lai jūs Mani mīlētu un lai jūs būtu cieši vienoti ar 

Mani. Tā kā jums pieder Mana daba, kaut arī ierobežotā veidā, jūs varat Mani saprast un darīt lielus 

darbus. 

54 Ceļš, ko Es esmu iezīmējis dvēselei, ved to augšup, lai gan ceļā tā bieži sastopas ar ērkšķiem un 

ērkšķiem. 

55 Ja jūs meklējat svētus vai taisnus cilvēkus, kas jūs vadītu, jūs tos neatradīsiet. Ja vēlaties tiekties 

pēc augstākās pilnības, tad vērsieties pie Manis Bezgalībā, savienojieties ar Mani, un Es jums ieteiktu un 

iedvesmotu. 

56 Jūs neesat runājuši pasaulei par to, ko esat dzirdējuši no Manis. Bet šī materiālistiskā un aukstā 

pasaule gaida zīmi no Manis, mājienu vai vārdu, lai atgrieztos pie sava Kunga un sāktu jaunu dzīvi. 

Zinātnieki novēro un brīnās par to, kāpēc kosmosā ir tik daudz parādību. Teologi vēlas iedziļināties 

Manos noslēpumos, un ikviena dvēsele, kas jūtīgi uztver Manu klātbūtni, brīnās, vai pasaule ir iegājusi 

jaunā laikmetā, un Man ir atbilde tiem, kas ilgojas pēc zināšanām, slāpstošajiem, kuriem Es došu dzert pie 

avota ūdeni, kas remdē viņu slāpes. 

57 Tagad jūs esat sagatavoti, jūsu dāvanas ir paliekošas. Ja tu esi novērtējis žēlastību, kas tev ir, 

nezaudē to. Ja jums ir nopelni, palieliniet tos. Jo neviens upuris nebūs neauglīgs, nedz arī pūles veltīgas, jo 

katrs darbs paliek pierakstīts, un nav rokas, kas varētu izdzēst vai izmainīt jūsu grāmatu. 

58 Jūs, kas sevī nesat Izraēla dvēseli, ziniet, ka būtība, ko Mans Vārds izplata, ir tā pati, ko Es jums 

devu Pirmajā un Otrajā Laikā. Šodien Es jums parādīšu Dzīvības Grāmatas trešās daļas lapaspuses, un, 

tāpat kā iepriekšējās, tajās ir ietverta Mana bezgalīgā gudrība. 

59 Es esmu grāmata, kurā ir ierakstīta dzīve un kurā ir visa gudrība. Nāciet, klauvē pie Manām 

durvīm, un Es jums tās nekavējoties atvēršu. Bet es vēlos redzēt jūsu sirdī patiesu vēlmi pēc gaismas. 
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Ja jūtat, ka jūsu izpratne ir sasniegusi savu sapratnes robežu un nespēj to pārsniegt, neuztraucieties. Jo 

tad jūsu gars, kuram ir vēl tālāki apvāršņi, pacelsies pāri matērijas ierobežojumiem, līdz sasniegs to 

gaismu, ko vēlējās ieraudzīt. 

60 Ikreiz, kad cilvēks, vēloties vairot savas zināšanas, ir uzticējis visu sava intelekta spēkam, viņš ir 

cietuši neveiksmi, jo tam ir bijuši cilvēka prātam nepārvarami šķēršļi. Vai arī viņš ir iegrimis noslēpumu 

pilnās bezdibenēs, nespējot apmierināt savu zinātkāri vai vēlmi atklāt vairāk gaismas savai zinātnei. 

61 Līdz pat mūsdienām zinātniekiem trūka garīguma, tāpēc viņu zināšanas vienmēr ir bijušas 

ierobežotas, jo viņi nezināja, kā meklēt patieso izcelsmi, visa, ko viņi pēta, pirmcēloni un principu. 

62 Patiesi, es jums saku, ka pēc šī materiālistiskās, egoistiskās un postošās zinātnes laikmeta pienāks 

laiks, kad zinātnieki zinās, kā iedziļināties dabas noslēpumos ─ garīgi sagatavoti ar lūgšanu, ietērpti 

pazemībā un cieņā, iedvesmoti cēlu, augstu, cilvēcīgu ideju un nodomu. 

63 Ar lieliem soļiem cilvēce virzās uz šīs cilvēka zinātnes radītās pasaules, šīs viltus un virspusējās 

pasaules galu, un cilvēks būs tas, kurš ar savu roku iznīcinās darbu, ko viņa augstprātība un alkatība ir 

uzcēlušas. 

Pēc tam būs klusums, pārdomas un līdz ar to atjaunošanās, cēli lēmumi un ideāli. Cilvēku priekšā 

sāksies jauns laikmets, un tajā ienāks cilvēce, kas būs šķīsta sāpēs un šķīsta pieredzē. Cilvēki uzcels jaunu 

pasauli, bet tā būs pasaule, kuru vadīs gara dvēsele, kuru apgaismos gars un kura būs mana likuma ceļā. 

64 Es gribu, lai šī pasaule saprastu, ka materiālisma zinātne nekad nav un nebūs jūsu eksistences 

mērķis, jo jūs pat neesat spējuši ar tās palīdzību sasniegt savu laimi uz zemes. 

65 Jums jāzina, ka tad, kad atstāsiet šo planētu, lai sasniegtu augstāku dzīves pasauli, jūs to nevarēsiet 

izdarīt, ja atstāsiet zinātnisku un materiālistisku pasauli, bet tikai tad, ja tā būs mīlestības, tikuma un 

garīguma pasaule. 

66 Materializētās dvēseles citās pasaulēs ir aklas, jo tās ir atmetušas savas spējas izprast garīgo un 

tādējādi nav kļuvušas pietiekami jūtīgas, lai uztvertu smalko, tīro, augsto, gaišo. 

67 Neviens neuzdrošinās noliegt, ka viņš savā būtībā nes sev līdzi garīgos uzdevumus. Tikai es un 

jūsu gars zinām, kāds līgums pastāv starp Tēvu un Viņa bērniem. Tomēr ticiet un ziniet, ka jums 

jāatskaitās Man par visu, ko Es jums esmu nodevis, ka jums būs jāatskaitās par visām dāvanām un 

uzdevumiem, ko Es jums esmu uzticējis, kad jūs kā garīgas būtnes atgriezīsieties mūžīgajā Valstībā. 

68 Tā kā esat sasnieguši laiku, kad jau varat saprast, pieņemt un izprast Garīgo Dzīvi, Es jums esmu 

sūtījis Savu Vārdu, kas ir mācība dvēselei, kas ir drošs ceļš un pilns gaismas, lai jūs ar drošu un stingru 

soli nāktu pie Manis, ar pacietību un mīlestību labotos, atbrīvotos no netīrumu apmetņa, ko esat valkājuši 

ilgu laiku, un iegūstiet arvien vairāk gaismas, lai tad, kad pienāks svētīgā stunda, kad jūs aizvedīs no šīs 

pārbaudījumu un cīņu pasaules, jūs varētu cienīgi ieiet "ielejā", kas jūs gaida, lai dotu jums gaismas ražu 

un miera augļus. 

69 Jums visiem ir Mana gaisma jūsos, katrai dvēselei piemīt šī žēlastība, bet, kamēr vieniem šī gaisma 

kļuva spēcīgāka, pieauga, izauga, iekļāvās uz āru, lai kļūtu zināma, citiem tā paliek tikai slepenā, apslēptā, 

neapzinātā stāvoklī. Bet patiesi es jums saku: Lai cik garīgi atpalicis būtu cilvēks, viņš vienmēr spēs atšķirt 

labo no ļaunā, tāpēc jūs visi esat atbildīgi Man par saviem darbiem. 

70 Man jums jāsaka, ka jūsu atbildība palielinās līdz ar jūsu zināšanu pieaugumu, jo tad jūs kļūsiet 

arvien jutīgāki pret sirdsapziņas norādījumiem. 

71 Vai jūs apzināties, cik ļoti jums uz Zemes ir nepieciešamas pamācības, kas veicina jūsu izpratni 

pieļaujamā, pareizā un vienkāršā veidā? 

72 Te jums ir Mans Vārds, cilvēki, apsolītais Vārds, vēstījums, ko Es jau pasludināju Otrajā Laikmetā 

─ tas, kura būtība būs Patiesības Gars, Dievišķā Gaisma, kas nāks, lai apgaismotu katru noslēpumu, kuru 

cilvēku prāti nav spējuši izprast. 

Mans miers lai ir ar jums!  
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Instrukcija 311 
 

1 Mīļotie mācekļi: jūs esat sagatavojuši svētnīcu, lai mani uzņemtu, un es esmu šeit, klātesošs garā 

un patiesībā. 

Katrs no jums man rāda savu svētnīcu. Bet Skolotājam patīk tas, ko jūs veidojat savā vienotībā, savā 

garīgajā harmonijā. Tādēļ Es esmu jums mācījis mīlestību, lai ar tās palīdzību jūs garā sasniegtu garīgās 

vienotības laikmetu. Patiesi, Es jums saku, tikai tad jūs varēsiet parādīt Man patieso svētnīcu, kurā skan 

dievišķais koncerts. 

2 Šodien caur savu Vārdu, caur sava Likuma iedvesmām es ceļu šo templi sava bērna dvēselē. Bet 

jūs joprojām esat mani mācekļi, bērni mācekļi pastāvīgi ienāk manā klātbūtnē. Dažus esmu mācījis 

daudzus gadus, citiem es sāku mācīt pirmās nodarbības Trešajā laikmetā. 

3 Mans Vārds caur šo manifestāciju drīz beigsies. Bet kas būs tie, kas nodos cilvēkiem mācību 

saskaņā ar Mani? Kas būs tie, kas nodos tālāk Lielajā Dzīvības grāmatā ietvertās norādes?..: Mani 

mācekļi, kurus Es jau ilgu laiku gatavoju, lai viņi varētu ieņemt Manu vietu. Bet ne tādēļ, lai viņi tikai 

centīsies atkārtot Manus vārdus. Jo tad jūs tikai atkārtotu formulējumu no 

Es jums nepiedāvāju cilvēcisko vārdu. Tomēr es jums novēlu nevis cilvēcisko vārdu, bet gan sava 

vēstījuma nozīmi. 

4 Jūs esat dzirdējuši manu vārdu caur maniem balss nesējiem. Tajā jūs esat atklājuši nepilnības, ko 

daži ir piedēvējuši balss nesēja ķermenim, bet citi - Man. Es negribu apsūdzēt Savus bērnus, caur kuriem 

Es parādīju Sevi, bet tomēr Es jums saku: Es neesmu jūs maldinājis šajā izpausmē, Es nekad neesmu to 

darījis. Es jums esmu nesis Savas atklāsmes un Svētā Gara iedvesmu ar cilvēka intelekta palīdzību, un 

līdztekus Manām perfektajām norādēm ir bijušas arī cilvēka nepilnības. Skolotājs jums saka: Šis manas 

izpausmes posms pāries, un tad, mana Svētā Gara gaismas apgaismoti, jūs skaidri sapratīsiet, kā atšķirt, 

kur izpaužas mana būtība un kur ir cilvēka neatbilstība. 

Tāpat kā zemes strādnieki, kas, savākuši kviešus, zina, kā atdalīt pelavas, tā arī jūs atdaliet manas 

mācības kviešus no pelavām un glabājiet tos savu siržu klētiņā. Bet pelavas, kas ir balss nesēju nepilnības, 

aizies aizmirstībā, kamēr manu mācību jēga mūžīgi paliks jūsu dvēselē. 

5 Lai Mani darītu zināmu šajā laikā, šajā formā, Es esmu izsūtījis aicinājumu lielajām ļaužu masām. 

Viņu vidū esmu izvēlējies dažāda vecuma, šķiru un rasu vīriešus un sievietes. Šie izredzētie, kuru daļa esat 

arī jūs, ir dvēseles, kuras Es pazīstu. Jo nav nevienas dvēseles, kas Man būtu sveša. Jūs visi esat Mani 

bērni. 

6 Es esmu sekojis katra no jums attīstības ceļam, jo Es esmu iezīmējis jūsu likteni. Un, kad Es jūs 

aicināju būt klāt šajās manifestācijās, Es izvēlējos Savus izredzētos. Es esmu apveltījis viņus ar dāvanām 

un spējām, un viņu uzdevumā viņus atbalsta gaismas gari, Mani miera vēstneši - Vārda pilnas dvēseles, 

kas soli pa solim ir jūs vedušas garīguma ceļā un palīdzējušas jums atklāt sevī dāvanas un žēlastības, un 

pamodināt jūsu dvēseles aizsaulē, mūžībai. 

7 Caur savām dievišķajām mācībām un pārbaudījumiem, kurus Es gudri sadalīju jūsu dzīves laikā, 

Es arvien vairāk un vairāk esmu izvērsis jūsu dvēseli, Es esmu to sagatavojis cīņai un atklājis tai to, kas 

agrāk tai bija noslēpums, necaurredzams noslēpums. Jūs esat priecājušies par Manu darbu, un, pateicoties 

Manām mācībām, jūs pamazām apgūstat Pirmā un Otrā laikmeta mācības, kuras teologi nav spējuši 

izprast. 

8 Izmēģinājumi, ar kuriem jūs sastopaties dzīves ceļā, jūs nomāc. Bet tūlīt jūs atceraties, ka mans 

Dievišķais Gars ir jūsu būtībā kā zvaigzne, kā bāka, un jūs vienmēr vēršaties pie šīs gaismas, lai jūs glābtu. 

9 Daudzi no izredzētajiem, kurus Es esmu apveltījis ar žēlastības dāvanām, ir bijuši auksti pret savu 

uzdevumu Manā Darbā. 

Pasaules ideāli, kārdinājumi un nesagatavotība ir viņus nošķīruši no Manis. Tomēr cik daudzus, kas ir 

palikuši uzticīgi Manai mācībai, Es redzu tērptus Manā žēlastībā, kaut arī viņi nav bijuši starp 

izredzētajiem, nedz arī saņēmuši zīmogu un dāvanas caur Balss nesēju. Jo Es esmu devis viņiem dāvanas 

no gara uz garu, un viņos ir žēlastība, kas ir apslēpta jūsos visos kopš laiku sākuma. 
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10 Svētīgi ticīgie, svētīgi tie, kas paliek nelokāmi līdz pārbaudījumu beigām. Svētīgi tie, kas nav 

izšķieduši spēku, ko ir saņēmuši no manas mācības, jo viņi ar spēku un gaismu pārvarēs dzīves 

pārdzīvojumus nākamajos rūgtajos laikos. 

11 Esiet uzticīgi, mācekļi, jo mans darbs jūs nekad neapstās, Skolotājs piepildīs savu solījumu un ne 

mirkli nepazudīs no jūsu cīņas ar cilvēci. 

12 Mana mācība, kas baro jūsu dvēseli, vēlas jūs pārvērst par meistariem, par uzticamiem Svētā Gara 

apustuļiem. 

13 Ar šīm atklāsmēm Es vēlos ne tikai sniegt jums mieru pasaulē un atvieglot jūsu ciešanas ar fizisku 

atvieglojumu. Ar šo manifestāciju Es jums dodu lielās mācības, kas runā par jūsu garīgo attīstību. Jo, ja Es 

būtu vēlējies jums atnest tikai pasaules labumus ─ patiesi, Es jums saku, tam būtu pieticis ar to, ka es būtu 

pilnvarojis zinātniekus, kurus Es apgaismoju caur intuīciju un kuriem Es esmu atklājis dabas noslēpumus, 

lai viņi varētu ņemt no tās dziedinošu balzāmu, kas dziedinātu jūs no jūsu fiziskajām ciešanām. 

14 Mans Darbs vēlas parādīt jums citus apvāršņus, kas ir ārpus jūsu planētas, ar bezgalīgi daudzām 

pasaulēm, kas jūs ieskauj ─ apvāršņus, kuriem nav gala un kuri jums rāda ceļu uz mūžību, kas ir jūsu. 

15 Es runāju ar jūsu dvēseli, lai tā censtos sasniegt pilnību ar manu gaismu, manu likumu, kas ir garā. 

Pārveidojiet šo likumu par kāpnēm, par ceļu, lai jūs varētu sasniegt Mani. Jo tieši jūsu ierašanos Es gaidu 

ar ilgām, lai jūs, mīļie bērni, varētu baudīt Manu Valstību, saprast Manu mīlestību, un Es, savukārt, varētu 

saņemt jūsu, kam jābūt pilnīgam, lai jūsu garīgā dvēsele varētu baudīt Mana Darba vispārējo godību. 

16 Sasniedziet šo valstību, mācekļi, kurā es jums palīdzēšu. Jo cik daudz ienaidnieku, cik daudz 

kārdinājumu stāsies pretī tavam solim un no cik bezdibeņiem tev nāksies bēgt! 

17 Jūs esat Israēla tauta, kas klīst pa tuksnesi, tiecoties pēc apsolītās zemes. Jums vairs nav Mozus kā 

jūsu vadītājs ─ jūsu Tēvs ir tas, kas vada šo tautu, kas jūs iedrošina un paceļ. Lai gan Es jūs vadu caur 

Saviem izredzētajiem, apzinieties, ka virs viņiem ir Visuma Vadonis, kas ir Dievs, kas ir jūsu Tēvs, kas 

runā uz jums un saka jums: "Ejiet uz priekšu, uzvariet savus ienaidniekus, nesamazinieties pārbaudījumos, 

lai jūs Ceļā nepazustu. Uz priekšu! Neesiet neuzticīgi savam liktenim, jo jūs nezināt, vai tieši tajā brīdī jūs 

jau nevarēsiet pie apvāršņa ieraudzīt Apsolīto zemi. 

18 Saviem izredzētajiem esmu uzticējis lielas dāvanas. Viena no tām ir dziedināšana ─ dziedinošais 

balzāms, lai ar šo dāvanu spētu pildīt vienu no skaistākajiem uzdevumiem cilvēku vidū, jo jūsu planēta ir 

asaru ieleja, kurā vienmēr ir sāpes. Ar šīm spējām jums ir plaša joma, lai sniegtu mierinājumu saskaņā ar 

Manu gribu. Es esmu ielicis šo balzāmu jūsu būtībā, jūsu sirds vissmalkākajās stīgām, un jūs esat ar to 

atspirdzinājušies, tā brīnumu priekšā jūsu kakls ir saliekts, jūsu sirds ir mīkstinājusies caur cilvēku sāpēm, 

un jūs vienmēr esat gājuši žēlsirdības ceļā. Turpiniet sniegt šo dziedinošo balzāmu, kas nav jūsu rokās, jo 

tas tiek nodots caur līdzjūtības, mierinājuma, sapratnes skatieniem, nodots caur labām domām un pārvērsts 

dziedinošos padomos, gaismas vārdos. 

19 Dziedināšanas dāvanai nav robežu. Nekad neaizmirstiet, ka esat ar to apveltīti, un, ja sāpes jūs 

nomocīs, jo esat pakļauti kādam pārbaudījumam, ja jūs nevarat tās novērst ar šo balzāmu, neaizmirstiet 

manas mācības, aizmirstiet savas ciešanas un domājiet par citiem, kuriem tās ir lielākas. Tad jūs 

piedzīvosiet brīnumus sevī un savos līdzcilvēkos. 

20 Es esmu ļāvis Savai Garīgajai Pasaulei parādīties jums caur dāvanu nesējiem tajā pašā laikā, kad 

notika Mana parādīšanās šajā laikā, lai tās varētu saņemt šīs būtnes, kas piesātinātas ar Manu dziedinošo 

balzāmu, un lai tās varētu būt jūsu vidū kā mīlestības un žēlsirdības meistari. Daži no jums ir novērtējuši 

viņu pacietību, pazemību, citi ir padarījuši viņus par pazemojumu, uzmākšanās, materializēšanās objektu. 

Bet šīs gaismas būtnes nav cēlušas savas sūdzības, savus pārmetumus Manā priekšā. Tās ir saprotošas 

dvēseles, kas, lai jūs izrautu no jūsu garīgās nelaimes, ir nākušas pretī jūsu trūkumam un nožēlojamībai, 

bieži vien upurējot savu garīgo izaugsmi, lai izrautu jūs no tumsas un vestu jūs gaismā. Taču šis periods 

drīz beigsies. 

21 Mana garīgā pasaule, "strādnieku" un ļaužu aizbildnis, sacīs Man: "Kungs, netiesā mūsu brāļus un 

māsas par to, ka viņi mūs ir aizskāruši." Bet, ja viņi šādi aizlūdz par jums un piedod jums, tad ko gan 

nedarīs Tēvs, kad Viņš jums piedos Savu piedošanu? 

Viņi ir ienākuši pat visnabadzīgākajās mājās, sekojot jūsu pēdās, kas saistītas ar postu un sāpēm. Viņi 

ir steigušies uz visām vietām pēc manu strādnieku un slimnieku aicinājuma, nebaidoties sevi aptraipīt, 

rūpējušies tikai par to, lai brūce dziedētu, lai bēdas atstātu mierinājumu, lai slimība pārvērstos par veselību. 
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Tēvs jums saka: Manas Garīgās Pasaules piemērs, ko esmu jums devis, ir jāiemieso jūsu dvēselē. 

Neaizmirstiet to. Es gribu, lai jūs būtu tādi, kādi viņi ir, lai tad, kad šīs manifestācijas beigsies, jūs varētu 

nest šo dziedinošo balzāmu visiem saviem līdzcilvēkiem, neatkarīgi no sociālajām šķirām, rasēm un 

pasaules uzskatiem, lai jūs varētu ienākt gan karaļa pilīs, gan visbēdīgākajās būdās vai visnecilākajā vietā, 

nebaidoties no inficēšanās, no kritikas vai izsmiekla. 

22 Vienmēr ejiet pie tiem, kas cieš, un atstājiet kā savas pastaigas pēdas labākos savas mīlestības 

augļus. Ja jūs tā rīkosieties, tad par paraugu jums būs mana Garīgā pasaule, kas ir mans uzticamais 

māceklis un jūsu skolotājs. Un tāpat kā viņi nemeklē atalgojumu un, kad ir darījuši jums vislielāko 

labumu, vienmēr ir darījuši to Manā Vārdā, tā arī jūs staigājiet pēc Manas gribas pa pasaules ceļiem, sējot 

mierinājumu, veselību un mīlestību, pat ja par to visu, tāpat kā Mana Garīgā Pasaule un kā jūsu Skolotājs 

Otrajā Laikā, jūs pļaujat tikai apvainojumus, ciešanas un nepateicību. Jums nav jāgaida nekāda atlīdzība 

šajā pasaulē. Bet, ja jūs vēlaties atlīdzību, tad lai tā ir gandarījums, prieks par to, ka esmu licis smaidīt tam, 

kurš raudāja, ka esmu uzmodinājis "mirušos" manai patiesībai un mierinājis nomocītos. 

23 Es jums esmu devis mūžīgo mieru Savā Likumā, un Es gribu, lai ikviens no jums būtu kā miera 

balodis, lai jūsu spārni nekad neaizveras, lai ar savām lūgšanām jūs spētu pārvietoties uz visām vietām, 

gan fiziski, gan garīgi, un tur, kur valda karš un nesaskaņas, kur izpaužas netaisnība, jūs būtu kā miera 

eņģeļi, kā sargeņģeļi un Svētā Gara sūtņi. 

24 Apzinieties, ka šī cilvēce nekad nav Man piedāvājusi miera augļus. Jau no pašiem pirmsākumiem 

tā ir dzīvojusi karos, nemitīgi cīnoties, lai sasniegtu bezjēdzīgus mērķus, lai dzīvotu nevērīgi un barotu 

naidu un atriebību. Tas ir auglis, ko cilvēki Man piedāvā, un pat šodien šīs cīņas nav beigušās. Cilvēce 

gatavojas sākt savu lielāko cīņu, tā gatavo savus visspēcīgākos ieročus - prāta ieročus. 

25 Cilvēki dodas uz savu iznīcību. Virs tām darbojas būtnes no aizsaules. Daži ir manas mīlestības 

vēstneši un iedvesmo cilvēkus uz mieru, taisnīgumu, harmoniju. Pārējie iedvesmo viņus tikai naidam, 

kariem un atklāj zinātniekiem iznīcināšanas līdzekļus, kurus cilvēka smadzenes vienas pašas nespētu 

atklāt. 

Jau sen atpakaļ Es pasludināju šos notikumus cilvēkiem caur savu apustuli Jāni, lai viņi būtu nomodā 

un lūgtu. Bet viņi ir tikai gulējuši, un tāpēc ir miera ienaidnieki, kas cīnās cilvēces sirdī, lai novestu to uz 

bojāeju. Tādēļ es jūs daru par saviem mīlestības vēstnešiem, lai jūs būtu vienoti ar miera leģioniem un lai 

uzvarētu labais ─ lai jūs piedalītos Jāņa pravietojuma piepildīšanā. 

26 Kad pienāks šis cīņas laiks, ko Es jums esmu pasludinājis un kurā jums būs jāšķērso provinces, 

valstis un jūras, neļaujiet, lai jūs biedē karu rēkoņa, neļaujiet, lai nāves klātbūtnes priekšā jūs nomāktos, 

bet izplesiet sava miera ideāla spārnus, lai šī lūgšana aizsargātu cilvēkus. Jūs izmantosiet visas sava gara 

dāvanas, lai sētu manu mīlestības sēklu. 

27 Mana manifestācija šajā laikā ir ļāvusi jums saprast, cik nozīmīga ir cīņa un pārbaudījumi, kas jūs 

gaida: Vai jūsu mīlestība uzvarēs cilvēku cietsirdību? Vai jūsu miers uzvarēs karu nežēlību? Patiesi Es 

jums saku: Manam mieram ir jāvalda. Bet es to neuzspiedīšu ar spēku, bet ar pārliecināšanas spēku, ko 

izstaro mana mācība. Tiklīdz tā nonāks ļaunumā visvairāk maldinātā bērna sirdī, šī sirds beidzot atradīs 

mieru. 

28 Skolotājs tev saka: nāks sāpes, kas būs lielākas par visām cilvēku ciešanām un grēkiem. Šīs sāpes 

būs viņu grēku nožēlas kauss. Tās priekšā viņi nolieks savu kaklu, un tad, saņēmuši manu piedošanu un 

balzāmu, viņi apliecinās, ka ir mani kalpi. 

29 Es jums, Mani bērni, esmu devis Vārda dāvanu, jo Es esmu "Mūžīgais Vārds". Es esmu Dievišķais 

Vārds, kas nekad nebeidzas. Es esmu Dievišķais Koncerts, un Es esmu jums devis daļu no tā. Šis Vārds, 

ko Es esmu ielicis jūsu dvēselē, runās, un jūsu lūpas, kas šodien ir pārāk neveiklas, lai izteiktu iedvesmas 

un iedvesmas, ko Es jums dāvāju, kļūs daiļrunīgas, kļūs par labprātīgiem un uzticamiem Dievišķā 

Koncerta vēstītājiem. Tā būs dāvana, kas jūs pārsteigs, ar kuru jūs tiksiet sajūsmināti un ar kuru cilvēki 

baudīs un jutīs Manu klātbūtni. Jūs esat sākuši attīstīt šo dāvanu. Jo es jums vēlreiz saku: jūsu lūpas runās 

no pārpilnības, kas ir jūsu sirdī un dvēselē. 

30 Glabājiet un mīliet to, kas dzimis no jūsu sirds, un, ja jūs to nodosiet tālāk, tam būs būtība un 

dzīvība. Ja jūs runāsiet pret to, nerunājot patiesību, tas būs kā kurla sēkla, kas neiesakņosies jūsu 

līdzcilvēku sirdīs. 
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31 Mācekļi: Lieliskas ir tās mācības, ko Es jums esmu devis. Taču šīs manifestācijas beigas jau ir 

pavisam tuvu, un jūs nedrīkstat aizmirst, ka tikai pēc šī perioda mans vārds uzplauks jūsu sapulcēs, 

pateicoties garu dialogam ar gariem. Tikai tad jūsu lūpas nodos tālāk manas valstības lielās atklāsmes un 

jūs ar manu mīlestības vēsti caurvīsit visas sirdis. Tad cilvēki sacīs: "Kā tas ir iespējams, ka šis var lasīt to, 

kas bija glabāts manā sirdī?" Bet atcerieties, ka tas nebūsiet jūs ─ tas būšu Es, kas runās ar jūsu 

starpniecību. 

Šo dāvanu dēļ jūs nejutīsieties par kungiem, jūs neizcelsieties cilvēku vidū, jo jūsu miesa neko neizrāda 

no garīgā diženuma. Tu būsi tāds pats kā visi pārējie, tev nebūs nekādu atšķirības zīmju, kas tevi atšķirtu. 

Tu izskatīsies kā visi citi, bet piemērotos brīžos mana gudrības bagātība ieplūdīs tavā dvēselē. 

32 Pateicoties Svētā Gara žēlastībai, jums ir redzēšanas dāvana, kas neaprobežojas tikai ar to, ka 

garīgajā redzat vēstījumus no aizsaules. Redzēšana ir plašāka dāvana, tā ir intuīcija, tā ir priekšnojauta, tā 

ir pareģošana, tā ir arī vēstījumi, ko jūs saņemat sapņos. Redzēšana ir garīgs skatiens, kas spēj redzēt 

pagātni, tagadni un pat nākotni, ciktāl tā ir mana griba. Cik bieži redzētājs, ieraugot vīziju, nezina, ko viņš 

ir redzējis. Bet tie, kas dzirdēs viņa liecību, tomēr sapratīs šo vēstījumu. 

33 Pašlaik redzētāji vēl ir sagatavošanās posmā. Bet patiesi, es jums saku: Jūs visi esat zīlnieki. Daži 

ir attīstījušies vienā veidā, citi - citā, bet jums visiem ir garīgā seja latentā stāvoklī. Tos, kuri savā lūgšanā 

simbolisku tēlu veidā saskata to, kas ir mana griba, es turpinu sagatavot. Jo pēc 1950. gada misija, ko Es 

viņiem uzticēšu, būs ļoti liela, un tad viņu atbildība būs vēl lielāka. 

Tāpēc es jums saku: Sagatavojieties, jo tad, kad šis Vārds vairs nebūs dzirdams caur balss nesējiem, 

ļaudis - gan ticīgie, gan neticīgie - jutīs lielu zaudējumu. Tad jūsu liecība, jūsu aicinājums uz atmodu un 

iekšējām pārdomām būs kā lāpa nakts vidū. Jūs būsiet kā vēstneši, kas modina tautas, kuras vēl guļ. 

Sagatavojieties, cilvēki, lai pēc 1950. gada jūs varētu savā dvēselē saņemt vēstījumus, kas nāk no manas 

mīlestības. 

34 Es esmu jums runājis par garīgajām dāvanām, un, kad jūs vairs nedzirdēsiet Mani šādā formā, jūs 

arvien vairāk atklāsiet tajās visu to godību, kas ir klātesoša jūsu pašu būtībā. Jūs Mani atkal dzirdēsiet un 

izplūdīsiet asaras izbrīnā par tik daudz mīlestības, tik daudz žēlastības, ar ko Es jūs esmu apveltījis. Taču 

pēc 1950. gada beigām jums vairs nevajadzētu izmantot spēju sazināties ar garīgo pasauli ar sava intelekta 

starpniecību. 

Gaismas garīgās būtnes turpinās izpausties caur dāvanu nesējiem un tiem, kas nebija, bet to izpausme 

būs jūtama caur iedvesmu. Tāpat viņi turpinās jums sniegt savu dziedinošo balzāmu un darīt brīnumus, un 

viņu vārds jūsu vidū būs neizsmeļams. 

35 Bet, ja pēc tam, kad pēc šīm izpausmēm būs pagājis zināms laiks, jūs sāksiet dzirdēt baumas, ka 

Skolotājs vai Garīgā Pasaule ir atgriezusies, lai izpaustos caur cilvēka prātu, jūs varat to noliegt, jo Mans 

Vārds ir viens, un Mans Likums nekad nemainās. 

36 Jums jādzīvo modri, tauta, lai jūs zinātu, kā atšķirt patieso praviešu balsi un apustuļu liecību no 

viltus! Jūs dzīvosiet modri, lai neiekristu viltus tīklos, un jūs būsiet stiprie šajos cīņas laikos un tajos, kas 

vēl nāks. Jo mana mācekļu grupa, kas paliks uzticīga manai mācībai, neapstraipīs sevi un nebūs kareivis, 

kas atmetīs savu garīgās tīrības karogu. Patiesība būs viņos, un Es darīšu Sevi zināmu citām tautām, 

runādams ar tām un sacīdams: šis ir Mans darbs, šie ir Mani mācekļi, un vislabākā zīme, ko Es došu 

pasaulei par to, kas ir Mani vēstneši, būs tā, ka viltus sūtņi kritīs lielajos pārbaudījumos, bet uzticīgie 

paliks nelokāmi. Viltus lāsts sāpju priekšā nolādēs, bet uzticīgie Mani svētīs. Viltus ļaudis novērsīsies no 

Mana likuma, bet uzticīgie vienmēr turēsies pie tā. 

37 Es gribu, lai jūs visi būtu Mani uzticamie liecinieki un Mani mīļotie mācekļi, un tam Es jūs 

gatavoju. Bet, pirms es beigšu šīs dienas mācību stundu, es jums pateikšu kaut ko, kas jūs nepārsteigs: 

Savās mācībās Es esmu runājis par aicinātajiem un izredzētajiem. Vai jūs domājat, ka tēvam, kurš ir 

perfekts kā Es, var būt izvēle vai izvēle starp saviem bērniem? Vai attīstīta dvēsele varētu pieņemt to, ka 

tēvs dažus no saviem bērniem apveltī ar dāvanām, bet citus atstāj bez mantojuma? 

38 Kad jūs sāksiet pildīt savu misiju un sasniegsiet tautas, visattālākās tautas, pat pirmatnējos mežus, 

jūs sastapsiet cilvēkus un liksiet viņiem saprast, ka jūs visi esat brāļi, jūs dosiet viņiem liecību par Manu 

garīgo mācību. Tad jūs būsiet pārsteigti par mīlestības pierādījumiem, ko Es jums došu. 

39 Tur, starp tiem, kas ir atrauti no civilizācijas, bet arī ļoti tālu no cilvēciskās izvirtības, jūs atklāsiet 

lielas dvēseles, kas papildinās Israēla tautas rindas. 



 

19 

40 Slimie saņems dziedinošu balzāmu tavā ceļā un izveseļosies; cietēji raudās pēdējo reizi, bet viņu 

asaras būs prieka asaras. Ņemot vērā šos pierādījumus, ko jūs sniegsiet, ļaudis svētīs Kungu un Viņa 

mācekļus; jūs tiksiet atzīti, kā tas notika tajā dienā, kad jūsu Skolotājs ieradās Jeruzalemē. Bet pat starp 

tiem, kas jūs uzmundrinās, būs vīrieši un sievietes, kas būs pilni ar garīgām dāvanām, kādas jums piemīt. 

Dažu pravietošanas dāvana jūs pārsteigs, citiem mans dziedinošais balzāms būs neizsmeļams, bet vēl 

citiem mans vārds izplūdīs kā kristāldzidrs ūdens. Tā kā neizsmeļama sēkla, jūs redzēsiet, ka jūsu brāļu un 

māsu vidū parādīsies Svētā Gara dāvanas. 

41 Tad jūs sapratīsiet, ka neesat vienīgie, ka esat tikai Dieva balss nesēji, kam uzticēts modināt cilvēci 

un stāstīt tai, ka cilvēkam dvēselē ir neizsmeļams spēju dārgums un ka Es kā Kungs un Tēvs esmu devis 

viņiem šīs dāvanas. Jūs atklāsiet, ka Dieva mīlestības taisnīguma priekšā jūs visi esat vienlīdzīgi, ka visi 

esat apveltīti ar vienu un to pašu žēlastību garā un patiesībā. Tikai tad cilvēki centīsies atšķetināt savas 

eksistences noslēpumu sevī, iedziļināsies sevī un atpazīs savu dvēseli. Tad viņi pacels savu seju pret 

Bezgalīgo un pētīs visu, ko nespēj aptvert. 

42 Viss, ko jūs varat viņiem iemācīt, jums jādod viņiem zināt, un attiecībā uz visu, ko jūs nevarat 

viņiem izskaidrot, jo tā zināšanas ir saskaņā ar jūsu Tēvu, jums jāsagatavo sevi, lai Es varētu atklāt viņiem 

to ar jūsu starpniecību. Taču vispirms jums ir jāapzinās sava misija. 

Lai gan Es jūs saucu par "Israēla tautu", pienāks diena, kad visi ─ atklājot savas dāvanas ─ būs 

vienlīdzīgi Manā priekšā, sava Kunga priekšā un galu galā veidos vienu tautu, kas būs Dieva tauta. 

43 Kad beigsies mana mācību runa, jūsu dvēsele no aizsaules, kur tā atsvaidzinās Manā klātbūtnē, 

kopā ar miera garīgajiem saimniekiem sūtīs savas mīlestības jūtas, savas miera un žēlsirdības domas šai 

cilvēcei, kas nav spējusi pilnībā sasniegt gaismu savai dvēselei. Bet ko jūs varat lūgt Tēvam, lai gan Viņš 

jums jau ir devis visu kopš paša sākuma? Tas ir jūsu gars, kas ļauj jūsu dvēselei paņemt sev augļus, uz 

kuriem tai ir tiesības. 

44 Ikreiz, kad ceļosiet pa kaujas ceļiem, uz tiem jau būs pieejams viss, kas jums būs nepieciešams. 

Tev tikai jāiegūst nopelni, kas padarīs tevi manas mīlestības cienīgu. 

45 Kāpēc Es ar jums tā runāju, Mani bērni? Tāpēc, ka es jūs mīlu, tāpēc, ka man nepatīk jūsu 

ciešanas. Tēvs vienmēr vēlas redzēt jūsu sejā garīgu miera smaidu. 

46 Es jūs svētīju un vēlreiz jums saku: esiet cienīgi mana vispārējā miera vēstneši! 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 312 
1 Skolotājs atkal ir jūsu vidū, piepildot Savu apsolījumu. Viņš vēlas jums uzticēt vēl vienu Grāmatas 

lapu, ko Viņš atstās kā mīlestības dāvanu Savai tautai ─ vēl vienu lapu, mīļie mācekļi, ko lasīs, pētīs un 

sapratīs nākamās paaudzes. 

2 Kurš gan cits, ja ne es, varētu jums atklāt, ka dzīvojat Trešajā laikmetā? Kurš cits, ja ne Es varētu 

jums pateikt, ka jūs esat Israēla tauta? Jūs to zināt un tam ticat, jo es jums to esmu mācījis. Jūs esat tie, tie 

un tas pats garā, un Es jūs apvienošu vienā ģimenē. 

3 Es esmu Tas, kas radījis jūsu ģimeni, un vienā mājā Es esmu sadalījis dažādu cilšu dvēseles. Vienā 

un tajā pašā ģimenē ir dvēseles no Levija, Simeona, Rubena, Jūdas cilts ─ dažādu cilšu locekļi, un, kad 

tajās valda miers un viņi mīl cits citu, patiesībā un garā sāk izkristalizēties Tēva vēlme: visu cilvēku 

apvienošanās. 

4 Israēla mājas un ģimenes: ikreiz, kad jūs jūtat, ka jūsu vidū parādās kārdinājums, meklējiet 

vientulību, piesauciet Mani un saciet Man: "Kungs, nāc un dod mums Savu spēku, dod mums Savu zobenu 

un neļauj man kā tēvam slēpt savus bērnus, neļauj man kā vīram slēpt savu dzīvesbiedri vai kā 

dzīvesbiedrei slēpt savu dzīvesbiedri." Es uzklausīšu jūsu lūgšanu, aizstāvēšu jūs un palīdzēšu jums, jo 

tāda ir mana griba. 

5 Šodien es nāku pie manis un esmu iezvanījis skaļu zvanu, kas aicina jūs pulcēties šajā Trešajā 

laikmetā. Cilvēce atkal garīgi ieraudzīs apvienotās ciltis, kas veido Izraēla tautu. 

6 Jau Pirmajā laikmetā es jums darīju daudz pakalpojumu. To laiku tautām un valstīm nebija 

gudrāku vīru par Salamanu, apgaismotāku vēstnešu par maniem praviešiem, skaistāku un šķīstāku sieviešu 

par Izraēla sievietēm, ne arī pilnīgāku vīriešu par maniem cilvēkiem. Es liku viņu vidū rasties gudrības, 

iedvesmas un skaistuma dāvanai. Es liku uzplaukt Svētā Gara dāvanām, un tad jūs zinājāt, ka esat Dieva 

izredzētā tauta ─ jūs zinājāt, ka jūsu Kungs ir ar jums un jūs glāsta ─ jūs zinājāt, ka Es esmu jūsu spēcīgais 

varonis. Un tomēr jūs pieradināt sevi pie Manām dāvanām, pie Mana glāsta un pie Manas klātbūtnes. 

Tāpēc Tēva taisnība nāca pār jums. 

7 Ļoti daudz ir "Israēla cilšu pēc Gara". 

No katra no viņiem es izraudzīšos divpadsmit tūkstošus un iezīmēšu tos uz viņu pieres. Taču "Israēla 

tauta" nav tikai 144 000. Izredzētā tauta ir neizmērojami liela. 

8 Otrajā Laikā Skolotājs jums mācīja, ka daudzi ir starp aicinātajiem un nedaudzi ir starp 

izredzētajiem, bet visa "Israēla tauta" tiks aicināta, un Es iezīmēšu starp tiem 144 000 cilvēku. Visās tajās 

es ieliku mieru, garīgumu un garu sadraudzības sākumu. 

9 Tuvojas laiks, kad cilvēki piešķirs lielāku nozīmi dvēselei un būs vīlušies materiālistiskajā zinātnē, 

kas viņus iegremdēs sāpēs, vilšanās un letarģijā. Bet tad nāks Israēla tauta, satricinās aizmigušos, 

uzmodinās kritušos un uzmodinās "mirušos", kā Jēzus balss, kas sacīja Lācaram: "Celies un staigā!" 

Kad cilvēki kļūs garīgi, kad viņu prāts un jūtas pacelsies, viņi uzzinās to, ko nekad nav zinājuši ar 

zinātnes palīdzību. Tad viņi celsies harmonijā, brālībā, ar cēlām domām, lai dzīvotu valstībā, kuru Es esmu 

iedvesmojis cilvēkam. 

10 Jūsu Tēva mājā ir daudz "mājokļu", kas ir bezgalīgi kāpņu pakāpieni, kas ved uz pilnību. No 

turienes "garīgā pasaule" nolaižas, lai darītu sevi zināmu jūsu vidū. Jūs daudzkārt no gara uz garu esat 

Man jautājuši, kādēļ eksistē tas milzīgais zvaigžņu skaits un planētas, kas spīd virs jūsu pasaules, un esat 

Man teikuši: "Mācītāj, vai šīs pasaules ir tukšas?" Bet es jums saku: Vēl nav pienācis laiks, kad Es jums to 

pilnībā atklātu. Kad cilvēks sasniegs garīgumu, tikai tad viņam tiks dotas lielas atklāsmes, un viņš varēs 

sarunāties ar Manas Dievišķības mīļajām būtnēm no gara uz garu, un tad notiks domu apmaiņa starp 

visiem brāļiem. 

11 Bet jūs to uzzināsiet jau šodien: Visas pasaules apdzīvo manas radības, nekas nav tukšs, visas ir 

svētītas valstības un dārzi, par kuriem rūpējas Marija, dievišķās maiguma iemiesojums. 

12 Svētais Gars caur jūsu muti atkal nodos jums un cilvēcei nezināmas augstas mācības. Kad, mīļie 

cilvēki? Kad esat garīgi apveltīts ar savu misiju. 

13 Es redzu, ka maize, ar kuru cilvēks sevi garīgi baro, nav mana galda maize. Laika gaitā viss ir 

aptraipīts, viss ir aptraipīts un atstājis cilvēka sirdi un roku netīru. Tomēr Es esmu nācis pie jums, cilvēki, 

un esmu atklājies caur tādām grēcīgām miesām kā jūsu, lai jums sniegtu Vārdu, kas ir nevainojams un tīrs 
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pēc būtības. Tomēr nevērtējiet Manu Vārdu un Manas izpausmes virspusēji, jo tajās ir daudz cilvēciskas 

nepilnības. Meklējiet manu izpausmju nozīmi, un jūs ieraudzīsiet sava Skolotāja mīlošo seju, jūs dzirdēsiet 

Viņa balss skanējumu, ko jūsu dvēsele joprojām atceras. 

14 Mani otrās ēras apustuļi, kas jums ir jāņem par paraugu, lūdza, lai Svētais Gars nolaižas pār viņu 

garu, un Viņa iedvesmoti sacīja. Tāpat arī jūs, cilvēki, sagatavojieties. Jo gars var runāt caur miesu Svētā 

Gara iedvesmā. 

15 Tāpēc sargājiet sevi ─ sargājiet, lai jūsu intelekts sevi neapgānītu. Saglabājiet savu sirdi tīru, lai jūs 

varētu saņemt žēlastības rasu, ko Es jums sūtu ─ kristāldzidru ūdeni, kas jāuztur jūsu būtības avotā, lai jūs 

varētu remdēt pasaules slāpes. 

16 Nebaidieties no cilvēku tiesas, mīļie ļaudis, baidieties no Dieva tiesas, ja ar saviem pārkāpumiem 

jūs to esat pelnījuši. 

17 Nekad nekaunieties pulcēties tādās pazemīgās vietās kā šī, kur jūs dzirdat manu vārdu. 

18 Ja jums jautātu, vai šīs pulcēšanās vietas ir jūsu tempļi, jums vajadzētu godīgi atbildēt, ka tas tā 

nav, ka pašlaik jūs ceļat savu templi dvēselē. 

19 Daži brīnīsies par jūsu atklāsmi, bet citi izsmies jūsu vārdu. 

20 Nejūtieties aizskarti par savu līdzcilvēku izsmieklu, jo jūs zināt, ka tas, kurš tā dara, savas 

nezināšanas dēļ nespēj atzīt patiesību. Kompensāciju par to jūs atradīsiet tajos, kas nāk pie jums, lai jūs 

izpētītu, un tad ir pārsteigti par iekšējo mieru, kas caurstrāvo katru manu patieso mācekli. 

21 No otras puses, jums nekad nevajadzētu izsmiet tos, kas ir elku pielūdzēji savā reliģiskajā 

fanātismā. Jo, lai gan viņi meklē Mani materiālās formās, viņi pielūdz Mani tajās. Jums nav nepieciešams 

norādīt saviem līdzcilvēkiem uz viņu kļūdām, lai tās novērstu. Jūs drīzāk izraisīsiet viņu dusmas un 

vairosiet viņu fanātismu. Pietiks ar to, ja manu mācību īstenosiet praksē ar garīgumu, ko tā prasa, lai jūsu 

līdzcilvēku kļūdas vestu patiesības gaismā. 

22 Jums būs jāizrāda liela pacietība, liela žēlsirdība un patiesa mīlestība, ja vēlaties, lai cilvēce 

drīzumā iemācītos atpazīt Mana Vārda garīgo saturu un izrādītu tam patiesu cieņu, kā arī atzītu katrā 

cilvēciskā būtnē garīgo un zemes brāli Dievā. 

23 Kas jums teica, ka esat tikai garīgie brāļi un māsas? Tagad jūs noteikti prātu prātu piepūlēsiet, lai 

saprastu, ka jūsu garīgā izcelsme ir arī jūsu fiziskā izcelsme, jo viss ir nācis no Manis. Turklāt es jums 

atgādinu, ka uz zemes visa cilvēce ir radusies no viena Tēva un vienas Mātes. 

24 Kāpēc tad jūs viens otru nemīlat un neatzīstat kā brāļus un māsas, lai gan jūsu garīgās saites ir 

mūžīgas un cilvēciskās saites tik dziļas? Patiesi Es jums saku: tā tas ir garīgo zināšanu trūkuma dēļ starp 

cilvēkiem, neskatoties uz viņu reliģijām. 

25 Dienā, kad cilvēki atklās savu būtību caur introspekciju ─ iedvesmoti no Gara izstarotās gaismas, 

kas izgaismos cilvēka smadzenes un sirdi ─ cilvēku vidū sāks dīgt miers. Es jums saku arī to, ka tad, kad 

cilvēks pamodīsies garīgajā gaismā, viņu nekas un neviens nevarēs apturēt uz nenogurstoša patiesības 

meklētāja ceļa. Viņš nekad vairs nezaudēs savu gara brīvību, ko ir ieguvis pēc daudzām sāpēm un asarām. 

26 Man nebūs nepieciešams darīt Sevi zināmu visā pasaulē caur balss nesējiem, lai tautas pamostos 

un cilvēki atbrīvotos no tumsas. Tie, kas domā, ka Man ir jāpastiprina Mans Vārds, līdz visa pasaule to 

dzird, maldās. Jo tas nozīmētu, ka cilvēka smadzenes ir vienīgais līdzeklis, kas ir Manā rīcībā, lai Mani 

vēstījumi sasniegtu cilvēku dvēseli. Bet tagad es jums apliecinu patiesību par to seno pravietojumu, kurā 

jums tika atklāts, ka pienāks laiks, kad Dievišķais Gars tiks izliets pār visu miesu un garu. 

27 Patiesi Es jums saku: šis pravieša pasludinātais laiks ir tieši tas, kurā jūs dzīvojat ─ šis laikmets, 

kas tagad sākas un ko jūs zināt kā Trešo laikmetu. 

28 Šīs tautas nopelns būs nest šo dievišķo vēsti no sirds uz sirdi un no provinces uz provinci, lai tie, 

kas ir pamodušies šīs jaunās rītausmas gaismai, varētu savās sirdīs saņemt mana Vārda sēklu, tiklīdz 

augsne būs kļuvusi auglīga, pateicoties manas žēlastības rasai. 

29 Otrajā Laikmetā Es ļāvu, lai Mani dzirdētu tikai viena tauta, un tie bija tikai trīs gadi, ko Es 

pavadīju, dodot pasaulei Savu Vārdu. 

30 Es atnesu jums sēklu un mācīju saviem mācekļiem, kā to sēt. Kad viņi bija mācījušies no Manis, 

Es viņiem uzticēju plašus laukus, lai viņi tos apstrādātu. 

Šo sējēju nopelns ir tas, ka viņi neuzspieda savu Skolotāju palikt pie viņiem ilgāk, nekā bija rakstīts, un 

neiebilda, sakot, ka vēl ir daudz tautu un tautu, kurām jāzina šī sēkla. Viņi zināja, ka ir mantojuši patiesību 
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no sava Skolotāja un ka ar to pietiks, lai uzvarētu tumsu, pārvērstu pasauli un panāktu, ka dievišķā sēkla 

saglabājas visās cilvēku paaudzēs. 

31 Izdzēsiet no sava prāta visus maldīgos priekšstatus, kas jums dažkārt rodas, un aprobežojieties tikai 

ar to, ko Es jums esmu atklājis no Manas parādīšanās pirmajām dienām, zinot, ka katrs Mans vārds ir 

likums un ka ikviens likums ir jāievēro. 

32 Mīļotie ļaudis: Jūsu sirdis ir pārņemtas ar gandarījumu, domājot, ka jūs esat Mani mācekļi šajā 

Trešajā laikmetā. Tomēr es jums saku, ka jūs nekad nedrīkstat ļaut, lai tukšums jūs apžilbina. Jo, ja jūs 

pakļautos šai vājībai, jūs vairs neklausītu pat savu sirdsapziņu, kad tā pārmet jums par jūsu pārkāpumiem. 

Kas nesāk šķīstīt un pilnveidot savu cilvēcisko dzīvi, tas nevar cerēt uz augšupejošu attīstību dvēselē, jo 

viņa soļi būs maldinoši, un viņa darbos nebūs patiesības sēklas. 

33 Tad ņemiet vērā, ka Savās mācībās Es dažkārt no garīgām pamācībām pāreju uz padomu, lai jūs 

varētu pareizi rīkoties savā cilvēciskajā dzīvē. Tad es uzrunāju cilvēka sirdi, mudinu to atjaunoties, liekot 

saprast, kādu ļaunumu miesai nodara netikumi un cik lielu ļaunumu tie nodara dvēselei. Es jums esmu 

teicis, ka cilvēks, kurš ļauj sevi pakļaut netikumiem, ir aizmirsis, ka garu nedrīkst uzvarēt ─ ka viņš ir 

aizmirsis, ka patiesais spēks ir ļaunuma pārvarēšana ar tikumību. 

34 Šis cilvēks, miesas sakauts, ir pazemojies, ir aizskāris savu pašcieņu, no augsta cilvēka stāvokļa 

kļuvis par nabaga būtni, kas ir pārāk gļēva, lai cīnītos. 

35 Tā vietā, lai nestu gaismu, maizi un vīnu uz savām mājām, šis cilvēks nes ēnu, ciešanas un nāvi, 

padara smagu savu un savas sievas un bērnu krustu un kavē visu apkārtējo garīgo attīstību. 

36 Es uzrunāju sievietes, mātes un sievas, sirdi, kura nespēja saglabāt sirds tīrību, nedz arī dot 

maiguma un sapratnes siltumu savam dzīvesbiedram un bērniem. 

37 Kā vīrieši un sievietes varētu pacelt savu dvēseles dzīvi, ja viņi vispirms nav izlabojuši nopietnās 

kļūdas, kas pastāv viņu cilvēciskajā dzīvē? 

38 Mans darbs prasa, lai Viņa mācekļi zinātu, kā liecināt par to ar savu dzīves darbību patiesumu un 

patiesumu. 

39 Vieniem un citiem es jautāju: vai jums ir bērni? Tad apžēlojies par viņiem. Ja jūs kaut uz mirkli 

ieraudzītu viņu dvēseles, jūs justos necienīgi saukt sevi par viņu vecākiem. Nedodiet viņiem sliktus 

piemērus, piesargieties no kliegšanas bērnu klātbūtnē. 

40 Es zinu, ka šobrīd kā nekad agrāk laulībās ir problēmas, kurām cilvēki atrod tikai vienu risinājumu 

- šķiršanos, šķiršanos. 

41 Ja cilvēkam būtu nepieciešamās garīgās zināšanas, viņš nepieļautu tik smagas kļūdas, jo lūgšanā 

un garīgumā viņš atrastu iedvesmu, lai atrisinātu visgrūtākos sarežģījumus un izturētu vissmagākos 

pārbaudījumus. 

42 Mana gaisma sasniedz visas sirdis, pat bēdīgās un nomāktās, lai dotu tām jaunu drosmi dzīvot. 

43 Mans spēks tiek dots vājajiem, lai viņi drīzumā varētu celties ─ ar dzelžainu gribu pārveidot savu 

tumšo un tukšo eksistenci spožā dzīvē, izmantojot zināšanas, tikumu un garīgumu. 

44 Mācekļi, es gribu, lai jūs visi sludinātu ar savu piemēru, lai jūs neizliktos, lai jūs nekliegtu par 

patiesīgumu un nedarītu pretējo, lai augļi, ko jūs novācat, nebūtu rūgti, bet gan garšīgi. 

45 Tādēļ, cilvēki, neaizmirstiet, ka vispirms jums ir jāīsteno taisnīgums savā dzīvē uz zemes, lai pēc 

tam jūs varētu rast piepildījumu Manā darbā. 

46 Pirms turpini žēloties par savām ciešanām pasaulē, apstājies uz pāris mirkļiem un padomā, lai tu 

varētu atklāt savu problēmu iemeslu. 

47 Es piekrītu, ka jūs meklējat, līdz atradīsiet sāpju cēloni, lai varētu pielietot kādu līdzekli. Jo no 

jums ir atkarīgs, vai jūsu mājās neļaus ienākt sāpēm. Es jums apliecinu, ka jūs ne tikai atradīsiet visa tā 

cēloni, kas liek jums ciest, bet vienlaikus tiks atklāta arī procedūra, kā izārstēt jūsu ciešanas. Mana 

žēlastība nāks pār tiem, kas ir mācējuši lūgt un meditēt, un šī žēlastība būs kā balzāms jūsu dvēselē un 

miesā. 

48 Es jums pierādīšu, ka apsolītais mierinātājs ir nācis pie jums, lai nožāvētu jūsu asaras un pārvērstu 

jūsu sāpes mierā. 

49 Nāciet pie Manis visi, kas nesat sirdī apslēptas bēdas. Jūs slepeni nesat sevī sāpes, ko jums ir 

radījusi nodevība, un jūsu rūgtums ir ļoti liels, jo tā bija ļoti mīļa būtne, kas jūs dziļi ievainoja. 
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50 Klusējiet sevī, lai lūgšana jūs apgaismotu un jūs zinātu, vai kādreiz neesat bijuši iemesls, kādēļ 

esat tikuši nodoti. Tad lūgšana stiprinās jūs domās par to, ka jums ir jāpiedod tiem, kas nodod jūsu 

mīlestību, jūsu ticību, jūsu uzticību. 

51 Patiesi Es jums saku: tajā brīdī, kad jūs piedosiet tam, kurš jūs ir aizvainojis, jūs pilnībā sajutīsiet 

Manu Mieru, jo tajā brīdī jūsu gars būs apvienojies ar Manu, un Es izpletīšu Savu apmetni, lai jums 

piedotu un abus jūs ietērptu Savā mīlestībā. 

52 Es jūs apbalvoju ar cīņas laiku. Tāpēc nekad nedomājiet, ka jūsu šodienas ciešanas ir neauglīgas. 

Ko jūs vēlaties, cilvēki? Jums joprojām ir vajadzīgas sāpes, kas jums sniedz mācību. 

53 Šis jūsu dvēseles pārbaudījumu un mācību laiks pāries, bet tas atstās ticības, pieredzes, gudrības un 

spēka sēklas katrā no maniem mācekļiem. Pēc tam pienāks cīņas laiks, kad jūs vajās, apmelos un izsmies 

─ pat tie, kas sevi sauc par jūsu draugiem. Bet jūs būsiet pārsteigti, kad atklāsiet, ka jūs nekļūsiet 

vājprātīgi, saskaroties ar nodevību, ka tad neviens nespēs jūs pievilt, jo jūs būsiet iemācījušies piedot, būt 

saprotoši un piedodoši pret saviem līdzcilvēkiem. 

54 Es svētīšu savus mācekļus, kad vien viņi piedos, un Es apveltīšu ar svētību tos, kam jūs esat 

piedodējuši. 

55 Pasaulē jūs neesat viens, ap jums pulcējas bezgalīgi daudz būtņu, kas palīdz un iedvesmo jūs katrā 

jūsu dzīves solī. 

56 Lai jūs varētu saņemt šo garīgo ietekmi un gaismu, ir nepieciešams, lai jūs lūgtos, lai jums vienmēr 

būtu tiesības uz augstu būtņu palīdzību. 

57 Esiet jūtīgi pret garīgo ietekmi, un vairs nebūs iemesla paklupt uz ceļa. 

58 Tas ir šaurs ceļš, kas paveras tavām acīm, un tev ir jāraugās un jālūdz, lai nešķērsotu tā malas. Uz 

tā Es jūs vienmēr atradīšu, jo tie, kas nāk pie Manis pa šo ceļu, ir patiesi brīvi no netikumiem un viltus. 

59 Vai jūs vēlaties izbaudīt neredzamo apmeklējumu, kā arī gaismas garīgo būtņu ietekmi? Vai arī jūs 

vēlaties atbrīvoties no tiem, kas ir mājās sava materiālisma un maldiem. Tad es jums saku, ka noslēpums ir 

dzīvot mierīgu, vienkāršu dzīvi, dzīvot ar mīlestību, audzēt tikumības sēklas savās mājās. 

60 Mana svētība nolaižas pār visiem. Taču, kamēr vieni prot to pieņemt un izmantot tās priekšrocības, 

citi to noraida un tādējādi atņem sev visu žēlastību, ko tā satur. 

61 Arī šie garīgie saimnieki, par kuriem Es runāju, ir daļa no Manām svētībām, ko Es jums sūtu. Mani 

sūtņi un kalpi, tiklīdz saņem dievišķu iedvesmu, steidzas palīdzēt saviem brāļiem un māsām, kas apdzīvo 

zemi, šo planētu, kuru cilvēki ir pārvērtuši par asaru ieleju. 

62 Tikai mana mācība spēs jūs satuvināt ar garīgo pasauli un satuvināt jūs savā starpā, kā tas pienākas 

visiem Tā Kunga bērniem, kuri, tā kā viņiem piemīt gars, nevar būt šķirti viens no otra, kā arī tiem 

nevajadzētu ļaut, lai matērija veidotu barjeru starp tiem, kas dzīvo uz zemes, un tiem, kas ir garīgajā 

pasaulē. 

63 Ļaujiet manam vārdam turpināt darboties jūsu sirdīs, līdz tas jūs padarīs patiesi jūtīgus pret citu 

cilvēku sāpēm. 

64 Jūs nekad nespēsiet pilnībā izpildīt savu garīgo misiju, kamēr jūsu sirds stīgas nebūs kļuvušas 

jutīgas. 

65 Nekavējieties ar gatavošanos, atcerieties, ka ik sekundi, kas paiet, šī cilvēce, jūsu māsa, izsauc 

sāpju saucienus. 

66 Kad jūs pirmo reizi nonācāt pie Mana Vārda izpausmes, jūs Man parādījāt savu ciešanu nastu, 

savas bēdas, un jūs izlējāt daudz asaru, jo ticējāt, ka neviens uz zemes necieš tik daudz kā jūs. Iemesls bija 

tas, ka jūsu sirds dzīvoja tikai sev un jūsu acis bija slēgtas jebkādām citu cilvēku grūtībām vai ciešanām. 

Bija nepieciešams, lai jūs dzirdētu manu Vārdu, kas ir mūžīgais patiesības un gaismas avots, lai tumšais 

pārsējs, kas aizsedz jūsu acis, nokristu un ļautu jums ieraudzīt realitāti. 

Bet patiesība ir tāda, ka jūsu ciešanas, lai arī lielas, jums šķita mazas, kad jūs sākāt skatīties uz citām 

zemes tautām, caur kurām bija gājis karš, ko izraisīja cilvēku naidīgums, varaskāre un atriebības alkas. Tad 

jūs no kauna noliecāt galvas un sacījāt Man: "Kungs, piedod man! Šodien es saprotu, ka tad, kad sāpes 

manā sirdī kļuva spēcīgas, es sāku zaimot, lai gan man vajadzēja Tev pateikties, jo manas ciešanas bija 

nesalīdzināmi mazākas nekā citiem cilvēkiem. Bet tā bija mana nezināšana, kas lika man būt netaisnīgam 

pret Tevi. Šodien, apzinoties savu kļūdu, es lūdzu Tev piedošanu par visiem saviem pārkāpumiem un 

lūdzu Tevi piešķirt visu to, ko es lūdzu par sevi, tiem, kuri nes nes nesalīdzināmi smagāku nastu nekā es." 
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67 Cik atšķirīgs ir tavs lūgšanas veids šodien, ja salīdzini to ar to, kā tu lūdzies, pirms dzirdēji šo 

vārdu! Kāpēc? Jo ir mainījies jūsu veids, kā izjust un interpretēt dievišķās mācības. 

68 Tagad Es jums saku, mācekļi, ka jūs nedrīkstat apstāties un nedrīkstat sevi pārliecināt, ka, lai 

izrādītu patiesu žēlsirdību, pietiek jau ar līdzjūtību, kā jūs to esat darījuši līdz šim. Nē, cilvēki, jo ir daudz 

kas, kas ir jāattīra, kas jāpadara jūtīgs. Joprojām ir daudz egoisma, ar kuru jācīnās kā ar nezāli. Vēl ir 

daudz aukstuma, kas jāpārvērš dvēseliskā siltumā, lai jūsu dvēselē beidzot varētu rasties mīlestības sajūta, 

kas ir avots, no kura rodas līdzjūtība, žēlsirdība un visas cēlās un augstās jūtas. 

69 Tad jūs spēsiet risināt darbus un uzdevumus, kuriem šodien jūs nebūtu gatavi, jo jums vēl pietrūkst 

spēka, ko dod patiesa mīlestība. 

70 Tātad, cilvēki: vai jūs domājat, ka jums ir bezdarbīgi jāgaida stunda, kad jūsu dvēseli apgaismos šī 

iedvesma un jūsu sirdi piepildīs šis ideāls? Vai jūs domājat, ka, tikai dzirdot manu vārdu, jūs varat padarīt 

savas sirds stīgas pietiekami jutīgas? Nē, cilvēki. Tajā pašā laikā, kad jūs klausāties manas mācības, jums 

ir jāvēršas pie tiem, kas cieš, lai nonāktu saskarsmē ar sāpēm, nogaršotu savu līdzcilvēku ciešanu kausu un 

ar savām maņām tieši pieredzētu postu, bāreņus, pretīgus netikumus, slimības, kas jūs pārņem šausmas, 

tumsu, kas apsedz apjukušos prātus, izsalkumu, slāpes un dvēseļu atjaunošanos. 

71 Tikai tā jūs varēsiet kļūt par meistariem tiem, kuri dzīvē daudz cieš. Jo, ja jūs sagatavotos tikai ar 

manu vārdu studēšanu un lūgšanu, kad gribēsiet sastapties ar realitāti un jums būs nodoms mierināt, 

atgriezt un dziedināt, jūs diemžēl redzēsiet, ka izskatīsieties nabagi salīdzinājumā ar tiem, kas ir cietuši to, 

ko jūs nevarat iedomāties, un ka viņi drīzāk varētu būt jūsu kungi, pateicoties tam, ko viņi ir cietuši, ko 

viņi ir piedzīvojuši un piedzīvojuši. Tad jūsu lūpām nāktos klusēt, un jūs varētu domāt, ka mana mācība 

nav pietiekami mierinoša un spēcīga, lai atvieglotu cilvēkus no viņu ciešanām un atmodinātu viņos ticību 

un cerību uz manu taisnīgumu, manu piedošanu un manu mīlestību. 

72 Kur jūs varat praktizēt saņemto mācību stundu, lai arvien labāk sagatavotos? Iespēju ir tik daudz, 

ka, ja jūs zināt, kā to novērot, jūs redzēsiet, ka neviena diena jūsu dzīvē nav pagājusi bez vismaz vienas 

iespējas izrādīt žēlsirdību kādā no daudzajiem veidiem, kā to var īstenot. 

73 Ar intuīcijas dāvanu, ko Es esmu devis visiem cilvēkiem, jūs varat atklāt daudzas lietas, kas 

apslēptas siržu noslēpumā ─ daudzas traģēdijas, kas ietekmē ne tikai jūsu līdzcilvēku zemes dzīvi, bet arī 

viņu dvēseles. 

74 Kā jūs varat iedziļināties šo siržu intimitātē, nesāpinot tās un neskandinot to noslēpumus? Kā atklāt 

tās slēptās ciešanas, kas aizēno jūsu līdzcilvēku dzīvi? Es jau esmu jums teicis: intuīcija, šī spēja, kas ir 

daļa no garīgās redzes dāvanas un kurai lūgšanā jums būtu pilnībā jāattīstās, parāda jums ceļu, kā atvieglot 

katra jūsu līdzcilvēka sāpes. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 313 
1 Es dodu spēku jūsu prātam, lai tas spētu uzņemt visu, ko Es jums šajos brīžos izlieku. 

2 Šis ir lielo pierādījumu un lielo mācību laiks. Jūsu dvēsele to zina, un tādēļ, manai parādībai 

tuvojas, alkstot manu atklāsmju un vārdu. Tā saprot, ka šos pierādījumus varēs patiesi izmantot tikai ar 

lielisku sagatavošanos. 

3 Nekad agrāk cilvēka dvēsele nav redzējusi tik plašu lauku savai attīstībai, un tagad tā steidzas tajā 

iedziļināties, tiecoties pēc patiesības, kuru tā ir pazaudējusi un vairs nevar atrast. 

4 Ja es atstātu cilvēkus vienus pašus savos meklējumos, viņi apmaldītos. Bet patiesi Es jums saku: Ja 

Es viņus nepametu, kad viņi bija ceļā uz pazušanu, kā gan jūs varat domāt, ka Es viņus pamestu, kad viņi 

meklē patiesību? Tāpēc es esmu nācis pie jums šajā laikā un atnesu jums atklāsmju pilnu vēsti, kas drīz 

kļūs par bāku un ceļu cilvēka dvēselei. 

5 Vispirms Es atnācu pie šīs tautas, kas pamazām pulcējas ap Manu Dievišķo izpausmi, un rīt, kad tā 

būs stipra un spējīga mācīt, Es tajā sasniegšu arī citas tautas. 

6 Izprotiet atbildību, ko šie vārdi jums nozīmē, un ļaujiet visai savai būtnei sajust Viņa krusta saldo 

nastu. 

7 Jūs, cilvēki, esat misionāri, kas šajā Trešajā Laikā bruģēsiet ceļus savu līdzcilvēku dvēselēm ─ 

patiesības ceļus, kas ved dvēseli uz gaismu un mieru. Tieši jums ir jāveido garīgās saites starp tautām, lai 

tautas varētu nonākt savstarpējā harmonijā un apvienoties. 

8 Lai gan jūs šodien esat Mana Vārda ietekmē, jūs guļat maigu miegu, jo neesat apzinājušies ne šī 

laika vērienīgumu, ne arī to, cik majestātiski ir rīkojumi, kurus jūs saņemat šajā laikā. Bet jūs ne vienmēr 

varēsiet gulēt, jo drīzumā nāks vētras, kas satricinās šo "koku" lapotni, kuru ēnā jūs tik bieži esat 

dzirdējuši dievišķā lakstīgala trillēšanu. Bet, kad jūs redzēsiet, kā sakustas zari un čīkst stumbrs, kad 

redzēsiet, kā krīt lapas, augļi un ligzdas, tad sapratīsiet, ka gulējāt, jo negribējāt dzirdēt balsi, kas jūs 

brīdināja no bezgalības, nenogurstoši uzrunājot jūs, lai jūs dzīvotu nomodā un nekad neciestu sāpes. 

9 Vai nebūtu labāk, ja tu pamostos tagad, dzirdot manu balsi, nekā rīt, kad sāk rēkt vētra? 

10 Drīz jūs vairs nedzirdēsiet Manu Vārdu, un, ja jūs to neuzklausīsiet tā, kā pienākas īstam Manas 

mācības māceklim, tad rīt jums nāksies izliet asaras. Bet tad jūs nevarēsiet sacīt, ka es neesmu jums runājis 

par briesmām vai vajāšanām. Jo tad jūs ar vislielāko skaidrību atcerēsieties, kā Savas pasludināšanas laikā 

Es izmantoju visu Savu balss nesēju intelektu, lai jums nemitīgi sacītu: "Vērojiet un lūdzieties, jo cīņa būs 

liela, un tad jums jābūt stipriem. 

11 Es atstāšu sagatavotu ceļu, gaismas pilnu ceļu dvēselei. Es pildīšu savu Skolotāja uzdevumu 

attiecībā pret jums. Bet vēlāk katram no tiem, kas šajā laikā būs garīgi apsēdušies pie mana galda, lai ēstu 

mana Vārda maizi, būs jāatskaitās man par katru uzdevumu, kas viņam uzticēts viņa garīgajā dienas darbā. 

12 Kāda būtu atbilde, ko jūs gribētu man sniegt uz 

Vai jūs varētu man dot brīdi, kad es jums lūgšu jūsu cīņas augļus? Vēlāk, šajos brīžos, tu vēlies, lai tava 

atbilde šajā stundā būtu laba. Tāpēc es jums saku, ka jūs jau tagad darāt kaut ko, lai jūsu dvēsele savā ceļā 

iegūtu vērtīgus augļus, kas liks tai droši gaidīt šo brīdi. 

13 Patiesi es jums saku: jūsu dvēsele neatgriezeniski izdzīvos šo izšķirošo brīdi. Tad kādēļ gan to 

apspiest ar domu, ka jūsu dvēselei galu galā sava raža būs jādāvina Tēvam tikai pēc šīs dzīves? 

14 Es dodu jums laiku, lai pārdomātu un piepildītu misiju, kas jūsu dvēselei ir paredzēta šajā laikā uz 

zemes. 

15 Apzinieties, ka Es kā Skolotājs pret jums izturos taisnīgi un ar mīlestību, ka Es nodrošinu visus 

līdzekļus, lai jūs varētu sasniegt mieru, kas jums ir paredzēts. 

16 Tāpat kā ir cilvēki, kuri nekad nevēlas pamest šo zemi, ir arī tādi, kuri sapņo par to, ka pametīs to 

uz visiem laikiem. Gan vieniem, gan otriem es saku, ka tas lielā mērā ir atkarīgs no viņiem, vai viņu 

vēlmes piepildīsies. 

17 Ja tas, kurš ilgojas atgriezties garīgajā ielejā, atstās savu uzdevumu uz zemes izpildītu, viņš 

pacelsies uz šīm mājām, un vairs nebūs iemesla atgriezties šajā pasaulē. Savukārt tas, kurš izjūt lielu 

tieksmi uz materiālo, ja viņš zina, kā izmantot dzīvi savas dvēseles labā, darot labu citiem, tam tiks dota 

iespēja atgriezties ar prieku savā dvēselē tik bieži, cik tas ir nepieciešams. 
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Bet, ja tas, kurš ilgojas atstāt cilvēcisko dzīvi un ilgojas pēc Garīgās Dzīves, nav izpildījis savu 

uzdevumu, un ja tas, kurš vēlas mūžīgi dzīvot uz zemes, nezina, kā izmantot iespēju, ko viņam piedāvā 

dzīve, tad neviena no tām nesaskatīs savu vēlmju piepildījumu: Pirmajam nāksies atgriezties pasaulē un 

atstāt Garīgo ieleju, lai atkal atgrieztos uz zemes ─ nemitīgi ─ līdz brīdim, kad viņš izpildīs savu 

uzdevumu un novāks augļus, kurus daudzkārt noraidījis. Otrais būs jāaiztur Garīgajā Pasaulē līdz brīdim, 

kad viņš saskaņā ar savu garu pieņems sevī stingru lēmumu izpildīt uz Zemes uzdevumu, ko viņš vienmēr 

atstājis aiz sevis, pats to neapzinoties. 

18 Nedomājiet, ka Es jums pārmetu, kad izrādāt Man mīlestību par savu dzīvi uz zemes. Ja jūsu 

vēlme ir cēla un jūs ilgojaties pēc zemes dzīves, lai darītu godu Manam Vārdam, tad Man nebūs, ko jums 

pārmest. Bet, ja jūsu iesakņošanās pasaulē pakļausies bezjēdzīgiem mērķiem vai zemiskām kaislībām, Es 

būšu pirmais, kas jums pateiks, ka jūs neesat cienīgi dzīvot šajā pasaulē, kuru Es esmu apveltījis ar 

svētībām jūsu dvēseles attīstībai. 

19 Mīliet Mani, dzīvojiet saskaņā ar Manu likumu, esiet harmonijā ar visu un visiem, un tad vieta, 

kurā dzīvojat, būs vienaldzīga. Jo tas, kas vienīgais ir svarīgs, būs jūsu garīgā augšupejošā attīstība. 

20 Jūs nezināt, cik nopelniem bagāta ir dvēseles attīstība augšup cilvēcisko apstākļu vidū, pārvarot 

visus pasaules kārdinājumus. Lai iegūtu šos nopelnus, Es ļāvu tavai dvēselei kļūt par cilvēku un liku tai 

dzīvot materiālās pasaulēs, kuras Es gudri sagatavoju. 

21 Katra pasaule, katrs eksistences līmenis ir radīts, lai dvēsele tajā varētu attīstīties un spert soli pretī 

savam Radītājam, un tādējādi, arvien tālāk virzoties pa pilnības ceļu, tai būtu iespēja sasniegt sava 

ceļojuma mērķi - nevainojamu, šķīstu un labi veidotu, dvēseles pilnības virsotni, kas ir tieši mājvieta 

Dvēselē. 

Dieva Valstība ir. 

22 Kam šķiet neiespējami dzīvot "Dieva klēpī"? Ak, jūs, nožēlojamie intelekta vīri, kas patiesībā 

nemākat domāt! Vai tu jau esi aizmirsis, ka esi radies no manām dzemdēm, tas ir, ka esi pastāvējis tajās 

jau agrāk? Nav nekā dīvaina tajā, ka viss, kas radies no dzīvības avota, savā laikā atgriežas pie tā. Katra 

dvēsele, kad tā nāca no Manis dzīvē, bija jaunavīgi tīra, tomēr pēc tam daudzi aptraipīja sevi savā ceļā. 

Tomēr, tā kā Es visu paredzēju gudri, mīloši un taisnīgi, Es nekavējoties sāku nodrošināt visus 

nepieciešamos līdzekļus viņu glābšanai un atjaunošanai ceļā, kuru Maniem bērniem nācās iziet. 

23 Lai gan šo dvēseles nevainību ir pārkāpušas daudzas būtnes, pienāks diena, kad tās attīrīsies no 

visiem pārkāpumiem un tādējādi atgūs savu sākotnējo tīrību. Manās acīs šī šķīstīšana būs ļoti nopelniem 

bagāta, jo dvēsele to būs sasniegusi caur lieliem un nepārtrauktiem pārbaudījumiem ticībā, mīlestībā, 

uzticībā un pacietībā. 

24 Jūs visi pa darba, cīņas un sāpju ceļu atgriezīsieties Gaismas valstībā, kur jums vairs nebūs 

nepieciešams iemiesoties cilvēka ķermenī, nedz dzīvot matērijas pasaulē, jo tad jūsu garīgās darbības 

spējas jau ļaus jums sūtīt un padarīt jūtamu savu ietekmi un savu gaismu no viena eksistences līmeņa uz 

otru. 

25 Kāpēc jūs kavējat savu dvēseli, neļaujot tai progresēt un tādējādi aizkavējot tās ieiešanu Gaismas 

valstībā, kur ir viss krāšņais, ko dvēsele var vēlēties? 

26 Strādājiet nemitīgi, pat ja tas ir tikai mazliet katru dienu, vienmēr ar domu, ka ieradīsieties mājās, 

kas patiesi atbilst jūsu dvēselei ─ mājās, kuras es dažkārt saucu par "Apsolīto zemi", kur cilvēks nelaista 

asaras, necieš un nemirst. 

27 Uz šo pacēluma un gaismas stāvokli šī mācība ved garīgo dvēseli ─ mācība, kas ir ceļš, bāka, 

barība un spieķis. 

28 Svētīgs lai ir katrs, kas, dzirdot šo vārdu, paceļas uz domu spārniem! Jo, kad viņš no sajūsmas 

atgriezīsies ikdienas dzīves cīņā, viņš sevī nesīs dedzinošu gaismu, kas soli pa solim liks viņam virzīties uz 

priekšu un pietuvinās viņu mūžīgajām mājām, no kurām jūs visi esat nākuši un uz kurām jums visiem ir 

jāatgriežas. 

29 Šajos brīžos Es runāju ar visiem mācekļiem, kuri labāk atdotu savu dzīvību, nekā nepaklausītu 

Maniem baušļiem. Ļaujiet manam vārdam sasniegt jūsu sirds visjutīgākās stīgas, jo nākamajos laikos jūs 

bieži paļausieties uz šo vārdu. 

30 Ja jūs patiesi saglabāsiet mana Vārda nozīmi, jūs nebūsiet starp tiem, kas žēlojas par manas garīgās 

izpausmes izbeigšanos, jo jūs zināt, kā saglabāt manas atklāsmes un mācības. Jūsu vidū nebūs ne 
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drūmuma, ne skumju, ne sacelšanās, ne neapmierinātības, jo jūs redzēsiet, ka viss piepildās saskaņā ar 

maniem apsolījumiem, un ne mirkli jums nebūs vēlēšanās sacelties vai pretoties manas gribas 

piepildījumam. 

31 Jau šodien pilnībā apzinieties, ka ikviens, kurš nelokāmi spers šo soli garīgās pilnveidošanās 

virzienā, drīz vien piedzīvos atalgojumu, sajutīs Manu klātbūtni ap sevi un sevī, baudīs Manu iedvesmu, 

un visu viņa garīgo dāvanu attīstība būs acīmredzama. Būs ne tikai ticība, ka es esmu ap jums, bet arī reāla 

mana klātbūtne jūsu garā. 

32 Tie, kas domā, ka pēc 1950. gada viņi apstāsies vai zaudēs garīgumu, maldās. Jo tieši pēc mana 

vārda trūkuma daži no jums spers reālus soļus ceļā uz progresu un izpratni par manu mācību. 

33 Ja jūs domājat, ka mana pasludinājuma laikā jūs sasniedzāt lielus garīguma augstumus un ka tas 

bija iemesls, kādēļ mans Vārds uzplauka balss nesēju prātos un lūpās, jūs esat lielā maldā. Jo es jums 

patiesi saku, ka jūs vēl neesat spēruši stingru soli ceļā uz garīgumu, kas ir mērķis, kurš ar manu mīlošo 

Vārdu ir norādīts visiem maniem bērniem. 

34 Ir nepieciešams, lai pazustu balss nesējs, lai jūs vairs nedzirdētu manas domas antropomorfizētas 

šo būtņu lūpās, lai jūs atteiktos no visiem rituāliem un simbolisma, lai jūs varētu atrast garīguma būtību. 

35 Es to saku gan vieniem, gan citiem ─ tiem, kas ilgojas pēc savas dvēseles progresa un Manas 

Mācības uzplaukuma šajā laikā, kā arī tradīciju, ieradumu un paražu uzturētājiem, kuri domā, ka, 

praktizējot savus nozīmīgos kultus, viņi izpilda likumu. 

36 Jā, cilvēki, jūs labi zināt, ka tīrā, vienkāršā un būtībā garīgā Doktrīnā, kādu Es esmu atklājis, jūs 

atkal esat radījuši ārēju kultu, ko laika gaitā esat uzskatījuši par Manu darbu. Taču ir pienācis laiks, kad es 

ar jums runāju pilnīgi skaidri. Šobrīd jūs esat pietiekami stipri, lai zinātu šo patiesību. 

37 Kopā ar mana Vārda kviešiem auga arī jūsu kļūdu nātres un nezāles. Bet šeit piepildīsies viena no 

manām līdzībām, kas tika dotas otrajā laikmetā, - tā, kas mācīja ļaut nezālēm augt kopā ar kviešiem, 

nemēģinot izravēt nezāles, pirms kvieši ir nobrieduši, jo tad draudētu iznīdēt arī labo sēklu. 

38 Tā būs arī šajā laikā, svētītā tauta. Ir pienākusi stunda, kad mana taisnīguma sirpis nolaidīsies, lai 

pļautu laukus, kuros ir iesēta mana sēkla, lai beidzot, kad mana Darba patiesība un būtība būs atdalīta no 

jebkādas cilvēciskas ietekmes, jūs varētu baudīt manas gaismas kontemplāciju un padarīt šīs dievišķās 

atklāsmes atziņu par savu. 

39 Ir noteikta arī stunda, kad pie katras reliģiskās kopienas nāks tas pats sirpis, lai pļautu viņu laukus, 

lai nošķirtu patiesību no visa, kas tajos ir nepatiess un netīrs. 

40 Visa cilvēces eksistence ir attīstījusies ─ tās zinātne, domāšanas un dzīvesveids, zināšanas, uzvaras 

un mērķi. Cilvēks ir atstājis novārtā tikai savu garīgo pusi, savu garīgo dvēseli, negribēdams apzināties, ka 

dvēsele ir pakļauta pastāvīgai izvarošanai, neinteresējoties par visām tiesībām, kas dvēselei piemīt dzīvē. 

Tāpēc cilvēce jau daudzus gadsimtus dzīvo garīgā stagnācijā. 

41 Cik maz cilvēki atdod savas dvēseles reliģisko kultu dēļ! Cik lielas slāpes, cik liels izsalkums un 

cik lielas ilgas pēc gaismas ir cilvēka dvēselē! 

42 Viņa ir ļāvusi augt ļoti maz kviešiem, un ir daudz nezāļu. Bet Es nāku palīgā visiem, pļaujot laukus 

ar nepiedodošo un taisnīgumu radošo patiesības sirpi, kas galu galā spīdēs jūsu pasaulē. 

43 Jūs, ļaudis, kas dzirdat mācības par manu pasludinājumu pēdējā gada laikā jūsu vidū: Ļaujiet, lai 

tās iespiežas jūsu vissmalkākajos, visjutīgākajos sapratnes orgānos un jūsu sirdī, lai Gara gaisma, kas spīd 

jūsu būtības visaugstākajā daļā, varētu iedarboties katrā no jums. 

44 Pēdas, ko Es jums atstāju, būs miera pēdas, lai tad, kad jūs vairs nedzirdēsiet šo Vārdu un jums 

vairs nebūs par to jāsniedz liecība, jūs varētu sacīt: "Skolotājs aizgāja un atstāja mums ceļu, kas bija 

sagatavots ar Viņa dievišķo gaismu."" 

45 Mana zīme paliks iegravēta jūsu sirds slēptākajā daļā ─ tur, kur ir iekšējā svētnīca. 

46 Ir nepieciešams, lai mans Vārds tiktu iespiests jūsu prātos un jūs to rūpīgi studētu. Tikai tā jūsu 

ticība un dvēseles spēks būs patiess. 

47 Jūs drīz redzēsiet, ka daudzi neticēs Mana Vārda pārtraukšanai. Bet patiesi, patiesi, Es jums saku: 

no tā jūs uzzināsiet, ka arī viņi neticēja Manai Klātbūtnei, kamēr Es izpaudos šajā veidā. 

Tie, kas svārstījās starp šaubām un ticību, kaut arī izlikās, ka pilnīgi tic Manai Manifestācijai, būs tie 

paši, kas noliegs, ka Mans Vārds ir beidzies. Jo tie, kas patiesi ticēs visam, ko Es jums esmu atklājis un 

pavēlējis, nespēs ignorēt nevienu no Maniem Vārdiem. 
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48 Tie, kas šaubījušies un kam nav pilnīgas ticības, kādai jābūt mācekļa ticībai Skolotājam, apstāsies 

uz vietas, barojoties ar monotonu un rutinētu rituālu, ko paši ir radījuši. 

Savukārt tie, kas Man ir ticējuši šobrīd, neizbēgami turpinās ticēt Man arī pēc tam, kad Mana Vārda 

izpausme būs beigusies. Viņi būs paklausīgi Maniem rīkojumiem un darīs visu, kas viņiem ir iespējams, 

lai pareizi interpretētu Manu mācību. Viņiem būs ideāls - garīgais ideāls, un viņiem būs gaisma, kas viņus 

vienmēr pavadīs, - ticība. 

49 Kad beigsies Mans pasludināšanas laiks, Mans skatiens balstīsies uz šīs tautas darbu, lai atalgotu 

katru paklausīgo mācekli, dāvājot viņam Manu žēlastību, iedrošinot viņu turpināt savu ikdienas darbu, 

mudinot viņu spert arvien jaunus garīgās attīstības soļus. 

Es zinu, ka starp šiem cilvēkiem ir tādi, kas ne tikai tic Manam Vārdam, bet arī uzskata par pareizu un 

perfektu, ka Tēvs izbeidz savu izpausmi šajā formā, lai varētu sākties cīņa par garīgumu. Šīm sirdīm ir 

pārliecība, ka tad nebūs ne pamestības, ne tukšuma, un mana klātbūtne būs vēl jūtamāka, jo tādā veidā 

tuvosies jauna veida saziņa ar manu dievišķību, tīrāka un pilnīgāka pakāpe, jo tas būs dialogs no gara uz 

garu. 

50 Nav vairs tālu tas laiks, kad jūsu līdzcilvēki pie jums vērsīsies, lai jūs iztaujātu par Manu atklāsmi, 

lai pieprasītu jūsu liecību par Manis sniegtajiem pierādījumiem par Manu patiesību. Bet cik atšķirīgs būs 

veids, kādā vieni un citi liecinās par manu darbu. Kamēr daži stingri turēsies pie dzirdētās patiesības, 

citiem nāksies meklēt argumentus, lai attaisnotu savas kļūdas. 

51 Ir nepieciešams, lai Es ar jums runātu šādā veidā, mīļie cilvēki, lai jūs varētu laikus pārdomāt un 

pēc iespējas rūpīgāk pārbaudīt savus darbus, domas, jūtas, vārdus un nodomus, ļaujot jūsu sirdsapziņai būt 

tai, kas nosaka šo introspekciju un šo pārbaudi. 

52 Šis brīdis jums ir nepieciešams, lai pilnībā atvērtu acis patiesībai, jo tad jūs joprojām varat laboties, 

ja esat kļūdījušies, un atgūt zaudēto laiku. 

53 Liels gandarījums būs tiem, kas vedīs manu mācību uz uzvaru un darīs to zināmu visā tās tīrībā un 

patiesumā. Bet es kā Skolotājs, kas jūs ļoti mīlu, vēlos, lai visi mani mācekļi izjustu šo prieku. 

54 Klausieties Mani, cilvēki: Es glabāju Savā dārgumu krātuvē daudzus brīnumus, lai jūs atalgotu par 

jūsu garīgumu. Bet Es gaidīšu, līdz jūs visi apvienosieties kā brāļi un māsas, līdz jūs visi izrādīsiet 

paklausību Maniem norādījumiem, lai tad izlietu uz jūsu dvēselēm un ķermeņiem gaismas, žēlastības, 

mierinājuma un atklāsmes plūsmu, ko Es glabāju jūsu garīgās pilnveidošanās dienām. 

55 Lielāka skaidrība šim vārdam nevar būt, jo tas tiek pārraidīts caur visiem maniem balss nesējiem. 

Tiklīdz visi to būs sapratuši, mana taisnība būs gatava izskatīt tos, kas tiecas pēc lielākas garīguma 

uzlabošanas, un tāpat arī tiesāt to darbus, kas joprojām meklē savu valstību šajā pasaulē. 

56 Kas lika cilvēkam jau no paša sākuma meklēt vadlīnijas savai rīcībai? Kas lika viņam meklēt savu 

nemirstīgo būtību savas būtības kodolā? Gars. Tas bija Viņš, kurš pakāpeniski atklāja viņam, ka augstāka 

daba viņu atdzīvina un apgaismo. 

57 Cilvēks jau no vissenākajiem savas eksistences laikiem ar intuīcijas un atklāsmes dāvanu, kā arī ar 

sava intelekta palīdzību ir veltījis sevi, lai meklētu savu izcelsmi, savas būtības kodolu, savas eksistences 

iemeslu, savu uzturēšanos pasaulē un mērķi, kādam viņš tika radīts. 

58 Tā kā viņš apzinājās, ka viņā ir spējas, kas viņu atšķir no citām radībām, viņā auga doma, ka starp 

visām radības būtnēm viņam ir atvēlēts augstāks liktenis, un pamazām viņa būtības noslēpumā dzima 

intuitīva atziņa par Dievu, par dvēseles esamību, un no tā radās nepieciešamība pielūgt vai upurēt garīgo 

upuri Tam, kuru viņš juta kā no Viņa nākušu. 

59 Tā sākās cilvēces garīgā attīstība - attīstība, kas visiem cilvēkiem nebija vienāda. Jo daži no tiem, 

kas ir sadalījušies rasu, tautību, ieradumu un valodu ziņā, ir attīstījušies straujāk nekā citi, dažiem ir bijis 

viens veids, kā pielūgt Dievu, bet citiem ir bijušas dažādas formas. 

60 Es esmu pārspējis visus cilvēkus ar Savu gaismu un tādējādi atklājis tiem vienīgo pastāvošo 

patiesību, bet jūs redzat, kā katrs cilvēks un katra tauta jūt, domā, tic un interpretē atšķirīgi. 

61 Šie atšķirīgie cilvēku domāšanas veidi ir izraisījuši viņu šķelšanos, jo katra tauta un katra rase seko 

atšķirīgiem principiem un atbalsta atšķirīgus ideālus. 

62 Lielākā daļa ir attālinājušies no gaišā un patiesā ceļa, domādami, ka Dievišķā Likuma izpilde 

nozīmē pārcilvēciskus upurus, atteikšanos un pūles, un ir devuši priekšroku reliģisko kopienu un sektu 
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dibināšanai, kuru Likuma izpildei un kulta darbībai viņiem ir vieglāk sekot. Šādā veidā cilvēki tic, ka viņi 

var remdēt ilgas pēc gaismas un pacēluma, ko jūt savā dvēselē. 

63 Ir pagājuši daudzi gadsimti un daudzi laikmeti, bet cilvēki nav sapratuši, ka Mana likuma izpilde 

nav cilvēku upuris un ka, gluži pretēji, viņi upurē miesu un dvēseli pasaulei, kad neievēro Manus baušļus. 

Viņi nesaprata, negribēja saprast, ka tas, kurš dzīvo saskaņā ar manu vārdu, atradīs patiesu laimi, mieru, 

gudrību un godību, ko materializētie cilvēki iedomājas pavisam citādi. 

64 Morālā un zinātniskā pasaule, kas jūs ieskauj, ir cilvēku ar materiālistiskiem ideāliem darbs ─ 

cilvēku, kuri ir centušies tikai materiāli uzlabot cilvēci, un Es esmu ļāvis viņiem darīt savu darbu, veikt to 

līdz galam, iepazīt tā sekas un gūt augļus, lai viņi varētu no tā smelties pieredzes gaismu. Šajā gaismā 

atklāsies mans taisnīgums, un šajā taisnīgumā būs klātesošs mans likums, kas ir mīlestība. 

65 Kad cilvēki apzināsies savas kļūdas un dosies patiesā ceļa meklējumos, tas notiks tāpēc, ka viņi 

būs pamodušies, ka būs nožēlojuši grēkus, ka būs apgaismoti, un tad viņu darbiem būs ne tikai cilvēcisks, 

bet arī garīgs mērķis. 

66 Katra tauta, reliģiskā kopiena, sekta, zinātne un cilvēks sevī nes gan savu daļu melu un maldus, 

gan arī savu daļu patiesības. Taču pienāks laiks, kad vajadzība apvienoties nāks pie viņiem kā spēcīgs un 

nepārvarams spēks, un katrs dos savu sēklu, lai panāktu harmoniju ar visiem. Būs cīņas, strīdi un 

neskaidrības. Bet tās būs nepieciešamas, lai visi nonāktu pie vienīgā rezultāta, kas ir nemainīgā patiesība 

par manu eksistenci un maniem likumiem. 

67 Cīņas beigās cilvēki ─ tagad mierā ar sevi un saviem tuvākajiem ─ sapratīs, ka, lai sasniegtu 

izziņas mērķi un piedzīvotu patiesu mieru, ir svarīgi dzīvot saskaņā ar Dievišķo Likumu, kas izriet tieši no 

Radītāja mīlestības. 

Tajā pašā laikā viņi sapratīs, ka nav nepieciešams izlolot tik daudzas un tik dažādas reliģijas, lai spētu 

saglabāt sevi labestībā un tikumībā, bet ka, lai panāktu patiesu harmoniju starp visām tām un iegūtu 

morāli, kas ir augstāka par cilvēcisko, pietiek nēsāt savā sirdī vārdu, ko jūs saucat par "Kristus mācību" un 

kas, lai to pilnībā saprastu, jums ir vienkārši un pazemīgi jādzīvo un jāmīl. 

68 Atklāsmes gaismu, ko Es jums esmu sūtījis šajā laikā, Es esmu pārveidojis vienkāršā un vienkāršā 

Vārdā caur Saviem raidītājiem jeb balss nesējiem, lai visa cilvēce to iepazītu un palīdzētu tai pamosties ─ 

šodien, kad visi meklē zemes līdzekļus un risinājumus, lai glābtos no haosa, kurā pasaule arvien vairāk 

iegrimst ─ šodien, kad neviens nemēģina iedvesmot sevi garīgi, lai atrastu Manī atbildes uz saviem 

jautājumiem un savu problēmu risinājumu. 

69 Mans Vārds sasniegs pilis un vienkāršas būdiņas, klauvēs pie siržu durvīm, liks dvēselēm drebēt, 

dziedinās un mierinās tos, kas ir slimi miesā vai dvēselē, un apgaismos aptumšotus prātus. 

70 Svētīgi tie, kas to labprāt pieņem, kas to dzird un pārdomā tās nozīmi, jo tā būs auglīga sēkla viņu 

sirdīs. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 314 
Mans miers lai ir ar jums! 

1 Es atkal esmu jūs uzklausījis, un jūsu lūgšanu apvienošanās ir bijusi labākā slavas dziesma, ko esat 

Man dāvājuši. 

2 No katra no jums izdalās mīlestības auglis, kas ir kā harmonijas nots ar jūsu Tēvu, un jūsu domu 

savienība veido garīgas tīrības pilnu koncertu. 

3 Es redzu, ka dažiem šī skaņa ir lūgšana, pateicība par labumiem, ko viņi ir saņēmuši no Manis. 

4 Citiem šī doma ir skumju un rūgtuma pilna, jo ceļā ir piedzīvotas nelaimes. Bet, apvienojot šīs 

domas, jūs veidojat ticības aktu, kas ir veltījums un cieņa manai dievišķībai. 

5 Tā ir saikne, ko Tēvs gaidīja no Savu bērnu gara ─ tā ir mīlestības dāvana, ko jūs nekad neesat 

gribējuši Viņam dot. 

6 Bet lūgšana, kuru Es jums vienmēr esmu mācījis un kuru jūs ne vienmēr varējāt piedāvāt garīgās 

attīstības trūkuma dēļ, ir tā, kas jūs vadīs, un tās gaismā jūs tagad sasniegsiet patiesu garīgo dialogu ar 

savu Dievu. 

7 Kamēr jūs esat mana Vārda ietekmē, pasaule ar tās ērkšķainajiem ceļiem jums pazūd. 

8 Septītajā dienā tava miesa atpūšas no zemes darbiem, un tava dvēsele, brīva kā dzērve, sāk ilgoties 

pēc neizsmeļamā Manas gudrības avota. Tā nāk pie manas izpausmes un nostiprinās manas mīlestības 

starojumā, ko es tai piedāvāju sava Vārda mācībā. 

9 Es nemeklēju ticību vieniem un neticību citiem. Es nemeklēju lielus nopelnus vienos un mazus - 

citos. Nē, cilvēki. Mana Dievišķā Mīlestība ir pilnīga, Es esmu visu Tēvs, un, kad Es jums dodu Savus 

norādījumus, Es jums visiem dodu to pašu būtību, to pašu mīlestību. 

10 Ja visa cilvēce uzklausītu manu vārdu, tad vieniem nebūtu svētības, bet citiem - nosodījums. Vai 

nu mans pārmetums būtu vispārējs, vai arī mana svētība būtu visiem. Bet tagad ir laiks, kad Es atklāju 

Sevi caur cilvēka intelektu, un ne visi būs liecinieki šai izpausmei. 

To manu liecinieku skaits, kuriem ir lemts dzirdēt manu mācību caur balss nesēju, ir ļoti mazs. Bet 

patiesi, es jums saku, ja šie liecinieki zinās, kā sagatavoties, tad cilvēce dzirdēs manu vārdu caur viņu 

lūpām. Jo visi zinās, ka Svētais Gars jūs ir mācījis ar cilvēka prāta palīdzību. 

11 Tam Es jūs gatavoju kā Tēvs, lai pēc 1950. gada, kad jums būs jāiet pie ļaužu pūļiem un jārunā 

manā vārdā, mans vārds, kas ir patiesība, nebūtu sajaukts ar netīrību un meliem, lai tas plūstu kā 

kristāldzidra ūdens straume. Jo šī ūdens avots, kas ir mans Gars, ir dzidrs un tīrs, un arī tam, kas nāk no 

jūsu lūpām, jābūt tīram. 

12 Es gribu, lai jūs vienmēr būtu tīri, lai jūs būtu kā oāze starp cilvēkiem, kur visi, kas slāpst pēc 

patiesības, var remdēt savas slāpes un neatrast šajā ūdenī dubļu netīrību. 

13 Kad šis pamācības laiks būs beidzies, jūs Man sacīsiet: "Tēvs, kāpēc Tu tik īsu laiku esi bijis ar 

mums? Kāpēc Tu tik drīz aizgāji?" Bet Es jums atbildēšu: Manas mācības ilgums Maniem Trešās Ēras 

mācekļiem ir noteikts ar mūžības pulksteni, un tajā jūs varēsiet saprast un turpināt iepriekšējo laiku 

mācības. Es jums neesmu devis nekādu citu pamācību. 

14 Man līdz pēdējam no maniem vārdiem ir jānorāda jums uz maniem rīkojumiem, lai pārbaudījumu 

brīdī jūs nevilcinātos. Tā ir mana griba, lai jums būtu atbilde uz katru jautājumu, gaismas stariņš katrai 

šaubai, mana likuma spēks katrai vājībai. Tad jūs varēsiet triumfēt, pildot savu misiju, un, to darot, 

atsvaidzināt savu dvēseli skaistākajā un cildenākajā misijā, ko Es jums esmu uzticējis kopš laiku 

pirmsākumiem, proti, izpirkt un piedot no mīlestības, darīt labu - ne savā labā, bet lai iepriecinātu savu 

Tēvu un pilnveidotu savu dvēseli. 

15 Jūsu misijas īstenošana dos jums mieru, un, kad jūs būsiet stipri ar mīlestības spēku, jūs mācīsiet 

šai cilvēcei, kas šodien ir kaila, izsalkusī un slima, ka tikai labestības īstenošana nesīs viņu dvēselēm 

balzāmu, kas ir Dieva miers. 

16 Tā būs mācība, ko jūs nesīsiet cilvēkiem manā vārdā, kad kādu dienu viņi vairs neatradīs 

labklājību un mieru, kas ir augstākais dvēseles labums, ne zinātnē, ne bagātībā, ne šīs pasaules kustībās. 

Tad viņi savā ceļā sastaps pazemīgo brāli, manu mācekli, manu apustuli, kurš ─ bez lielīšanās, bez savas 

misijas izcelšanas ─ māca ar saviem mīlestības un patiesības darbiem. Tad cilvēki atklās miera noslēpumu 
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un attīrīs savas sirdis, lai saņemtu pilnīgu mieru no manas valstības. Jo cilvēku miers bieži vien pazūd, jo 

viņi baidās cits no cita. Tas ir tikai šķietams miers, tas ir nemiers. Ar to dvēselē nav miera. 

17 Cīnieties, mācekļi, veidojiet manu bērnu sirdīs miera valstību, no kuras viņi varētu dzīvot labākā 

pasaulē, stiprā pasaulē, nevis tajā trauslajā, ko viņi šodien man rāda. Jo ar vāju elpu vai dabas spēku 

satraukumu es varētu iznīcināt cilvēku tukšo un lepno darbu. Bet tas ir Manu bērnu darbs, un Es to cienu 

un ļauju tam nest augļus, jo Es zinu, ka galu galā, noguruši no saviem darbiem, viņi pieņems Manas 

mīlestības mācības. 

18 Visu manu darbu izcelsme ir mīlestība un taisnīgums. Viss, ko jūs redzat, viss, ko spējat saskatīt ar 

intelekta palīdzību, pat vismazākie atomi, dzīvo un pārvietojas mīlestības un taisnīguma ceļā. Jo visu 

radīju Es, un Manā Garā nav ne netīrības, ne nepilnības. 

19 Daudziem lielajiem darbiem, ko cilvēks Man rāda un kam viņš ir veltījis savu dzīvi, savu spēku un 

augstprātību, nav mīlestības un taisnīguma, un katrs darbs, kam nav šīs izcelsmes, tiks iznīcināts, un tikai 

pieredzes gaisma paliks cilvēkiem kā auglis. 

20 Cilvēks savu jauno dzīvi ir balstījis uz zinātni, pētot un būvējot savu lepnības torni, savu Bābeles 

torni, no kura viņš Man nepiedāvā pielūgsmi, neatzīst Mani. Bet patiesi Es jums saku: cilvēks kritīs 

apjukumā un savā apjukumā sagraus savu jauno Bābeles torni. Tad cilvēce sapratīs, ka kopš Pirmā 

laikmeta cilvēks ir cēlis savu tukšuma un neuzticības torni pret Mani, un sekas, kādas tam bija pagātnē, 

atkārtosies Trešajā laikmetā. 

21 Materiālisms, augstprātība un lepnums tiks gāzti, un cilvēku vidū iestāsies apjukums. 

22 Izglītotie apšaubīs savu erudīciju, zinātnieki ─ kad viņi domās, ka ir atraduši mērķi ─ sastaps 

neaptveramu noslēpumu. Dabas spēki vērsīsies pret zinātniekiem, jo tie nav izmantoti ar mīlestību, un 

cilvēku vidū valdīs haoss. 

23 Atcerieties, ka Es esmu sākums un beigas, zinātne un zināšanas. Es esmu devis cilvēkiem šo 

gaismu, un Es priecājos par viņu darbiem, kad viņi tos izmantoja labā, kad viņi izmantoja dāvanas un 

spējas, ar kurām Es viņus apveltīju, lai attīstītu dvēseli un intelektu. Tad viņi ir izrādījuši cieņu pret Mani, 

viņi ir uzticīgi izpildījuši uzdevumu, ko Es viņiem uzticēju. Bet, kad viņi izmantoja savas dāvanas 

ļaunuma, tukšuma, vēlmes pēc pašlepnuma labā, viņi nepaklausīja Man, viņi izkropļoja ceļu, viņi 

aizvainoja Mani. Bet Savā gudrībā Es tos esmu izmantojis, lai īstenotu Savus Dievišķos plānus, Es tos 

esmu izmantojis kā piemērus cilvēcei, kā Savas taisnības instrumentus. 

24 Vai es esmu zinātnes ienaidnieks? Vai es esmu šķērslis savu bērnu progresam un attīstībai? Ja 

kādam ir šāds viedoklis, tad tas ir tāpēc, ka viņš nav sapratis, kā interpretēt manu vārdu, nav sapratis Tēvu 

Viņa patiesībā. Jo katrai dāvanai vai spējai, kas pastāv cilvēkā, ir jābūt attīstītai, jo attīstība ir Visuma 

likums. 

Visam Manā radībā ir sevi pilnveidot, jums visiem ir jāatgriežas pie Manis ─ tīriem, pilniem un 

pavairoties. Bet, ja Es uz īsu brīdi esmu iejaucies cilvēka gribā, tad tas ir tāpēc, ka grēkam un cilvēka 

ļaunumam ir robeža, kas ir Mans taisnīgums. 

25 Kad cilvēce būs izgājusi cauri šim tīģelim, kad patiesības gaisma būs uzvarējusi tumsu, tad ─ 

mīļotā tauta ─ cilvēki uz stingriem pamatiem cels jauno torni, kas būs pateicības Dievam templis, miera 

svētnīca, kur nekad nebūs strīdu par manu eksistenci, kur viena atziņa būs visu atziņa. Nebūs elkdievības, 

slepenības vai maldināšanas attiecībā uz manu likumu. 

Tad ar manu palīdzību cilvēki šajā asaru ielejā izveidos miera pasauli, kurā uzplauks visi tikumi un 

pilnveidosies visas zinātnes. Visu iestāžu sirdīs viņi sajutīs skanam manu balsi, kas viņiem saka: "Mīliet 

cits citu!", un to harmoniskajā dzīvē cilvēki atpazīs mūžīgās dzimtenes tēlu. 

26 Ja cilvēks, neraugoties uz savām nepilnībām, ir atklājis tik daudz ─ kas notiks vispirms, kad viņš 

skatīsies, lūgsies un baros sevi ar Mani? Kas notiks, kad viņš ar cieņu, pazemību un mīlestību tuvosies 

Manam gaismas un patiesības avotam? Svētais Gars izlies pār cilvēkiem visas atklāsmes, ko Viņš ir 

paturējis Savā slepenajā dārgumu krātuvē. 

Kad tas notiks, zinātniekam vairs nevajadzēs lauzīt galvu un lasīt grāmatas, jo viņa gars aizvedīs viņu 

pie neizsmeļamā Manas gudrības avota. Tur viņš atradīs Mani, kas viņu gaida un vienmēr gaida, lai atklātu 

viņam jaunas un lielas mācības. Tā Es vadīšu cilvēkus no atklāsmes uz atklāsmi, no mājām uz mājām, no 

pilnības uz pilnību līdz mūžībai. 
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27 Šiem laikiem, kas nāk, Es jūs gatavoju. Jūs visi būsiet liecinieki šo apsolījumu piepildījumam, 

jums visiem paveiksies būt par harmonisku noti Tā Kunga koncertā. 

Ja Es jūs izmantoju, kad jūs pārkāpjat Manus likumus, lai atklātu Savu taisnīgumu, tad Es jūs 

izmantošu arī tad, kad jūs dzīvosiet saskaņā ar Maniem baušļiem, lai jūs apbalvotu ar Savām atklāsmēm, ar 

Saviem mīlestības vēstījumiem. 

28 Šodien Es veidoju svētnīcu Savu bērnu sirdīs. Taču šajā celtniecībā man ir jāpaļaujas uz jūsu visu 

atbalstu. 

29 Kuru svētnīcu Tēvs domā, tauta? ─ Jūsu dvēseles. Šobrīd es to redzu sagrautu. Bet es jums 

palīdzēšu to atjaunot. 

30 Tā Kunga svētnīca ir pastāvējusi vienmēr, tai nav ne sākuma, ne gala, tā ir Viņa paša darbs. Tas ir 

Viņa dievišķais un bezgalīgais Gars, kas gaida jūsu sagatavošanos, lai jūs varētu sajust tajā harmoniju un 

pilnību. 

31 Jūsu planētas, kas ir atoms Visuma bezgalības vidū, uzdevums ir būt par šī harmoniskā tempļa 

tēlu. 

32 Tāpēc, kad jūs nonāksiet pie šīm zināšanām, kas nav tikai vārdi vai teorija ─ nē, mācekļi, kas ir 

kaut kas tāds, ko jūs jūtat un dzīvojat, tad jums vairs nebūs vajadzīgas akmens baznīcas. Tavai dvēselei 

nebūs ilgas pēc šīm vietām, kas neļauj tai labāk iepazīt savu Kungu. Tā meklēs brīvību, un svētlaimīgajā 

žēlastībā, ko Es tai esmu uzticējis, tā atradīs kāpnes uz savu pilnību. 

33 Tas notiks tad, kad cilvēks jutīsies Manā pavadībā un cieņā, kad viņš sapratīs, ka zem viņa kājām 

nav netīru putekļu. Tad viņš sapratīs, ka viņa mājas ir maza Mana svētnīca, ka viņa pasaule, lai gan tā ir 

tikai atoms radības bezgalībā, savā kopsakarā ir Visuma Dieva svētnīca. 

34 Visas pasaules, kurās mani bērni sevi pilnveido, ir kā bezgalīgi liels dārzs. Šodien jūs vēl esat 

maigi dzinumi, bet Es jums apsolu, ka jums netrūks kristāldzidru ūdeņu no Manas Mācības, un, tos laistot, 

jūs arvien vairāk pieaugsiet gudrībā un mīlestībā, līdz kādu dienu mūžībā, kad koki nesīs pilnīgi 

nogatavojušos augļus pārpilnībā, Dievišķais Dārznieks varēs atsvaidzināt sevi savā darbā, nogaršojot savas 

mīlestības augļus. 

35 Tā Es jūs sagatavoju, mācekļi, Es atveru jūsu priekšā Dzīvības Grāmatu, lai jūs vairs nevēlētos 

kādu konkrētu vietu, kur Mani pielūgt, lai jūs Mani sajustu katrā vietā un katrā mirklī - vai tas būtu laukos, 

ielejās, kalnos vai pie jūras. Pietiek ar tavu klātbūtni jebkurā vietā, lai tā tiktu svētīta, jo Es esmu tevī. 

36 Kad Es runāju ar jums šādā veidā un pamācu jūs, tas ir tādēļ, lai atbrīvotu jūs no fanātisma, kas 

jums tradicionāli piemīt, nevis tādēļ, lai radītu jaunu fanātismu jūsu vidū. 

37 Saprotiet, ka mana mācība, lai gan tā ir dziļa, ir vienkārša un skaidra. 

38 Pirms jūs esat skolotāji, Es gribu, lai jūs būtu labi mācekļi, kas mācās no Manis, lai cilvēki jūs 

nesajauktu, lai jūs uz katru jautājumu atbildētu droši un patiesi, ar labestību un mīlestību, jo šāds vārds 

visvairāk iespiežas sirdīs. 

39 Es jums esmu teicis, ka daudzos gadījumos dvēseles glābšanai ir pieticis gudrības un mīlestības 

vārda, ka šis vārds nav aizmirsts, jo tas ir palicis dvēselē kā mūžīgās uguns zīmogs, un tā ir saglabājusi šo 

vārdu, kas ir bijis tās glābiņš, ne tikai savā zemes dzīvē, bet pat aizsaulē. 

Tādēļ Es jums novēlu savu Vārdu kā mantojumu, kas ir kā atslēga, kas atver dvēselēm ceļu uz mieru. 

Nebaidieties no krustcelēm, neļaujiet nelaimēm jūs nomākt, novērsiet šaubas, iegremdējiet sevi Manā 

mācībā, un tad šis spēks dāvās jums lielu laimi. Bēdas vājajiem, bēdas tiem, kurus mana mācība nav 

stiprinājusi, jo viņi turpinās klupt uz ceļa! 

40 Es gribu, lai Mana tauta, Mans liecinieks, Mans māceklis būtu stiprs ceļos, lai viņš glābtu ļaudis, 

kurus Es nostādīju viņa ceļā. 

41 Šodien jūs vēl nespējat aptvert savas dvēseles spēku, jo jūs joprojām esat vāji ticībā. Bet es šo 

ticību stiprināšu caur lieliem pārbaudījumiem. Bet uzticība, kas jums ir uz Mani, jums ir jāpaļaujas arī uz 

sevi, jo Es jums esmu devis dāvanas, ko jūs sevī nesat. 

42 Drīz mana pasludināšana caur cilvēka intelektu beigsies, un pēc 1950. gada jūs mani vairs 

nedzirdēsiet caur šo pasludinājumu. Bet jūs nevērsieties pie tiem, kas bija balss vai dāvanu nesēji, lai 

piesauktu Mani vai lai piesauktu Manu garīgo pasauli. Pat vislielākajā pārbaudījumā jūs nemēģināsiet 

nepaklausīt Manai gribai. 
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43 Sagatavojieties, lai ar manu mācību spēku jūs varētu novērst daudzus notikumus un izvairīties no 

tiem, ciktāl tāda ir mana Griba. Bet, ja jūs gulēsiet, šiem pārbaudījumiem būs jānāk un jāpadara jūsu darbs 

grūtāks. 

44 Cik daudzi vīrieši un sievietes staigā pa citiem ceļiem nekā tie, kurus Es jums esmu iezīmējis, lai 

gan viņu garīgajā dvēselē ir tādas pašas dāvanas kā jums. Ja šie vīrieši un sievietes jūsos atradīs labu 

skolotāju, viņi uzzinās šo dāvanu iemeslu un sasniegs tālejošu attīstību Manas mācības izzināšanā. Bet, ja 

viņi savā ceļā neatradīs labu skolotāju, daži ieslīdēs apjukumā, citi izmantos savas dāvanas, lai tās atraisītu 

saskaņā ar savu iztēli un gribu, un vēl citi kļūs par neredzamu spēku instrumentiem, kas var būt gan 

gaismas, gan arī tumsas spēki. 

45 Tāpēc, mācekļi, neguliet miegā attiecībā uz savas misijas izpildi. Pēc 1950. gada Es jums došu 

laiku, lai pārdomātu savu misiju, un šajās pārdomās jūs nonāksiet pie manas mācības zināšanu savienības. 

Šīs savienības dēļ jūs saskarsieties ar notikumiem un cīņu. 

46 Tā Es jūs brīdinu par visiem pārbaudījumiem, un pēdējā gadā, kad Es būšu starp jums šajā 

manifestācijā, Es jums runāju par visām briesmām un norādīšu, kā tās pārvarēt. 

47 Dzirdiet, ko es jums tagad saku: lielās Baznīcas aizsegā garīdznieki runās ar cilvēci par Svēto 

Garu. Viņi runās par Trešo laikmetu. Viņi runās par septiņiem zīmogiem. Viņi aicinās baznīcas, 

apgalvojot, ka izvēlēsies simts četrdesmit četrus tūkstošus un apzīmogos tos ar zīmi, ar kuru Es esmu 

apzīmogojis tos, kas izredzēti pēc Manas gribas. Bet Es nomocīšu visus cilvēkus, ar cilvēces garīdzniecību 

Es parādīšu Sevi caur sirdsapziņu un pakļausī tos lieliem pārbaudījumiem. 

Tajā laikā es zināšu, kuru no jums es izmantošu, lai sniegtu šos pierādījumus. Es runāšu ar jūsu 

starpniecību ar pārliecināšanas spēku, ko esmu jums devis. 

48 Cilvēki nebūs tie, kas atklās cilvēcei Svētā Gara atklāsmes, jo augstākajos Tā Kunga nodomos 

Viņš ir vienīgais. 

49 Trīsvienības un Mārijas garīgo mācību jums nav atklājis neviens cilvēks. Es, Tēvs, jums to jau 

pasludināju Pirmajā Laikā caur Saviem praviešiem. Caur Jēzu, Tēva "Vārdu", es jums to pasludinu, es 

jums to apsolu kā ne pārāk tālu atklāsmi. 

50 Šajā Trešajā Laikā, izpaužot Sevi caur cilvēka intelektu, Es esmu piepildījis Savu solījumu un 

atklājis mācības, kas bija apslēptas. Ne cilvēks bija tas, kas piešķīra dāvanas jūsu garam; Es uzticēju tās 

jums, kad izgājāt no Manis. 

51 Ne jau cilvēks bija tas, kas uz jūsu pieres iezīmēja Trīsvienības simbolu. Tas Kungs bija tas, kas 

jūs iezīmēja garā. Ne cilvēks bija tas, kas noteica jūsu uzdevumu, bet gan mana visvarenā balss. 

52 Kā Tēvs drīkst pieļaut šādu zaimošanu un maldināšanu? Es, upurētais Jērs, esmu vienīgais, kas ir 

cienīgs atvērt Gudrības Grāmatas, Lielās Dzīvības Grāmatas zīmogus, kurā ir ietverts visu radīto lietu 

liktenis. Es, Dievišķā Vārda Alfa un Omega, esmu vienīgais, kas var jums atklāt Manas Dievišķības 

intīmās atklāsmes. Kā es varētu ļaut pasaulīgi domājošam un necienīgam cilvēkam izniekot dievišķās 

mācības pēc viņa gribas, lai apmuļķotu nezinātājus un paaugstinātu sevi cilvēku vidū? 

53 Šo profanāciju pazīmes kļūs redzamas (arī jūsu vidū), bet tas notiks tikai tādēļ, lai jūs, mīļotā tauta, 

pamostos. Cilvēku vidū parādīsies zaimošanas zīmes, viltus liecības, viltus brīnumi; parādīsies viltus 

pravieši, viltus izpausmes, kas tiks piedēvētas manai Dievišķībai. Bet tas būs tikai pierādījums vēlmei pēc 

dvēseļu progresa, pēc Svētā Gara atnākšanas, pēc manu pravietojumu un visu manu apsolījumu 

piepildīšanās. 

54 Neaizkavēiet laiku manai garīgajai ierašanās reizei starp cilvēkiem, ar savu nepilnvērtīgo 

sagatavošanos nekavējiet manu parādīšanos cilvēces vidū caur jūsu darbiem. Jo, lai gan jūs neesat Pestītājs 

un jums nav jāsludina, ka jūs glābjat cilvēkus, un jūs neesat vienīgie šajā darbā, jūs esat auglīga augsne, 

kas pacietīgi gaida manu pestīšanas sēklu. Jūs esat daļa no maniem gaismas leģioniem, manām miera un 

patiesības armijām, kas šajā laikā jau cīnās par miera pamatu. 

Bet Es jūs gatavoju, lai jūs varētu izpildīt savu stiprā Izraēla misiju, misiju, ko jūs nekad neesat 

izpildījuši, bet kas jums šodien ir jāpabeidz, lai jūs varētu sasniegt to gaismas mājvietu, kas jūs gaida, no 

kuras jūs redzēsiet citus apvāršņus, kur jūs īstenosiet Manu taisnīgumu un Manu mīlestību un 

paaugstināsiet sevi līdz pilnībai, līdz ieņemsiet savu vietu Dieva klēpī. 
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55 Vai tās ir fantāzijas, ko es jums nododu? Nē, cilvēki. Jums kā cilvēkiem es dodu morāles 

pamācības un apveltīju jūs ar tikumiem, lai jūs dzīvotu mīļi un mierīgi savās mājās, lai jūsu maize nebūtu 

rūgta. 

Mana mācība sniedz labsajūtu, iedrošinājumu un progresu, bet ar šo barību jūsu dvēselei nepietiek. 

Jūsu dvēselei trūkst augstākas barības, lai pēc zemes ķermeņa nāves turpinātu savu ceļojumu bezgalībā. 

Šim ceļojumam Es dodu dvēseles mācības, kas cilvēkam šķiet kā fantāzijas ─ dziļas un neaptveramas 

mācības pat visbrīnišķīgākajai iztēlei. Es uzticu šo atslēgu jūsu dvēselei, lai tā ar tās palīdzību atvērtu visas 

durvis, ar kurām tā sastopas savā ceļā, un tādējādi turpinātu savu ceļu uz garīgo pilnību. 

56 Mana mācība ietver visas mācības. Tas ir "ceļš, patiesība un dzīvība". Tāpēc jums vajadzētu to 

ievērot visos savas eksistences brīžos. 

57 Piešķiriet dievišķajam augstāko vietu savā dvēselē un atdodiet ķermenim to, kas tam pienākas. 

Dodiet Dievam, kas pieder Dievam, un imperatoram, kas pieder imperatoram! 

58 Kad iemācīsies būt taisnīgs savā dzīvē, tavs solis būs stingrs, un šaubas un nedrošība izzudīs. 

59 Kad pienāks jūsu sludināšanas laiks, kad jūsu vājības un lieki pielūgsmes darbi būs izzuduši ─ kad 

jūs nodarbosieties tikai ar to, kas ir nepieciešams un pacilājošs jūsu dvēselei, tad jums būs ilgāks laiks, lai 

praktizētu Manu darbu. Tad, kad savā ceļā sastapsiet kādu, kam nepieciešams tas, kas jums pieder, jūs 

neizrādīsiet šaubas kā Toms, nedz kā Pēteris savā gļēvulības brīdī, nedz kā Jūda būsiet vāji, saskaroties ar 

tukšībām un kārdinājumiem. 

60 Tava dvēsele Man saka: "Mācītāj, kāpēc Tu mūs salīdzini ar šīm neparastajām dvēselēm?" Bet 

Skolotājs jums saka: "Tā ir taisnība, mani otrās ēras mācekļi bija lielas dvēseles, kas strādāja starp 

cilvēkiem, lai panāktu viņu garīgo progresu, - progresu, kādu ne tā laika cilvēki nebija sasnieguši, ne arī 

tagad. Bet viņi bija tādas pašas dvēseles kā jūs un arī tādi paši cilvēki kā jūs. Viņu tikumība cīnījās pret 

viņu nepilnībām, bet viņu dvēsele, būdama stiprāka, pārvarēja cilvēciskās vājības, un viņi veltīja sevi 

Manas Mācības praktizēšanai, ar savu tikumību un mīlestību panāca precīzu Manas Mācības ievērošanu, 

un piemērs, ko katrs no viņiem atstāja aiz sevis, bija cienīgs Skolotājam, kurš viņus mācīja. 

61 Arī jūs sniegsiet lieliskus piemērus, kas ir cienīgi Skolotājam, kurš ir runājis ar jums šajā Trešajā 

Laikā. Vai jūs šaubāties par Mani un sevi? Es pacietīgi gaidu, lai jūs skaidrotu Manu Vārdu, un Es vēlos, 

lai arī jūs pacietīgi mācītu cilvēci. 

62 Es, pacietīgākais Skolotājs, skaidri paskaidroju jums mācību, ko jūs nesapratāt, un pārbaudījumu, 

ko jūs nezinājāt, kā nokārtot, Es atkal nolieku jūsu ceļā. Tad, kad tu to pāriesi, tava dvēsele jutīsies spēcīga 

un pateiksies man. Tad Skolotājs paņems Gudrības grāmatu un sniegs jums jaunu mācību. 

63 Bet, kad šī grāmata tiks glabāta jūsu sirds svētnīcā, Skolotājs jums pateiks: jūs vairs neesat 

mācekļi, jūs esat Skolotāji. Ejiet pie cilvēces, kas nepazīst Manas atklāsmes, un atveriet tās priekšā 

Gudrības Grāmatu un pamāciet savus līdzcilvēkus ar tādu pašu pacietību, ar kādu Es mācīju jūs. 

64 Kad es jums norādīju uz jūsu nepilnībām, es to darīju tādēļ, lai jūs varētu tās labot. Atcerieties arī 

tad, kad dodaties pie saviem līdzcilvēkiem un atrodat tajos tādas pašas nepilnības, ka tās var labot ar 

pacietību un mīlestību. 

65 Vai Es savās mācībās esmu sludinājis vardarbību? Vai es esmu izmantojis pātagu, lai jūs mācītu? 

Nē, mācekļi, Es jums ar mīlestību esmu piedevis. Jūs, vīrieši: Vai jums jau ir pacietība ar savu pavadoni? 

Sievas: Vai esat bijis pacietīgs ar savu laulāto? Un jūs, abi laulātie: vai esat bijuši pacietīgi savu bērnu 

audzināšanā? Ja esat tā rīkojušies, tad jūs esat rīkojušies kā Es. Ja jūs to neesat darījuši, es jums piedodu. 

Bet Es jūs pārbaudīšu jūsu dzīves ceļā, līdz jūs būsiet izgājuši cauri. 

66 Vēlreiz es jums atstāju savu vārdu kā mīlestības sēklu. Sējot sēklu, atcerieties, ka pat materiāla 

sēkla nešķiet dīgstoša tajā brīdī, kad tā tiek iesēta, un vēl jo mazāk tā var uzziedēt un nest augļus. Tas viss 

prasa mīlestību, nopelnus un upurus, lai to izaudzinātu. 

67 Augsne, ko es jums dodu, ir cilvēku sirdis, sēkla ir mana atklāsme kā Svētais Gars. Nododieties 

savam apstrādātajam laukam, mīliet to, svētījiet to. Jo ar savu piemēru jūs pamācīsiet jaunus strādniekus, 

kuri kopā ar jums būs Trešās ēras sējēji. 

68 Iemācieties atpazīt manu mācību. Kur to var atrast? Vārdos, ko izrunā balss nesējs? Nē, mācekļi. 

Jums ir mana pamācība par šī vārda būtību. Ja jūs sazināties ar savu Kungu no gara uz garu ─ kā jūs varat 

atpazīt manu dievišķo balsi? Pēc jūsu gara balss. Tur Es mūžīgi būšu jūsos un mācīšu jūs. 
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69 Mana mīlestība liks drebēt jūsu sirds jutīgākajām stīgām. Bet tas būs saskaņā ar jūsu sirdsapziņu, 

ka jūs dzirdēsiet Manu dievišķo koncertu, un daudzi no jums Mani redzēs Jēzus garīgajā veidolā. Man 

jums jānorāda, ka Jēzus tēls nav pats pilnīgākais veids, kādā jūs Mani ieraudzīsiet. Kad Es jums agrāk 

sacīju: "Visas acis Mani skatīs", Es devu jums saprast, ka jūs visi uzzināsiet patiesību, lai gan Man jums 

jāsaka, ka Es ierobežoju Sevi atbilstoši katras dvēseles attīstībai. Bet, kāpjot pa kāpnēm uz pilnību, jūs 

noteikti ieraudzīsiet Mani visā Manā godībā. 

70 Tagad nemēģiniet mani nekādā veidā iztēloties. Padomājiet: ja jūsu gars, lai arī ierobežots, ir 

būtība, ir gaisma, tad kāda forma varētu būt jūsu Kunga Universālajam Garam, kam nav ne sākuma, ne 

gala? Atstājiet neaptveramo manā Dievišķās gudrības grāmatā. 

Vērojiet un lūdzieties, un, kad cilvēka nāve atbrīvos jūsu dvēseli, Es noņemšu tai vēl vienu plīvuru no 

Manas bezgalīgās Atklāsmju Grāmatas, lai tā varētu iepazīt Tēvu un iepazīt pati sevi, lai, sasniedzot 

aizsauli, jūs būtu sajūsmā par labāku pasauli, par brīnišķīgu pasauli, kas jūs gaida, bet kas nebūs pēdējā, 

kurā jūs dzīvosiet. 

71 Lūdzieties, cilvēki, lūdzieties par cilvēci. Ar jūsu lūgšanu vai bez tās, es esmu ar visiem. Bet es 

vēlos, lai manu bērnu vidū uzplaukst lūgšana mīlēt vienam otru. 

72 Es esmu apmeklējis jūsu pasauli un, redzot jūsu vajadzības, atstāju jums mīlestības dāvanu. Jūs 

neesat vēlējies apgūt manu dievišķo valodu. Taču es zinu jūsu, kaut arī tā ir nepilnīga. 

73 Stingri ejiet pa manu ceļu, un jūs atradīsiet to klātu brīnumiem. Kas jums teica, ka brīnumu laiks ir 

beidzies? Vai jūsu eksistence nav mīlestības brīnums? Vai jūs nezināt, kādas briesmas apdraud jūsu vidi? 

Vai jūs nezināt, kādas briesmas ir jūsu pasaulē? Kāpēc jūs nepazūdat? Jo tevi pasargā mīlestības brīnums. 

74 Visu, kas jūs ieskauj, Es esmu radījis kā brīnišķīgu mīlestības brīnumu, lai Mani mīļotie bērni būtu 

laimīgi. 

75 Brīnumu laiks ilgst mūžīgi. Es esmu nebeidzams mīlestības brīnums visiem saviem bērniem. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 315 
1 Svētīgi tie, kas steigušies pēc sava Kunga aicinājuma. Mana Grāmata atveras jūsu priekšā, lai 

atklātu jums vēl vienu mācību stundu. Norādījumi, kas nāk no mana Gara, ir jūsu būtība un dzīvība. 

Ņemiet un ēdiet no tās, jo tā ir mūžīgās dzīvības maize. 

2 Pašlaik Es sēju Savu mācību šo klausītāju sirdīs un laikus gūšu no tās augļus. Mans Vārds netiks 

pazaudēts, jo Es to glabāju jūsu visjutīgajā būtnes daļā, kas ir jūsu garīgā dvēsele. 

3 Apmieriniet savu izsalkumu un slāpes pie šī mīlestības galda. Aizmirstiet savas ciešanas un 

glabājieties no savām ciešanām, lai jūs varētu patiesi izbaudīt šos mirkļus. 

4 Sāpju uguns dedzina tavu sirdi, un tikai kristāldzidrais Mana Vārda ūdens var to nodzēst. Tāpēc Es 

jūs aicinu Mani uzklausīt, lai jūs varētu dzīvot un atgūt dvēseles mieru. 

5 Jā, tauta, Es gribu, lai jūs kļūtu par Mana miera īpašniekiem, lai jūs pēc tam to izplatītu zemes 

ceļiem un tautām. Es esmu jūs aicinājis, lai jūs sagatavotu un padarītu par Manas miera vēsts vēstnešiem. 

Padomājiet, ka neesat vienīgie, kam Es esmu vajadzīgs šajā laikā, bet ka visa cilvēce, kas jūs ieskauj, 

slāpst pēc mīlestības un gaismas. 

6 Nebaidieties, ja jūs netiekat saprasti ─ mana gaisma izgaismo katru sapratni. Nesaskata valodu un 

ticību daudzveidībā nepārvaramus šķēršļus manas mācības izplatīšanai. 

7 Bābeles tornis joprojām stāv, bet tikpat patiess ir fakts, ka pasaulē parādās garīgie cilvēki, un viņu 

uzdevums ir pakāpeniski sagraut šī šķelšanās, atšķirību un augstprātības torņa pamatus. 

8 Es vēlos, lai jūs iemācītos saglabāt mieru dzīves cīņu vidū, lai jūs visi turpinātu uztvert šo pasauli 

kā vienotas mājas, mājas, kas ─ lai arī īslaicīgas ─ nodrošina siltumu un barību, kas jums visiem 

nepieciešama dzīvei. 

9 Vēl nedomājiet par mieru, ko garīgā dzīve jums var sniegt, kad būsiet atstājuši šo dzīvi. 

Padomājiet par daudzajām lietām, kas jums vēl ir jāizdara šajā pasaulē. Drīzāk nodarbojieties ar to, lai 

iegūtu pēc iespējas lielākus nopelnus, lai būtu cienīgi kļūt par labākas pasaules cienīgiem. Un, kad jūs par 

to domāsiet, nešaubieties, ka jūs zināsiet, kā izmantot tās dienas, ko mana žēlastība jums dāvā uz zemes. 

10 Atstājiet mīlestības pēdas savā dzīves ceļā. Jo, ja jūs to nedarīsiet, jūs nevarēsiet ieiet miera 

valstībā. 

11 Ja jūs Mani mīlat, ja jūs Man ticat, ja jūs vēlaties Man izpatikt un veidot mierīgu nākotni savā 

dvēselē, tad ņemiet līdzi šo pamācību, sekojiet tai ar sirsnību un patiesumu. Kad tas notiks, jūs pieredzēsiet 

ļoti lielu iedrošinājumu un apgaismību visā savā būtībā, jo tad jūs ņemsiet Mani par paraugu. 

12 Kad jūsu cīņa būs beigusies, jūs savā sirdī varēsiet dzirdēt bezgalīgu debesu balsi, kas jums sacīs: 

"Svētīgi, kas tuksnesī dzirdēji Manu balsi un ticēji tai. Jo kopš tā brīža jums ir bijis ideāls, kas jūs 

iedvesmoja. Svētīgi tie, kas spēja izturēt apmelojumus, kautiņus un pazemojumus. Jo galu galā tu esi 

iekarojis zemi, kur tu ārstēsi visas savas brūces. 

13 Turiet manu vārdu, svētītā tauta, un atcerieties, ka tam jābūt stingram pamatam jaunam tornim, kas 

cilvēkiem būs jāceļ. Bet ne tas tornis, kas simbolizē cilvēku augstprātību, ne tas, kas neuzticas dievišķajai 

varai un taisnīgumam, bet gan nemateriālais tornis, kas simbolizē garīgo pacēlumu, mīlestību, žēlsirdību 

un harmoniju starp cilvēkiem. 

14 Lai palīdzētu jums jūsu garīgajā attīstībā, ir bijis nepieciešams, lai Es ar cilvēciskā intelekta 

starpniecību sazinātos ar šo tautu, lai atgādinātu jums par Manu Likumu, izskaidrotu jums Manu Vārdu un 

noteiktu jūsu misiju. 

15 Likumus, normas un padomus Es jums esmu uzticējis, lai jūs zinātu, kā vadīt savus soļus, kad 

Mans Vārds vairs nebūs ar jums. Šis likums un šīs normas, kas cilvēcei ir dotas ar cilvēka saprašanas 

spējas palīdzību, kalpos tam, lai cilvēki, kuriem Es esmu piešķīris garīgās dāvanas, zinātu, kā tās pareizi 

lietot, un tādējādi izvairītos no savas un savu līdzcilvēku apjukuma. 

16 Es jums no jauna saku, ka jūsu garīgais darbs nebūs bēdīgs. Ja jūs visi zināsiet, kā apvienot 

dažādās dāvanas un uzdevumus, ko Es jums esmu uzticējis, jūs izveidosiet savienību, kas būs neuzvarama 

pārbaudījumos, jo jūs visi parādīsiet savu spēku un iedrošināsiet cits citu cīņā par Apsolītās zemes 

sasniegšanu. 

17 Mūsdienās pasaule nebija gatava gaidīt Mani tā, kā Izraēla tauta gaidīja Mani Otrajā Laikā. Mani 

lielie pravieši bija pasludinājuši Mesiju, Pestītāju, Dieva Dēlu, kas nāks, lai atbrīvotu apspiestos un 
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apgaismotu pasauli ar Vārda gaismu. Jo vairāk cilvēki cieta, jo vairāk viņi ilgojās pēc Apsolītā atnākšanas; 

jo vairāk viņi dzēra no pazemojumu un apspiestības kausa, jo vairāk viņi ilgojās pēc Mesijas klātbūtnes, 

un visur viņi meklēja norādes un zīmes, kas viņiem vēstītu par Glābēja atnākšanas tuvumu. 

18 No paaudzes paaudzē un no vecākiem bērniem tika nodots dievišķais apsolījums, kas lika Tā 

Kunga izredzētajai tautai ilgi vērot un lūgt. 

Beidzot Es atnācu pie Saviem ļaudīm, bet ne visi varēja Mani atpazīt, lai gan visi Mani gaidīja: daži to 

darīja garīgā veidā, bet citi - materiālistiskā interpretācijā. 

Bet ar to šķīstību un mīlestību, kuri sajuta Manu klātbūtni, redzēja debesu valstību Mana Vārda gaismā 

un ticēja Manai Manifestācijai, Man pietika. Man pietika ar tiem, kas uzticīgi sekoja Man un saskatīja 

Manī savu garīgo Pestītāju, jo tieši viņi bija tie, kas liecināja par Manu patiesību pēc Manas aiziešanas no 

šīs pasaules. 

19 Lai gan mana vēsts bija domāta visām zemes tautām, mans aicinājums nonāca līdz Izredzētās 

tautas sirdij, lai tā vēlāk kļūtu par Mana Vārda runasvīru. Tomēr ne tikai cilvēki sajuta manu klātbūtni, bet 

arī citās tautās cilvēki varēja atklāt manas atnākšanas zīmes un sajust laiku, kad es būšu uz zemes. 

20 Kad Es pasaulei pasludināju, ka Es esmu Mesija, un Mans Vārds sāka barot sirdis kā dzīvības 

straume, visur bija izsalkums un miesas un dvēseles posts. Tikai cerības gaisma uzturēja šo tautu, jo pat 

Dieva pielūgsme bija kļuvusi profanēta, pārvēršoties par kārtējo elku kultu. 

21 Bads, slāpes, slimības, verdzība, apjukums, raupjums, tumsa, posts ─ tā bija nasta, ko imperators 

bija uzlicis uz Dieva tautas pleciem. Tāpēc Mesija tika gaidīts, tāpēc Viņš tika gaidīts no dienas uz dienu, 

un, kad mans Vārds sasniedza sirdis un runāja tām par mīlestību, taisnīgumu, brālību un brīvību, ļaužu pūļi 

sekoja man. 

Kad mana roka pieskārās slimajiem, liekot viņiem sajust mieru un dievišķu mierinājumu, viņi kliedza 

ielās un laukumos, lai, nespēdami sevi savaldīt, liecinātu, ka es esmu apsolītais Kristus, pasludinātais 

Mesija. 

22 Bet tagad, šajā Trešajā Laikā ─ kādi cilvēki Mani ir gaidījuši? Kas ir vērojuši un lūguši, gaidot 

Mana apsolījuma piepildīšanos? Ļoti maz. Tā vietā, lai ņemtu par piemēru tos ļaudis, kas no paaudzes 

paaudzē nodeva zināšanas par pravietojumiem, tieši to jūs esat darījuši: laika gaitā izdzēsāt Manu Vārdu. 

Bet ziniet, ka Savā Vārdā, ko Es devu Otrajā Laikā kā Jēzus, Es apsolīju nākt atkal, tādējādi apstiprinot 

iepriekšējo laiku praviešu vārdus, kuri ne tikai runāja par Manu nākšanu kā cilvēks, bet arī pasludināja 

Manu nākšanu garā šajā laikā, kurā jūs tagad dzīvojat. 

23 Pazīmes, kas liecināja par Manu atgriešanos, kā arī pierādījumi par Manu klātbūtni starp cilvēkiem 

tika pierakstīti, un tie visi piepildījās. Kāpēc tad pasaule Mani negaida? 

Šobrīd cilvēce iztukšo rūgtu kausu no visa, ko cilvēks pasaulē ir izdzēris. Kāpēc tad viņš nav ilgojies 

pēc Manis un nav Mani aicinājis? Jo viņa materiālisms ir sasniedzis tādu pakāpi, ka viņš ir izslēdzis Mani 

no savas dzīves, izdzinis Mani no savas sirds. Jo pat pazemīgie nav starp tiem, kas noliecās sava Kunga 

priekšā, lai lūgtu un paklausītu Viņa gribai. 

24 Šodien cilvēks jūtas lielisks, zinošs, spēcīgs, spēcīgs un neatkarīgs. Viņam piemīt zinātnes gaisma 

- kāpēc viņam būtu jāilgojas pēc gara gaismas? Viņš pārvalda dabas spēkus, tad kāpēc gan gaidīt, ka Es 

nāksim viņu atbrīvot no ienaidniekiem, ja viņš to var izdarīt ar saviem ieročiem? 

25 Laikā, kad piepildījās Mans apsolījums atgriezties pie jums, cilvēce garīgi gulēja. Neviens cilvēks 

nebija pamodies un negaidīja Mani. Un atcerieties, ka Pirmajā Laikā Mesijas apsolījums bija dots vienai 

tautai, bet apsolījums par Manu atgriešanos bija dots visām tautām. 

26 Patiesi Es jums saku: mana gaisma jau ir kā zibens nogājusi savu ceļu no austrumiem uz 

rietumiem, pasaulei par to nezinot. 

27 Mans Vārds ir nācis pie jums un ir pamodinājis un pārsteidzis neizglītotus cilvēkus, kuri nezināja 

Mana aicinājuma iemeslu, lai izmantotu Mani no sava intelekta un nodotu pasaulei Manu jauno vēsti. 

28 Kad šī vēsts būs pabeigta, Es vairs nerunāšu caur šiem starpniekiem, bet gan pēc tam vāji 

izpaudīšos dvēselēs. Bet Mans Vārds, iespiests to cilvēku sirdīs, kas to dzirdēja, un pierakstīts jaunā 

grāmatā, tiks atnests pasaules tautām un nācijām kā miera sēkla, kā patiesas atziņas gaisma, kā līdzeklis 

pret visu ļaunumu, kas moka cilvēku miesu un dvēseli. 

29 Mans Vārds nesasniegs sirdis tad, kad to vēlēsies mani vēstneši, bet tad, kad tāda būs mana griba. 

Jo es būšu tas, kas sargā manu sēklu, kas tai sagatavo augsni un bruģē ceļu. Es būšu tas, kurš ļaus tai 
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sasniegt cilvēkus, tautas un ģimenes gudri un īstajā laikā. Tas pienāks, kad tas jau būs gaidīts, kad sirdis 

būs gaidībās, jo tās atcerēsies manus apsolījumus, kad tās būs pamodušās no sava dziļā pašapmierinātības, 

augstprātības, materiālisma un tukšuma sapņa. 

30 Jūs, cilvēki, kas esat sapulcējušies ap Mana Vārda manifestāciju: Tā kā jūs nezinājāt, kā turēt 

modrību, gaidot manu atnākšanu, tad vismaz saprotiet mana darba vērtību, atzīstot bezgalīgo mīlestību, ar 

kādu es atnācu pie jums, lai jums pateiktu: Tā kā jūs nesagaidījāt manu atgriešanos, tad vismaz no šī brīža 

esiet nomodā, lūdzot un lūdzot par pasaules pestīšanu. 

31 Es esmu jūs meklējis, lai katru no jums padarītu par Savu mācekli, lai jums kā mantojumu atstātu 

Savu Vārdu, kas ir mūžīgā sēkla, un ─ pēc tam, kad Es jūsos esmu iesējis Savu sēklu un to izaudzinājis ─ 

lai sūtītu jūs kā Savus pārstāvjus uz citām zemēm nest šo mīlestības dāvanu visiem jūsu līdzcilvēkiem. 

32 Es ilgojos pēc savu bērnu ticības un garīgās pilnveidošanas. Es esmu jums devis garu, kas ir daļa 

no Manis, kas jūs padara pārākus par pārējām radībām, kuras apdzīvo šo pasauli. 

Cilvēks ir līdzīgs Man to īpašību un tikumu dēļ, ar kuriem Es viņu esmu apveltījis. Es jums esmu devis 

visu, lai jūs varētu dzīvot mīlestības un žēlsirdības darbiem bagātu dzīvi. 

33 Neslēpiet manu mācību, baidoties, ka tiksiet noraidīti. Ja jūs godprātīgi sagatavosieties, ja jūs 

ievērosiet manus likumus, ─ kas tad varētu jūs pārmest? Manas mācības ved jūs uz augstāko morāli un 

garīgumu, un jūs varat dzīvot mierā ar tiem, kas izlolo savu ticību citās formās, kā arī ar tiem, kas pieder 

pie citām rasēm vai citām šķirām. Es tikai gribu, lai jūs apliecinātu visīstākās garīguma izpausmes zīmogu, 

lai jūs varētu atzīt par šī darba mācekļiem. 

Tāpēc nejūtieties ne lielāki, ne mazāki par saviem līdzcilvēkiem, bet uzskatiet par savu pienākumu 

palīdzēt viņiem, nesot viņiem Manu Vārdu, lai arī viņi varētu kļūt par Maniem mācekļiem. 

34 Es esmu jums devis zemi, lai jūs visi vienlīdzīgi varētu to iemantot, lai jūs varētu dzīvot mierā un 

izmantot to kā pagaidu mājvietu, kurā attīstīt savas spējas un sagatavot savu dvēseli pacelšanai uz jauno 

mājvietu. 

Es jums sacīju: "Tā Kunga namā ir daudz mājokļu." Pakāpjoties uz augšu, jūs tos iepazīsiet. Katrs no 

jums arvien vairāk un vairāk tuvosies Man, un šīs "mājvietas" jūs sasniegsiet atbilstoši saviem darbiem. Jo 

viss ir pakļauts dievišķai kārtībai un taisnīgumam. 

35 Neviens nespēs aizkavēt jūsu soli no viena posma uz nākamo, un katra posma beigās būs prieks un 

svētki jūsu un arī manā garā. 

36 Tā Es jūs sagatavoju, lai jūs zinātu, ka ceļš, kas jums jānoiet, ir garš, un lai jūs neapmierinātos ar 

saviem pirmajiem darbiem, domādami, ka tie atvērs jums vārtus uz šīm mājām. 

Es jums arī saku, ka dvēselei ir skaisti un gandarījoši nonākt posma beigās un apstāties, lai pārdomātu 

aiz tā nobraukto ceļu ar tā lielajām cīņām, rūgtuma dienām un miera stundām, pārvarot neskaitāmus 

šķēršļus. Beigās ir triumfs, atlīdzība un taisnība, kas spīd jums visapkārt, un jūsu Tēva Gars ─ klātesošs, 

slavējams, svētī bērnu, ļaujot viņai atpūsties Viņa klēpī, kur viņa tiek sagatavota nākamajam posmam, un 

tā virzās no viena posma uz otru, līdz beidzot sasniedz augstāko piepildījumu, lai pēc tam mūžīgi dzīvotu 

kopā ar Mani. 

37 Pagaidām piepildiet savu likteni uz zemes. Nesiet mieru tur, kur valda nesaskaņas ─ mīliet tur, kur 

valda naids, un esiet žēlsirdīgi tur, kur valda egoisms. Kad jūs sasniegsiet šī ceļa beigas, Es jums atdošu to, 

ko jūs esat devuši saviem līdzcilvēkiem, ar procentiem. 

38 Tas ir Mans vienkāršais un skaidrais Vārds, kas ir pieejams jūsu prātam. Esmu priecājies par jūsu 

uzticību un uzmanību. Katrā no jums Es redzu vēlmi sekot Maniem norādījumiem, atjaunoties, pilnveidot 

sevi un veidot dvēselē un miesā veselīgu ģimeni, kas mīl viens otru, atzīst viens otru un saplūst vienā 

dvēselē, kas cilvēcei sūta gaismu, spēku un mieru. 

39 Manas Dievišķības gaisma ir katrā garā kā augstākā dāvana, ko Tēvs ir devis saviem bērniem kā 

mantojumu. Tāpēc jūs esat visaugstākie no visām manām radībām, jo jums ir Gara gaisma, kas ļauj jums 

zināt, kas jūs esat, no kā esat cēlušies, kāds ir jūsu liktenis un kurp jūs ejat. 

40 Tagad jūsu dvēsele dzīvo lielākas gaismas laikā, kurā tai ir jāsper solis uz priekšu, kurā tā arvien 

vairāk pacelsies pie Manis, kas esmu jūsu pilnveidošanās un garīguma mērķis. 

41 Kāpnes, ko Jēkabs redzēja sapņu tēlos, šodien spoži paceļas ikvienas dvēseles priekšā, aicinot 

uzkāpt pa tām un izzināt noslēpumus, kurus cilvēki nav spējuši atrisināt. 
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42 Tagad ir skaidrības laiks dvēselei un cilvēka intelektam, kad jūs spēsiet atklāt visu to atklāsmju 

saturu, būtību vai nozīmi, kas jums jau ir dotas pagātnē, bet ko jūs nespējāt pareizi interpretēt, jo tās jums 

tika dotas simboliskā valodā vai līdzībās. 

43 Cilvēces garīguma trūkums ir bijis iemesls, kāpēc intelekts nav atpazinis patiesību, kas slēpjas 

katrā no dievišķajos vēstījumos ietvertajiem vārdiem vai skaitļiem. Tāpēc cilvēce ir pieņēmusi, ka viss, 

kas tai ir jādara, ir jātic, pat ja tas ir bez izpratnes. Es jums tagad saku, ka es nevienam neesmu noslēpums, 

ka šo "noslēpumu" jūs radāt tādēļ, ka jums trūkst dvēseles pacēluma, lūgšanas, mīlestības un pazemības. 

44 Es nemaz nevaru būt noslēpums, jo Es esmu visur un atklāti parādīju Sevi visā, kas pastāv un jūs 

ieskauj. Bet, ja jūs stūrgalvīgi apgalvojat, ka neredzat Mani, ja aizverat acis, kad Es jums sevi parādīju, vai 

bēgat no Manis, kad Es jūs aicinu, tad Man būs jāpaliek jums par necaurredzamu noslēpumu. 

45 Vai jūs zināt, kāda nozīme ir kāpnēm, ko Jēkabs redzēja sapņu tēlos? Šīs kāpnes simbolizē dvēseļu 

dzīvi un attīstību. 

Jēkaba ķermenis atklāsmes brīdī gulēja, bet viņa dvēsele bija nomodā. Viņš bija pacēlies pie sava Tēva, 

izmantojot lūgšanu, un, kad viņa dvēsele bija iegājusi gaismas apvidū, tā varēja saņemt debesu vēsti, kas 

palika kā liecība par garīgām atklāsmēm un patiesībām Viņa tautai, kas ir visa cilvēce. Jo "Izraēla" nav 

zemes, bet gan garīgs vārds. 

46 Jēkabs redzēja, ka kāpnes stāvēja uz zemes un to gals sasniedza debesis. Tas norāda uz dvēseles 

augšupejošās attīstības ceļu, kas sākas uz zemes ar miesas ķermeni un beidzas tad, kad dvēsele apvieno 

savu gaismu un būtību ar sava Tēva gaismu un būtību, tālu no jebkādas materiālās ietekmes. 

47 Patriarhs redzēja eņģeļus, kas uzkāpj un nolaižas pa šīm kāpnēm. Tas simbolizēja nemitīgo 

piedzimšanu un nāvi, dvēseļu nemitīgo atnākšanu un aiziešanu, tiecoties pēc gaismas, vai arī uzdevumu 

izpirkt un attīrīties, lai, atgriežoties garīgajā pasaulē, paceltos nedaudz augstāk. Tas ir dvēseles attīstības 

ceļš, kas ved uz pilnību. Tāpēc Jēkabs kāpņu augšgalā redzēja simbolisku Jehovas figūru, kas norādīja uz 

to, ka Dievs ir jūsu pilnības, jūsu centienu mērķis un augstākais atalgojums - bezgalīgā svētlaime ─ 

atalgojums par smagu cīņu, ilgām ciešanām un neatlaidību, lai sasniegtu Tēva krēslu. 

48 Dvēsele likteņa triecienos un pārbaudījumos vienmēr atrod iespēju iegūt nopelnus, lai paceltos. 

Jēkaba kāpnes vienmēr simbolizēja katrs pārbaudījums, kas aicināja jūs uzkāpt uz nākamā pakāpiena. 

49 Šī bija liela atklāsme, ak, mācekļi, jo tajā jums tika runāts par Garīgo dzīvi laikā, kad dvēseles 

atmoda Dievišķā, Augstā, Tīrā, Labā un Patiesā pielūgsmei tikko bija sākusies. 

50 Šī vēsts nevarēja būt domāta tikai vienai ģimenei, pat ne vienai tautai; tās būtība bija garīga un 

tāpēc tai bija universāla nozīme. Tieši tādēļ Tēva balss uzrunāja Jēkabu: "Es esmu Jehova, Ābrahāma 

Dievs un Īzāka Dievs. Zemi, kurā tu esi, Es došu tev un tavai sēklai, un šīs sēklas būs tik daudz kā zemes 

putekļu. Tu izplatīsies uz rietumiem un austrumiem, uz ziemeļiem un dienvidiem, un visas zemes dzimtas 

tiks svētītas tevī un tavā pēcnācējā." 

51 Šis vēstījums jums varētu šķist mazsvarīgs, taču tā garīgais saturs ir bezgala dziļš. Bet kā gan 

cilvēki varēja atklāt tās garīgo nozīmi, ja viņi tai nepiešķīra nekādu nozīmi, jo viņi izvairījās no jebkuras 

zīmes vai garīgas atklāsmes? Man pašam nācās sniegt jums to vēstījuma interpretāciju, ko Es jums devu 

citā laikā, kad dvēseles atmoda pasaulē tikko bija sākusies, lai iedrošinātu jūs jūsu misijā. 

52 Dienu pēc dienas parādās zīmes un notikumi, kas runā par laikmeta beigām. 

53 Cilvēces zinātne ir sasniegusi robežu, līdz kurai cilvēks savā materiālismā to var aizvest. Jo 

zinātne, ko iedvesmojis mīlestības, labestības un pilnības garīgais ideāls, var iet daudz tālāk, nekā jūs to 

esat aizveduši. 

54 Pierādījums tam, ka jūsu zinātnisko progresu nav motivējusi savstarpēja mīlestība, ir tautu 

morālais pagrimums, brālīgi kari, visur valdošais bads un posts, garīgā nezināšana. 

55 Uzpūtības pilnas, lielās nācijas paceļas, lepojas ar savu varu, apdraud pasauli ar saviem ieročiem, 

lepojas ar savu inteliģenci un zinātni, neapzinoties, cik trausla ir viņu radītā viltus pasaule; lai šī mākslīgā 

pasaule izzustu, pietiks ar vieglu Mana taisnīguma pieskārienu. Bet tā būs paša cilvēka roka, kas iznīcinās 

viņa paša darbu; tas būs viņa intelekts, kas izdomās veidu, kā iznīcināt to, ko viņš radījis iepriekš. Es 

gādāšu par to, lai tikai tie cilvēku darbi, kas nesuši cilvēkam labus augļus, paliktu spēkā, lai tos varētu 

turpināt izmantot nākamo paaudžu labā. Bet viss, kas kalpo korumpētam vai savtīgam mērķim, tiks 

iznīcināts Mana nepielūdzamā sprieduma ugunī. 
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56 Uz materiālistiskās cilvēces radītās un iznīcinātās pasaules drupām uzcelsies jauna pasaule, kuras 

pamatu veidos pieredze un kuras mērķis būs dvēseles augšupejošas attīstības ideāls. 

57 Iedomājieties tādas cilvēces progresu, kuras morāle izriet no garīguma; iedomājieties cilvēci bez 

ierobežojumiem un valstu robežām, kas brālīgi dalās ar visiem dzīves līdzekļiem, ko zeme dod saviem 

bērniem. Pamēģiniet iedomāties, kāda būtu cilvēces zinātne, ja tās ideāls būtu mīlestība vienam pret otru, 

ja cilvēks zināšanas, ko viņš meklē, saņemtu caur lūgšanu. Padomājiet, cik patīkami Man būs saņemt no 

cilvēkiem mīlestības, ticības, paklausības un pazemības pielūgsmi viņu dzīves laikā, bez nepieciešamības 

izmantot rituālus un ārējas pielūgsmes formas. 

58 Tikai tā būs dzīve cilvēkiem, jo tajā viņi elpos mieru, baudīs brīvību un barosies tikai ar to, kas 

satur patiesību. 

59 Jūsu eksistence uz zemes ir vairāk līdzīga nāvei nekā dzīvei. Daudziem tā ir elle, cietums, nebrīvē, 

trimdā. Tajā nav miera un nevar baudīt brīvību. Nedz miesā, nedz dvēselē nav veselības, nedz arī prieka, 

kas kaut mazliet kompensētu tik lielas sāpes. 

60 Bet jūs cenšaties izskatīties laimīgs. Jūs domājat par to, kā slēpt savas pastāvīgās neveiksmes. Tu 

uzvelc smaidošu masku, lai izliktos, ka esi laimīgs, un lepojies ar spēku un drosmi dzīvē, lai noslēptu 

bailes no bezdibeņa, ko esi atvēris zem savām kājām. 

61 Agrāk zeme bija asaru ieleja, bet tagad tā ir asiņu ieleja. Kāds tas būs rīt? Dūmojošu drupu kaujas 

lauks, pāri kuram ir gājusi tiesas uguns, kas iznīcina grēku un gāž nemīlējošu cilvēku augstprātību, jo viņi 

ir atstājuši novārtā savas dvēseles. 

62 Tāpat arī zinātnes tirgotāji tiks izmesti no gudrības tempļa, jo viņi ir apgānījuši patiesību, laupot 

gaismu. 

63 Par kādiem nākotnes laikiem es jums tagad runāju? Jūs nezināt, un Es tos precīzāk nenosaukšu, jo 

notikumi jums arvien vairāk runās par Mana Vārda piepildīšanos. 

64 Kamēr vieniem Es saku, lai savāc visus savu darbu augļus, lai uguns tos iznīcinātu, citiem Es saku, 

lai savāc savu sēklu un sargā to, lai tad, kad tiesas diena beigsies, šī sēkla varētu turpināt vairoties kā 

dzīvības sēkla. 

65 Šīs dienas mācībā Es jums teikšu, ka Mans Vārds ir atgriezies, lai apgaismotu šo cilvēci, lai tā 

varētu pamosties un pacelties uz garīgumu. 

66 Cilvēku priekšstats par Mani ir ļoti ierobežots, viņu zināšanas par garīgo ir ļoti niecīgas, viņu ticība 

ir ļoti maza. 

67 Reliģijas snauž gadsimtiem ilgā sapnī, nesperot soli uz priekšu, un, kad tās pamostas, tās ir 

satrauktas tikai pašas sevī un neuzdrošinās pārraut apli, ko tās pašas sev ir izveidojušas ar savām 

tradīcijām. 

68 Tieši pazemīgie, nabadzīgie, vienkāršie un nezinošie būs tie, kas atstās šo loku, tiecoties pēc 

gaismas, pēc tīras garīgās vides, pēc patiesības un progresa. Tieši viņi būs tie, kas atskanēs kā zvans un 

modinātāja zvans, kad viņi sajutīs, ka nāk manu jauno atklāsmju laiks Garīguma laikmetā. 

69 Cilvēki vēlas atklāt garīgās dzīves noslēpumu ─ tās eksistences noslēpumu, kurā viņiem 

neatgriezeniski jāiekļūst un kuru viņi ir ieinteresēti izzināt tieši šī iemesla dēļ. 

70 Cilvēki lūdz, lūdz, lūdz gaismu no žēlsirdības, jo jūt vajadzību sagatavoties, bet uz visu tiek 

atbildēts, ka garīgā dzīve ir noslēpums un ka vēlme pacelt plīvuru, kas to aizsedz, ir pārdrošība un 

zaimošana. 

71 Patiesi Es jums saku: tie, kas slāpst pēc patiesības un gaismas, neatradīs pasaulē avotu, kura ūdeņi 

remdētu viņu slāpes. Tas būšu Es, kas no debesīm sūtīšu gudrības ūdeni, ko dvēseles ilgojas dzert. Es liku 

Savam patiesības avotam izlieties pār katru garu un prātu, lai "noslēpumi" tiktu iznīcināti. Jo Es jums 

vēlreiz saku, ka ne Es esmu tas, kas cilvēkiem sevi apslēpju noslēpumos, bet gan jūs paši tos radāt. 

72 Tiesa, tavā Tēvā vienmēr būs kaut kas tāds, ko tu nekad nesapratīsi, ņemot vērā, ka Dievs ir 

bezgalīgs un tu esi tikai daļiņa. Bet to, ka jūs nezināt, kas jūs esat mūžībā, ka jūs paši sev esat 

neizdibināms noslēpums un ka jums jāgaida, līdz ieiesiet garīgajā dzīvē, lai to uzzinātu, - to Es neesmu 

noteicis. 

73 Tā ir taisnība, ka pagātnes laikos ar jums tā nerunāja un neaicināja tālejoši iedziļināties garīgo 

atziņu gaismā, bet tikai tāpēc, ka cilvēce pagātnē nejuta tik steidzamu vajadzību pēc zināšanām kā šodien, 
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kā arī nebija garīgi un intelektuāli spējīga saprast. Lai gan tas vienmēr meklēja un raudzījās apkārt, tas 

notika vairāk no ziņkārības, nevis no patiesas vēlmes pēc gaismas. 

74 Lai cilvēki varētu atrast ceļu, kas ved uz šo gaismu, un lai viņi varētu saņemt dzīvības un gudrības 

avota ūdeni, viņiem vispirms ir jāatsakās no visa ārējā dievkalpojuma un jāiznīcina no savas sirds viss 

fanātisms. Tad, kad viņi sāks sajust savā sirdī dzīvā un visvarenā Dieva klātbūtni, viņi sajutīs, kā no viņu 

būtības dziļākās iekšienes paceļas jauna, nezināma dievbijība, pilna jūtu un sirsnības, pilna pacilātības un 

sirsnības, kas būs patiesa lūgšana, atklāta caur Garu. 

75 Tas būs viņa pacelšanās Gaismā sākums, pirmais solis ceļā uz garīgumu. Ja Gars spēj atklāt 

cilvēkam patiesu lūgšanu, tad Viņš spēs atklāt viņam arī visas spējas, kas viņam piemīt, kā arī veidu, kā tās 

attīstīt un virzīt uz mīlestības ceļu. 

76 Jūs joprojām dzīvojat laikā, kad jums ir vajadzīgas grāmatas, kurās ir liecības par manām 

izpausmēm, lai tajās mācītos vai lai jūsu līdzcilvēki, kas zina vairāk, nodotu jums savas zināšanas. Bet jūs 

nerēķināties, ka tuvojas laiks intuitīvajiem, tiem, kas runā caur iedvesmu, tiem, kas saņem gaismu lūgšanā, 

tiem, kas, nemācoties uz zemes, zina vairāk nekā zinātnieks. 

77 Mana izpausme un Manas Garīgās Pasaules izpausme caur šo nabadzīgo, nezinošo un neizglītoto 

tautu ir pierādījums tam, ko Es jums saku ─ sākums laikmetam, kas sasniegs kulmināciju ar izpausmēm no 

Gara uz Garu. 

78 Drīz cilvēce virzīsies uz šo mērķi bez jebkādiem šķēršļiem, kas varētu kavēt tās visaugstāko garīgo 

centienu īstenošanu. 

Katram cilvēkam ir svētas tiesības uzzināt patiesību, un neviens nedrīkst stāties viņam ceļā, jo Es esmu 

Tas, kas gaida viņu pēdējā ceļa galā, lai apskāvis viņu ar bezgalīgu mīlestību un parādītu viņam visu 

skaistumu, ko mūžība ir sarūpējusi ikvienam, kas pēc tās ilgojas ar mīlestību ─ visiem tiem, kas alkst un 

slāpst pēc patiesības. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 316 
Mans miers lai ir ar jums! 

1 Māceklis: Es atkal esmu jūsu vidū kā Skolotājs. Mans Gars saņem jūsu aicinājumu, un Viņš 

nekavējoties uzklausa jūsu lūgumu un sūta jums savu Universālo Staru, lai jūs apvītu ar savu Gaismu. 

2 Es vēršos pie sagatavotajiem prātiem, lai sniegtu jums Savus norādījumus. Bet ne tikai balss nesēji 

saņem Manu Klātbūtni ─ nē, Es esmu kopā ar visiem Saviem bērniem, sākot no bērna mācekļa līdz 

māceklim. Viņi visi šajā brīdī jūt Svētā Gara klātbūtni. 

3 Patiesībā ne tikai jūs Mani jūtat. No visiem jūsu pasaules nostūriem manu bērnu dvēseles ceļas 

ilgās pēc labākā no visiem ārstiem, lai saņemtu no Viņa glāstus, dziedinošus balzamus un stiprinājumu. 

Tā kā tagad ir laiks, kad Mans Gars izpaužas cilvēces vidū, Es daru Sevi jūtamu visu Savu bērnu vidū. 

Es ierobežoju Sevi un ļauju Sevi saskatīt atbilstoši katra attīstībai, tādējādi iededzinot savu mācekļu ticību 

un mīlestību. 

4 Trešais laikmets ir pilnībā iestājies cilvēcei. Ir pagājuši aptuveni 2000 gadu, kopš Es jums devu 

Savu Vārdu, bet, neraugoties uz pagājušo laiku, šo Doktrīnu vēl nav atzinusi visa cilvēce, jo Mani nemīl 

visi Mani bērni. Taču visi Mani pielūdz, visi meklē vienu Dievišķo Garu, kas ir Mans. Bet Es neredzu 

vienotību starp cilvēkiem, Es neredzu starp viņiem vienādu ticību, vienādu pacēlumu un zināšanas, un 

tādēļ Es nāku kā Svētais Gars, lai viņus vienotu Manī, lai pilnveidotu viņus ar Savu Patiesības Doktrīnu, ar 

Savu nemainīgo Vārdu, ar Savu mīlestības un taisnīguma likumu. 

5 Lielākā daļa šīs cilvēces sevi dēvē par kristiešiem, bet Skolotājs jums saka: Ja viņš patiešām būtu 

kristietis, viņš jau būtu uzvarējis pārējo cilvēci ar savu mīlestību, pazemību un mieru. Bet mana mācība, 

kas kā testaments jau ir palikusi Otrajā Laikā, nav cilvēces sirdī, tā nedzīvo un neaug cilvēku darbos. Tā 

tiek glabāta putekļainās grāmatās, un es neesmu nācis runāt ar cilvēkiem caur grāmatām. Grāmatas vietā 

es jums atnesu savu dzīvi, savu vārdu un darbus, savas ciešanas un savu nāvi kā cilvēks. Iemesls, kāpēc 

lielākajai daļai cilvēces, kas sevi sauc par kristiešiem, nav ne miera, ne Kristus žēlastības, ir šāds: cilvēki 

neņem Viņu par piemēru, nedz arī dzīvo saskaņā ar Viņa mācību. 

6 Netaisnības valstība ir pārņēmusi varu cilvēces vidū, jo cilvēki nav ievērojuši manas atklāsmes. 

Bet tagad es nāku Trešajā laikmetā, lai atgādinātu viņiem savas pagātnes mācības. 

7 Kāpēc netaisnības valstība valda mūsdienās un šajā laikmetā? Jo es redzu valdniekus, kam 

vajadzētu būt kalpiem, un tos, kam vajadzētu būt kungiem mīlestībā un pazemībā, es redzu kā "vergus". 

8 Tas, kurš zog un krāpj citu lētticību, es atklāju, ka viņš ir bagāts, un vardarbīgais valdnieks tiek 

slavēts un aplenkts ar glaimotājiem. Tas, kurš aptraipa sevi ar cilvēku asinīm, tiek paaugstināts augstā 

tronī, un tie, kas ir cilvēku nežēlības upuri, tiek pazemoti. 

9 Tā es redzu jūsu dzīvi, cilvēcību. Es redzu daudzas iestādes ar skaistiem nosaukumiem, bet no tām 

neizstarojas patiesums, mīlestība vai labdarība. Es redzu garīdzniekus, kas ceļas sektu un baznīcu vidū un 

saka saviem draudžu locekļiem: "Dariet labu!". Bet patiesi Es jums saku: Vienīgais, kas var teikt: "Dari 

labu!", esmu Es. Jo tikai es vienīgais daru jums labu. Ļaujiet cilvēkiem vienmēr sacīt: "Darīsim labu." 

10 Es neredzu ne patiesumu, ne sirsnību, jo cilvēki ir ļāvuši sevi inficēt ļaunumam, kas valda. Tomēr 

ir tādi, kas ir palikuši uzticīgi manam likumam un cietuši, nenovirzoties no ceļa, ko viņiem rāda mana 

mīlestība. 

11 Caur tiem, kas ir palikuši uzticīgi Manam Likumam, neskatoties uz apkārtējo vidi, Es saku tiem, 

kas cieš: Izturiet labestībā, atcerieties un dzīvojiet pēc Maniem piemēriem no pagātnes, un jūs uzvarēsiet 

cilvēciskās vājības. 

12 Daudzas mācības Es jums atklāju Otrajā Ērā, un šī mācība bija sagatavošanās, ko Es jums devu 

Trešajai Ērai, jo jūsu dvēsele nespēja pacelties pie Manis. Es nācu pie jums Jēzū, piedzimu, cietu un 

nomiru kā cilvēks. Ar Savu upurējošo nāvi Es jums atvēru durvis uz augsto, lai jūsu dvēsele, pamodusies 

no miega, celtos pie Manis. Es atvēru jūsu priekšā Septiņu zīmogu Grāmatu, lielo Dzīvības Grāmatu, un 

patiesi Es jums saku, ka ar Savu upurējošo nāvi cilvēces mīlestības dēļ Es toreiz atraisīju Piekto zīmogu. 

13 Šodien Es nenākšu pie jums kā cilvēks, Es nāku kā Svētais Gars, lai jūs mācītu, lai jūs varētu 

sasniegt izpausmi no gara uz garu. Tomēr, lai šī izpausme sasniegtu pilnību, Es esmu sācis izpausties caur 

cilvēka intelektu. Bet šī manifestācija beigsies 1950. gadā, un tad šie mācekļi kļūs par mācekļiem un no 
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gara uz garu komunicēs ar savu Skolotāju. Lai gan Manās acīs viņi ir Mani mācekļi, cilvēku acīs viņi būs 

labi skolotāji. 

14 Šodien Es jūs gatavoju tāpat kā Otrajā Laikā. Jūs un viņi esat viens un tas pats, jūs esat Manas 

mācības mācekļi un liecinieki. 

15 Jūsu ceļā jūs ir aplenkuši pārbaudījumi. Bet pat tad, ja šajā ceļā sastapsieties ar šķēršļiem, jūs 

neatgriezīsieties no Manis, jūs nenoliegsiet Mani, jo jūs esat bijuši liecinieki Manam apsolījumam 

atgriezties un esat redzējuši, kā tas piepildās šajā laikā. 

16 Manā manifestācijā jūs varat atrast tās pašas mācības, kas bija Otrajā Ērā, bet šajā Ērā caur Mana 

Svētā Gara gaismu Es jums esmu atklājis neizzināmo, un, turpinādams dialogu starp Gariem, Es jums 

atklāju jaunas un ļoti lielas mācības. Visu Sestā zīmoga saturu Es jums darīšu zināmu šajā atklāsmes 

laikmetā, kas sagatavos jūs tam laikam, kad Es atraisīšu Septīto zīmogu. Tā jūs arvien vairāk un vairāk 

atpazīsiet "Neaptveramo"; tā jūs atklāsiet, ka garīgā pasaule ir visu dvēseļu mājvieta, bezgalīgais un 

brīnišķīgais Tēva nams, kas jūs gaida aizsaulē, kur jūs saņemsiet atlīdzību par darbiem, ko esat darījuši ar 

mīlestību un žēlsirdību saviem līdzcilvēkiem. 

17 Šobrīd jūsu dvēsele ir piesātināta ar manām atklāsmēm, neatkarīgi no tā, vai tā tās ir saņēmusi caur 

balss nesēju vai pateicoties savām garīgajām dāvanām. 

18 Tas ir laiks, kad jūs ─ tā kā jūs neatrodat starp cilvēkiem brāli, kas jums dotu padomu, ieteiktu un 

kalpotu jums kā atbalsts ─ nākt pie Manis, jo Es esmu Dievišķais Krusta nesējs, kas jūs paceļ likteņa 

triecienos un jūs mierina. 

19 Caur spirituālismu jūs esat iepazinuši, ko jūsu liktenī nozīmē garīgā gandarīšana, un, sekojot manai 

mācībai, jūs saskaņā ar manu gribu iedziļināties nākotnē un pārbaudījumus, kas jūs piemeklē jūsu ceļā, 

uzskatāt par modinātāju, ja jūs neuzmanieties un nelūdzat. 

20 Jūsu sirdsapziņa ir tiesnesis, kas neguļ un vienmēr iesaka jums aizlūgt par saviem līdzcilvēkiem un 

par sevi. 

21 Kāpēc cilvēki nes postu un iznīcību tautām? Kāpēc viņi nerespektē savu un savu tuvinieku 

dzīvības? Garīgās attīstības trūkuma dēļ, jo viņi ir attālinājušies no mana likuma pildīšanas. 

22 Vai vardarbības brīdī jūs varētu paņemt slepkavniecisku ieroci, lai nogalinātu savu līdzcilvēku? 

Nē, mācekļi, neviens no jums nejūtas spējīgs to izdarīt, pat ja es viņu smagi pārbaudītu. Kāpēc? Jo jūs 

zināt, ka katrai radībai ir lemts atrast savu piepildījumu un savu stundu, lai atgrieztos pie Manis. 

Jūs atceraties, ka jūs gaida atlīdzība, ja jūs sevi aptraipīsiet ar cilvēku asinīm, un šīs bailes no mana 

sprieduma liek jums cienīt tuvākā dzīvību, un jūs vēlaties, lai visi izjustu tādu pašu cieņu. 

Tēvs jums saka: Šodien netaisnības valdīšanas laiks ir sasniedzis savu augstāko punktu. Bet 

spirituālisms, kas ir Svētā Gara atklāsme, neatstās nevienu pasaules nostūri bez Viņa klātbūtnes, un, kad 

mana mācība būs iesakņojusies cilvēku sirdīs, mana taisnīguma valstība valdīs starp visiem labas gribas 

cilvēkiem. 

23 Tiklīdz visi pareizi sapratīs šo dievišķo atklāsmi, vairs nebūs pašnāvību un slepkavību, neviens 

neņems dzīvību sev un vēl mazāk savam tuvākajam. Cilvēkam būs visaptverošas zināšanas par visiem 

viņa rīcības veidiem. Bet vispirms Es turpināšu viņu pārbaudīt, un, tāpat kā Es jums esmu devis Savus 

norādījumus ar cilvēka saprašanas spējām, arī Es, "Vārds", zināšu, kā padarīt Sevi dzirdamu un saprotamu 

visiem Saviem bērniem. 

24 Tā kā Otrajā Laikā Es jums teicu, ka ikviena acs Mani ieraudzīs, Es piepildīšu Savu jums doto 

apsolījumu, ļaujot visiem cilvēkiem Mani ieraudzīt un sajust visā Manā patiesībā. 

25 Tāpēc Skolotājs jums nemitīgi saka, ka jūsu misija izplatīt manu mācību nebūs grūta un pat ne 

neiespējama. Jo zeme ir kļuvusi auglīga, un jūs kā labie strādnieki ik dienas iemācīsieties to labāk 

apstrādāt. Tomēr ziniet, ka jūs nebūsiet vienīgie manas mācības vēstneši vai balss nesēji. Arī garīgā 

pasaule šajā laikā pilda savu misiju cilvēces vidū. Kopā jūs padarīsiet savus brāļus un māsas par manas 

mācības pionieriem nākamajām paaudzēm. 

26 Ar dabas starpniecību jums ir bijušas zīmes par manu nākšanu šajā laikā. Pašlaik es dodu zīmes 

cilvēcei un modinu zinātnieku uzmanību. Jo šajā 1950. gadā es satricināšu visu savu bērnu sirdis. Daudzi 

no šiem pārbaudījumiem apmaldīsies, bet citi atmodīsies, un pēc šiem notikumiem Es nāksim kā Svētais 

Gars un teiksim viņiem meklēt Manus mācekļus, kuriem ir Manas atklāsmes par šo Trešo Ēru. 
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27 Ja viņi kā iesācēji kļūdīsies, tad Es kā perfekts Skolotājs viņiem piedošu un ar jūsu starpniecību 

došu viņiem Savus norādījumus par sagatavošanu, ko Es jums patlaban uzticu ar cilvēka intelekta spējām. 

Tad, kad Es redzēšu jūs visus ar mīlestību iedziļinoties Manas Mācības garīgajā izpratnē, Es jūs 

pārsteigšu, atklādams jums lielas atklāsmes, un tad jūs prieka pilni sacīsiet Man: "Skolotāj, Tavai gudrībai 

patiesi nav gala." 

28 Izturēt labā, mācekļi, kas nebūs vīlušies jums. Patiesi es jums saku, kad jūs pēc tam ievadiet 

aizsaulē, jūs atradīsiet pie manis savu labo darbu ražu. Tad jūs pieredzēsiet, cik skaista ir jūsu balva. 

Pagaidām jūs nezināt, kāds viņš būs, un nemēģināt viņu iedomāties. Es jums saku tikai: "Vērojiet un 

lūdzieties! Sējiet manas mīlestības sēklas ar vārdiem, ar skatieniem, ar lūgšanām. Tā kā žēlsirdība izpaužas 

dažādos veidos, rīkojieties tā arī ar savu tuvāko. Patiesi, Es jums saku: ar jūsu domu, ka vēlaties pestīšanu, 

pietiks, lai Es padarītu jūsu vēlmi par Savu un dotu trūkumcietējiem saskaņā ar Manu gribu. 

29 Tā es redzēšu jūs, Svētā Gara mācekļi, kā miera vēstnešus, kā miesas un dvēseles ārstus, kā 

dievišķo īpašību sējējus. Jūs nekad nebeigsiet sēt mierinājumu, balzāmu un mieru. Šādā veidā jūs 

izpildīsiet savu misiju līdz darba dienas beigām. Jūsu darbs tiks vainagots ar manu dievišķo glāstu, un es 

stiprināšu jūsu dvēseli ar mūžīgo svētību manas svētības tērpu. 

30 Tagad jūs saņemat manas pēdējās mācības caur cilvēka prātu, un tajās Es lūdzu jūsu savienību pēc 

1950. gada. Kad jums vairs nebūs šīs izpausmes ─ kas ieņems manu vietu? Kas liks dzirdēt viņa balsi un 

atgādinās jums par Dievišķā Skolotāja mācību? Jūs pārņems bijība un bailes, pat balss nesēji, ar kuru 

starpniecību Es jums devu savu pamācību, izjutīs bailes, pat kopienu vadītāji, kas pazīst savas kopienas, 

neuzdrošināsies jums dot Manu Vārdu. Ko tad jūs darīsiet, mācekļi? 

31 Tauta: Tagad Es runāšu par tiem, kas reiz palika pasaulē, lai liecinātu par Manu Vārdu: par 

Maniem otrās ēras mācekļiem. 

32 Jēzus vairs nebija tur, Viņa patiesības apustuļi bija devušies misionāru ceļojumos, iebrauca 

pilsētās, apmeklēja mājas, rakstīja saviem tālajiem brāļiem un māsām. 

33 Dievišķais Vārds kā jauna rītausma sāka izgaismot cilvēces dzīvi un kliedēt tumsu, kurā cilvēki 

bija dzīvojuši. 

34 Mana mācība no manu mācekļu lūpām un darbos bija mīlestības un gaismas zobens, kas cīnījās 

pret nezināšanu, elkdievību un materiālismu. No tiem, kas redzēja savu mītu un tradīciju tuvo bojāeju, 

atskanēja sašutuma sauciens, bet tajā pašā laikā no citām sirdīm atskanēja sajūsmas himna par gaišo ceļu, 

kas pavēra cerību un ticību tiem, kas slāpst pēc patiesības un grēka apgrūtināti. 

35 Tie, kas noliedza garīgo dzīvi, bija sašutuši, kad dzirdēja atklāsmes par Debesu valstību, savukārt 

tie, kas zināja, ka tā pastāv, un cerēja uz taisnību un pestīšanu no tās, pateicās Tēvam par to, ka Viņš sūtīja 

pasaulē Savu vienpiedzimušo Dēlu. 

36 Cilvēki, kuri savās sirdīs bija saglabājuši svētīgu ilgas pēc sirsnīgas kalpošanas savam Dievam un 

Viņa mīlestības, redzēja, ka viņu ceļš kļūst gaišs un prāts skaidrāks, kad viņi iegremdējās Manā Vārdā, un 

viņi sajuta atmodu savā garā un sirdī. Kristus pamācība kā patiesa garīgā maize piepildīja neizmērojamo 

tukšumu, kas bija viņos, un bagātīgi piepildīja visas viņu gara ilgas ar savu pilnību un nozīmi. 

37 Sākās jauns laikmets, pavērās gaišāks ceļš, kas veda uz mūžību. 

38 Kādas skaistas pacēluma, mīlestības un maiguma jūtas pamodās tajos, kurus ticība apgaismojusi, 

lai saņemtu manu Vārdu! Kāda drosme un nelokāmība pavadīja tās sirdis, kas zināja, kā ciest un pārvarēt 

visu, ne mirkli nepadodoties! 

39 Tāpēc, ka Meistara asinis vēl bija svaigas? Nē, cilvēki: to asiņu garīgā būtība, kas bija Dievišķās 

Mīlestības materiālais iemiesojums, neizžūst un nekad neizsīkst; tā ir klātesoša šodien tāpat kā toreiz, 

dzīva un silta ar dzīvību. 

40 Tas ir tāpēc, ka šo cilvēku sirdīs bija arī mīlestība uz patiesību, kurai viņi veltīja savu dzīvi un par 

kuru viņi pat atdeva savas asinis, lai pierādītu, ka ir iemācījušies sava Skolotāja mācību. 

41 Šīs dāsni ziedotās asinis pārvarēja šķēršļus un ciešanas. 

42 Kāds kontrasts bija starp Mana Vārda mācekļu garīgumu un elkdievību, materiālismu, egoismu un 

neziņu, kas piemita fanātiķiem senajās tradīcijās vai pagāniem, kuri dzīvoja tikai tādēļ, lai izrādītu cieņu 

ķermeņa baudām! 
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43 Nekad Dieva likums nav bijis tik skaidrs, kā tas izskanēja no Jēzus lūpām. Tādēļ pasaule jutās 

satricināta līdz pašām dziļākajām saknēm, un daudzas tautas no savām sirdīm izdzēsa vecās tradīcijas un 

pievērsās Vārdam, kas Kristū kļuva cilvēkiem saprotams. 

44 Nekad pasaulē nav bijis cilvēka, kurš būtu atklājis lielākas mācības un paveicis lielākus darbus. 

45 Cik daudz noslēpumu tolaik atklāja cilvēks? Cik daudz gaismas pārņēma viņa dvēseli, sirdi un 

prātu! Tie Mācītāja vārdi, pilni maiguma, Viņa gudrās, dziļās un tajā pašā laikā skaidrās līdzības; tie 

salīdzinājumi, kuros Viņš izmantoja bērnu, puķes, lai padarītu Viņu saprotamu; tie spēcīgie darbi, kas bija 

iespējami tikai Dievam un kurus pasaule sauca par brīnumiem ─ tas viss bija kā jauna rīta rasa, kas 

padarītu auglīgus laukus, sausus kā tuksneši, kas bija cilvēku sirdīs. 

46 Līdz tam cilvēki vēl nebija atklājuši garīgo sajūtu, kas ir klātesoša visā Tā Kunga radītajā, pat 

vismazākajās būtnēs. Kad viņi paņēma bērnu rokās un ieskatījās dziļi acīs, un uzklausīja viņa nevainības 

un intuitīvo slāpju pēc zināšanām pilnos jautājumus, viņi sajuta dvēseles klātbūtni, būtnes klātbūtni, kas 

bija kas vairāk nekā bērns. 

47 Kad viņi pamanīja kādu smalku augu, kas auga paslēpts zem apauguma, viņi nekavējoties atklāja 

tajā tieksmi augt un spēt dāvāt savu skaistuma ziedu un tādējādi piepildīt tam Radītāja piešķirto likteni. 

48 Tādējādi šie cilvēki pamodās ar iespaidu, ka dzīvo pasaulē, kādu nekad iepriekš nebija redzējuši. 

Tas bija tāpēc, ka viņi bija "akli" un neredzēja ar savām acīm, jo viņi bija "kurli" un nedzirdēja ar savām 

ausīm. Bet Es nācu pie cilvēkiem, lai dotu viņiem redzi, dzirdi, balsi, kustīgumu, gribu, sapratni un 

jūtīgumu, lai viņu miesas cietumā ieslodzītā dvēsele atbrīvotos no tumšā cietuma un iemācītos lasīt un 

skaidrot Mūžīgās Dzīvības Grāmatu. 

49 Pajautājiet sev, Jaunie Mana Vārda klausītāji: vai pasaulē vēl ir tādi vienkārši un skaidri dievišķo 

atklāsmju skaidrotāji? "Nē," - jūs atbildat Man no sirds dziļumiem, jo jūs labi zināt, ka katrs solis, ko 

pasaule sper savā zinātnē, ir vēl viens solis, kas attālina to no garīguma. Jo tā vietā, lai meklētu jēgu vai 

garīgo būtību, kas piemīt visām būtnēm, viņus ir interesējis vielas un tīri materiālā spēka atklāšana. 

50 Atzīstiet, kāpēc Es esmu atgriezies cilvēcei, un ļaujiet Manam Vārdam iespiesties jūsu sirdīs. Jo 

šajā laikā cilvēces vidū īstenosies jauns atgriešanās brīnums - garīgā attīstība un augšupejoša attīstība. 

Mācieties no Manis, lai jūs būtu šā laika labie mācekļi. 

51 Šeit ir mana mācību grāmata, kuru es jums šobrīd novēlu. Tajā ir pieraksti, kas turpinās manu 

Darbu jūsu vidū. Kad jūs vairs nedzirdēsiet Mani šajā formā, jūs atkārtosiet Manas mācības, un tajās 

vienmēr atklāsiet jaunas atklāsmes. 

52 Lasot manas mācības, jūs saņemsiet manu gudrību, lieliskus vēstījumus un iedvesmu. Jūs 

atcerēsieties garīgās pasaules padomus ar tādu pašu smaržu, ar kādu tos saņēmāt. Šis laiks tiks veltīts 

studijām, interpretācijai, sagatavošanai, un tad, kad jūs par to vismazāk domāsiet, jūsu vidū parādīsies tie, 

kas daiļrunīgi atveidos manu mācību, kas saņemta caur iedvesmu. Bet cik lielai būs jābūt viņu 

sagatavotībai, lai ļaudis noticētu. Šodien jūs raugāties uz šiem balss nesējiem, kas runā ar jums sajūsmā, 

un, lai cik liela būtu dažu neticība, jūs domājat, ka ar šo raidītāju starpniecību ir iespējama Mana 

pasludināšana. Bet, kad cilvēki redzēs, ka mani mācekļi sludina dievišķās atklāsmes savā parastajā 

stāvoklī, viņi šaubīsies par tām. 

53 Jūsu pašu kopienā tie, kas šaubās, celsies, kad dzirdēs jūs runājam Manas iedvesmas vadīti, un 

jums būs jābūt ļoti sagatavotiem un dvēseles tīrībai, lai atrastu ticību. Tā Es turpināšu darīt Sevi zināmu 

neatkarīgi no tā, vai jūs dzird viens cilvēks vai pūlis, vai jūsu auditorija sastāv no izredzētiem cilvēkiem, 

no neizglītotiem vai tā sauktajiem izglītotajiem ─ gan dažu, gan visu priekšā Es darīšu Sevi zināmu caur 

jūsu intelektu. Ja jūs zināt, kā sagatavoties, es jums sniegšu pierādījumus, ko pieprasa tie, kas jūs uzklausa. 

Tā es turpināšu sēt savu Trīsvienības un Mārijas garīgo darbu, savu atklāsmi kā Svētais Gars cilvēku 

sirdīs. Tad jūs sapratīsiet, ka mana saikne ar jums netiks pārtraukta līdz ar 1950. gada beigām. Jo saites 

starp Dievu un Viņa bērniem ir mūžīgas. 

54 Trešajā Laikmetā ar Savu manifestāciju skaidrību Es sapratu to, kas cilvēkiem bija neiespējami: 

sazināties ar Mani ar cilvēciskās saprašanas spējas palīdzību. Saprotiet Mani, mācekļi, jo garu dialogā, kas 

jūs gaida, jūs mūžīgi jutīsiet Manu klātbūtni. Ja jūs zināsiet, kā sagatavoties, tad vairs nesakiet Man: 

"Kungs, kāpēc Tu neesi atnācis? Kāpēc Tu neredzi manas sāpes?" Tu vairs tā ar Mani nerunāsi. Patiesi, 

mācekļi, Es jums saku, ka ikviens, kas šādi runā ar Mani, sniegs taustāmu pierādījumu savai nezināšanai 

un nesagatavotībai. Es negribu, lai Mani mācekļi tiktu nošķirti no Manis, Es gribu, lai jūs savā garā Man 
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sakītu: "Skolotāj, Tu esi starp mums, mūsu gars Tevi jūt, Tava gudrība ir Manas iedvesmas avots." Tā ir 

patiesā atzīšanās, ko es vēlos no jums dzirdēt. 

55 Es negribu redzēt Tomāšu savā jaunajā apustulībā, Es gribu redzēt jūsos Jāņa uzticību, lai jūs visi 

vienmēr sajustu Mani savā dvēselē. Bet Es negribu, lai jūs justos kā Mani vergi, jo tad jūs varētu krist 

jaunā fanātismā. 

56 Savas misijas pildīšanas brīžos pilnībā garīgi nododieties Manai mācībai, bet savu zemes 

pienākumu pildīšanas brīžos ar visu centību veltiet sevi tiem. Es jums vēlreiz saku, ka jums nav jājūtas 

Man vergiem. Lai jums būtu patiess garīgums, kas nodod Manu Doktrīnu, lai jūs varētu atdot Dievam to, 

kas pieder Dievam, un "imperatoram" to, kas pieder "imperatoram". Šādā veidā jums būs miers un jūs 

būsiet laimīgi, pildot savu misiju bez apstājas. Jūs nesludināsiet, ka esat Mani liecinieki, bet ar saviem 

darbiem pierādīsiet, ka sējat Manu patiesību. 

57 Ja pēc 1950. gada Es jums vairs nedošu Savu Vārdu šādā formā, Es neatkāpjos no amata, jo Mans 

Visuma Gars nekad neatpūšas. Es esmu mūžīga darbība, vienmēr cīnoties par visu savu radību pilnību. Es 

esmu ceļabiedrs savu bērnu attīstībā, Es esmu viņu padomdevējs, un katra attīstības posma beigās Es esmu 

tas, kurš saņem augļus, ko sniedz viņu misijas izpilde Manā Likumā. 

58 Es esmu ideāls dārznieks un nenoplēšu augļus, kamēr tie ir zaļi. Es zināšu, kā pārvērst Sevi par 

vētru, lai satricinātu kokus un liktu tiem nokrist sliktajiem augļiem, bet labos mana mīlestība saglabās, un 

mūžīgi mans gars priecāsies par to attīstību un attīstību. 

59 Kāpiet augšup pa ceļu, kas ved uz kalna virsotni, un ar katru soli jūs labāk sapratīsiet manu mācību 

un arvien vairāk pilnveidosieties dievišķās vēsts interpretācijā. 

60 Kāda ir gara valoda? Tā ir mīlestība. Mīlestība ir visu garu universālā valoda. Vai jūs neredzat, ka 

runā arī cilvēciskā mīlestība? Bieži vien tam nav vajadzīgi vārdi, tas labāk runā ar darbiem, ar domām. Ja 

cilvēciskā mīlestība izpaužas šādā veidā, kāda būs tās valoda, kad jūs pilnveidosieties manos likumos? 

61 Stingri staigājiet, mācekļi, nekļūstiet gļēvi pārbaudījumu, nelaimju priekšā. Atcerieties, ka es esmu 

gājis šo ceļu pirms jums un atstāju to svētītu ar savām pēdām. Lūdzieties par cilvēci, tas ir jūsu uzdevums. 

Nāciet pie Manis, kas esmu neizsmeļams mierinājuma un balzama avots, un nesiet šo dāvanu saviem 

līdzcilvēkiem. 

62 Šobrīd es ieeju savu bērnu sirdīs un izkliedēju savas mīlestības sēklas. Bet kura sirds būs kā 

auglīga augsne, kas ļaus sēklai sadīgt? Šodien jūs vēl nezināt. Bet, ja jūs kļūsiet labi strādnieki, jūs 

zināsiet, kā sēt manu mācību slimajos, apsēstajos, apgrūtinātajos, ļaunos, tajos, kas alkst pēc mīlestības un 

miera. 

63 Visos tajos jūs glabāsiet neizmērojamo mana Vārda dārgumu, kas jūsu dvēselē kļūs arvien lielāks. 

64 Ja jūs visi esat Dievišķā Dārznieka strādnieki, ja jūs visi esat Mani mīlestības stādīšanas strādnieki, 

tad tas ir tāpēc, ka jums visiem ir jābauda Mana darba kulminācija. 

65 Jūs visi sēdēsiet pie mana galda, jo debesīs ir mielasts. Jūs visi būsiet gudrās jaunavas no manas 

līdzības. Tur nebūs neviena blēdīga dēla, jūs visi būsiet ieņēmuši manu valstību un dzirdēsiet visskaistāko 

un uzmundrinošāko koncertu. Jūsu dvēsele piedzīvos vislielāko laimi, jo tā beidzot sapratīs jūsu Tēva un 

Kunga lielo mīlestību. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 317 
Mans miers lai ir ar jums! 

1 Mīļotie mācekļi: Es redzu jūs sagatavotus, jūs esat garīgi sapulcējušies, lai saņemtu žēlastību 

dzirdēt un saprast manu Vārdu. Jūsu ceļā jums ir bijusi mana Klātbūtne ─ vai nu tā jums dāvāja brīnumu, 

vai sniedza jums manu aizsardzību, vai arī uzrunāja jūs caur jūsu sirdsapziņu. Es vēlos dzīvot jūsu sirdī, lai 

būtu jūsu vadītājs un skolotājs. 

2 "Es esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība," es jums saku vēlreiz. Mans Vārds ir maize, kas baro jūsu 

dvēseli, Mana Klātbūtne nes jums mieru, pēc kura jūs ilgojaties. Cik daudz pārbaudījumu jūs esat 

piedzīvojuši pasaulē! Jūs meklējāt mieru un mierinājumu zemes baudās, un, kad to neatradāt, atgriezāties 

pie Manis, lai sacītu: "Kungs, tikai pie Tevis mēs atrodam mieru un mierinājumu savai dvēselei." 

3 Izraēla: Mācieties meklēt Mani savās lūgšanās šajā ciešanu laikā. Kad pārbaudījumi ir vēl lielāki, 

meklējiet Mani kā spožu bāku vai kā glābšanas laivu. Uzticieties Man, jo Es jūs vedīšu uz drošu ostu. 

Ikviens, kas Mani meklē, Mani atradīs. Katra dvēsele, kas paceļas ticībā uz Mani, sasniedz pestīšanu. 

Tādēļ Es esmu jūs sūtījis pasaulē un teicis jums: "Vērojiet un lūdziet par cilvēci, jo tā nav dzirdējusi 

Manu Vārdu, un tikai Israēla tauta dzird Manu mācību, lai pamodinātu un sagatavotu. Un cilvēcei 

Skolotājs sacīs: Lūk, jūsu glābšanas uzticības persona, lūk, Israēla tauta, kas ir Mani mācekļi, kas dosies 

pie jums, lai sniegtu jums Manu Mācību, lai dotu jums Mūžīgās Dzīvības Maizi, kuru jūs negribējāt 

saņemt, kamēr Es to sniedzu ar cilvēku intelekta starpniecību, jo līdzekļi, kurus Es izvēlējos, lai jums sevi 

darītu zināmu šajā laikā, jums šķita nepilnīgi. 

4 Cik daudzi ir dzirdējuši Manu Vārdu, bet, nesapratuši to, viņi novirzījās no ceļa. Es viņus atkal 

aicināšu, došu viņiem pierādījumus par Savu patiesību, un viņiem būs jātic Man, jo dzīvības un garīguma 

sēkla, ko Es esmu sējis viņu sirdīs, uzplauks ticībā. Šī patiesība viņos atspīdēs, un viņi savu līdzcilvēku 

priekšā atzīs, ka Es esmu bijis kopā ar cilvēkiem un darījis Sevi zināmu caur cilvēka intelekta spējām. 

5 Kā cilvēki varētu spriest par Maniem darbiem un iedziļināties Manos visdziļākajos spriedumos? 

Bet Es esmu devis viņiem gribas brīvību, viņu pašu gribu, un, pamatojoties uz šīm dāvanām, Es tos esmu 

pakļāvis pārbaudījumiem. Tie, kas ir ticējuši, ir triumfējuši pārbaudījumā, ir stiprinājuši savu ticību, ir 

pacēlušies uz gara reģioniem, barojot sevi ar Manu atklāsmju nozīmi. 

6 Patiesi Es jums saku: Mana Gara tikšanās ar jūsu Garu notika aizsaulē. Es esmu jums pavēlējis 

meklēt Mani, kāpjot pa lūgšanu kāpnēm un saskaroties ar Mani ar šo sirsnību garīgajā, jo šajā laikā Es 

neesmu Sevi cilvēcinājis. Es tikai esmu izmantojis Savu radību prātus un sirdis, lai caur tām darītu Sevi 

zināmu. 

7 Es esmu jums devis šo pamācību grāmatu, lai arī tie, kas ir nākuši pēdējie, varētu iepazīt Manas 

atklāsmes. Esmu atkārtojis nodarbības, esmu redzējis, ka daudzi ir iedziļinājušies manā Darbā un vēlas 

zināt visu no tā sākuma. Tāpēc es jums atkārtoju savas mācības. Es esmu jums teicis, ka Eliass atklāja 

Trešo Laiku, pārraidot Roku Rojasu, lai jūs savā ceļā satiktu Dievišķo Skolotāju. 

8 Svētīgs tas, kas Mani klausās ar mīlestību, kas nāk pie Manis un atver savu sirdi, lai saņemtu Mana 

Vārda būtību, jo viņš iegūst gaismu. Pateicoties šai gudrībai, viņš sapratīs manu darbu, zinās, kā to 

praktizēt pēc 1950. gada, un varēs pamatoti saukt sevi par manu mācekli. 

9 Es vēlos jūs visus saukt par "Maniem mācekļiem". Taču atcerieties, ka labam māceklim ir jābūt 

uzticīgam mācībām un jāņem par piemēru savam Skolotājam. 

10 Jūs atceraties, ka jūsu garīgā cīņa šeit, uz zemes, ir liela, un jūsu dvēsele ļauj jums nojaust, ka tad, 

kad tā ieies dzīvē, kas to gaida ārpus šīs pasaules, tai jāturpina cīnīties, lai paceltos. 

Kad par to padomā, beidzot pārņem skumjas, domājot, ka, beidzoties cilvēka dzīvei, nav miera. Šīs 

skumjas nāk nevis no dvēseles, bet gan no "miesas", kas ir vāja un mazticīga, jo tās daba nav mūžīga, un 

mūžības priekšā tai ir jāizjūt izmisums. 

11 Mūžība dvēselei nozīmē lielāko svētību. Kad tā domā par svētlaimi, tā zina, ka tai nebūs gala, un, 

kad tā domā par atlīdzību, tā zina, ka tai būs pietiekami daudz laika, lai labotu savus pārkāpumus un 

pilnveidotu sevi. 

12 Garīgā atpūta, kā to saprot un iedomājas jūsu zemes daba, neeksistē. Atpūta, kas gaida dvēseli, ir 

aktivitāte, ir vairošanās, darot labu, ir katra mirkļa izmantošana. Tad dvēsele atpūšas, tā atbrīvojas no 
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pašpārmetumiem un ciešanām, tā atpūšas, darot labu, tā atpūšas, mīlot savu Radītāju un savus brāļus un 

māsas. 

13 Patiesi Es jums saku, ja Es atstātu jūsu dvēseli neaktīvu, lai tā varētu atpūsties tā, kā jūs 

iedomājaties atpūtu uz zemes, to pārņemtu izmisuma un baiļu tumsa; jo dvēseles dzīvība un gaisma, kā arī 

tās lielākā laime ir darbs, cīņa, nemitīga darbība. 

14 Dvēsele, kas no zemes atgriežas "garīgajā ielejā", nesot sev līdzi miesas nogurumu un meklējot 

aizsaulē atpūtas vietu, lai atpūstos, lai aizmirstos, lai izdzēstu dzīves cīņas pēdas, - tā jutīsies kā 

visnelaimīgākā būtne un neatradīs ne mieru, ne svētlaimi, līdz tā pamostas no letarģijas, apzinās savu 

kļūdu un ceļas uz garīgo dzīvi, kas ir, kā es jums tikko teicu, mīlestība, aktivitāte, nemitīga cīņa ceļā, kas 

ved uz pilnību. 

15 Savukārt šeit, uz zemes, jūsu dvēsele jūtas nomākta, jo uz zemes viss ir ierobežots un pārejošs. Šeit 

tai patiešām ir jāatpūšas no tik daudz grēka un tik daudz negodīguma, cik daudz ir cilvēka dzīvē. Bet tā 

nav vajadzība pēc atpūtas, jo tā uzvar miesu, bet gan riebums pret visu, kas ir slikts, riebums pret visu, kas 

ir negodīgs, nogurums atkal un atkal cīnīties un ciest amoralitātes dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kas nav 

pamatoti. 

16 Ja cilvēki šo dzīvi šeit būtu padarījuši par šķīstu eksistenci un sagatavojuši savu ķermeni par 

cienīgu mājokli dvēseles uzturēšanai, tad nebūtu zināms ne nogurums, ne riebums vai riebums, un tādēļ 

bezķermeniskā dvēsele nenonāktu garīgajā pasaulē ar vēlmi atpūsties caur atpūtu. Gluži otrādi - tā 

ieradīsies pilna spēka un ticības, lai turpinātu savu ikdienas darbu - cīņu, kuru tā nekad nespēja pārtraukt 

uz zemes un kuru neapturēja pat nāve. 

17 Es vēlos, lai cīņas beigās, kad visi mani bērni mūžīgi apvienosies Garīgajā Mājā, viņi dalītos manā 

bezgalīgajā laimē kā Radītājs, atzīstot to, ka katrs no jums ir piedalījies dievišķajā darbā konstruktīvā vai 

atjaunojošā veidā. 

18 Tikai kā garīgas būtnes jūs atklāsiet, ka nekas no visa, ko Es esmu radījis kopš pirmsākumiem, nav 

zudis, ka viss Manī ir augšāmcēlies, viss atdzimst un atjaunojas. 

19 Tāpēc, kad tik daudzas būtnes ilgu laiku būs pazudušas, kad daudzas dzīvības darbu vietā būs 

darījušas postošus darbus, tās atklās, ka viņu apmaldīšanās laiks bija tikai īslaicīgs un ka viņu darbi, lai cik 

slikti tie būtu bijuši, atradīs atlīdzību Mūžīgajā Dzīvē, un tās tiks pārveidotas par Mana nemitīgi radošā 

darba līdzstrādniecēm. 

20 Kas ir daži grēka un tumsas gadsimti, kādi cilvēcei bija uz zemes, ja salīdzina tos ar mūžību, ar 

evolūcijas un miera laiku bez gala? Jūs esat attālinājušies no Manis savas gribas brīvības dēļ, un, 

sirdsapziņas mudināti, jūs atgriezīsieties pie Manis. 

21 "Miesa" bija pārāk stūrgalvīga un nepakļāvīga, lai sekotu tās iekšējās gaismas norādījumiem, ko 

jūs saucat par sirdsapziņu, un tai bija daudz vieglāk sekot impulsiem, kas vilināja to uz savu instinktu un 

kaislību izlaidību. 

22 Ilgu laiku cilvēce ir gājusi pa šīs zemes dzīves ceļu grūtā cīņā starp sirdsapziņu, kas nekad nav 

klusējusi, un "miesu", kas no materiālisma vēlas izveidot savu kultu un likumu, un līdz pat šai dienai ne 

matērija, ne gars nav triumfējuši, jo cīņa turpinās. 

23 Jūs jautājat Man, kurš uzvarēs? Un es jums saku, ka līdz absolūtai sirdsapziņas uzvarai, kas notiks 

ar dvēseles "miesas" palīdzību, nebūs ilgi jāgaida. 

24 Vai jūs nesaprotat, ka pēc tik ilgas cīņas un tik ilgas cīņas miesai, kas ir cilvēciska un gaistoša, ir 

jāpakļaujas Garam, kas ir mana mūžīgā gaisma? 

25 Saprotiet, ka pēc tik ilgas cīņas cilvēks beidzot sasniegs tādu jūtīgumu un padevību, kāda viņam 

nekad agrāk nav bijusi attiecībā pret to balsi un garīgo dzīvi, kas vibrē un dzīvo viņa būtībā. 

26 Jūs visi virzāties uz šo punktu, paši to neapzinoties. Bet, kad jūs redzēsiet labestības un taisnīguma 

uzvaru uz zemes, jūs sapratīsiet, kāpēc notiek cīņa, kaujas un pārbaudījumi. 

27 Ar šo sagatavošanos Es vēlos jūs redzēt, lai jūs varētu sēt savu ceļu ar labiem piemēriem un 

tādējādi liecināt par visu, ko esat no Manis saņēmuši un dzirdējuši. 

28 Kad šī manifestācija būs beigusies, jūs uzskatīsiet, ka mana mācība ir pārdabiska, neaptverama, un 

jautāsiet sev: "Kā tas ir iespējams, ka Kungs ir runājis ar mums mūsu pašu valodā šajā cilvēces lielākās 

evolūcijas laikā?" 
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29 Klausieties, mācekļi: Jau pagājušajos laikos bija rakstīts, ka Es atnākšu un darīšu Sevi zināmu 

visiem Saviem bērniem, un tādējādi Es sagatavošu miera laiku starp cilvēkiem, ievedot viņus garīgajā 

praksē. Tagad šī pravietojuma piepildījums ir šeit, šodien Es jūs gatavoju, ieskaujot garīgajai pasaulei, 

kamēr citas dvēseles aizsaulē gaida Manus norādījumus un nākošajos laikos nāks dzīvot starp cilvēkiem. 

Viņu vidū ir tie, kas pārvaldīs tautas ─ tie, kas savu lielo tikumu dēļ liks cilvēkiem paklausīt Maniem 

baušļiem un ievirzīs tos labā ceļā. Viņi nāks jums pakaļ. 

30 Mans Darbs pieaug arvien vairāk un vairāk, līdz beidzot visas dvēseles apvienojas Mana Likuma 

piepildīšanā, un šīs zemes mājas kļūst par pilnības pasauli. Tie, kas tajā laikā tajā dzīvos, sajutīs manu 

mīlestību, kas darbojas visās radītajās lietās, un sagatavosies dzīvei labākā pasaulē. 

Šī zemes pasaule jūsu dvēselei būs tikai īslaicīga, tā dosies uz citiem reģioniem, citiem aizsaules 

plāniem, lai sasniegtu savu pilnību. 

Atcerieties, ka Es jums esmu sacījis: "Mana Tēva namā ir daudz mājokļu." Un šajā lielākas attīstības 

laikā, kad jūs labāk izprotat manu mācību, Es jums esmu teicis: "Tēva mājā ir bezgalīgi daudz mājokļu." 

Un, kad jūs labāk saprotat manu mācību, Es jums saku: "Tēva mājā ir bezgalīgi daudz mājokļu." Tāpēc 

nedomājiet, ka, aizbraucot no šīs pasaules, jūs jau esat sasnieguši vislielāko garīgo augstumu. Nē, mācekļi. 

Kad jūsu attīstības posms uz šīs planētas būs beidzies, Es jūs vedīšu uz citām mājām, un tā Es jūs mūžīgi 

vadīšu pa bezgalīgajām jūsu pilnības kāpnēm. Uzticieties Man, mīliet Mani, un jūs tiksiet glābti. 

31 Nestāviet uz vietas, cilvēki. Steidzieties, jo jūs zināt ceļu. Pildiet Manu likumu, dzīvojiet ar 

mīlestību un esiet žēlsirdīgi pret savu tuvāko. Tad visas dāvanas, ko Es jums esmu devis, būs kā gaismas, 

kas apgaismo cilvēku ceļu. 

32 Kāpēc jūs dažkārt šaubāties par sevi un par Mani, lai gan Es jums esmu teicis, ka esat daļa no 

Mana Gara? Kāpēc jūs šaubāties, ka jums piemīt Manas īpašības? Tā kā jūs esat nākuši uz šo pasauli, lai 

labotu savus pagātnes pārkāpumus, kāpēc jūs zaimojat, kad ceļā sastopaties ar pārbaudījumiem? 

33 Tā Es jūs, mācekļi, sagatavoju, tā Es iespiežu jūsu sirdīs savas mācības grāmatu. Kad jūs ilgojaties 

pēc mierinājuma savām ciešanām, meklējiet Manu Vārdu savā sirdī, un tas plūdīs no tās kā kristāldzidra 

ūdens avots. 

34 Es jūs mācu šajā 1950. gadā, kas ir pēdējais gads manā uzturēšanās laikā jūsu vidū. Es gribu, lai 

jūs sasniegtu to garīgumu, ko esmu no jums prasījis. Jūs esat sapratuši savu Tēvu un garīgi nožēlojat 

grēkus. Jūs esat Mani mīlējuši, un no dažiem ir nokritušas netīrās drēbes, kas sedza viņu dvēseles, un citus 

es redzu cenšamies šķīstīties. Neaizmirstiet, ka, lai sekotu Maniem norādījumiem, jums jāatbrīvojas no 

visa materiālisma. 

35 Es esmu ielicis savu gaismu jūsu sirdsapziņā, lai tās vadīti, jūs varētu novērst katru nepilnību un lai 

uzplauktu tikumi, kurus es atklāju jūsu dvēselē sava Vārda dēļ. Es esmu padarījis jūs uzņēmīgus pret 

mīlestību un arī pret sāpēm. Es jums esmu teicis: "Mīliet cits citu", lai jūs sajustu manu Vārdu visā tā 

tīrībā. Dalieties savā mierā ar saviem līdzcilvēkiem, palīdziet viņiem izdzert viņu ciešanu kausu. 

36 Atcerieties, ka es jums esmu sacījis: Manās acīs jūs visi esat Mani bērni. Ja Es ļauju jums attīstīties 

un jums tajā ir savas cīņas, tad tas ir tāpēc, ka Es dedzīgi vēlos, lai jūs sasniegtu savu pilnību. 

37 Ir pienācis laiks sākt jums uzticēto garīgo darbu. Redziet, cik neauglīgi ir lauki, jo mīlestības un 

žēlsirdības sēkla dzīvo apslēpta jūsu sirds dziļumos. 

38 Es esmu atnācis ar savām mācībām, lai iedrošinātu jūs labestībā. Es jūs vedu pa mīlestības ceļiem, 

lai jūs varētu doties pie saviem līdzcilvēkiem ar manu gaismas un mierinājuma vēsti. Ja mana sprediķa 

laiks jums ir bijis ilgs, tad tas ir tādēļ, lai jūs varētu apgūt manas mācības saturu un nekad neizkropļotu tās 

nozīmi. Jo jūs esat jaunais Izraēls - tauta, kas liecinās par manu patiesību. 

39 Ik uz soļa jūsu sirdsapziņas balss pamodina jūs un liek jums saprast, ka jums ir augsts liktenis 

cilvēces vidū un liela misija, kas jāizpilda. 

40 Vai tevī nav spēka, kas neļaus tev krist, un balss, kas neļaus tev snaust? Vai tad, kad jūs 

novirzāties no ceļa vai aizmirstat savu misiju, jūs nejūtat nemieru, kas neļauj jums atpūsties? Jo šis spēks, 

šī iekšējā gaisma, šī balss, kas runā uz jums iekšēji, ir jūsu sirdsapziņa, kurā neizdzēšami ierakstīts mans 

likums un jūsu uzdevumi. 

41 Ļaujiet sevi ar mīlestību vadīt šim iekšējam vadonim, un patiesi, es jums saku, ka visas garīgās 

raizes pazudīs, atstājot to vietā dziļu mieru un patiesu gandarījumu. 
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42 Ja jūs izmantosiet šos vērtīgos mirkļus, rīt jūs neizliesiet asaras par zaudēto laiku, jūs 

nesūdzēsieties par kļūdām un nekritīsiet. Atcerieties, ka tieši jūsu labajiem darbiem ir jāsniedz liecība par 

Mani. Vai arī jūs domājat, ka jūsu līdzcilvēki spēs atpazīt Manu patiesību pat caur nepilnīgiem darbiem? 

Neaizmirstiet, ka "koku pazīst pēc augļiem". 

43 Nebaidieties būt pārāk maz un pārāk nenozīmīgi. Kopā ar jums dosies neredzama Gaismas Būtņu 

armija, kas sagatavos jūsu ceļu, atverot durvis, lai jūs varētu tām iziet cauri, nojaucot šķēršļus un pārvarot 

grūtības. 

44 Pret tumsas pasauli jūs paļaujaties uz šo gaismas pasauli. Lai pārvarētu kara ietekmi, jūs 

paļaujaties uz miera eņģeli. Pret slimībām, sērgu un nāvi jums līdzi būs to neredzamo būtņu žēlastība, 

kuras ir gatavas izliet savu žēlastības un mierinājuma balzāmu cilvēcei. 

45 Nekad Mani mācekļi nav palikuši bez Manas aizsardzības, nekad tos nav pametušas tās būtnes, kas 

dzīvo gaismas un harmonijas reģionos. 

46 Kurš iedvesmoja Otrā Laika mācekļus, lai viņi atcerētos sava Skolotāja dievišķo vārdu un 

pierakstītu to kā mantojumu visām paaudzēm? Kas manus mācekļus veda pa nezināmiem ceļiem uz tālām 

pilsētām? Kas atbrīvoja Pēteri no cietuma, kamēr viņa cietumnieki gulēja, un kas stāvēja līdzās šiem 

manas patiesības apustuļiem visgrūtākajā stundā, kad viņi bija spiesti upurēties? Garīgās būtnes, jūsu brāļi 

un māsas, ko cilvēki ir saukuši par eņģeļiem. 

47 Ak, ja vien jūs zinātu, cik liela ir šī ietekme uz jūsu dzīvi! Jūs būtu labprātīgāki, pazemīgāki un 

paklausīgāki viņu aicinājumiem un norādījumiem. Bet jūs esat mazticīgi radījumi, jo vēlaties pieskarties 

garīgajai dzīvei un redzēt to ar savām fiziskajām maņām. Un, tā kā jūs to neesat sasnieguši, jūs jūtaties 

maldināti savā ticībā. 

48 Patiesi Es jums saku, ja jūsu ticība būtu stipra, jums nebūtu vēlēšanās sajust garīgā klātbūtni ar 

miesas maņām, jo tad dvēsele ar savu smalko jūtīgumu uztvertu to pasauli, kas nemitīgi pulsē ap jums. 

49 Jā, cilvēce, ja jūs jūtaties attālināti no garīgās pasaules, tomēr šīs būtnes nevar justies attālinātas no 

cilvēkiem, jo tām nav ne attālumu, ne robežu, ne šķēršļu. Viņi dzīvo garīgajā, un tāpēc tie nevar būt 

attālināti no cilvēka dzīves, kura augstākais mērķis ir dvēseles augšupejoša attīstība un pilnveidošanās. 

50 Jūs visi esat brāļi un māsas, visām dvēselēm piemīt vienādas īpašības, pat jūsu ķermeņi ir radīti 

vienādi. Kāpēc tad jūs esat sadalījušies sociālajās klasēs un tautās, cilvēce? Es tevi mīlu kā vienīgo bērnu, 

un tāpat es tev piedodu. Bet esi šīs žēlastības cienīgs, sasniedz savu izpirkšanu. Pienāks laiks, kad, 

pārdomājot Manu mācību, jūs, Manas mīlestības iedvesmoti, mīlēsiet cits citu un nenosodīsiet savus 

trūkumus. 

51 Ar mīlestību konsultējiet un labojiet savā ceļā, bet nejūtieties pārāki par saviem līdzcilvēkiem. 

Tikai mīliet un dzīvojiet taisnīgi, kā Es jums esmu pavēlējis. 

52 Sagatavojieties, jo rīt jūs būsiet cilvēces vadītāji un skolotāji. Tajā laikā, par kuru Es jums runāju, 

jūs ar mīlestību nododiet Manas norādes, kā Es jums esmu devis. Tu netiesā savus līdzcilvēkus bargi ─ 

domājot, ka tādējādi tu izpatiksi savam Kungam. Patiesi Es jums saku: pat ja jūs mācīsiet cilvēkus Manā 

vārdā, jūs nebūsiet brīvi no grēka. Vērojiet un lūdzieties. Bet, kad Es redzēšu, ka jūs bez mīlestības sodāt 

savu līdzcilvēku pārkāpumus, Es uzrunāšu jūs caur sirdsapziņu un sacīšu jums, kā Otrajā Laikā: "Kas ir 

brīvs no grēka, lai pirmais met akmeni." 

53 Mana mācība ir domāta visiem laikiem. Šobrīd Es jums atkārtoju iepriekšējo gadsimtu mācības, lai 

jūs varētu Mani labāk saprast. Kā jūs Mani dzirdat, tā darīja arī otrās ēras mācekļi. Kā jūs sperat pirmos 

soļus Manā mācībā, tā arī viņi to darīja. Tāpat kā jūs cīnāties, lai pārvarētu savas nepilnības, arī viņi cīnījās 

un beidzot uzvarēja. 

54 Tāpat kā jūs šaubāties par dāvanām, ko Es jums esmu devis, tāpat arī to mācekļu vidū bija tādi, 

kas, domādami, ka Skolotājs viņus neievēro, slepeni pārbaudīja Viņa vārdu. Ja viņi ņēma manus piemērus 

par paraugu, tad viņu sagatavošanās augļi atklājās viņu darbos. Ja viņi neskatījās un nelūdza, caur viņiem 

nekāds brīnums nenotika, un viņi atgriezās pie Manis ar šaubām sirdī. Bet, kad viņi atkal dzirdēja Mana 

Vārda patiesību, viņi nožēloja savus pārkāpumus un ar asarām apsolīja vairs nešaubīties par Mani. 

55 Tāpat Es redzu jūs šajā laikā, mācekļi: dažiem no jums kā neredzami ieroči ir ticība un labie darbi, 

un jūs redzat Manu Vārdu atklātu savas misijas izpildē. Bet citi no Maniem bērniem ir apgalvojuši, ka, 

neievērojot Manu likumu, Es viņiem cilvēku acu priekšā piešķiršu brīnumu, kas ļaus viņus atpazīt kā 

Manus vēstnešus, un, kad viņi to nesaņēma, viņi apšaubīja Mani un noliedza Mani. 
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56 Es viņiem piedodu, jo, pat ja viņi šodien šaubās, rīt viņi ticēs ─ ja viņi šodien nepieņem manu 

mācību, rīt viņi atdos savu dzīvību, lai atzītu un apliecinātu šīs atklāsmes patiesumu. 

57 Es svētīju tos, kas dzīvo Manā Likumā, un tos, kas to noraida, jo caur pēdējiem, kad viņi būs 

sapratuši Manas mācības nozīmi, Es cilvēcei došu lielus pierādījumus. Jo viņi būs uzticams līdzeklis, lai 

mans Dievišķais Gars varētu izliet savu spēku, patiesumu un mīlestību uz saviem līdzcilvēkiem. 

58 Tā Es priecājos par jums, mācekļi, tā Tēvs jūs iedrošina pārbaudījumu laikam, caur kuru jums 

jāiet. 

59 Palieciet uzmanīgi pret sirdsapziņas balsi, un patiesi Es jums saku: jūs turpināsiet saņemt Manas 

pamācības. Lai gan 1950. gadā šī balss nesēja izpausme beidzas ─ ieklausieties sirdsapziņā, tad jūsu 

sadraudzība ar Dievu būs mūžīga, un nebūs nekā un neviena, kas varētu šķirt mācekļus no viņu Skolotāja. 

60 Uzticieties manam vārdam. Patiesi es jums saku: visi pravietojumi piepildīsies praviešiem par 

prieku un Israēla tautai par prieku. 

61 Vērojiet un lūdzieties, jo laiki mainīsies. Apvienojieties ar Manu mīlestības likumu, un ceļā jūs 

neapturēs neviens pārbaudījums. Dzīvojiet saskaņā ar piemēriem, ko Es jums devu Jēzū, un jūs noteikti 

izturēsiet. Neviens nespēs apklusināt manu vārdu jūsu lūpās. Patiesi Es jums saku: pat estrāde neļaus jums 

aizmirst Manu likumu. Jo upurētā Jēra piemiņa padarīs jūs stiprus, un jūs upurēsiet sevi manai Dievišķībai. 

62 Cik daudzi no jums atstās vismīļākos cilvēkus, lai dotos uz tiem, kam ar jūsu starpniecību jādzird 

mans Vārds. Cik daudzi no jums manas mācības mīlestības dēļ atteiksies no savām materiālajām lietām un 

dzīvos vislielākajā nabadzībā. Bet, ja jūsu miesai šajā pasaulē trūktu zemes labumu, Es mūžībā rotāšu jūsu 

dvēseli ar Savu mīlestību. 

Bet neuztraucieties, mīļie bērni! Es nelūdzu nevienam no jums upurēt savu dzīvību. Es jums esmu 

teicis tikai savā Vārdā: visu, ko jūs dosiet manā darbā, jūs saņemsiet atpakaļ simtkārtīgi. Sējiet savu ceļu ar 

labiem darbiem, un jūs gūsiet to augļus pēcnāves dzīvē. 

63 Tā es jūs sagatavoju šim rītam, kad kristīgā pasaule piemin Jēzus ciešanas. Arī jūs, mācekļi, 

piedzīvojat pastāvīgi klātesošo Mesijas upurējošo nāvi un barojaties ar dievišķā Pestītāja piemēriem. 

64 Izraēlas tauta: esiet cilvēces gaisma, atgādiniet viņai Manu apsolījumu atgriezties, ko Es devu caur 

Jēzu, un sakiet viņai, ka Es esmu turējis Savu vārdu. 

65 Cilvēki ir aizmirsuši šos pravietojumus, bet Es viņiem tos atgādinu caur saviem jaunajiem 

apustuļiem. 

66 Mācekļi: Mana Vārda izpausmē ir klātesoša Mana Tēvišķā mīlestība un miers. Pieņemiet to sevī ─ 

jūs, kas joprojām dzīvojat asaru ielejā. 

67 Izdzeriet savu ciešanu kausu ar pacietību. Jo pēc šī rūgtuma jūs mūžīgi baudīsiet manas mīlestības 

maizi un vīnu. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 318 
1 Svētīgi jūs, kas nākat pie manis, vēlēdamies manu mācību. Svētīgi jūs, kas zināt, kā manā Vārdā 

atklāt mūžīgās dzīvības dārgumu. Bet kas ir tie, kas stiprina sevi ar manām mācībām, lai viņi varētu palikt 

kā vēstneši cilvēces vidū, kad mans vārds caur šiem mutvārdu nesējiem būs beidzies? Jūs esat tie, kas 

attīrās no vecajiem traipiem, kas radušies manu likumu pārkāpumu dēļ, kas iztukšo ciešanu kausu, kas nāk 

no lielām bēdām un attīra savu dvēseli manu mācību kristālajos ūdeņos. 

2 Ja jūs šodien ieradīsieties uz šo mītiņu, jūs jutīsieties Manas klātbūtnes necienīgi. Bet Es redzu, ka 

jūs atjaunojaties, un šī šķīstīšanās dara jūs Manis cienīgus. Sajūtiet manu glāstu, sajūtiet manu mīlestību, 

tas ir balzāms, kas dziedē jūsu ciešanas. 

3 Jūs pieminat ─ pēdējo reizi šajā formā ─ manu kaislību Otrajā laikmetā. Jūs nenākat, lai sekotu 

tradīcijai. Jo Svētā Gara mācekļiem nav jābūt tradicionālistiem, viņiem ir jāpaklausa manam likumam. Jūs 

nācāt tikai, lai pieminētu tos dievišķos notikumus, perfektos mācības piemērus, ko Es jums atstāju caur 

Jēzu un kas jūs mūžīgi mācīs iegūt savu pestīšanu. 

4 Šodien es redzu, ka jūsu dvēsele satrūkst, atceroties šos mācību piemērus, un es jums saku: Ak, 

mīļie bērni, neatmetiet šīs mācības no jums, jo tās ir jūsu mantojums! 

5 Jūs pateicaties Man par iedrošinājumu, ko saņemat no Mana Vārda. Bet starp jums ir tādi, kas Man 

uzdod šādu jautājumu: "Tēvs, kāpēc Tu nepadari brīnumu manā dzīvē, ko es jau sen gaidu?" Bet ir tādi, 

kas Man jautā: "Tēvs, kāpēc Tu nepadari brīnumu manā dzīvē, ko es jau sen gaidu?" 

Bet Skolotājs jums saka: Šajā laikā es esmu apsējis jūsu dzīves ar brīnumiem. No mana gara uz jūsu 

garu ir nākušas pastāvīgas svētības un žēlastības dāvanas. Ar garīgās pasaules starpniecību Es esmu 

izplatījis Savu mīlestību jūsu vidū. Pateicoties jūsu ticībai un labajiem darbiem, jūs esat redzējuši, ka šie 

brīnumi ir notikuši. Es jums jautāju: Vai jums ir nepieciešams ikdienas brīnums, lai ticētu Man? 

6 Jūsu attīstības sākumā Es jūs apveltīju ar fiziski redzamām, taustāmām žēlastības dāvanām un 

labumiem. Bet, kad jūsu zināšanas un ticība jūsu dvēselē iedegās kā gaisma, Es pārtraucu sniegt jums šos 

materiālos pierādījumus. Šodien jums kā mācekļiem jūsu ticībai ir jāsakrīt ar Manu gribu, lai pārvarētu 

visus šķēršļus un nelaimes. 

Jūs Man jautājat: "Mācītāj, kas ir ticība? Un Skolotājs jums atbild: Ticība ir garīgs skatiens, kas redz 

tālāk par sirdi un prātu. Ticība ir skatiens, kas redz un atklāj patiesību. Tāpēc jūsu ticība saskata 

izpausmes, kuras jūs bieži vien nespējat aptvert, un caur tām jūs stiprina ticībā. 

7 Šī ir nozīmīga rīta veltīšana, mīļotā tauta, jo Es jūsu vidū ceļu "Jauno Jeruzalemi". Jūs esat pirmie 

akmeņi balti mirdzošajā pilsētā, par kuru Es esmu pasludinājis caur praviešiem. Šai garīgajai pilsētai nebūs 

pamatu šajā pasaulē. Jo, ja jūs domājat, ka Jaunā Jeruzaleme ir jūsu zemes tēvzeme, tad jūs ļoti maldāties: 

Jauno Jeruzalemi Es tagad ceļu jūsu dvēselē, un šī pilsēta ─ baltāka par žilbinošu sniega baltumu ─ 

izplatīsies uz visiem cilvēkiem, kad pienāks visas cilvēces izpirkšana. 

8 Šodien, kad Es nāku pie jums, lai sāktu celt Lielo pilsētu, Es redzu, ka Manas tautas vidū trūkst 

harmonijas, garīguma, un Mans Dievišķais Gars cieš, jo jūs vēl nezināt, kā būt pilnībā ar Mani. ─ 

Neskatoties uz pilnīgajām mācībām, ko Es laika gaitā esmu jums devis, jūs spītīgi turaties pie zemākajām 

kaislībām, pie šķelšanās un elkdievības. 

9 Patiesi Es jums saku: ja jūs vēlaties būt lieli, nemeklējiet diženumu pasaules tukšumos, jo tie ir 

pārejoši. Meklējiet to garīgajā, kas ir mūžīgs. 

10 Lai sasniegtu šo pacēlumu, ir nepieciešamas pastāvīgas pūles, nelokāma griba un beznosacījumu 

ticība. Tikai tā jūs varēsiet sasniegt dvēseles slavināšanu. 

11 Šis ceļš ir piemērots nopelnu iegūšanai, jo tas ir pilns pārbaudījumu. Tur jūs varēsiet iemācīties 

atteikties no savas augstprātības, pacietīgi pieņemt sāpes, atteikties no iedomības un kaislībām. No otras 

puses, uz ceļa ir daudz trūcīgu cilvēku, kuriem jūs varat palīdzēt, lai arī viņi varētu sasniegt savu mērķi. 

12 Katrs cilvēks ─ neatkarīgi no tā, vai viņa dzīvē ir garīgums vai nav ─ nes savu krustu. Mans Vārds 

māca to panest ar mīlestību, padarīt to vieglu un pat nepieciešamu, lai spētu dzīvot. Kas mīl savu krustu, 

tas mīl savu likteni, jo viņš zina, ka es esmu tas, kas to iezīmēja. Tas mīl manu gribu, un tas, kas pilda 

manu gribu, ir līdzdalīgs manā mierā, manā gaismā un manā spēkā. 

13 Tas, kurš izvairās no sava uzdevuma nastas, kurš pamet pareizo ceļu vai neņem vērā saistības, ko 

viņa dvēsele ir uzņēmusies pret Mani, lai tā vietā uzņemtos pienākumus pēc savas gaumes vai gribas, 
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nespēs gūt patiesu mieru savā sirdī, jo viņa dvēsele nekad nebūs apmierināta un mierīga. Tie ir tie, kas 

vienmēr meklē baudas, lai aizmirst savas mokas un nemieru, maldinot sevi ar viltus baudām un pārejošu 

apmierinājumu. 

14 Es ļauju viņiem iet savu ceļu, jo zinu, ka, pat ja šodien viņi no Manis distancējas, aizmirst Mani un 

pat noliedz Mani, drīz vien viņi sapratīs, cik nenozīmīgas ir bagātības, tituli, prieki un goda zīmes, kad 

realitāte viņus pamodinās no sapņa par zemes varenību, kad cilvēkam būs jāsastopas ar garīgo patiesību, 

mūžību, dievišķo taisnīgumu, no kura neviens nevar izvairīties. 

15 Neviens to neapzinās, jo jums visiem piemīt gars, kas ar intuīcijas dāvanu atklāj jums jūsu dzīves 

realitāti - ceļu, kas jums ir nolikts, un visu, kas jums uz tā jāīsteno. Bet jūs izmisīgi vēlaties atbrīvoties no 

garīgiem solījumiem, lai justos brīvi un kā savas dzīves saimnieki. 

16 Vai lielākā daļa cilvēku nevēlas pildīt savus reliģiskos pienākumus? Es jums saku, ka jūs esat 

radījuši reliģijas, lai mēģinātu izvairīties no Maniem likumiem un liktu sev domāt, ka jūs tos pildāt. 

17 Šai cilvēcei Es varētu piemērot tos pašus vārdus, ko toreiz teicu jūdu tautai, kad liku viņiem 

saprast, ka, sekojot vecām un jau nederīgām tradīcijām, viņi ir aizmirsuši Bauslību. 

18 Kristietības simbols - krusts - ir visur. Visur Es atrodu akmens baznīcas, lielākā daļa cilvēku izrunā 

Manu Vārdu, cilvēki katru dienu nolasa Man cieņu un veic Man veltītus rituālus. Tomēr Es neatrodu 

cilvēku sirdīs mīlestības izpausmes, kas ir Manas Mācības būtība, sākums un galīgais mērķis. Taču jūs visi 

ticat, ka esat Bauslībā un Patiesībā. Tāpēc jūs sūdzaties, kad es jums atklāju pretējo, un, kad kāds jums 

parāda jūsu kļūdas, jūs ļaujat dusmām jūs pārņemt. 

19 Patiesi Es jums saku, kristieši, ja Es būtu nācis pasaulē kā cilvēks šajā laikā, tad jūs no visiem 

cilvēkiem būtu tie, kas Mani vilktu pie jaunās Golgātas krusta, ja dzirdētu patiesību no Manām lūpām. Bet 

es vairs neieradīšos jūsu pasaulē kā cilvēks. Es esmu atnācis garā, jūs neredzēsiet Mani ar savām ķermeņa 

acīm, bet jums Mani jādzird. Jūs vēlaties tikties ar Mani, lai Mani iznīcinātu. Bet, tiklīdz jūs satiksiet 

Mani, jūs Mani pielūgsiet. Jo ikviens, kas ar Mani runā garīgi, sniegs pierādījumu, ka viņa sirdī ir radusies 

ticība un viņa prāts ir apgaismots. 

20 Šodien Es joprojām atklāju starp Saviem jaunajiem mācekļiem Pētera vājumu, Tomasa šaubas, 

Jūdas ambīcijas, un tādēļ ir nepieciešams, lai Es turpinātu mācīt jūs kā Skolotājs. 

21 Šajā pēdējā piemiņas dienā, ko es šodien, 1950. gadā, kopā ar jums svinu, atcerieties dienu, kad 

Jēzus savu mācekļu pavadībā triumfāli iegāja pirmajā Jeruzalemē, lai pie krusta pabeigtu savu dievišķo 

misiju. 

22 Izbaudiet šos mirkļus garīgi ar patiesu uzticību ─ nevis kā vienkāršu piemiņas pasākumu. Nē ─ 

jūtiet, ka Es jums dodu Savas pēdējās mācības caur Trešā Laika balss nesējiem. Šie vārdi būs mūžīgās 

dzīvības maize tavai dvēselei visā tās klejojumu laikā. Šīs mācības būs jūsu aizsardzība un jūsu personāls. 

Jums tās ir jāpadara par savējām, ar manas mīlestības uguni tās ir jāiezīmē savā sirdsapziņā, lai vēlāk jūs 

tās, tāpat kā es jums tās esmu devis, varētu iezīmēt savu līdzcilvēku sirdīs. 

23 Liela daļa cilvēces svin šo tradīciju, un mans Gars liek sajust savu mīlestību visiem saviem 

bērniem. 

24 Tā ir sagatavošanās, ko es dodu dvēselēm. Tiklīdz visos cilvēkos notiks garīgā un cilvēciskā 

atjaunošanās, garīgā atjaunotne nesīs augļus - brālību un mīlestību starp tautām. Tad no šīs planētas 

izstarosies spoža garīgās harmonijas gaisma, kas būs redzama visās pasaulēs. Tā būs žilbinoši balta pilsēta, 

ko apustulis Jānis redzēja savā sajūsmā. 

Tā vairs nebūs pilsēta, kas nogalina Dievu, kas paaugstina savu Skolotāju pie krusta, lai redzētu, kā 

Viņš asiņo un mirst. Tā būs atjaunota pilsēta, kas gaida sava Kunga, Tēva, atnākšanu, kurš nolaidīsies no 

sava moku krusta, lai mūžīgi dzīvotu savu bērnu sirdīs. 

25 Kad Skolotājs raudāja bijušajā Jeruzalemē, tas nebija šīs rases dēļ, bet gan to cilvēku akluma dēļ, 

kuri, lai gan bija tik tuvu Tēvam, Viņu neatpazina. 

Skolotājs izpleta savas tēvišķās rokas, lai apskautu savus bērnus. Bet bērnu sirdis bija slēgtas, Viņa 

tumsas apžilbinātas, un tāpēc Tēvs nevarēja sajust Savu glāstu. Tā vietā Viņš saņēma neticību, izsmieklu, 

nicinājumu un nāvi. Tomēr, tā kā tā nebija zemes pilsēta, kuras dēļ Jēzus raudāja, Viņš pieļāva tās 

iznīcināšanu, lai parādītu cilvēcei, ka tas, ko Tēvs meklēja un vienmēr meklēs, ir grēka tumšajos mežos 

pazudušās garīgās avis. 
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26 Tā kā Otrajā Laikā Es jums teicu: "Mana Valstība nav no šīs pasaules", kāpēc jūs domājat, ka 

Mana parādīšanās Svētā Gara veidā atkal notiks ierobežotā Jēzus formā? Atcerieties, ka Es sacīju 

Samarietes sievai: "Nāk stunda, kad īstie pielūdzēji pielūgs Tēvu garā un patiesībā." 

27 Es esmu atnācis pie jums garā, izpildījis jums doto solījumu. Taču nekļūstiet fanātiski noskaņoti 

pret savu tautu, jo šajā laikā tā ir bijusi tikai jūsu patvērums, tāpat kā jebkura cita tauta uz zemes. Bet jūs, 

kam šajā laikā ir lemts dzirdēt manu Vārdu, esat patiesi izredzētie, lai sāktu celt Jauno Jeruzalemi savu 

dvēseļu savienībā. 

28 Šodien jūs vēl esat tālu no tā, lai ieraudzītu miera valstību savā pasaulē. Atbrīvojieties no visa 

egoisma, un, lai gan jums nav miera pašreizējā cilvēka dzīvē, nepārstājiet pēc tā tiekties. 

Es esmu mācījis jums aizmirst sevi un domāt par citiem. Kāpēc jums vienmēr jātiecas pēc savas 

labklājības un jāļauj Man būt vienīgajam, kas rūpējas par visu cilvēci? Daudziem no jums trūkst jūsu 

vārdu, lūgšanu un mīlestības. Viņiem trūkst bagātību priekšrocības, ka šīs atklāsmes dod, kas jums ir 

izšķērdēta. Strādājiet šajos laukos, dariet tos auglīgus ar savu mīlestību. Ja jūs atstāsiet darbu nepabeigtu, 

kad Es jūs aicināšu aizsaulē, neuztraucieties, jo fiziskā nāve neapturēs jūsu misijas izpildi. 

29 Es esmu Dzīvība, Es esmu mūžīgs, un Es esmu licis jums dzīvot kopā ar Mani, lai jūs nekad 

nepamestu iesākto darbu. Uzticieties Man, un patiesi Es jums saku: neviena sēkla netiks pazaudēta, un 

jūsu raža būs pilnīga. 

30 Domājiet par nākamajām paaudzēm, kas nāks pēc jums, un sējiet tām mīlestības sēklas, atstājot 

atpazīstamas jūsu tikumības pēdas. Vai jūs zināt, vai es neļausim jums atgriezties šajās paaudzēs? Esi 

tikumīgs baudās un ciešanās, mierā un cīņā. 

31 Paklausiet Manam taisnīguma un mīlestības likumam, nav nekā "neiespējama", kas neļautu jums 

izpildīt Manus augstākos baušļus. Es neprasu no jums perfektus darbus, jo es joprojām redzu, ka jūs 

cīnāties par savu dzīvību vētrainajā dzīves okeānā. Tu tur cīnies, turēdamies pie savas sirdsapziņas 

glābšanas laivas, lai neietu bojā postījumu jūrā. 

32 Lielās dvēseles kataklizmas un materiālisma mācību izraisītie aptumsumi sagatavos cilvēcei 

ciešanu un lielo notikumu kausu. 

33 Tomēr jūsu planēta nav ne mīlestības, ne tikumības, ne miera vieta. Es sūtu jūsu pasaulei tīras 

dvēseles, bet jūs atgriežat tās pie Manis netīras, jo cilvēku dzīves ir caurstrāvotas ar grēku un izvirtību. 

34 Es redzu tikumus kā mazus, izolētus lukturīšus starp dvēselēm, ko plosa egoisma, atriebības un 

naida vētras. Tas ir auglis, ko cilvēce Man piedāvā. 

35 Ilgu laiku, pirms jūsu dvēsele atrada mieru un harmoniju šajā pasaulē, jūsu matērija baudīja šo 

svētlaimi. 

36 Lai cilvēks apdzīvotu šo planētu, Es satricināju un sagatavoju šo zemi ar Savu perfektu gudrību un 

dabas spēku palīdzību. Bet pirms tajā apmetās cilvēks, tajā dzīvoja pirmatnējie zvēri. 

37 Kad šī pasaule tika pārveidota par mājām, kas pilnas ar baudām, brīnumiem un skaistumu, Es to 

piedāvāju Savam tik ļoti mīlētajam bērnam - cilvēkam. Tā Es jums ļauju apdzīvot zemi, lai jūs dzīvotu uz 

tās, jo mīlēt un saprast dzīvi nozīmē arī mīlēt un saprast Mani. Tiklīdz jūs patiesi iemantosiet mīlestību un 

izpratni par visu, kas jūs ieskauj, tad jūs Mani būsiet atpazinuši un būsiet atpirkuši sevi patiesā atziņā, jo 

Es esmu visās radītās lietās. 

38 Tie, kas pēta dabu bez mīlestības, vadoties tikai pēc cilvēciskās zinātnes zināšanām, noliedz Mani, 

un tas ir tāpēc, ka viņi nav zinājuši, kā redzēt, jo viņi nav īsti sapratuši, vēl jo mazāk - jutuši un mīlējuši. 

No otras puses, cik daudz ir pazemīgo, nicināmo, to, kurus pazemo to, kuri sevi uzskata par 

zinātniekiem cilvēces vidū, lepnums un nezināšana, kuri ir ticējuši, nezinādami, jo viņu ticības skatiens ir 

tieši redzējis patiesību, un viņi ir sapratuši, ka šī planēta ir bijusi cilvēkam jau kopš pašiem pirmsākumiem 

─ žēlastības, harmonijas un svētību paradīze. 

39 Jūs brīnījāties, kad sapratāt katras būtnes pilnību, to, kā katra Manis radītā būtne ieņem savu vietu 

savā ceļā, viss ir pakļauts pavēlei, viss pakļaujas Maniem likumiem. Jums nav jāšaubās par savas dabas 

izcelsmi, jo jūs jau uzticaties tās likumu pareizībai un uzticamībai. Jūs esat atklājuši daudzas dzīves 

mācības un uzticaties tās dabas likumu ievērošanai, kas jūs nav maldinājuši. 

40 No zemes tu esi saņēmis tās labumus. Tā jums ir kā svētība, kas vienmēr ir devusi jums barību, kā 

paradīze, kas pilna ar baudām, un jūsu zemes dzīves beigās tā ir atvērusi savas dzemdes, lai ar mīlestību 
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jūs uzņemtu. Taču, lai gan savas eksistences sākumā šajā pasaulē jūs atradāt skaistumu cilvēku dzīvē, jūsu 

dvēsele, lai gan atrodas Trešajā laikmetā, joprojām cīnās, lai sasniegtu mieru. 

Tāpat kā Es sākumā satricināju šo planētu ar dabas spēku palīdzību, lai piedāvātu jums to kā paradīzi, 

kas pilna svētību, tā arī šajā laikā Mani dabas spēki atkal satricinās jūs. Tas būs mans perfektais 

taisnīgums, kas palīdzēs dvēselēm sasniegt brīvību. 

Tādā pašā veidā Es parādīšu Sevi reliģisko kopienu, sektu un institūciju vidū un likvidēšu to naidīgumu 

un atriebības jūtas, kas šķeļ cilvēkus garīgās vienotības trūkuma dēļ. 

41 Šie notikumi gaida cilvēci. Vērojiet un lūdzieties, mācekļi, jo daudzi no jums būs liecinieki šiem 

pārbaudījumiem. Jūs redzēsiet, ka materiālisma doktrīnas kļūst ļoti aktīvas, jo tās pārņem cilvēkus un liek 

tiem kliegt no ciešanām. 

42 Es negribu jūs biedēt ar šo modināšanas aicinājumu, bet gan brīdināt jūs, kas dzīvojat šajā 

pārbaudījumu laikā uz zemes. Tam visam ir jānotiek, lai visas dvēseles varētu sasniegt pestīšanu. 

43 Tas būs mans Dievišķais Gars, kas izdzēsīs cilvēku augstprātību. Tā būs mana gudrība, kas atklās 

patiesību jums, kas esat klīduši tumsā. Tā būs Svētā Gara gaisma, kas apgaismos cilvēku dvēseli viņu 

zinātnēs un vedīs viņus uz piedošanas, mīlestības un taisnīguma ceļa. 

44 Kad būsiet izgājuši cauri šiem Manas mīlestības pārbaudījumiem, notiks cilvēces garīgā un fiziskā 

atjaunošanās. Tad, ejot pa tikumības un garīguma ceļu, cilvēki būs pārsteigti, kad sapratīs, ka šī dzīve ir 

tāda pati, kādu Es viņiem piedāvāju no paša sākuma, ka nekas tajā nav mainījies. Viņi uzzinās, ka planēta, 

kuru esmu viņiem uzticējis kā pagaidu mājvietu, turpina dāsni dāvāt svētības ─ ka Māte Zeme, žēlsirdīgā 

dzīvības Autore, turpina piedāvāt viņiem savas krūtis, lai pabarotu viņus ar savu mīlestību. Jo tas ir 

uzdevums, ko Tēvs viņai ir uzticējis. 

Tāda pati būs arī saule, kas vienmēr sūtīs savu uzmundrinošo siltumu kā Kunga klātbūtnes simbolu. 

Tas būs tajā laikā, mīļotā tauta, kad cilvēki sapratīs, ka viņu ļaunie darbi ir padarījuši viņu eksistenci rūgtu. 

Tāpēc viņi kļūs par maniem labajiem strādniekiem un harmoniskā veidā sagatavosies, lai mūžībā 

apdzīvotu pilnīgākas mājas. 

45 Tā Es jūs, mācekļi, sagatavoju laikiem, kas jūs gaida, kad nebūs ne izsalkušo ar sātīgajiem, ne 

nezinošo ar izglītotajiem, ne vareno ar bezspēcīgajiem. Jūs visi būsiet Kunga mielastā un baudīsiet Viņa 

mīlestības mūžīgo koncertu. 

46 Tajā laikā, mācekļi, Jaunā Jeruzaleme būs cilvēku sirdīs. Jūs sasniegsiet augstu garīgās attīstības 

pakāpi, un Es ne tikai sūtīšu dvēseles ar lielu attīstību, lai tās iemiesotos jūsu vidū un nestu jums manus 

vēstījumus. Es jums sūtīšu arī dvēseles, kurām nepieciešams jūsu tikums un kuras, dzīvojot jūsu vidū, 

attīrīsies no saviem grēkiem. Tajos laikos notiks pretēja situācija nekā šodien, kad Es jums sūtīšu tīras 

dvēseles, un jūs atdosiet tās atpakaļ pie Manis iekrāsotas. 

47 Ar mana Vārda nozīmi radiet savu bērnu sirdīs garīguma svētnīcu, nevis fanātisma vai elkdievības 

svētnīcu. Vadiet viņus mana likuma ceļā. Nepietiek ar to, lai nevienam nekaitētu. Ir pareizi nedarīt ļaunu, 

bet, ja jūs darīsiet labu, jūs būsiet Man patīkami. 

48 Cik skaidra un vienkārša ir patiesība! Cik skaidrs un vienkāršs ir garīgums! Un tomēr ─ cik grūti 

to aptvert tam, kurš spītīgi paliek sava fanātisma un tradīciju tumsā. Viņa prāts nespēj saprast, ka ir kaut 

kas vairāk par to, ko viņš saprot; viņa sirds pretojas noraidīt to, kas viņam bija viņa Dievs un viņa likums - 

tradīciju un rituālu. 

49 Vai jūs domājat, ka Es ienīstu tos, kuri absolūti nevēlas atzīt Manu patiesību? Nē, Mani bērni, 

Mana žēlsirdība ir bezgalīga, un tieši pie viņiem Es vēršos, lai palīdzētu viņiem iziet no cietuma, lai viņi 

varētu priecāties, apcerot gaismu. Viņiem ir paredzēti pārbaudījumi, kas nepieciešami, lai atmodinātu 

viņos ticību. Tie nebūs pārbaudījumi, kas pārsniedz viņu spēkus, tās būs mācības, kas gudri pielāgotas 

katrai dvēselei, katrai dzīvei, katram cilvēkam. 

50 No turienes, starp šiem aptumšotajiem prātiem, starp reliģiskā fanātisma un nezināšanas slimajām 

sirdīm, jūs redzēsiet, ka parādās lielie un kaislīgie patiesības kareivji. Jo dienā, kad viņi atbrīvosies no 

savām važām, no tumsas un ieraudzīs gaismu, viņi nespēs savaldīt savu līksmību un kliegs no visas sirds, 

ka Es esmu atgriezies, lai glābtu pasauli, paceļot to pa garīguma kāpnēm uz patieso Valstību. 

51 Lai palīdzētu jums attīstīties, jums ir parādījies Elija, jūsu garīgais vadītājs, Trešās ēras 

priekšgājējs, kurš ir sagatavojis jūsu dvēseli. Bet viņš ar skumjām redz, ka daudzi ir apmaldījušies, un cik 
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lielas tad ir Elijas sāpes. Viņš meklē savas avis kopā ar saviem garīgajiem kalpiem visos veidos. Kurš no 

jums sagatavosies atvest prombūtnē esošos ─ tos, kas ir uz sāpju ceļa? 

Tos, kas cieš, Es stiprināšu, lai viņi neķengātu, lai viņi sajustu Manu klātbūtni un steigtos šajā laikā būt 

pie viena galda ar Skolotāju un baroties ar maizi un vīnu, ko Es ar Savu mīlestību esmu sagatavojis. 

52 Jūs esat paaudze, kas šajā Trešajā Laikā dzird Manu Vārdu, lai jūsu dzīve atbilstu Mana Likuma 

piepildījumam un lai Es varētu darīt Sevi zināmu caur saprašanas orgānu, kuru Es esmu sagatavojis, lai 

piepildītu Savu Otrā Laika apsolījumu. 

53 Pagātnē Mani apustuļi jutās skumji, kad Es viņiem teicu, ka drīz viņus atstāju un ka pēc tam viņi 

būs tie, kas izplatīs Manu mācību. Bet es viņiem norādīju, ka es atkal atnākšu, kad pasaule būs korupcijas 

plaukumā. 

Daži Mani nav atpazinuši, bet nāks citi, kuri, saņemot Mana Vārda būtību, sapratīs savu Skolotāju un 

sajutīs Manu Klātbūtni. Jūs atkal būsiet pie Manis, un Es jūs pieņemšu ar tādu pašu mīlestību kā vienmēr, 

lai jūs būtu pie Manām krūtīm. 

54 Es jums esmu devis savu mācību, lai jūs, to dzīvodami, kļūtu cienīgi ieiet manā valstībā. 

55 Jau Otrajā Laikā Es jūs pamācīju, kā noraidīt kārdinājumus ─ visu, kas nav jūsu no šīs pasaules, lai 

jūs varētu būt kopā ar Mani, kā Jēzus bija pie Tēva. 

56 Sagatavojieties, jo jūs esat mācekļi, kas iet pa pēdām Skolotājam, kurš vēl vienu reizi uzkāpj 

Golgātā. Šie pēdējie mācības vārdi ir līdzīgi Jēzus dzīves pēdējiem mirkļiem. Jo, kad beigsies 1950. gads, 

Mans Dievišķais "Vārds" vairs nerunās ar jums caur šiem mutvārdiem. Šodien jūs nācāt steigā, jo 

nevēlaties palaist garām nevienu no manām nodarbībām. Jūs tos glabājat savā sirdī, jo vēlaties būt 

liecinieki maniem pēdējiem vārdiem cilvēcei. 

57 Jūs esat tie paši, kas dziedāja Hosanna Otrajā Laikā, kad Jēzus iegāja Jeruzalemē. Šodien, kad Es 

jums Sevi atklāju Garā, jūs vairs neklājiet manā ceļā savus mēteļus, bet piedāvājiet savam Kungam savu 

sirdi kā mājokli. Šodien jūsu hosanna vairs nenāk no jūsu rīkles, šī hosanna nāk no jūsu dvēseles kā 

pazemības himna, kā Tēva mīlestības un atziņas himna, kā ticības himna šai izpausmei, ko jūsu Kungs 

jums ir atnesis Trešajā Laikā. 

58 Reiz, tāpat kā tagad, jūs esat tie paši, kas Man sekoja, kad Es iegāju Jeruzalemē. Mani ielenca liels 

pūlis, kuru aizrāva Mani mīlestības vārdi. Vīrieši un sievietes, vecie vīri un bērni satricināja pilsētu ar 

saviem prieka saucieniem, un pat priesteri un farizeji, baidīdamies, ka ļaudis sacelsies, sacīja Man: 

"Mācītāj, ja Tu māci mieru, kāpēc Tu ļauj saviem sekotājiem izraisīt tādus nemierus?" Bet es viņiem 

atbildēju: "Patiesi es jums saku: ja tie klusētu, akmeņi runātu." Jo tie bija prieka brīži, tā bija Mesijas 

kulminācija un pagodināšana to dvēseļu vidū, kuras alka un slāpst pēc taisnības, kuras jau sen gaidīja Tā 

Kunga atnākšanu, lai piepildītos pravietojumi. 

59 Līdz ar šo līksmību un prieku arī mana tauta svinēja atbrīvošanu no Ēģiptes. Es gribēju, lai šī 

pashas svinēšana Manai tautai būtu neaizmirstama. Bet patiesi, Es jums saku, Es ne tikai ievēroju tradīciju, 

upurējot jēru ─ nē, Es upurēju Sevi Jēzū, upurētajā jērā, kā ceļu, caur kuru visi Mani bērni atradīs 

glābšanu. 

Pat Trešajā laikmetā es nesekoju tradīcijām. Caur Savu Vārdu Es esmu licis jums izdzīvot pagātnes 

notikumus. Bet ziniet, mācekļi, ka Bauslība, ko Es jums diktēju Sinaja kalnā, ir jūsu sirdsapziņā. 

Bezvainīgā Jēra upuris, kā arī atklāsmes, ko Es kā Svētais Gars esmu jums devis, un mācības, ko Es jums 

došu nākamajos laikos, - tas viss ir klātesošs mūžībā. 

60 Vēlāk jūs pieminēsiet šos notikumus, bet jūsu piemiņai jāietver meditācija, patiesas apņemšanās 

atjaunoties un piepildīt Manu Doktrīnu. Jūs nesvinēsiet svētkus, nerīkojiet ceremonijas un rituālus, 

domādami, ka jūs Man izpalīdzat, aizmirstot Bauslību. Jūs nebūsiet tradicionālisti. Spirituālistu mācekļi 

vienmēr vizualizēs sava Kunga ciešanas, jutīs Viņa dievišķo klātbūtni un mācīs savus līdzcilvēkus, dzirdot 

Viņa gara balsi. 

61 Kad pienāks laiks svinēt Svēto Vakarēdienu, jums tas jādara ar savām lūgšanām, un tad jūs 

sajutīsiet, kā Mans Dievišķais Gars sadala starp jums garīgo maizi un vīnu. Šādā veidā es jums izskaidrošu 

tās mācības, kuras jūs joprojām uzskatāt par noslēpumainām. 

62 Pamosties, mācekļi! Jūs esat iegājuši laikā, kad kristīgā cilvēce studē Manu Vārdu un 

pravietojumus, vēloties iegūt pareizu iepriekšējo atklāsmju interpretāciju. Dažos es atklāju mazliet 

gaismas, citi ir apmaldījušies. Dažos es redzu pietiekamu pazemību, cieņu un mīlestību, lai saprastu 
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pravietojumus, ko viņi studē. Citos es redzu lepnumu un iedomību, un viņi, tiecoties pēc slavas, izskaidro 

Rakstu nozīmi tautām. Bet patiesi es jums saku, ar savām kļūdām viņi ir sajaukt cilvēci. 

63 Atcerieties, ka Otrajā Laikā Es jums teicu, ka sūtīšu jums "Patiesības Garu", Svēto Garu, un ka 

Viņš jums izskaidros atklāsmes, kuras jūs toreiz nevarējāt saprast, un dos jums jaunas mācības. 

64 Šeit ir Patiesības Gars, Svētais Gars, kas runā ar jums par pagātni, tagadni un nākotni. 

65 Vērojiet un lūdzieties, cilvēki, jo lūgšanā jūs atradīsiet gaismu, lai labāk saprastu manu mācību. Šī 

ir maize un vīns ─ pabarojiet sevi, mācekļi, stipriniet sevi, jo rīt jums būs jādalās šajā barībā ar cilvēci. 

66 Mācieties no Manis, pārņemiet Manu piemēru un gudrību, tauta, mīļie mācekļi! 

67 Jūs visi esat strādnieki uz manas grīdas ─ daži kā "pirmie", citi kā "pēdējie", bet jūs visi varēsiet 

būt "pirmie", pateicoties savai dedzībai un garīgumam. 

68 Šajā dievbijības stundā, kurā jūsu dvēsele man dāvā savu garīgo Hosanna, mans Dievišķais Gars 

jūs aplaimo ar mieru, mīlestību un svētību. 

69 Ar manu svētību leģioni dvēseļu, kas ir attīrījušās garīgajā ielejā, saņem gaismu. Šobrīd viņi 

piedzīvo mana Darba turpinājumu, Jaunās Jeruzalemes celšanu cilvēku vienotajās dvēselēs. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 319 
1 Vēlreiz esiet laipni gaidīti pie Manis. Kas jums atklāj Sevi šajā laikā? Tēvs, Dēls vai Svētais Gars? 

Es jums atbildu: jūsu Dievs parādās jūsu vidū. Ja Es jums Otrajā Laikā kā cilvēks teicu: "Kas pazīst Dēlu, 

tas pazīst Tēvu", tad šodien Es jums saku, jo Es nāku pie jums nevis kā cilvēks, bet Garā: Kas dzird Jēzu, 

tas dzird un pieņem Jehovu, un tā ir Svētā Gara balss. 

Neredziet tajā trīs personas vai trīs dievus, bet atpazīstiet vienu Dievišķo Garu, kas šajā laikā bagātīgi 

izpaužas jūsu vidū šajā balsī, šajā jūsu visu Skolotāju Skolotāja vārdā. Jūs satiksiet Tiesnesi, jūs atklāsiet 

Tēvu un sajutīsiet Svētā Gara būtību. 

2 Savās pēdējās manifestācijās caur cilvēku balss nesējiem pašreizējā 1950. gadā Es pārbaudīšu 

Savu mācekļu progresu. Es tos pārbaudīšu, atsaucot jūsu norādījumus. Jo Es jums parādīšu, kurš ir vairāk 

progresējis Manā mācībā un kurš ir atpalicis. 

Es zinu visu. Mācības un pārbaudījumi, ko Es došu, kalpos tam, lai katrs no jums iekšēji apzinātos savu 

progresu, stagnāciju vai regresu. 

3 Es ienesu arvien vairāk gaismas jūsu dvēselē, lai pēc Mana Vārda izbeigšanās jūs paliktu 

apgaismoti un pēc tam, kā Es jums jau teicu, būtu spoži bākas šajā kaislību un vētru jūrā, kas veido jūsu 

pasauli. 

4 Tie, kam ir liela ticība Man, pazemīgi sagatavo savu dvēseli, lai uzņemtu sevī visu, ko Es šajā laikā 

nododu. Bet joprojām ir mācekļi, kas plaši atver savas dvēseles acis, jo viņi cenšas atklāt patiesību par 

Manu klātbūtni aizsaulē. 

5 Dažas sirdis joprojām pārņem šaubas, un viņi domā, vai tas esmu Es vai ne. Daži vēl joprojām ir 

neizpratnē par dažiem Maniem vārdiem un atklāsmēm. Bet es jums jautāju: Kāpēc, jo jūs esat Trešajā 

laikmetā? Atstāj šaubas Tomam, jo viņš dzīvoja otrajā laikmetā. Bet atcerieties, kādu mācību Es viņam 

devu, un visu, ko Es tajā laikā parādīju, lai iznīcinātu materiālismu, lai novērstu šo cilvēku šaubas. 

Bet šodien, Trešajā Laikā, kad jūsu dvēselē un sirdī uzkrājas pagājušo laiku un Trešā Laika mācības un 

atklāsmes, kāpēc jūs joprojām šaubāties? Kāpēc jūs savā dziļākajā būtībā domājat, vai tas esmu Es, vai nav 

Es, vai šajā darbā, ko jūs pašlaik saņemat, ir patiesība vai maldināšana? 

Šādi Es runāju tikai tiem, kas šaubās ─ tiem, kas iekšēji cīnās, jo viņi atrodas Manas izpausmes caur 

cilvēka intelektu pēdējos laikos. Bet es jums no jauna saku: "Svētīgi tie, kas ir ticējuši, neredzēdami!" 

6 Jūs kopā ar savu Skolotāju atceraties notikumus, kas risinājās Otrajā laikmetā. Es jums esmu 

mācījis, ka jūsu dvēselē esmu atstājis to mācību, ko jums toreiz devu. Katrs no Maniem darbiem un 

Maniem vārdiem bija mūžīgās dzīvības darbi, ko Es jums devu. Asinis, kuras Es izlēju, lai parādītu jums 

ceļu uz jūsu pestīšanu, joprojām ir svaigas un būs mūžīgas visu Manu bērnu dvēselēs. Jo tas, kas toreiz 

izplūda no Manas miesas, simbolizēja dzīvību, ko Es izlēju ─ piedošanu, ar kuru Es apveltīju visus 

grēciniekus ─ gaismu, ar kuru Es iededzu ticību neticīgajiem ─ gaismu, ar kuru Es izkliedēju visas šīs 

cilvēces tumšās miglas. Šī garīgā dzīvība ir mūžīga jūsos ─ asinīs, kas vienmēr būs svaigas jūsu dvēselē. 

7 Kad Es kļuvu par cilvēku, lai nestu glābšanu, pestīšanu un gaismu cilvēkiem, Es atnācu ne tikai pie 

viņiem. Tas bija laiks, ko mans Dievišķais Gars bija noteicis, lai dotos uz visām dvēselēm, nedodot 

priekšroku nevienai pasaulei vai attīstības pakāpei. Tāpēc pēc tam, kad Es kā Skolotājs biju jūsu vidū, 

Mans Gars devās uz visām mājām, kurās dzīvoja Kunga dvēseles. 

Jo, lai gan jums bija apsolījums par Mesiju, šis apsolījums bija dots ne tikai iemiesotajām dvēselēm, 

bet arī tām, kas gaidīja Mani aizsaulē ─ tām, kas, izlīdzinādamās, izlīdzinādamās, vācot garīgo pieredzi, 

gaidīja dienu, kad visu dvēseļu Pestītājs nāks atvērt durvis. 

8 Tādēļ notika tā, ka pēc tam, kad Es biju paveicis Savu darbu jūsu vidū un ar Savu mīlestības upuri 

visiem Saviem zemes bērniem atvēru Savas valstības vārtus, Es pievērsos citām dvēselēm un arī tām 

dāvāju brīvību. Bet dažus es sastapu ar cilvēka "tērpu", bet citus - ar citādiem "tērpiem". Bet patiesi Es 

jums saku: Man nekad nav bijušas svarīgas šīs "drēbes", bet gan dvēseļu augšupejošā attīstība. Jo Es nāku, 

lai atbrīvotu viņus no nepilnībām un materiālisma ─ Es nāku, lai attīrītu viņus ar Savu Doktrīnu, lai dotu 

viņiem baltu drēbi, baltāku par sniega baltumu, par ko Es jums bieži esmu runājis šajā laikā. 

9 Tāpat kā toreiz Es apciemoju vienus un citus viņu dažādajās pasaulēs, tā Trešajā Laikā Es atkal 

esmu devies pie visiem. Es atkal esmu atklājis Sevi dvēselēm, kas dzīvo visā Visumā. 
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Es patiešām esmu izveidojis mīlestības saites, cenšoties panākt visu dvēseļu vienotību. Bet Es gribu, lai 

Mana izpausme šodien būtu pilnīgāka nekā iepriekšējos laikos, lai caur to jūs drīzumā varētu Mani 

sasniegt, lai caur izpausmi no gara uz garu jūs varētu saņemt Tēva iedvesmas, Viņa baušļus, Viņa rājienus 

un Viņa taisnību ar lielāku pilnību. 

10 Kā Svētais Gars Es esmu veltījis Trešo Laiku uzdevumam apgaismot visas dvēseles, lai tās nekad 

vairs nekristu, lai glābtu maldos nonākušos, atgrieztu aklos un šķīstītu tos, kas sevi ir ļoti aptraipījuši, lai 

atbrīvotu viņus no kauna, kauna, nozieguma un nožēlas važām ─ visus tos, kas savā garā nes sevī visu 

savu pārkāpumu vēsturi, Mana Likuma pārkāpumus. 

11 Visumā viss ir gudri sakārtots. Šobrīd Es runāju ar pasaulēm, ar visiem Saviem bērniem, tādā 

formā, kādā Man Sevi vajadzētu darīt zināmu katram no tiem, lai tos novestu līdz pilnīgam gara dialogam 

ar garu, lai tos novestu līdz pilnībai, kas ir mērķis, kurš gaida visus. Vai jūs esat garīgi visattīstītākais 

Visumā? Neprasiet zināt, jo jūs nevarētu saprast. 

12 Otrajā Laikā es jums teicu: "Tēva namā ir daudz mājokļu." Šodien Es jums saku savā valodā: 

Manis radītajā Visumā ir daudz pasauļu, kurās dzīvo Mana Dievišķā Gara bērni. Jūs visi esat brāļi un 

māsas Manī, jūs visi esat tādi paši kā Es, un, lai gan pašlaik jūs esat atšķirīgi savās nepilnībās, pilnībā jūs 

visi būsiet vienādi. Uz šo pilnību Es jūs vedu, un, lai jūs to sasniegtu, Es jūs sagatavoju, mācu, pārbaudu 

un strādāju ar jums. 

Es jūs visus vienādi vedu uz sadraudzību ar Manu Dievišķo Garu, un Es jūs vedu arī uz sadraudzību 

savā starpā. Kad šī dvēseļu sadraudzība būs pilnīga? Jūs vēl nezināt. Būs daudz runu ─ daudz izpausmju, 

kurām vieni tic, bet citi noliedz. Bet Gars parādīsies, Gars runās, Gars valdīs visā zemē. 

13 Tam visam Es jums saku, ka tā nav zemes diena, tās nav tikai dažas stundas, ko Es jums veltu, lai 

iekļūtu gaismas pasaulē un tumsas bezdibenī, meklējot dvēseles, kas Mani gaida. Nē, cilvēki, tas ir vesels 

laika posms, tas ir vesels laikmets mūžībā, kas no paša radīšanas sākuma Man bija paredzēts nākt pie 

visiem kā Svētajam Garam, atklājot Sevi atbilstoši dvēseļu progresam Trešajā Laikā augstākā līmenī un 

pilnīgākā kvalitātē. 

14 Šodien jūs neskatāties ārpus savas pasaules, tā ka ne jūsu gars, ne skatiens, ne intelekts nespēj 

izpētīt to, kas vēl nav saskaņā ar jums un kas nāk pie jums tikai ar cieņpilnu un paklausīgu attieksmi, lai to 

saņemtu ─ ar lūgšanu, augšupejošu attīstību, kas jūs ved pie Manis un uz Manu Garīgo Pasauli, kas veltīta 

jūsu aizsardzībai. 

Caur šo augšupejošo attīstību, caur labumu, ko gūsiet no tā, ko Es jums atklāju šajā laikā, jums izdosies 

uzzināt to, ko vēlaties zināt šodien no ziņkārības, un to, ko uzzināsiet rīt taisnības dēļ, kā atlīdzību, kā 

atlīdzību, ak, mīļie Kunga mācekļi! 

15 Tuvojas laiks, kad es jūs atstāju bez šī Vārda. Kad jūs to vairs nedzirdēsiet, daudzi būs skumji, citi 

būs auksti, bet pārējie paliks stipri ticībā. Bet, ja jūs Man šodien jautājat, kādas ir Manas dievišķās ilgas, 

Es jums atbildu: lai jūs visi būtu stipri ticībā, lai jūs sagatavotos, pirms Es pabeigšu šo Vārdu jūsu vidū. 

Izpētiet manu Darbu, ja vēlaties, lai jūs pārliecinātos, lai jūs būtu nelokāmi, lai jūs vēlāk nepiemeklētu 

šaubas. Jo tas liks tev ciest un paklupt, jo šīs šaubas tev sagādās stipras sāpes, caur kurām tava sirdsapziņa 

atgādinās par sevi. Bet Es negribu, lai Mani mācekļi savā sirdsapziņā nestu nekādus pārmetumus ─ Es 

tikai gribu, lai viņi sajustu Mana Gara mieru. 

16 Ja šī tauta nezinās, kā sagatavoties, ja tā neizmantos Manas pēdējās mācības, tā vēlāk palaidīs 

garām Manu Vārdu, un laiks, pārbaudījumi, nelaimes un cilvēku bezjēdzīgie vārdi iegrūž to šaubās. Tad 

māceklim būs jāapstājas savā ceļā un jājautā sev, vai dzirdētais ir taisnība, vai arī tā nav patiesība, un tad, 

kad uz viņa šaubām atbildēs tikai šķietams klusums, viņš pacels seju, lai nevērīgi sacītu Tēvam: "Kungs, 

lai gan Tu apsolīji palikt ar mums mūžīgi, ─ kāpēc Tavi bērni Tevi neredz? Kāpēc mūsu ausis Tevi 

nedzird? Kāpēc mūsu sirds nejūt Jūsu sirdspukstus? Kāpēc Tu skaidri neparādies mums?" 

17 Un, kad jūs redzēsiet, ka cilvēku mācības un reliģiskās institūcijas sacenšas lielās cīņās un virzās 

uz priekšu, uzvarot "kaujās", jūs teiksiet: "Kur ir aizgājis Tēva darbs? Kāpēc Viņš klusēja un atstāja mūs 

vienus kā likteņa triecienu un briesmu upurus?" 

Jums būs ļoti lielas šaubas, kā citkārt ir bijušas citiem Maniem mācekļiem, un šaubas kļūs vēl lielākas, 

kad jūs atcerēsieties daudzus Manus vārdus, kas saskaņā ar sliktajiem skaidrojumiem nav piepildījušies, un 

tad jūs teiksiet: "Kāpēc Viņa Vārdam nebija ne iedarbības, ne spēka atstāt vienotus Viņa ļaudis? Kāpēc 

Viņš ar visu Savu spēku neizdarīja brīnumu, sapludinot šo garīgo Tā Kunga tautu vienā sirdī? Kāpēc laikā, 
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kad Viņš mācīja Savus mācekļus, cilvēki no visām pasaules tautām neieradās, lai Viņu klausītos? Kāpēc 

nebija miera starp cilvēkiem, kad Viņš nāca lejā ar spēku caur Savu Universālo staru? Kāpēc Viņa 

aiziešana bija tik skumja? Kāpēc Viņš aizgāja no mums klusumā, nedzirdot un neslavējot visai cilvēcei?" 

Tas viss mocīs jūsu sirdis šaubu ugunī, bet es nevēlos, lai tā notiktu. Es vēlos, lai jūsu dvēsele, 

atbrīvota no visām šaubām un neskaidrībām, nepieprasītu no Tēva neko, kas nozīmē Viņa Dievišķā Gara 

materializāciju. Es negribu, lai jūs pēc Mana Vārda izbeigšanās pieprasītu, lai Es Sevi cilvēcinātu, 

ierobežotu vai pieņemtu Jēzus kā cilvēka veidolu. 

18 Es vēlos, lai jūsu dvēsele patiesi sekotu Man ─ ne tikai tādēļ, ka vēlas Mani sajust, ne tikai tādēļ, 

ka jūsu dvēselei ir spēcīga vajadzība Mani redzēt un dzirdēt, bet lai jūs Mani sajustu patiesības dēļ, lai 

ieraudzītu Mani savas dvēseles līdzsvarā caur savas būtības uzticību. Jo tad jūs ieraudzīsiet Mani lielāku, 

pilnīgāku un nemainīgāku. 

19 Atcerieties, ka cilvēki tajos Otrajos laikos jutās maldināti. Viņi gaidīja Mesiju, kas ar zemes varu 

atbrīvos Izraēlu no cilvēku verdzības. Viņi gaidīja kareivīgu princi, valdnieku pār armijām, tautām un 

zemes zemēm. 

Bet, kad viņi dzirdēja šī lēnprātīgā un pazemīgā Skolotāja vārdus, kurš runāja tikai par sava Tēva 

darbiem un kurš apsolīja viņiem labāku valstību nekā zemes valstības, kurš pasludināja savas mācības 

garīgo uzvaru, kurš pasludināja viņiem taisnību tiem, kas lēja asaras par garīgi nabadzīgajiem, par 

slimajiem, par pazemotajiem, par vergiem ─ tad tie jutās maldināti, kas gaidīja tuvo laiku, kad pienāks 

viņu zemes atbrīvošana un Kunga pagodināšana ─ tie, kas ilgojās redzēt Viņu sēžam tronī šajā pasaulē un 

redzēt taisnības skeptru pie Viņa labās rokas, lai tiesātu tautas un pakļautu šīs pasaules lielās karaļvalstis. 

20 Kad pienāca Skolotāja aresta nakts, viņu sirdis satricināja šāda lēnprātīguma priekšā, jo Kungs 

nepretējās, Viņš nesita Savus ienaidniekus ar savu spēku, Viņš ļāva sevi kā lēnprātīgu jēru vilkt uz 

galvaskausa vietu. Un, kad apustuļi redzēja, kā tie ņirgājās un izsmēja Viņu, arī viņi aizgāja apjukuši un 

aizdomās. Un viņi sev jautāja: "Kāpēc notikumi risinājās šādā veidā?" Viņi izjuta lielu mīlestību pret savu 

Skolotāju un padarīja Jēzus sāpes par savām, taču viņi vēl nebija garīgi pamodušies un viņu garīgās acis 

nebija atvērtas patiesības gaismai. Un, kad viņi redzēja Viņu tur, galvaskausa vietā, un bija liecinieki Viņa 

nāvei uz šī kaunpilnā spīdzināšanas koka, un redzēja, ka Viņa asinis plūst kā jebkura cilvēka asinis, viņu 

sirdis pārņēma šaubas. 

21 Kā viņi varētu turpināt sava Skolotāja darbu? Kā viņi varētu turpināt šo izpirkšanas piemēru? Bet 

Skolotājs bija izgājis cauri nāvei, lai augšāmceltos slavas un dzīvības pilns, kas ir augstāka par visu radīto. 

Viņš apdomāja Savu un cieta mācekļu šaubas, un kā vēl vienu pierādījumu Savai bezgalīgajai mīlestībai 

Viņš pēc augšāmcelšanās ļāva, lai Viņu redzētu sievietes, kuras Viņu neviltoti mīlēja un sekoja Viņam, lai 

tās liecinātu Viņa mācekļiem par to, ko bija redzējušas un dzirdējušas. 

Taču, neskatoties uz šo liecību, viņi šaubījās. Bija nepieciešams, lai Skolotājs parādītu Sevi, kliedētu 

šaubu tumsu un iedegtu gaismu visās sirdīs. Bet vēl bija māceklis, kurš šaubījās visvairāk ─ Toms, kurš 

teica, ka tikai tad, kad pats ar pirkstiem varēs pieskarties sava Skolotāja brūcēm, viņš varēs noticēt, ka 

Viņš ir augšāmcēlies. Tāpēc Skolotājam nācās pārliecināt arī viņu par savām šaubām. 

22 Kad Skolotājs atrada savus mācekļus vienus un satrauktus, jo daži ticēja Skolotāja augšāmcelšanai, 

bet Toms šaubījās, Kungs parādījās viņu vidū un sacīja: "Mans miers lai ir ar jums!" Viņš aicināja Tomasu 

pie Sevis, parādīja viņam savas brūces un sacīja: "Ieliec tajā savus pirkstus, Tomass, un nešaubies, jo tas 

tiešām esmu Es." 

Bet Toms, nožēlodams savas šaubas tajā brīdī, izsaucās ─ savā neticībā uzvarēts ─ un sacīja: "Mans 

Kungs!" Bet Es viņam sacīju: "Jo tu Mani esi redzējis, tu esi ticējis. Svētīgi tie, kas tic, neredzot." 

23 Vai jūs vēlaties mūžīgi nēsāt savā garā šo mīlestības pilno pārmetumu par Jēzu, savu Skolotāju? 

Un lai es jums atkal saku: "Jūs esat ticējuši, jo esat redzējuši?" Nē, Svētā Gara mācekļi ─ nē, Trešās ēras 

mācekļi! Neļaujiet sevī šaubīties, noņemiet šaubas jau tagad, skatieties uz Mani Garā, skatieties uz Mani 

Manā patiesībā un Manā Būtībā, lai vēlāk, kad jums trūks šo izpausmju, jūs varētu redzēt Mani caur 

mīlestību un ticību ar garīgu skatienu, kas ir tīrs un brīvs no šaubām un traipiem. 

24 Lai ķertos pie savas misijas izpildes, jums nevajadzētu gaidīt, kamēr es varu jums to pateikt tikai 

caur redzētājiem: Celieties un pildiet savu pienākumu, negaidiet, ka Es atkal kļūšu par cilvēku, lai atrastu 

ticību. Tas notika Otrajā laikmetā, jo tas bija ļoti nepieciešams. Jo Skolotājs nevarēja prasīt vairāk no 
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saviem mācekļiem tajā laikā, kad cilvēks ar savu garu sāka iedziļināties neaptveramajās aizpasaules 

valstībās. 

Bet jūs, kas esat tie, kas pašlaik esat dzīvi, un tie, kas esat seni, kas esat attīstījuši savas dvēseles , kurus 

Es bieži esmu pārbaudījis un uz kuriem Es bieži esmu runājis caur cilvēka intelektu, lai jums atklātu 

patiesību un sniegtu jums lielas atklāsmes, - vai jūs varētu šaubīties, vai jūs varētu krist materializācijā, vai 

jūs varētu ļaut savas sirds mīlestībai atdzist un savai dvēselei novirzīties no ceļa pēc Mana Vārda 

pārtraukšanas? Nē, mācekļi, Es runāju ar jums šajā laikā un sagatavošu jūs vēl daudzkārt caur Savu Vārdu, 

lai jūsu dvēselē būtu tikai gaisma, spēks, apņēmība un neiznīcīga ticības dedzība visu pārbaudījumu 

priekšā. 

25 Kad Es garīgi parādīju Sevi Saviem otrās ēras mācekļiem, viņi sajuta patiesu mīlestību savās 

dvēselēs. Toreiz viņi apvienojās brālības un garīgā spēka apskāvienos, lai turpinātu sava Skolotāja darbu. 

Jo pēc tam, kad viņi bija kliedējuši savas šaubas, viņi teica dvēseles laimes pilni: "Patiesi, mēs patiešām 

esam bijuši kopā ar Mesiju, ar Dieva Dēlu, mēs patiešām esam dzīvojuši kopā ar pasaules Glābēju, Viņš 

mūs nav pievīlis. Viņš ir Dzīvība, Viņš ir Pestītājs, Viņš ir Patiesība, Viņa Valstība nav no šīs pasaules, 

Viņa mājvieta ir Mūžīgā Valstība, no kurienes Viņš šodien skatās uz mums, runā ar mums un ļauj sevi 

redzēt. Viņš ir apsolījis būt ar mums mūžīgi. Un mēs patiešām esam vienoti, mēs mīlam viens otru un 

liecināsim par Viņu visām zemes tautām." 

26 Vai jūs zināt, vai pēc mana Vārda izbeigšanās arī jūsu vidū iestāsies patiesa vienotība, kad jūs 

sajutīsiet mana Vārda trūkumu savas sirds un dvēseles dziļumos, kad mana garīgā pasaule vairs neatskanēs 

jūsu vidū caur dāvanu nesējiem? Tad kopienas meklēs viena otru, un tie, kas palikuši attālināti un 

strādājuši pēc saviem ieskatiem, meklēs savus brāļus un māsas, nodrošinās viens otram siltumu un 

klātbūtni, padomu un palīdzību. Viņi ilgosies pēc Mana Vārda, un daži meklēs dziedinošo balzāmu citu 

vidū, un Es atkal nāksim, lai parādītu Sevi. 

27 Jā, Mana tauta, un Es runāšu tuvu jūsu garīgajai ausij, un jūs visi Mani redzēsiet, un šie skaidrie 

paziņojumi, kurus Es jums dodu un par kuriem jūs šodien nezināt, kādā veidā tie notiks, nāks noteiktā un 

skaidrā veidā, lai jūs ievirzītu uz pareizā ceļa. Viņi būs jūsu aizstāvji, jūsu stimuls, lai jūs nekad nedomātu, 

ka staigājat vieni. 

Es jūs pārsteigšu uz ceļiem, jūsu garīgajā misijas izpildē, zemes pienākumu izpildē un arī jūsu 

pārkāpumos. Es izvēlēšos piemērotu brīdi, lai parādītu Sevi katra Mana mācekļa ceļā. Es būšu klātesošs un 

jūtams jūsu tikšanās reizēs, un jūs jutīsiet Manu siltumu, Mana Gara elpu un saņemsiet Manu iedvesmu. 

28 Es gribu, lai jūs, arvien vairāk un vairāk ticēdami Man, ticētu savā starpā, ─ lai jūsu vidū nerastos 

viltus liecība, ─ lai no jūsu lūpām neizskanētu meli, kas padarītu jūs diženus vai pazīstamus cilvēkos vai 

cilvēces vidū. Bēdas tam, kas melo! Bēdas tam, kas saka: "Es esmu redzējis Skolotāju", bet nav redzējis 

Viņu! Bēdas tam, kas sacītu: "Es esmu saņēmis šo vēsti no Tā Kunga", bet nebūtu to saņēmis! Jo tad mana 

iedvesma no viņa tiks atņemta, un viņš to atgūs tikai tad, ja attīrīsies no saviem traipiem. 

Neizmantojiet ļaunprātīgi manu vārdu, neizmantojiet manu darbu, lai melotu, neizmantojiet ļaunprātīgi 

manu garu vai manu darbu, lai piesegtu savu krāpšanu. 

29 Es gribu, lai jūs runātu tikai patiesību, lai tad, ja jūs nekad nesaņemat iedvesmu vai izpausmi no 

Manis, jūs tai piekristu un nemelotu, jo tad neviens nevarēs jūs apsūdzēt. Bet es jums jautāju: Kas var būt 

tas, kurš no Manis neko nesaņem? Kas var būt tas, kurš nesaņem Manu iedvesmu, kurš nesaņem Manus 

norādījumus un nejūt Manas izpausmes? Es neatkāpšos no jūsu pārkāpumu dēļ. Es vienmēr būšu ar jums, 

atstājot jūs pārveidotus par praviešiem, bet par patiesības praviešiem, nevis par viltus praviešiem, kas iziet 

ielās, lielīdamies ar saviem pravietojumiem. 

30 Pirmajos laikos mani pravieši izgāja ielās un sludināja Tā Kunga vēsti. Bet cik daudz pazemības, 

cik daudz spēka un ticības bija viņos! 

Laiki ir mainījušies, un šodien jūs nevarat iziet ielās, uz lauku ceļiem vai cilvēku tirdziņos un kliegt 

manus vēstījumus no visas sirds. Šodien jums ir jāzina, kad ir pienācis brīdis runāt, rīkoties vai lūgt. Ja jūs 

tā sagatavosieties, tad mana tauta nešaubīsies par jūsu pašu liecībām. 

31 Kad jūs būsiet tuvu kādam pārbaudījumam, kad Mana taisnība būs jūtama starp zemes tautām un 

arī starp jums ─ kad Mana griba būs atklāt jums kādu notikumu, Es izvēlēšos vienu no jums, lai jūs 

brīdinātu un paziņotu jums, kas notiks. Es izvēlēšos divus, trīs vai tik daudz, cik būs nepieciešams, lai 

apstiprinātu šo ziņu. Tomēr nešaubieties, jo, to darot, jūs lūgtu Tēvam vēl lielāku izpausmi. 
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Vai jūs nezināt, ka Skolotājs Trešajā Laikā jums ir teicis: "Labuma laiks ir beidzies?" Ja jūs sakāt: "Jā, 

Tēvs, materiālie labumi ir beigušies, bet garīgie labumi, ko Tu mums apsolīji, ir beigušies." Uz to es jums 

atbildu: "Jā, mani bērni, bet, ja jūs pieprasāt, lai Skolotājs kļūtu par cilvēku, tad šī jūsu prasība pieder pie 

zemes labumiem, un šis laiks ir pagājis." 

32 Tādēļ Es esmu jūs atbrīvojis no daudzām tradīcijām, jo jūs zaimoti un pazemoti pielūgsmes veidu, 

ko Tēvs atklājis jūsu garam ─ pielūgsmes veidu, kas ietērpts žēlastībā un pilnībā. Jūs ļautu tai pārvērsties 

par rituāliem, ceremonijām un pasaulīgiem svētkiem un aizvien vairāk un vairāk pievērsties ārējam 

dievkalpojumam, tradīciju ievērošanai, nevis Bauslības un Doktrīnas piepildīšanai. Tāpēc, par prieku 

vieniem un prieku citiem, Es esmu jūs atbrīvojis no daudzām tradīcijām, no daudzām reliģiskām praksēm, 

ar kurām jūsu dvēsele bija saistīta. 

33 Tagad pamazām jūs atklājat patieso templi, un šo templi jūs atradīsiet gan sevī, gan ārpusē, 

Visuma bezgalībā. 

Šodien jūs saprotat, ka patiesais altāris ir jūsu sirdī, ka ticība ir lukturis, kas jums ir jāiededzina Man, 

ka ziediem, upuriem, jūsu darbiem, jūsu nopelniem ir jābūt ─ ka jūsu Kunga tēls esat jūs paši, lai jūs caur 

sevi varētu Mani ieraudzīt. 

Šodien jūs saprotat, ka žēlastības avots ir Mans Dievišķais Gars ─ neizsmeļams pilnību un svētību 

avots ─ ka Es esmu Darbs, jo Mans Darbs ir Manī, un tas ir bezgalīgs un universāls ─ ka Es esmu visu 

dvēseļu Gans, kuras seko Man godībā, un ka galu galā visi sasniegs vienīgo šķērsli, kas ir pilnīgs miers, 

kas ir dvēseļu mūžīgās mājas augstā aizsaulē, un ka Tēva nams ir visur, un jūs nekad neesat atstājuši šo 

namu. 

34 Tā jūsu dvēsele izpleš spārnus un ieraudzīs bezgalību caur telpu, mūžību caur laiku, perfektu un 

gaišu ceļu, kas caur "ceļu" ved pie Tēva. Tad jūs būsiet aizmirsuši tradīcijas, kas bija šķēršļi un lamatas, 

un atstājuši aiz sevis uz ceļa ─ rutīnu, kas bija tikai mūris, kas apturēja jūsu dvēseli, un tēli ─ fanātisma 

objekti ─ būs atstāti aiz muguras, un jūsu dvēsele steigšus un brīvi, degsmes, prieka, cerības un ticības 

pilna dosies pretī savai garīgajai nākotnei. 

35 Viss, ko dvēsele uzskatīja par spieķi, lai turētos, uz ko balstīties, lai ticētu un mīlētu Mani, arī 

turpmāk būs tās rīcībā, lai ar savu garīgo skatienu raudzītos uz Mani, lai uzticētos Mūžīgajam un 

Patiesībai, ko Es šajā laikā esmu bagātīgi atklājis jūsu vidū. Pateicoties dažu sagatavošanai, es pārvarēju 

citu nepilnības. Caur jūsu vēlmi pēc progresa, tuvināšanās Man, augšupejošas attīstības, ideāla un 

izpratnes Manā Dievišķajā Darbā Es nāku un atklāju Sevi, Es izlieju Sevi starp jums kā gudrību un 

gaismu. 

36 Jēzus asinis, pārvērstas par pestīšanas gaismu, caurstrāvoja visas dvēseles kā pestīšana un turpina 

to darīt. Mūžīgi Mans Gars dāvā pestīšanu un gaismu, nemitīgi Es ļauju Savas gaismas stariem iekļūt tur, 

kur ir tumšs, nemitīgi Mans Dievišķais Gars ─ ne kā cilvēka asinis, bet kā pestīšanas spēks, kā garīgā 

dzīvība ─ izlīst uz visiem Maniem bērniem. 

37 Jūs gaida jūsu nākotne, šie laiki tuvojas un tuvojas jums, un līdz ar šiem laikiem nāks cilvēki, 

ļaužu pūļi, kas alks pēc garīgām zināšanām ─ tie alks arī pēc šaubu kliedēšanas un iespējas atrast savai 

dvēselei durvis uz gaismu un mieru. 

38 Cilvēki nāks, un viņu vidū arī "Tomass", kuru pārstāv zinātne un materiālisms, ar modrām acīm, 

lai pētītu, un ne tikai ar acīm, bet arī ar roku pirkstiem, lai skenētu, lai aptaustītu, jo tikai tā viņš var noticēt 

manai klātbūtnei un garīgajiem notikumiem, kas viens pēc otra notiks cilvēces vidū un par kuriem 

cilvēkiem ir jāliecina, lai "Trešās ēras Tomass" savās šaubās un materiālismā tiktu pārvarēts ar manu 

mīlestību. 

39 Sagatavojieties, lai jūs būtu ticības apustuļi, lai jūs būtu dedzīgi mācekļi, kas liecinātu ne tikai ar 

vārdiem, bet arī ar darbiem. Šādā veidā jūsu piemēri uzvarēs cilvēku cietsirdību. Es darīšu brīnumus un 

sniegšu pierādījumus, kas patiesi apgaismos to neticību, kuri nāk pie jums. 

40 Es neprasu no jums neko neiespējamu, jums nebūs grūti darbi, kas būtu jāveic, Man pietiks ar jūsu 

sagatavošanos, jūsu lūgšanu un jūsu ticību, un visu pārējo Es izdarīšu, Mani mīļie bērni! 

41 Visu, ko jūs nespējat izdarīt, - visas grūtības, ar kurām saskaraties, - atstājiet Man, un Es visu 

padarīšu iespējamu. Tad cilvēki pieredzēs, ka tas, kas cilvēkiem ir neiespējami, ar jūsu starpniecību kļūst 

par realitāti. Viņi nespēs piedēvēt šos brīnumus cilvēkiem, un viņu izbrīnā viņiem nāksies doties aizsaulē, 

lai apdomātu augstāko un cildenāko spēku. 
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42 Es parādīšu Sevi godībā, lai iznīcinātu cilvēku grēku. Cilvēciskās varas priekšā Es atklāsim Sevi 

kā gudrību un dievišķo zinātni. Es arī kaunināšu cilvēces zinātnes materiālismu. Visām cilvēku 

reliģiskajām kopienām un institūcijām Es nāksim kā Glābējs ─ tā Es esmu pasludinājis. Nesaskaņu un 

kauju laukos Es būšu klāt ar Saviem neredzamajiem miera ieročiem, ar Savu divpusējo zobenu, lai 

iznīcinātu visu grēku un postu. 

43 Es esmu nācis kā Lielais cīnītājs, kā cilvēki vēlas Mani redzēt un kā daudzi, kas dzīvo uz zemes, 

Mani gaida. Kā karotājs es esmu nācis patiesībā un garā. Mans karš sācies jau sen, bet tas vēl tikko sācies: 

grūtākais, briesmīgākais šajā kaujā vēl tikai priekšā, un šajā kaujā dosieties jūs, kurus es pašlaik apmācīju 

par karavīriem. 

Tomēr jūs zināt, ka mans karš nav netaisnības karš, bet gan taisnīguma karš pret cilvēcisko netaisnību. 

Mana mīlestība izskaudīs liekulību, egoismu un cilvēku ļaunumu. Mans miers iznīcinās visu, kas nes 

naida, nesaskaņu sēklu un pamatu. Ko tad izglābs Mans neredzamais zobens, ko Es ielieku tavās rokās? 

Manu bērnu dzīve, jūtīgums un tikumība. Visi pārējie kritīs. 

44 Ja es ieraudzīšu dzirksti mīlestības pret Mani, patiesības atomu, mazliet mīlestības vai līdzjūtības 

pret citiem, tas viss saudzēs manu ieroci. 

Tāpēc tagad jūs varat saprast, ka šī cīņa starp jums būs ļoti liela. Taču šī cīņa notiek ne tikai starp 

cilvēkiem, tā ir universāla. Visas dvēseles pēc šīs cīņas būs spērušas soli pretī patiesai dzīvei ─ soli pretī 

progresam, stingru soli pretī Man patiesībā un garā. 

45 Vai jūs nejūtat, ka garīgā dzīve ap jums ir satraukumā? Vai jūs nejūtat, ka jūsu dvēselē ir dzirdams 

šīs lielās cīņas rēciens? Pat jūsu dziļā miega brīdī jūsu dvēsele cīnās un cīnās, atbrīvojot sevi un strādājot 

pie tās misijas, ko Es tai esmu uzticējis. 

46 Tās ir lielās cīņas, kuras mans māceklis Jānis redzēja ar pravieša dāvanas palīdzību. Viņš redzēja 

armijas, kas ir tādas pašas kā tās, kas šodien ir pilnā kaujā. 

47 Vēl nav pienācis kaujas sīvākais brīdis, un tādēļ Es jūs nemitīgi mācu, lai jūs kļūtu par drosmīgiem 

Manas Doktrīnas, Mana Likuma kareivjiem, - tā Likuma, kas saviem kareivjiem saka: "Mīliet cits citu!" 

48 Tas ir tas, ko Lielais Uzbrucējs, Saimnieku Kungs saka jums, mīļotā tauta, Trešajā laikmetā. 

Celieties ar šo mīlestības zobenu, paņemiet to, izvelciet to no maksts un uzvariet visu naidu un ļaunumu, 

kas pastāv cilvēcē. 

49 Jūs zināt, ka no Mana "Augstā troņa" Es apveltu Visumu ar Savu mieru un svētībām. 

50 Es svētīju visu katru stundu, katru mirkli. No Manis nav un nekad nenāks nekāds nolādējums vai 

nosodījums Maniem bērniem. Tāpēc, neredzot ne taisnos, ne grēciniekus, Es aplaistu visus ar Savām 

svētībām, Savu mīlestības skūpstu un Savu mieru. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 320 
1 Laimīga lai ir cilvēce, jo tai ir iemiesojies tās Kungs. Laimīga lai ir cilvēce, jo tā ir saņēmusi šo 

mīlestības mantojumu. 

2 Mana eksistence pasaulē caur Jēzu notika Palestīnas zemē, Mana sludināšana ilga tikai trīs gadus, 

Es apmeklēju tikai dažus ciemus, un pūlis, kas Mani pavadīja uz Golgātu, nebija liels. Tomēr šis Vārds, 

kas nāca no Jēzus lūpām, ir sasniedzis visu laiku cilvēci. 

Nebija nepieciešams doties uz visām tā laika valstīm, lai meklētu mācekļus, jo Es zināju, ka Mans 

Vārds kā sēkla drīz tiks iznests no šīs zemes, lai izkaisītos pa visām zemeslodes tautām. 

Tie, kas dzirdēja Jēzu un bija liecinieki Viņa "nāvei", bija visu nākamo paaudžu pārstāvji. Jo manas 

mācības būtība un mīlestība, ar kādu tika izlietas šīs asinis, bija domāta visiem. 

3 Nenosodiet šo tautu par to, ka viņi neatzina Mesiju Jēzū un ka viņi Viņu upurēja. Nevajag 

sašusties, domājot, ka Tas, par kuru viņi ņirgājās, ir pats Dievs. Patiesi Es jums saku: Es vienīgais esmu 

tiesnesis. 

Daudzi no tiem, kas netaisnīgi nosoda šos ļaudis un nepiedod viņiem par Kunga upurēšanu, nes savā 

sirdī nomāktību, paši to neapzinoties, jo viņi ir ieņēmuši vietu, kas viņiem nepieder. 

4 Tāpat kā Es, kad mirstošs karājos pie krusta, saucu pūļa priekšā, kas baudīja manas ciešanas: 

"Mans Tēvs, piedod viņiem, jo viņi nezina, ko tie dara!", to pašu teikumu Es varētu atkārtot katru dienu, 

vēršoties pie jums. Jo, lai gan jūs jau no dzimšanas zināt manu vārdu un jūsu garā ir mana pamācība, mani 

baušļi un mani likumi, jūs nepārstājat mani apvainot un izsmejot manus principus. 

5 Jūs esat piedzīvojuši trīs garīgo atklāsmju laikmetus, bet cilvēce joprojām nav uzcēlusi templi, ko 

Es gaidu. Taču ─ šajā Trešajā laikmetā ─ cilvēki savas sirds apakšā uzcels Svēto, kur būs šķirsts, kas ir 

dvēsele, kura glabā sevī Bauslības plāksnes, kas ir jūsu garā. 

6 Jums šķiet, ka cilvēces morālā un garīgā pārveide ir neiespējama, jo jūs esat ļoti tālu no 

principiem, kas jums ir atklāti. Jūs nevarat iedomāties, vēl jo mazāk ticēt pasaulei, kurā valda mīlestība, 

miers un taisnīgums. 

7 Es jums saku, ka jūs tam visam nevarat ticēt, jo jūs negribat izpētīt ne mana vārda, ne manu darbu 

nozīmi. Ja jūs veltītu mazliet sava laika garīgai apcerēšanai, jūs saņemtu lielu iedvesmu un iegūtu gudrību. 

8 Kam no cilvēkiem pirms 2000 gadiem bija kaut jausmas par pašreizējo pasauli, ko jūs esat radījuši 

ar sava intelekta spēku? Neviens. Tāpēc daudziem senajiem pravietojumiem, kas vēstīja par šodienas 

pasauli, neticēja. 

9 Es jums pravietiski pasludinu jaunu pasauli un garīgi izmainītu cilvēci, bet, kad šis vārds kļūs 

zināms, tam atkal netiks noticēts. 

10 Paaudze pēc paaudzes aizies, cilvēku augstprātība izraisīs vētras un plūdus, mēri un sērgas, un 

cilvēces vaimanas satricinās kosmosu. Bet pēc visa tā jaunie Zemes iedzīvotāji sāks introspekcijas un 

garīguma dzīvi, izmantojot milzīgo pieredzes bagātību, ko viņiem novēlējušas iepriekšējās paaudzes, un 

dievišķā sēkla sāks dīgt. 

11 Katrā dvēselē ir dievišķais dīglis, kas radies no Manis, un tāpat kā jūsu bērni manto savu vecāku 

iezīmes vai raksturu, tā arī dvēseles galu galā atklās to, ko tās ir mantojušas no sava Debesu Tēva - 

mīlestību. 

12 Atcerieties to dienu, kad es mīlestības dēļ pret jums miru kā cilvēks pie krusta. Atcerieties Manu 

Kaislību ─ jā, bet vairs nedariet to tradicionālajā veidā, pie kura esat pieraduši gadsimtiem ilgi ─ ārējā un 

jutekliskā veidā, kas nav atstājis sēklu jūsu dvēselē, jo jūs neesat iegremdējušies tās jēgā un nozīmīgumā. 

13 Es redzu, ka, lai aizkustinātu savu sirdi, jūs dramatizējat manu nāvi, izmantojot asiņainus attēlus 

un tēlus, ka jūs raudat un valkāat sēru drēbes, it kā tikko būtu miris cilvēks, un ka gadu no gada jūs izsakāt 

līdzjūtību Mātei, neapzinoties, ko darāt. 

14 Kāpēc izteikt līdzjūtību Marijai, ja viņa nevienu nav zaudējusi, jo Viņš, kas mira pie krusta, 

augšāmcēlās mūžīgai dzīvībai? Kāpēc pār Mani līt asaras, jo Es esmu ārpus sāpēm un nāves? 

15 Patiesi, es jums saku, jums bija labāk izliet asaras, jo no sevis un just skumjas, jo jūsu grēkiem un 

veikt skumjas savā sirdī, jo tik daudz tikumiem un cēlu jūtas, kas ir miruši jums. 

16 Es vēlos, lai jūs, negaidot gadadienas, datumus vai tradicionālās atceres dienas, apvienotos 

sapulcēs vai savu ģimeņu lokā un, pārcilājot tos piemērus un darbus, kurus Es jums parādīju Otrajā Laikā, 
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pulcētos kopā ar garīgumu un dievbijību, lai pārdomātu un interpretētu Manu Vārdu. Jo tad jūs patiesi 

gūsiet labumu savai dvēselei, jo atklāsiet manu darbu un vārdu jēgu vai būtību. 

17 Nemēģiniet Mani žēlot, jo Manī nav nekā tāda, kas varētu izraisīt nožēlu. Tā vietā ļaujiet sev 

iedvesmoties no tās mīlestības, ko Es jums esmu izrādījis visas dzīves garumā, un attieciniet šo žēlumu, 

nožēlu par nodarīto un nožēlu uz savu tuvāko, kuru vidū ir tūkstošiem tādu, kas ir pelnījuši visu žēlumu un 

līdzjūtību: daži tāpēc, ka ļoti cieš; citi tāpēc, ka ir iemetuši sevi netikumu netīrumos; vēl citi tāpēc, ka 

nepazīst patiesības gaismu, un vēl citi tāpēc, ka dzīvo bez mīlestības vai tāpēc, ka alkst un slāpst pēc 

taisnīguma un miera. 

18 Izjūtiet patiesu līdzjūtību un žēlsirdību pret viņiem, raudājiet un lūdzieties par viņiem. Bet 

galvenokārt dariet kaut ko tādu, kas atvieglos viņu sāpes vai uzlabos viņu dzīvi. Tad jūs patiesi būsiet ceļā 

uz to, lai saprastu manu mācību, izprastu manu upurēto nāvi un pareizi interpretētu manu gribu. 

19 Mīlēt vienam otru būs vienīgais veids, kā paklausīt manam vārdam un būt manam garam tīkamam. 

20 Es sacīju pie krusta caur Jēzu: "Tēvs, piedod viņiem, jo viņi nezina, ko tie dara!" 

Pēc daudziem gadsimtiem es atkal varu teikt šai cilvēcei, ka tā joprojām nezina, ko dara. Jo bieži vien 

tā sagroza Bauslības vai Manis tai atklātās Doktrīnas jēgu un pārkāpj abas, ticēdama, ka tās godā un 

izpilda. 

21 Ja jūs saprastu un sajustu Manu mācību, jūsu dzīslās plūstu mīlestība ─ mīlestība pret saviem 

līdzcilvēkiem, kas ir daļa no Manis. Bet jūs esat tālu no savstarpējas mīlestības, un to apliecināt gandrīz ar 

visiem saviem darbiem. 

22 Atcerieties savos piemiņas pasākumos, ka Es, Dievišķais Skolotājs, no mīlestības pret jums atstāju 

Garīgo valstību un kļuvu par cilvēku, lai dzīvotu kopā ar cilvēkiem ─ ka Es atstāju Savu Valstību, lai 

dzīvotu jūsu pasaulē kā cilvēks, kas 

Lai parādītu kalpošanu trūkumcietējiem ─ ka visu radīto lietu Tēvs, būdams Kristū, nāca pie jums, lai 

kļūtu pazemīgākais un veltītu jums visu savu dzīvi. 

23 Mana mācība mācīja, ka, jo vairāk tev ir, jo vairāk tev ir jādod, un, jo lielāks esi, jo pazemīgāks tev 

ir jābūt. 

24 Kas ir tie, kas ņem Mani par piemēru šajā laikā? Kurš no tiem spēj no troņa vai goda krēsla 

nolaisties starp nabagiem un trūkumcietējiem un dot viņiem dzīvību? Es tos neatrodu, lai gan jūsu pasaule 

ir tik liela un cilvēce tik daudzskaitlīga. 

25 Kad šādu piemēru uz zemes būs daudz, tad jūs varēsiet teikt, ka ievērojat manu vārdu un manus 

piemērus, ka jūs tos dzīvojat. 

26 No paaudzes paaudzē un no laikmeta uz laikmetu cilvēki arvien vairāk attālinās no dievišķajiem 

likumiem, izraisot regresu garīgajā sfērā. 

27 Ja jūs uz mirkli apstātos, lai paskatītos uz savu pasauli, lai ieraudzītu to caur saprātu, it kā jūs būtu 

kalna virsotnē un skatītos uz pilsētu, jūs novērotu, ka cilvēki ir attīstījuši savas kaislības un savu intelektu 

un vienmēr ir izmantojuši tos zemes mērķiem. 

28 Ja jūs izpētīsiet un pārdomāsiet, jūs atklāsiet, ka nekur neparādās patiesas garīguma pazīmes ─ 

kaut kas tāds, kas pierāda, ka cilvēkā mājo gaismas būtne. 

29 Kad jūs nokāpsiet no šī pārdomu kalna, jūs to darīsiet ar skumjām, skumji ─ ar apziņu, ka esat 

aizgājuši tālu no dievišķajiem likumiem, kas nosaka garīgo dzīvi. 

30 Savā ceļā jūs sastapsiet mazas, zemākas būtnes: bišu, skudru, tārpu, un jūs teiksiet: "Tēvs, kāpēc 

Tu neļauj šīm būtnēm, kas ir zem mums, grēkot, bet, no otras puses, ļauj saviem garīgajiem bērniem, 

tādiem kā mēs, grēkot ļoti labi?" Ak, bērniņi, jūs, kas uzdrošināties uzdot savam Kungam šādus 

bezjēdzīgus jautājumus! 

31 Es jau esmu jūs pārsteidzis ar to, ka apskaužu šīs radības par to, cik vieglprātīgi un mierīgi tās 

dzīvo. Es esmu redzējis, kā jūs apskaužat putniem prieku par to, ka viņi ir raduši mājvietu savās ligzdās, 

un esmu dzirdējis, kad jūsu sirds sev ir teikusi: "Varbūt šīs būtnes ir pelnījušas lielāku svētību nekā Dieva 

bērni?" 

Tagad Es jums saku, ka jūs šaubāties un mocāties tāpēc, ka nezināt, kā pētīt manu mācību, līdz 

atradīsiet patiesību. 
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32 Kāpēc jūs neredzat, ka šīm radībām ir tikai vienas mājas, proti, zeme, un ka tieši uz tās ir viņu 

debesis un svētlaime? Vai jūs neredzat, ka Es lieku viņiem sekot spēkam, kas ir dabas likums? Tā kā viņi 

dzīvo saskaņā ar Bauslību, viņiem ir jācenšas baudīt visu, kas ir Bauslībā, proti, mīlestību, mieru, 

labklājību, prieku, aktivitāti, dzīvi. 

33 Jums, cilvēkiem, ir iespēja iepazīt kaut ko tādu, kas ir ārpus zemes dabas, proti, garīgo dzīvi. Tāpēc 

jums ir atklāts ceļš, kas ved uz jūsu Tēva valstību. Bet Es esmu atstājis jums brīvību iet vai neiet pa šo ceļu 

─ kāpt vai nolaisties, tuvoties vai attālināties. Jo tas ir veids, kā iemantot patiesus nopelnus Tēva priekšā 

un vienlaikus pierādīt savu mīlestību pret Viņu. 

34 Bezjūtīgo būtni vada instinkts, kas ir tās iekšējā balss, tās saimnieks, tās vadītājs. Tā ir kā gaisma, 

kas nāk no mātes, dabas, un apgaismo ceļu, kas tam dzīvē jānoiet, - arī šis ceļš ir pilns briesmu un risku. 

Jūs, cilvēkus, vada dvēsele, jūs, dvēseles, vada gars, kas ir gaisma, kuru Dievišķais Gars ir ielicis savos 

garīgajos bērnos. 

35 Dabas bērnu liktenis ir uz zemes, šeit tas sākas un šeit tas arī beidzas. Savukārt dvēseles liktenis 

sākas ar Mani un nekad nebeigsies. Jo, kad tā pacelsies pāri zemes dzīvei, kad tā pāries aiz pilnības 

pasaulēm un ieies mūžībā, tā pārcelsies no vienām mājām uz citām, atklās jaunas gudrības pilnas pasaules, 

kļūs arvien svētīgāka un mīlošāka. 

36 Nepārstājiet domāt par savu likteni, kā arī neaizmirstiet vērot savus zemāk stāvošos brāļus un 

māsas, jo tajos jūs atklāsiet bezgalīgi daudz gudrības piemēru, kurus pielietojot savā dzīvē, jūs gūsiet labus 

augļus. 

37 Ņemiet piemēru no harmonijas, ar kādu katra suga dzīvo, no to cilvēku darbības, kuri ir strādīgi. 

Ņemiet pie sirds uzticības vai pateicības piemērus. Tie ir piemēri, kuros ir ietverta Dievišķā gudrība, jo tie 

nāk no Manām radībām, kas arī dzimušas no Manis, lai tās varētu jūs ieskaut un pavadīt jūsu pasaulē, lai 

tās varētu dalīties tajā, ko Es esmu ielicis zemē, un lai jūs tajās varētu atklāt balsi, kas jums saka, ka...., ja 

jūs izpildīsiet Dievišķo Likumu līdz burtam un ļausiet sev vadīties pēc sirdsapziņas balss, tāpat kā viņus 

vada instinkts, jūs iepazīsiet harmoniju, jūs piedzīvosiet mieru, un tas nesīs jums labklājības pieaugumu, 

pārpilnību, garīgo un cilvēcisko progresu. 

38 Vai jūs domājat, ka tas, kurš par to visu dziļi domā, būtu spējīgs uzkurināt karu? Vai jūs domājat, 

ka tas, kurš ir skaidri dzirdējis savas sirdsapziņas balsi, gribētu pazemot savu tuvāko? Nē, mīļie cilvēki. 

Tad nonāciet pie secinājuma, ka jums ir jāpārdomā manas atklāsmes, ka arī pasaulei ir jāpārdomā, lai 

dvēsele varētu pacelties šo pārdomu priekšā, lai prāts būtu bijībā un lai cilvēks ─ vārdu sakot ─ varētu 

patiesi dzirdēt un paklausīt sirdsapziņas balsij. 

39 Pārdomājiet šīs dienas mācību un māciet par to domāt. Tā ir vēsts, kas jums ir jānes savu 

līdzcilvēku sirdīm ar to sirsnību, ko Es jums esmu devis. Jo jums ir jāpilda sava misija, un tādēļ Es esmu 

atnācis šajā laikā, lai nestu jums Savu Vārdu. Bet šim pasludinājumam Es neesmu izmantojis tos, kas savu 

prātu ir apmācījuši šīs pasaules mācībās, bet tos, kas savā vienkāršībā ir bijuši līdzīgi Maniem otrās ēras 

mācekļiem. 

40 Parādiet viņai manu darbu bez bailēm, jo tam vienmēr ir jāizgaismo pasaule. 

41 Audziniet sevi, lai mans vārds paliktu ierakstīts jūsu sirdīs, lai jūs būtu līdzīgi savam Skolotājam, 

lai, būdami pazemīgi, jūs būtu mani īsti mācekļi. Nesiet patiesību, lai caur to visa cilvēce tiktu apgaismota. 

42 Praktizējiet tikumus un apvienojieties kā viens māceklis. No šīs grāmatas visi ņems sev līdzi 

pamācību, un tā "pēdējie būs pirmie". 

43 Mīļotā tauta: Ar kādu nodošanos jūs esat klausījušies šo vārdu, kas jūs pamāca un pasludina jums 

notikumus, kas drīzumā notiks jūsu zemē. 

44 Cilvēks spers lielus soļus garīguma virzienā; viņa gars spēs pārvarēt cilvēciskos ierobežojumus un 

sasniegt augstākas dzīves pasaules, lai kontaktētos ar saviem brāļiem un saņemtu gaismu, ko viņi viņam 

var piedāvāt. Viņš arī spēs nolaisties uz tiem dzīves līmeņiem, kuros dzīvo zemāka attīstības līmeņa 

būtnes, atpalikušas būtnes, lai palīdzētu tām pamest viņu nabadzīgo eksistenci un pārceltu tās uz labāku 

dzīves plānu. Kāpnes, pa kurām dvēsele paceļas uz savu pilnību, ir ļoti garas; uz tām jūs sastapsiet 

bezgalīgi daudz dažādu attīstības līmeņu būtnes, un jūs piedāvāsiet tām kaut ko no tā, kas jums pieder, un 

tās savukārt arī jums dos kaut ko no savas garīgās bagātības. 

45 Tad jūs atklāsiet, ka šī nav vienīgā pasaule, kas cīnās, lai sevi uzlabotu. Jūs uzzināsiet, ka uz visām 

planētām dvēsele attīstās, ka uz visām planētām tā kustas un aug, piepildot savu likteni, un Es gribu, lai jūs 
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sagatavotos, lai jūs varētu noslēgt derību ar visiem saviem brāļiem, lai jūs varētu apmainīties ar tiem šajā 

svētajā vēlmē iepazīt, mīlēt un palīdzēt cits citam. Dariet to manā vārdā un beznosacījumu paklausībā ar 

savām domām. Ja jūs sāksiet šo vingrinājumu, jūs pakāpeniski sapratīsiet viņu lūgumus, mācības un 

ieguvumus. 

46 Es ilgojos, lai jūs būtu harmonijā ar saviem brāļiem uz šīs planētas un ārpus tās, kas šobrīd ir jūsu 

mājas. Veidojiet draudzības saites, lūdziet palīdzību, kad jums tā nepieciešama, un arī steidzieties palīdzēt 

tiem, kas lūdz jums to, kas jums pieder. 

47 Cik ļoti būtnes, kurām šajā laikā ir lemts jūs vest pie atziņas par Manu atgriešanos, jūs mīl un 

sargā, un cik labvēlīgi tās ietekmē šo cilvēci! Es vienīgais redzu šīs pastāvīgās pūles un zinu to nopelnus. 

Es viņus svētīju, jo viņu darbs ir lielisks. Ja jūs spētu iedziļināties savā garīgajā dzīvē, jūs redzētu, ka tā ir 

piepildīta ar rūpēm un brīnumiem, par kuriem esat parādā saviem garīgajiem labdariem. Viņi strādā 

dažādās misijās jūsu pasaulē, jums pat nenojaušot par viņu labestību un pūlēm. Es jums saku tikai to, ka 

viņi pastāvīgi cīnās, lai atjaunotu kārtību un taisnīgumu cilvēku dzīvē. 

48 Palīdziet viņiem viņu grūtajā misijā, izprotiet viņu mīlestību, pašaizliedzību un kļūstiet par viņu 

līdzstrādniekiem šajā lielajā darbā! 

49 Ne tikai šajā laikā, bet jau kopš pirmā cilvēka apmešanās uz zemes, garīgā pasaule ir sūtīta un 

izpaudusies, daloties jūsu ciešanās un priekos. Es to esmu iedibinājis, lai jūs nejustos pamesti vai attālināti 

no saviem garīgajiem brāļiem un māsām. Tiklīdz jūs atgriezīsieties vienkāršībā, tiklīdz jūs kontaktēsieties 

ar šīm būtnēm un redzēsiet tās ap sevi, jūs atpazīsiet viņu darbu un svētīsiet tās. Un, kad jūs atstāsiet zemi, 

lai sāktu ceļojumu uz savām nākamajām mājām, jūs būsiet vienoti ar tiem, kas ir bijuši jūsu dzīves 

aizbildņi. Bet vai tad, kad jūs būsiet iepazinuši savu garīgo brāļu un māsu tikumu, jūs nebūsiet saviem 

mazajiem brāļiem un māsām tas pats, kas jums ir jūsu sargeņģeļi? 

50 Šobrīd Es jums atklāju to, kas bija apslēpts no jūsu pasaulīgās izpratnes, jo Es negribu, lai jūs 

nezinātu, kas ir jūsu dzīves pamatā - jūsu dvēseles nemirstību, tās arvien augšupejošo ceļu un galīgo mērķi 

Manī. 

51 Ejiet šo ceļu soli pa solim, dzīvojot uz zemes, bet vienmēr skatoties uz debesīm. Atcerieties, ka no 

brīža, kad esat sākuši savu ceļojumu, jūs dzīvojat mūžīgo dzīvi un ka katrs pārbaudījums, ko jūs 

pārdzīvojat, tuvina jūs Man un ka katrs nobrauktais attālums saīsina jūsu atpakaļceļa laiku. 

52 Jūs esat redzējuši šīs garīguma ēras pirmos starus, bet jūs neredzēsiet tās pilnīgu izvēršanos no šīs 

pasaules. Jūsu darbu turpinās jūsu pēcnācēji. Tomēr Es jums došu iespēju turpināt kopt savu sēklu, tāpat 

kā Es esmu ļāvis to dvēselēm, kas ir bijuši jūsu vecāki, turpināt strādāt jūsu misijas piepildīšanai. 

53 Darbojieties šajā pasaulē labā, nesiet manu vārdu sirdīs. Bieži vien jūs neatradīsiet dzirdīgas ausis 

pie dažiem, bet pie citiem jūs atradīsiet atbalsi, un viņiem jūs bagātīgi sniegsiet šo pamācību, ko Es jums 

esmu devis, lai jūs to varētu nodot visiem saviem līdzcilvēkiem. 

54 Šodien jums ir mans Vārds, kas atklāj to pašu un vienīgo būtību, ko Es jums vienmēr esmu devis: 

mīlestību. Principi, uz kuriem balstās Mans Likums un Mana Doktrīna, ir nemainīgi un mūžīgi. 

55 Šodien Es nāku Garā, lai atklātu Savu Patiesību un Savu Klātbūtni ar Dievišķās Gaismas palīdzību, 

tāpat kā Otrajā Laikā Es iemiesojos Savā "Vārdā" Jēzū, lai caur Vārdu atklātu jums Savu Patiesību un 

apzīmogotu to ar Asinīm. Bija nepieciešams nākt pie cilvēkiem, dzīvot kopā ar viņiem, ļaut sevi redzēt un 

sajust tā, kā viņi redz un jūt, lai sniegtu viņiem pierādījumus bezgalīgajai mīlestībai, ko mans Gars jūt pret 

cilvēkiem. 

56 Es, Kristus, atklāju Tēva godību, Viņa gudrību un Viņa spēku caur cilvēku Jēzu. Šis spēks tika 

izmantots, lai darītu brīnumus to cilvēku labā, kuriem bija nepieciešama ticība garā, gaisma prātā un miers 

sirdī. Šis spēks, kas ir pašas mīlestības spēks, tika izlietas uz trūkumcietējiem, lai pilnībā atdotu sevi 

viņiem, un tas aizgāja tik tālu, ka es to neizmantoju savai miesai, kurai tā arī bija vajadzīga nāves stundā. 

57 Es negribēju izmantot Savu spēku, lai izvairītos no caururbjošām sāpēm Manā ķermenī. Jo, kad Es 

kļuvu cilvēks, tas bija ar nodomu ciest jūsu dēļ un sniegt jums taustāmu dievišķu un cilvēcisku 

pierādījumu par Manu bezgalīgo mīlestību un līdzjūtību pret nenobriedušajiem, trūkumcietējiem, 

grēciniekiem. 

58 Visu varu, ko Es atklāju citiem, vai nu dziedinādams raibos, vai atgriezdams redzi aklajiem un 

kustīgumu klibajiem, vai atgriezdams grēciniekus un uzmodinādams mirušos, visu varu, ko Es atklāju 

ļaužu pūļu priekšā, lai tiem apliecinātu Savu patiesību, pierādīdams tiem Savu varu pār dabas valstībām un 
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Savu varu pār dzīvību un nāvi, Es negribēju izmantot Sev, tādējādi ļaujot Savai miesai izciest šīs ciešanas 

un sāpes. Taisnība, ka mans spēks būtu varējis pasargāt manu ķermeni no sāpēm, bet kāds tad būtu mans 

nopelns tavās acīs? Kādu cilvēkam saprotamu piemēru Es būtu atstājis, ja Es būtu izmantojis Savu spēku, 

lai pasargātu Mani no sāpēm? Tajos brīžos bija nepieciešams atbrīvoties no Savas varas, atteikties no 

dievišķās varas, lai sajustu un piedzīvotu miesas sāpes, bēdas nepateicības priekšā, vientulību, mokas un 

nāvi. 

59 Tāpēc Jēzus lūpas lūdza pēc palīdzības nāves stundā, jo Viņa sāpes bija patiesas. Taču tās nebija 

tikai fiziskas sāpes, kas pārņēma Jēzus sakarsušo un izsmelto ķermeni ─ tās bija arī garīgas sajūtas par 

Dievu, kuru ar šī ķermeņa starpniecību ļaunprātīgi izmantoja un izsmēja Viņa aklie, nepateicīgie un 

augstprātīgie bērni, kuru dēļ Viņš izlēja šīs asinis. 

60 Jēzus bija stiprs, pateicoties Garam, kas Viņu atdzīvināja, kas bija Dievišķais Gars, un varēja būt 

neizturīgs pret sāpēm un neuzvarams pret Viņa vajātāju uzbrukumiem; taču Viņam vajadzēja izliet asaras, 

sajust, ka Viņš atkal un atkal krīt zemē ļaužu acu priekšā, ka Viņa ķermeņa spēki ir izsīkuši un ka Viņam 

jāmirst, kad Viņa ķermenis būs zaudējis pēdējo asins pilienu. 

61 Tā tika pabeigta mana misija uz zemes; tā beidzās Viņa, kuru tauta bija pasludinājusi par ķēniņu 

pirms dažām dienām, kad Viņš bija ieradies Jeruzalemē, pastāvēšana uz zemes. 

62 Tie, kas Mani bija uzņēmuši, bija tie paši, kas Mani pavadīja uz galvaskausa vietu, un daudzi, kas 

bija dziedājuši: "Hosanna! "Hosanna!" vēlāk izskanēja sauciens: "Nozāģē Viņu! Bet daudzi, kas ar 

mīlestību un ticību bija gatavi pieņemt Mani savās sirdīs, arī uzticīgi sekoja Man līdz pēdējam brīdim, 

ļaujot savām asarām krist uz Skolotāja atstātajām asiņu pēdām. 

63 Tiem, kas Mani redzēja caur savas dvēseles gaismu, Es biju pats iemiesojies Dievs. Tiem, kas 

Mani redzēja tikai ar savām maņām, Es nebiju patiesība, jo Mana nāve kā cilvēks viņus mulsināja un lika 

viņiem justies maldinātiem. Tie bija tie, kas ņirgājās, kas sauca sevi par aplamiem, atceroties uzstājību, ar 

kādu Jēzus viņiem apsolīja prieka pilnu valstību. Bet tagad, redzot Viņu saliektu zem krusta smaguma un 

pēc tam piekautu pie apkaunojošā krusta, viņi varēja tikai smieties un kliegt, ka Jēzus ir viltus pravietis, 

kurš nav pelnījis dzīvot. 

64 Viņi bija nabaga nezinoši prāti, nabaga materializētas dvēseles, kas bija ieslīgušas savos 

minējumos: "Ja Viņš ir Dieva Dēls, kāpēc Viņš netika izglābts no savu apspiedēju un kataru rokām? Ja 

Viņa balsī un Viņa labajā rokā ir vara, kāpēc Viņš pie krusta žēlojās, ka ir pamests? Ja Viņš ir dzīvība, kas 

uzmodināja mirušos, kāpēc Viņš nomira no nenozīmīgu cilvēku rokām?" 

65 Vēl nebija pienācis laiks, lai gaisma sasniegtu šo radību dvēseles. Viņiem bija jāturpina iet pa 

dzīves ceļiem, lai iemācītos saprast Dievišķo patiesību par Manām sāpēm un nāvi. Savukārt tiem, kas 

mīlēja Mani ar savu dvēseli, nebija ne mirkli satraukuma vai šaubu, un, jo vairāk viņi redzēja savu Kungu 

ciest, jo lielāks bija viņu apbrīns, redzot šos bezgalīgās mīlestības, vispilnīgākā taisnīguma un gudrības 

pierādījumus. 

66 Pat laupītājs Dimass, par kuru visi būtu teikuši, ka viņa sirds ir tumsas pilna, nespēdams atklāt pat 

atomu no manas patiesības, spēja atzīt manu dievišķību tieši tur, kur citi to vairs neatzina - pie krusta. Viņš 

spēja atpazīt manu gaismu, viņš spēja atklāt manu mīlestību, viņš saskatīja Jēzus pazemību un pasaules 

aklumu, un, tā kā viņš bija daudz cietis uz zemes, bija notiesāts un iepazinis asiņu estrādi, viņš mani 

saprata un savā sirdī teica: "Ir pareizi, ka es mirstu pie krusta kā laupītājs un ļaundaris. Bet kāpēc tu 

pasniedz šo biķeri Skolotājam, no kura tu esi saņēmis tikai labumus?" Un, redzēdams pacietību un 

pazemību, ar kādu taisnais Jēzus cīnījās ar nāvi, viņš nespēja apstāties un sauca: "Kungs, atceries mani, 

kad būsi savā valstībā!" 

67 Jā, mīļais Dimas, tu esi bijis kopā ar Mani gaismas un garīgā miera paradīzē, kur Es nesu tavu 

dvēseli kā atlīdzību par tavu ticību. Kas varēja pateikt tiem, kuri šaubījās, ka Jēzū ─ mirstošā un asiņojošā, 

kāds Viņš bija ─ mājo Dievs, ka laupītājā, kas gulēja pie Viņa labās rokas nāves mokās, bija apslēpts 

gaismas gars? Pagāja laiks, un, kad atgriezās prāta miers, daudzi no tiem, kas Mani bija noraidījuši un 

izsmējuši, ieraudzīja Manas patiesības gaismu, tādēļ viņu nožēla bija liela un viņu mīlestība, sekojot Man, 

neiznīcīga. 

68 Es no krusta pasaulei novēlēju dzīvības un garīgās gudrības grāmatu - grāmatu, kas cilvēkiem 

jāinterpretē un jāsaprot cauri gadsimtiem, laikmetiem un laikmetiem. Tāpēc Es sacīju sāpju satriektai 
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Marijai krusta pakājē: "Sieviete, šis ir tavs Dēls," ar savu skatienu norādot uz Jāni, kurš tajā brīdī 

iemiesoja cilvēcību, bet cilvēcību, kas pārtapusi par labu Kristus mācekli, garīgu cilvēcību. 

69 Es arī uzrunāju Jāni ar vārdiem: "Dēls, šī ir tava Māte" ─ vārdus, kurus es jums tagad paskaidrošu. 

70 Marija iemiesoja šķīstību, paklausību, ticību, maigumu un pazemību. Katrs no šiem tikumiem ir 

pakāpiens no kāpnēm, pa kurām es nāku pasaulē, lai kļūtu par cilvēku svētās un šķīstās sievietes miesās. 

71 Tas, ka maigums, šķīstība un mīlestība ir dievišķās dzemdes, kurās tiek apaugļota dzīvības sēkla. 

72 Tās kāpnes, pa kurām Es nolaidos pie jums, lai kļūtu par cilvēku un dzīvotu kopā ar Saviem 

bērniem, ir tās pašas, ko Es jums piedāvāju, lai jūs pa tām varētu uzkāpt pie Manis, pārvēršot sevi no 

cilvēkiem par gaismas gariem. 

73 Marija ir kāpnes, Marija ir mātes miesas. Vērsieties pie viņas, un jūs satiksiet Mani. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 321 
1 Esiet svētīti, mācekļi, jo jūs izmantojat savu labo gribu, lai interpretētu manu Vārdu. Šādā veidā 

jūs spēsiet attīstīt savas dāvanas un izmantot tās savu līdzcilvēku labā. 

2 Tagad jūs atrodaties laikā, kad cilvēki jūt satraukumu par mūžīgo, par to dzīvi, kas ir ārpus 

pārejošās cilvēciskās eksistences. Bet jūs, kas esat mani mācekļi šajā laikā, vienmēr ziniet, ka atslēga, kas 

atver durvis uz garīgo gudrību, ir mīlestība. 

3 Es esmu jums skaidrojis, ka šī dzīve uz zemes kalpo kā skola, pieredze, kritērijs un pilnveidošanās 

dvēselei, bet visaugstāko garīgās dzīves atziņu tā sasniegs tikai tad, kad būs atstājusi zemes ķermeni un 

atradīsies bezgalīgajā "ielejā", ārpus zemes dzīves. 

4 Apbrīnojiet manas mācības vienkāršību, kuru var piemērot ikvienai darbībai, ikvienai jomai, jo tās 

gaisma izgaismo un atdzīvina visu Visumu. Kad tās būtība tiek izlieta tavā intelektā, tā atklāj cilvēkiem 

ceļu, kā sevi pilnveidot, līdz viņi sasniedz garīgo pilnību. Šī būtība ir tas labais, kas ir jūsu Dievā kā 

neizsmeļams iedvesmas avots jūsu dzīvē. 

5 Mana mācība ir vienkārša un tāpēc cilvēka radībai saprotama, visiem saprotama, jo jums visiem 

piemīt gars. Tur, kur ir sarežģījumi, mistifikācija vai materiālisms, tā nav mana patiesība, kas ir gaisma. 

6 Tiecieties pēc vienkāršības, mīliet pazemību, un tad gan noslēpumi, gan visnecaurredzamākie 

noslēpumi jūsu prātam atklāsies kā grāmatas lappuses, kurās skaidri izklāstīts viss tās saturs. 

Kad Es jums runāju par noslēpumiem un noslēpumiem, kurus cilvēki nav spējuši vai vēlējušies 

atšķetināt, Es runāju par visu, ko Es glabāju Savā slepenajā dārgumu krātuvē, lai Mani bērni to zinātu. Es 

nerunāju par to, kas jums nekad nav jāzina, jo par to ir atbildīgs tikai jūsu Tēvs. 

7 Otrajā Laikā Es jums devu mācību, ar kuras palīdzību liku cilvēkiem saprast, ka viņi nav veidoti 

tikai no matērijas, bet ka katrā no viņiem mājo Būtne, kuras dzīve ir augstāka par cilvēka dzīvi un kuras 

mājvieta nav mūžīgi šajā pasaulē, bet bezgalīgi augstākā valstībā, kas ir augstāka par zemes valstību. Lai 

gan šī mācība ir dziļa līdz mūžībai, tā tomēr tika izteikta vienkāršā un vienkāršā formā, lai visi cilvēki to 

varētu saprast, jo visiem bija tiesības to zināt. 

8 Šī mācība bija sagatavošanās cilvēcei, lai pilnībā pārietu uz garīgo sfēru šajā Trešajā laikmetā. Jo 

šodien, kad Es atkal cilvēciskoju Savu balsi, lai padarītu Sevi dzirdamu cilvēkiem, Es esmu atnācis pie 

viņiem, lai paplašinātu šo mācību, lai to izvērstu un izskaidrotu, jo Es redzu, ka šī cilvēce tagad ir spējīga 

saprast visa tā nozīmi, kas sākumā bija kā apsolījums. 

9 Es sapulcināšu visus cilvēkus un visas tautas ap savu jauno vēsti, Es aicināšu tās, kā gans aicina 

savas avis, un Es nodrošināšu tām mieru stallī, kur tās atradīs patvērumu no skarbiem laika apstākļiem un 

vētrām. 

10 Jūs vēl redzēsiet, cik daudzi no tiem, lai gan šķiet, ka viņiem nav ne mazākās ticības vai garīguma 

pēdas, ir saglabājuši savas dvēseles vistīrākajā daļā nemirstīgos Garīgās Dzīves principus ─ jūs sapratīsiet, 

cik daudzi no tiem, kuri, kā jums šķiet, nemaz nerespektē Dievu, savas būtības dziļākajā iekšienē glabā 

neiznīcīgu altāri. 

11 Šī iekšējā altāra priekšā cilvēkiem būs garīgi jānožēlo savi pārkāpumi, ļauni darbi un apvainojumi, 

sirsnīgi nožēlojot savu nepaklausību. Tur, sirdsapziņas altāra priekšā, sabruks cilvēku augstprātība, un 

cilvēki vairs neuzskatīs sevi par augstākiem savas rases dēļ. Tad nāks atteikšanās, kompensācija un, 

visbeidzot, miers kā mīlestības un pazemības, ticības un labās gribas likumīgs auglis.  

12 Tie cilvēki, kuri pašlaik tikai baro ambiciozu tiekšanos pēc varas un zemes slavas, zina, ka viņu 

visspēcīgākais pretinieks ir garīgums, tāpēc viņi cīnās pret to. Un, jūtot, ka jau tuvojas cīņa ─ gara cīņa 

pret ļaunumu ─, viņi baidās zaudēt savu īpašumu un tāpēc pretojas gaismai, kas viņus nepārtraukti 

pārsteidz iedvesmas veidā. 

13 Kā jūs domājat, kurš ─ gars vai miesa ─ būs uzvarētājs beigās? Neapšaubāmi, uzvara būs Gara 

uzvara, kurš, būdams pasaules vergs, tagad būs tas, kurš kontrolēs "miesas" kaislības. Tas būs laiks, kad 

jūs "atdosiet Dievam, kas pieder Dievam, un pasaulei, kas pieder pasaulei." 

14 Ar pravietiskiem vārdiem es jums šodien saku, ka tuvojas laiks, kad visas zemes tautas garīgi 

harmonizēsies. Kurš no jums spēs paveikt šo darbu? Kurš cilvēks būs tik spēcīgs un gaišs, lai manu 

pravietojumu padarītu par realitāti? Neviens, mīļie cilvēki, nav tāda cilvēka, kas spētu iedegt gaismu 
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tumsā, kas jūs ieskauj. Kā vienmēr, es būšu tā, kas kliedē ēnas, kas remdē vētru un liek jums visiem būt 

vienotiem pie mana mīlestības galda kā īstiem brāļiem un māsām, kā viena Tēva bērniem, kas jūs esat. 

Tomēr Es cīņā nebūšu viens, šī tauta sadarbosies ar Mani, šie mācekļi būs Mani tulki cilvēcei. Viņi būs 

Mani uzticamie liecinieki skautiem, viņi būs instrumenti, ko Es izmantošu, lai sniegtu pasaulei liecības par 

Manu spēku, Manu mīlestību, Manu klātbūtni. 

15 Jūs nekad nenesīsiet visu Mana krusta nastu ─ Es vēlreiz jums saku. Bet tā daļa, kas jums būs 

jānēsā ─ cik tas būs grūti! Jūsu atbildība būs liela. 

16 Cīņa būs sīva, bet to vienmēr atvieglos labvēlīgi notikumi, kas būs pierādījums tam, ka Es esmu ar 

jums. Tie būs kā mana balss, kas runā uz jūsu sirdīm. 

17 Kā jūsu dvēsele priecāsies par katru tautu, kas pamazām atmodīsies jaunās dienas gaismā, Trešās 

ēras gaismā, kurā visi cilvēki apvienosies, lai, godinot savu Dievu, celtu garīgo templi, iekšējo svētnīcu, 

kurā spīdēs neizdzēšamā ticības un mīlestības liesma. 

18 Pašlaik jūs jūtaties ļoti tālu no miera, harmonijas un brālības, un jums tam ir pamatots iemesls. Jo 

katra cilvēka priekšstati par Dievu, par dzīvi, par patiesību ir tik atšķirīgi, ka rodas iespaids, ka ir daudz 

dievu un ka katram cilvēkam ir savs dievs. 

19 Vai jūs vismaz neesat novērojuši dabā, kas jūs ieskauj, kā viss pakļaujas vienam principam, kā viss 

seko vienai un tai pašai kārtībai un viss saskan vienā likumā? 

20 Ja būtu atšķirīgas kārtības, ja jūs būtu atklājuši citus likumus, nevis tos, kurus Es jums esmu 

atklājis, un kāds cits, kas nav Es, tad jums būtu iemesls, lai jūsu ticības, pielūgsmes formās, idejās un 

dzīvesveidā būtu atšķirības. Bet es jums vēlreiz saku, ka tā ir tikai gaisma, kas no mūžības ir atspīdējusi uz 

jūsu cilvēciskās un garīgās dzīves debesīm. 

21 Nevienam cilvēkam tas nebūs upuris, lai pievērstos šai mācībai, un viņam nebūs ne jālauza galva, 

ne jāatsakās no visa labā, patiesā un taisnīgā, ko viņš nēsā savā sirdī. 

22 Vienīgais mans darba mērķis ir visu cilvēku garīgā attīstība, jo garīgajā attīstībā viņi kļūs vienoti 

un sapratīs viens otru. Spiritualizējoties viņi redzēs, ka pazūd vārdi, viņu reliģiju ārējās formas, kas ir 

bijušas viņu garīgās nošķirtības cēlonis, jo katra no tām savu Dievu ir interpretējusi atšķirīgi. 

23 Tiklīdz viņi visi, ejot pa dažādiem ceļiem, pietuvosies garīgumam, viņi sapratīs, ka vienīgais, kas 

viņiem trūka, bija atbrīvoties no materiālisma, lai spētu garīgi interpretēt to, ko viņi vienmēr bija uztvēruši 

materiālā nozīmē. 

24 Tādējādi tas, kurš noliecis ceļgalus attēla priekšā, lai atpazītu tajā Manu klātbūtni, pēc tam sajutīs 

Mani savā dvēselē bez vajadzības radīt kādu formu, kas Mani pārstāvētu caur to. 

25 Ikviens, kurš ir veicis garus svētceļojumus, lai sasniegtu vietu, kur viņam ir teikts, ka Es tur esmu 

un ka viņš tur var izveseļoties, uzzinās, ka nav nepieciešams doties no viena zemes punkta uz otru, lai 

atrastu Mani, jo cilvēks ar lūgšanas dievišķo dāvanu var atrast Mani neatkarīgi no vietas jebkurā savas 

dzīves brīdī. 

26 Tad cilvēki šķīstīsies, sirsnīgi nožēlojot grēkus, un no gara uz garu izsūdzēs savus grēkus kopā ar 

manu Dievišķību, iesaistot savu sirdsapziņu šajā garīgajā aktā. 

27 Garīgā ziņā nebūs ne maizes, ne vīna, kā vien mana Vārda esence ─ esence, ar kuru cilvēki 

barosies un stiprināsies mīlestībā, taisnībā, taisnīgumā, taisnīgumā un žēlsirdībā. 

28 Un tie, kas savu dzīvi veltījuši iepriekšējo laiku Svēto Rakstu studijām un kas tāpat ir sadalījušies 

sektās un baznīcās, jo dažādi interpretējuši šos vārdus, arī viņi kļūs tuvāki cits citam garīgajā ziņā, jo 

augstāks skatījums uz to, kā analizēt un interpretēt, atklās viņiem visu patieso nozīmi, ko viņi nekad nav 

atklājuši, jo vienmēr dievišķajai atklāsmei bija piešķīruši cilvēcisku un zemes jēgu. 

29 Spiritualizācija ir viss, ko es lūdzu no cilvēkiem šajā laikā, un tad viņi redzēs, kā piepildās viņu 

augstākie ideāli un atrisinās vissarežģītākos konfliktus atļautajās robežās. 

30 Šajā apjukuma laikā mans Vārds parādīsies pasaulē kā glābšanas laiva. Cilvēki varēs pacelties uz 

jaunu, gaismas, miera un brālības pilnu dzīvi. 

31 Tagad cilvēce drīzumā redzēs miera balodi, kas lidos virs tautām un knābī nesīs simbolisku 

olīvkoka zariņu. 

32 Mans stars ir nācis pie jums, un, lai gan jūs to neredzat savām maņām, jūsu dvēsele jūt manas 

gaismas klātbūtni, kas jūs apgaismo. 



U 321 

72 

33 Tagad jūs atklāsiet savā būtībā kaut ko vairāk par ķermeņa orgāniem, un tās būs dvēseles dāvanas, 

spējas, spēki un īpašības, kas daudzus gadsimtus cilvēkā ir gulējušas aizmigušas. Jūs neatklāsiet ne būtību, 

ne formu, tāpēc Es jums saku, ka šo noslēpumu neatklās jūsu zinātne. 

34 Līdz šim jūs esat zinājuši tikai to, ko esat atklājuši ar prātu un ko esat sajutuši ar savām maņām. 

Bet pienāks laiks, kad jūs sapratīsiet, ka patiesās vērtības slēpjas garīgajā, tajā dzīvē, kuru jūs negribējāt 

iepazīt. Tad jūsu eksistenci izgaismos jauna gaisma, kas jums atklās vislielākos noslēpumus un skaistākās 

mācības. Es jūs svētīšu, jo beidzot jūs sadarbosieties ar savu Tēvu dzīves un dvēseles attīstībā. 

35 Pašlaik jūs esat apstājušies, nespējot to apzināties, nepamanot viena perioda beigas un otra 

sākumu, neatklājot savu pārbaudījumu jēgu un nespējot atpazīt dievišķās zīmes, ko Es jums dodu ik uz 

soļa. 

36 Jūs nezināt, vai esat Manī vai ārpus Manis, vai esat dzīvs vai miris Garīgajai Dzīvei, jo jūsu 

emocionālā pasaule joprojām ir miega stāvoklī jūsu būtnē. 

37 Patiesi Es jums saku, ka tikai Mana balss var jūs pamodināt, tikai Mans aicinājums var jūs 

uzmodināt, un tādēļ Es esmu nācis žēlastībā, lai jūs glābtu. Mana gaisma jau tuvojas katrai sirdij, jau tā 

nemanāmi iekļūst jūsu izpratnē, kā nakts melnumā zaglis ienāk guļamistabā: uz pirkstgaliem, neradot ne 

mazāko troksni. 

38 Kad mana balss būs dzirdama cilvēcē garīgā veidā, cilvēki sajutīs, ka viņos vibrē kaut kas tāds, kas 

vienmēr ir bijis viņos, kaut arī tas nav varējis izpausties brīvībā. Tas būs tas gars, kas, sava Kunga balss 

iedrošināts, celsies un atbildēs uz manu aicinājumu. 

39 Tad uz zemes sāksies jauns laikmets, jo jūs vairs neskatīsieties uz dzīvi no apakšas, bet redzēsiet, 

iepazīsiet un baudīsiet to no sava garīgā pacēluma augstumiem. 

40 Apzinieties, ka mana mīlestība negaida, kamēr jūs pamodīsieties paši no sevis, bet nāk jums 

palīgā, lai jūs uzmodinātu no materiālisma dziļā miega. 

41 Es redzu tevi mazu un vēlos, lai tu būtu liels, lai ar savām spējām, inteliģenci un sajūtām uzņemtu 

visu, kas ar manu piekrišanu ir tavs. 

42 Ļaujiet pamodināties intuīcijai, jūtīgumam pret garīgo, jūsu iedvesmai kļūt aktīvai, jūsu sirdij 

attīrīties no grēkiem, jūsu prātam kļūt skaidram. 

43 Centieties būt solidāri cits ar citu, strādājiet pie tā, lai jūs visi būtu harmonijā viens ar otru. 

Cīnieties ar šo pastāvīgo naidīgumu, kurā esat dzīvojuši uz zemes, līdz esat to iznīdējuši. Rūpējieties par 

to, lai pasaulē priekšplānā izvirzītos labais, lai jūsu dzīve tiktu pilnveidota, sekojot manai Doktrīnai, no 

kuras izriet mīlestības un taisnīguma likums. Tad jūs būsiet strādājuši viscēlākajam mērķim un jūsu 

dvēsele būs nonākusi daudz tuvāk Man. 

44 Ļaunuma iznīcināšanai, kuru jūs esat gribējuši iemūžināt savā pasaulē, kuru daudzi ─ pat ja jūs 

tam neticat ─ ir padarījuši par savu dievu, veltot tam visus savas būtības spēkus un domas, ir jābūt jūsu 

mērķim, cīnoties pret to ─ ar domu to aizvien vairāk un vairāk izskaust un izdzīt no savas dzīves. 

45 Šai svētīgajai cīņai jums ir jāvairo ticības, gribas, drosmes, spēka, pacietības un neatlaidības 

krājumi. 

46 Šajā cīņā jūs arī nebūsiet viens. Es ieliku savu spēku tavā rokā un savu gaismu tavā prātā. Es 

darīšu brīnumus no katra jūsu darba, ja tos iedvesmos žēlsirdība un mīlestība. 

47 Pieņemiet šo mācību sevī, paturiet to savā sirdī un ar visu savu gribu veiciniet vēlmi labāk iepazīt 

sevi. Kā? Mēģinot atklāt savu dvēseli ar tās dāvanām, spējām, uzdevumiem, izpirkšanas pienākumiem un 

visu, kas tai pieder kā tavs mantojums. 

48 Neuztraucieties, ja redzēsiet, ka dienas paiet, bet jūs neko no tā sevī neatklāsiet. Lūdzieties un 

meditējiet, rīkojieties saskaņā ar maniem piemēriem un pamācībām, un tad, kad jūs vismazāk domāsiet, 

kāda jūsu dvēseles dāvana atklāsies caur jūsu darbiem. 

49 Atveriet acis un pilnveidojiet savas maņas, lai jūs varētu uztvert to neredzamo pasauli, kas dzīvo 

un tīstās ap jums. Jūs esat sastinguši, lai nepievērstu uzmanību garīgajai dzīvei, kas nemitīgi virmo jūsu 

iekšienē, ārpusē un virs jums, nespējot iedomāties, ka esat tikpat cieši saistīti ar to kā ar gaisu, ko elpojat. 

50 Iemesls ir tas, ka jūs esat pārāk aizrāvušies ar zemes zinātni un esat aizmirsuši garīgo gudrību. 

51 Jūs zināt, ka, lai iedziļinātos garīgās dzīves bezgalīgajā okeānā, ir jābūt drosmei, labestībai, ticībai 

un mīlestībai uz Dievu, un tas jums šķiet grūti un grūti izpildāms, tādēļ jūs vienmēr dodat priekšroku 



U 321 

73 

humanitārajām zinātnēm, kuras, jūsuprāt, neprasa tādu tīrību un cildenumu, kādu prasa garīgās dzīves 

studijas. 

52 Ja jūs uzzinātu, ka nav neviena jūsu darba, ko neietekmētu kāda garīga būtne, jums tas šķistu 

nesaprotami, tomēr tā tas ir. 

53 Aiz jūsu cilvēciskās dzīves pastāv garu pasaule, jūsu brāļi un māsas, cilvēkam neredzamas būtnes, 

kas cīnās savā starpā, lai jūs iekarotu. 

54 Šī cīņa ir saistīta ar attīstības atšķirībām starp vieniem un citiem. Ja gaismas būtnes, ko nes 

mīlestības, harmonijas, miera un pilnības ideāls, klāj cilvēces ceļu ar gaismu, vienmēr iedvesmo to ar labo 

un atklāj tai visu, kas ir cilvēces labā, tad būtnes, kas joprojām turas pie zemes materiālisma, sēj, kas nav 

spējuši atraisīties no sava egoisma un mīlestības uz pasauli vai kas bezgalīgi baro cilvēciskās atkarības un 

tieksmes, sēj cilvēces ceļu ar apjukumu, aptumšojot intelektu, apžilbinādami sirdis, paverdzinādami gribu, 

lai izmantotu cilvēkus un pārvērstu tos par savu plānu instrumentiem vai izmantotu tos kā savus ķermeņus. 

55 Savukārt Gaismas garīgā pasaule cenšas iekarot cilvēka dvēseli, lai atvērtu tai ceļu uz mūžību; 

Kamēr šie svētlaimīgie saimnieki nemitīgi strādā, pieaugot mīlestībā, kļūstot par māsām pie sāpju gultas, 

padomdevējiem pie cilvēka, kas nes lielas atbildības nastu, padomdevējiem jauniešiem, bērnu aizbildņiem, 

pavadoņiem tiem, kas aizmirst un dzīvo vientuļi, to būtņu leģioni bez garīgās gudrības gaismas un bez 

mīlestības pacilājošās jūtas arī nemitīgi darbojas starp cilvēkiem. Taču viņu mērķis nav atvieglot jums ceļu 

uz Garīgo Valstību ─ nē; šo būtņu nolūks ir pilnīgi pretējs, viņu mērķis ir valdīt pār pasauli, turpināt būt 

tās kungiem, iemūžināt sevi uz zemes, valdīt pār cilvēkiem un padarīt tos par vergiem un savas gribas 

instrumentiem ─ vārdu sakot, neļaut nevienam atņemt to, ko viņi vienmēr uzskatījuši par savu - pasauli. 

56 Tātad, mācekļi: starp vienu būtni un otru notiek sīva cīņa - cīņa, kuru jūsu fiziskās acis neredz, bet 

kuras atspulgi dienu pēc dienas ir jūtami jūsu pasaulē. 

57 Lai cilvēks spētu sevi aizstāvēt un atbrīvoties no sliktās ietekmes, viņam ir nepieciešamas 

zināšanas par patiesību, kas viņu ieskauj, viņam ir jāiemācās lūgties ar garu, kā arī jāzina, ar kādām 

spējām ir apveltīta viņa būtne, lai spētu tās izmantot kā ieročus šajā lielajā cīņā - labā pret ļauno, gaismas 

pret tumsu, garīguma pret materiālismu. 

58 Tieši garīgā gaismas pasaule ir tā, kas strādā, cīnās un sagatavo visu, lai kādu dienu pasaule dotos 

ceļā uz garīgumu. 

59 Padomājiet par to visu, un jūs spēsiet iztēloties, cik sīva ir jūsu garīgo brāļu un māsu cīņa, kuri 

cīnās par cilvēku glābšanu ─ cīņa, kas viņiem ir kā kauss, no kura jūs nepārtraukti dzerat viņiem 

nepateicības žulti, jo jūs tikai saņemat no viņiem visu to labo, ko viņi jums dāvina, bet nekad nenostājaties 

viņiem līdzās, lai palīdzētu viņiem viņu cīņā. 

60 Ir tikai daži, kas zina, kā viņiem pievienoties, tikai daži, kas ir atvērti viņu iedvesmai un seko viņu 

padomiem. Bet cik spēcīgi viņi iet cauri dzīvei, cik aizsargāti viņi jūtas, kādi prieki un iedvesmas 

iedvesmo viņu garu! 

61 Lielākā daļa cilvēku svārstās starp abām ietekmēm, neizvēlēdamies vienu no tām, pilnībā 

nenododamies materiālismam, bet arī necenšoties no tā atbrīvoties un savu dzīvi padarīt garīgāku, tas ir, 

pacelt to augstāk ar labestību, zināšanām un garīgo spēku. Tie joprojām ir pilnīgā karā paši ar sevi. 

62 Tie, kas ir pilnībā padevušies materiālismam, neņemot vērā sirdsapziņas balsi un neņemot vērā 

visu, kas attiecas uz viņu dvēseli, vairs necīnās, viņi ir uzvarēti cīņā. Viņi domā, ka ir uzvarējuši, viņi 

domā, ka ir brīvi, un neapzinās, ka viņi ir gūstekņi un ka gaismas leģioniem būs jānolaižas tumsā, lai viņus 

atbrīvotu. 

63 Es sūtu šo gaismas vēsti visām zemes tautām, lai cilvēki pamostos, lai viņi apzinātos, kas ir 

ienaidnieks, ar kuru viņiem ir jācīnās, līdz viņi to uzvarēs, un kādus ieročus viņi nes, paši to nezinādami. 

64 Patiesi, Es jums saku, ja Es tajā laikā būtu nācis kā cilvēks, jūsu acīm būtu vajadzējis redzēt Manas 

brūces vēl svaigas un asiņojošas, jo cilvēku grēks vēl nebija beidzies un viņi nevēlējās izpirkt savas 

grēkus, atceroties tās asinis, kuras Es izlēju Golgātā un kuras bija pierādījums Manai mīlestībai pret 

cilvēci. Bet Es atnācu garā, lai jūs neciestu kaunu, ko jums sagādātu to darbu apcerēšana, kurus darīja tie, 

kas mani tiesāja un nosodīja uz zemes. 

65 Viss ir piedots, bet katrā dvēselē ir kaut kas no tā, ko Es izlēju par visiem pie krusta. Nedomājiet, 

ka šis dzīvības spēks un asinis izšķīda vai tika zaudētas. Viņi iemiesoja Garīgo Dzīvību, ko no šī brīža Es 
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izlēju uz visiem cilvēkiem. Caur šīm Asinīm, kas apzīmogoja Manu Vārdu un apstiprināja visu, ko Es biju 

runājis un darījis uz zemes, cilvēki attīstīsies augšup, vēloties atjaunot savas dvēseles. 

66 Mans vārds, mani darbi un manas asinis nav un nebūs veltīgi. Ja reizēm jums šķiet, ka mans vārds 

un mans Vārds ir gandrīz aizmirsts, tad drīz vien jūs redzēsiet, ka tas atkal parādās dzīvības, dzīvības un 

tīrības pilns, kā sēkla, kas, lai gan pret to pastāvīgi cīnās, nekad nepazūd. 

67 Arī mans vārds un izpausmes šajā laikā nepazudīs. Tiesa, būs brīži, kad šķitīs, ka tas viss ir 

beidzies, neatstājot pasaulē ne pēdas, ne nospiedumus. Bet pēkšņi, kad jūs par to vismazāk domāsiet, 

manis jums mācītā garīguma doktrīna atkal atdzims ar tikpat lielu vai pat lielāku spēku. 

68 Mans pacietīgais darbs ar jūsu intelekta palīdzību nebūs veltīgs, jo, tāpat kā toreiz Es simboliski 

izlēju Savu Dzīvību caur šīm Asinīm, lai mācītu jums mīlestību, Es tagad izlieju pār jums Savu Garu, lai 

atvērtu jums augšupceļu uz mūžību. Tomēr, ja manas Asinis nav bijušas neauglīgas, tad vēl mazāk būs 

mana Gara gaismas. 

69 Tagad jūs vēl nespējat novērtēt to, ko nozīmē Vārds, kuru jūs šobrīd dzirdat. Bet jūsu gaišā 

dvēsele, kurai ir mūžīga izcelsme, varēs pieredzēt patiesību un piepildījumu visam tam, ko Es esmu 

atklājis pasaulei šajā Trešajā Laikā caur neizglītotiem un netīriem balss nesējiem un gaismas garīgo 

pasauli. 

70 Dažkārt savās pārdomās jūs sev jautājat, kā garīgās būtnes kosmosā pārvietojas no viena punkta uz 

otru, ja tajā pašā brīdī tās tiek aicinātas dažādās Zemes daļās. Tad jūsu iztēle liek tiem lidot nemitīgi, ātri 

kā gaismai, no viena punkta uz otru un no viena pasaules gala uz otru. 

71 Jūs domājat: cik grūts un grūts ir viņu uzdevums! Jūs sakāt: "Cik bēdīga ir viņu nožēla!" 

72 Man jums jāsaka, ka šī misija nav tāda, kā jūs to esat iztēlojušies. Šīs būtnes, kas sasniegušas 

vajadzīgo attīstības līmeni, lai saņemtu vadītāju, aizbildņu, padomdevēju un labdaru misiju, ir tik plaši 

apveltītas, ka tām nav nepieciešams pārcelties no vienas vietas uz citu, jo no vietas, kur tās atrodas, tās var 

ietekmēt savus brāļus un māsas, kuriem tās ir vajadzīgas. No turienes viņi var redzēt, dzirdēt, sajust un 

darīt darbus, kas ir daļa no viņu misijas. 

73 Augstajai dvēselei tās gudrības un mīlestības dēļ attālumi izzūd, un tās darbības sfēra atbilst tās 

sasniegtajam attīstības līmenim. 

74 Taču tagad jūs varētu domāt, ka dvēselei bez jebkāda attīstības līmeņa, lai pārvarētu attālumus, 

noteikti būtu nepieciešams sevi pārvietot, jo tās visvērtīgākās īpašības nav attīstītas. 

75 Nemēģiniet iztēloties vietu, kur atrodas šī būtne, ko izsauc jūsu atmiņas. Jo tā nav ne tuvu, ne tālu, 

tāpat kā Es, kas neesmu ne tuvu, ne tālu no jums, esmu klātesošs visā un visur. 

76 Vienīgais attālums, kas pastāv starp jums un Dievu vai starp jums un garīgo būtni, ir nevis 

materiāls, bet garīgs attālums, ko rada jūsu nesagatavotība, tīrības vai gatavības trūkums, lai saņemtu 

iedvesmu un garīgo ietekmi. 

77 Nekad nenovērsiet šo attālumu starp jums un jūsu Skolotāju vai starp jums un garīgo pasauli, un 

jūs vienmēr baudīsiet labumus, ko Mana mīlestība izlej pār tiem, kuri zina, kā to meklēt. Jūs vienmēr 

sajutīsiet, ka garīgā pasaule ir tuvu sirdij tiem, kas gatavi to sajust. 

78 Cik liels ir attālums, ko šī laika cilvēce norobežo sevi no garīgās dzīves! Tā ir tik liela, ka 

mūsdienās cilvēki jūt, ka Dievs ir bezgalīgi tālu no viņiem, un uzskata, ka Debesu valstība ir tāla un 

nesasniedzama. 

79 Jo vairāk laika paiet, jo vairāk cilvēki jūtas attālināti no garīgās valstības. Viņi zaudē svētīgo 

priekšstatu par to, ka kādreiz dzīvojuši tajā, un, kad viņi mirst un ļauj dvēselei atdalīties no miesas, viņiem 

paliek tikai zemes iespaidi, kas liek viņiem zaudēt jebkādu priekšstatu par garīgo. 

80 Mana mīlestības vēsts šajā laikā dzēš attālumus, novērš kļūdas, izšķīdina tumsu un liek cilvēka 

dvēselei, kas jau ir dzīvojusi bezgalīgajā garīgajā valstībā, lūgšanā un meditācijā atgriezties pie savas 

izcelsmes, atklāt savu būtību un atklāt to cilvēkam, prātam un sirdij, kas tai uzticēta kā instruments 

uzdevuma izpildei uz zemes. 

81 Jūs redzat, ka pietiek ar garīgās apgaismības mirkli, lai šis šķietami lielais attālums izzustu un jūs 

piedzīvotu visu to prieku, no kura tik ilgi esat sevi atņēmuši, kamēr uzskatījāt Mani par tālu. 

82 Šodien tu esi spējīgāks mainīt savas domas, lai gan tev tas šķiet grūti. Es jums to saku tāpēc, ka 

visa jūsu būtība ir attīstījusies un attīstījusies gan dvēselē, gan ķermenī, neapstājoties visā jūsu gribas 

brīvības ceļā. 
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83 Tāpat kā mūsdienu cilvēku intelektuālās spējas ir daudz lielākas nekā iepriekšējo laiku cilvēkiem, 

jo viņu spējas ir attīstījušās, tāpat arī dvēsele ir attīstījusies savā pastāvīgajā dzīves pieredzē, ar kuras 

palīdzību tā var saprast, izprast, ticēt un pieņemt to, ko citu laiku cilvēki nespēja sasniegt. 

84 Tāpēc, lai atklātu Sevi cilvēcei, Es esmu izvēlējies perfektu formu, tas ir, garīgo formu, jo Es zinu, 

ka jūs tagad spējat to saprast. Ne tā tas bija agrāk, kad man bija jāmeklē jēgpilnas formas, lai padarītu sevi 

dzirdamu un saprotamu cilvēkiem. 

85 Tagad ir laiks, kad cilvēce cīnīsies, lai ieviestu garīgu pielūgsmi Dievam. Taču ir tikai dabiski, ka 

tas notiek tikai pēc cīņas, kad sirdis ir sasniegušas sapratni un mieru. 

86 Jūs, kas dzirdat Mani caur šo mācību, zināt, kā atbrīvot savas sirdis no aizspriedumiem un 

fanātisma un pielūgt Mani dabiskā un vienkāršā veidā, sajūtot Mani sevī. Jūs varat uzskatīt sevi par 

priviliģētām būtnēm starp cilvēkiem, un Es jūs izmantosim kā garīguma laikmeta pionierus. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 322 
1 Es iepazīstinu jūs ar vēl vienu lappusi no Manas pamācību Grāmatas, kas ir mīlestība un gaisma 

jūsu dvēselei. Svētīgi jūs, kas patiesi dzirdat savu Skolotāju, jo Es jums dodu skaidras un pilnīgas norādes, 

lai jūs saprastu savu likteni un misiju, ko Es esmu uzticējis jūsu dvēselei. 

2 Jūs nācāt, lai studētu un saprastu manas mācības, lai tās nodotu tālāk saviem līdzcilvēkiem, un, lai 

gan viņi dažkārt jūs noraidīja, jūs nejutāties aizskarti, bet gan apmierināti, ka esat spējuši atbildēt uz viņu 

jautājumiem. 

3 Jūs runājat ar Mani savas sirds dziļumos, lai norādītu Man uz savu līdzcilvēku neticību. Bet es 

jums saku: Kad jūs būsiet sastapušies ar sirdīm kā ar cietiem akmeņiem, Es uzrunāšu tās caur viņu 

sirdsapziņu, lai viņi sajustu vēlmi būt kopā ar Mani. Jūsu uzdevums ir tiekties pēc cilvēku labuma, ejot pa 

ceļu, ko Es jums esmu iezīmējis, neņemot vērā ne laiku, ne attālumu. 

4 Jūs atradīsiet daudzus trūkumcietējus, slimniekus un "vergus", kurus jums ir jādziedina un 

jāatbrīvo, salaužot viņu važas un ar mīlestību dodot viņiem manus norādījumus. Jo pienāks diena, kad jūs 

vairs nedzirdēsiet manu vārdu, un tad jūs paliksiet kā skolotāji, lai varētu apmācīt nākamās paaudzes. 

5 Ar gaismas zobenu jūs spēsiet kliedēt tumsu un padarīt caurumu saviem līdzcilvēkiem. Es vēlos, 

lai šajā Trešajā laikmetā cilvēkiem būtu miers, harmonija un labā griba. No kā viņi saņems mācības par 

to? No Maniem mācekļiem, mīļie ļaudis ─ no tiem, kas Mani mīl un nepagurst būt kopā ar Mani ─ kas jūt 

savas sirds dziļumos. 

6 Svētīgi tie, kas vienmēr ir kopā ar Mani un noraida kārdinājumus, turēdamies tālāk no pasaules 

izvirtībām. Viņu garīgās acis ieraudzīs mūžīgo godību aizsaulē ─ valstībā, kur dvēselei jābūt mājās. 

7 Tev es atstāju norādījumus par savienību un brālību. Uzmanieties un lūdzieties, lai kārdinājums 

neizlaupītu no jums to, ko Es jums esmu uzticējis, ─ lai jūs būtu tie vēstneši un mācekļi, kurus Es sūtīšu 

cilvēcei, kad pienāks laiks. 

Kad jūs būsiet brīvi no visa materiālā, tērpušies tikai manā mīlestībā un manā gaismā, jūs dzirdēsiet 

manu balsi savā dvēselē, jūs atpazīsiet sava gana balsi, un tad jūs labprāt kā aita kāpsiet kalnā, lai sasniegtu 

dievišķās mājas. 

8 Jūsu Debesu Māte ir kā ganu meitene, kas seko jūsu soļiem. Marija jūs kopj savā jaukajā dārzā kā 

rozes un lilijas, Viņa dod jums smaržu, lai jūs būtu kā puķes, kas zied savu būtību dāvina savam Tēvam. 

9 Otrajā Laikā Es jums teicu, ka atkal būšu ar jums. Bet tagad, kad Es esmu piepildījis jums doto 

apsolījumu, daži Mani ir atpazinuši, bet citi ir apšaubījuši Manu klātbūtni. Daži no jums ir izlējuši prieka 

asaras, jo esat Mani atkal dzirdējuši un redzējuši ar sava gara acīm. Es esmu dzirdējis tos, kas Man ir 

sacījuši: "Skolotāj, ja būtu nepieciešams upurēt manu miesu, es to ar visu nodevību un pazemību atdotu 

par savas dvēseles un cilvēces pestīšanu." 

10 Es esmu uzticējis jūs Savai Garīgajai Gaismas Pasaulei, lai tā būtu jūsu padomdevējs un aizbildnis 

─ lai vadītu jūs pa ceļu un palīdzētu jums izpildīt jūsu misiju. Tiem no jums, kas Mani nav sapratuši, Es 

saku: nešaubieties, jo Es esmu atklājies caur cilvēkiem visos laikos. Bet Es negribēju viņus pārsteigt ar 

Savām izpausmēm, tādēļ Es iepriekš sūtīju Savus vēstnešus. Es esmu sūtījis Ceļotāju, lai sagatavotu ceļu 

un cilvēku sirdis. 

11 1950. gadā Es jums došu Savas pēdējās mācības, un Es gribu, lai jūs, pirms Es beigšu Savu 

pasludinājumu caur cilvēka intelektu, saprastu, kā jūs sēsiet Manu mīlestības Vārdu un kā jūs to izplatīsiet 

no sirds uz sirdi, no provinces uz provinci, visās zemes vietās, kur Es šajā laikā neesmu bijis dzirdēts un 

sajusts. 

12 Jūs esat stipras dvēseles, pilnas mīlestības un gaismas. Nekļūstiet par rakstu mācītājiem, nedz arī 

lielieties cilvēku priekšā, jo jūsu pazemībā būs jūsu Tēva žēlastība un gaisma. 

13 Lai jūsu skatiens ir sirsnīgs, lai jūsu zinātne ir mīlestības pilna, lai jūsu rokas glāsta, lai jūsu vārds 

ir mierinājums cilvēkiem, un tad pasaule pieņems jūsu piemēru un vairs neveicinās karus, ko tā ir 

izraisījusi gadsimtu no gadsimta un no laikmeta uz laikmetu. 

14 Tad tiks piepildīta mana griba un to cilvēku griba, kuri ir smagi strādājuši un izlējuši daudzas 

asaras, lai panāktu cilvēces apvienošanos. Tad vairs nebūs nekādas rases vai ādas krāsas atšķirības. Šis ir 

mans solījums jums. 
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15 Mūsdienās visi uzskata, ka viņi pilnībā zina patiesību. Katra reliģija apgalvo, ka tai piemīt 

patiesība. Zinātnieki paziņo, ka ir atklājuši patiesību. Es jums saku, ka neviens nezina absolūto patiesību, 

jo cilvēks nav pat spējis ar savu prātu aptvert to daļu, kas viņam ir atklāta. 

16 Visi cilvēki nes sevī daļu patiesības un kļūdas, ko viņi sajauc ar patiesības gaismu. 

17 Tuvojas cīņa, kurā visi šie spēki cīnās viens pret otru, jo katrs vēlas uzspiest savu pasaules uzskatu. 

Taču galu galā uzvarēs nevis kāda cilvēciska ideoloģija, ne kāda zinātniska teorija, ne kāda reliģiska 

pārliecība, bet gan harmoniska savienība starp visiem labajiem skatījumiem uz lietām, visiem cēlajiem 

uzskatiem, visām pielūgsmes formām, kas paceltas līdz augstākajam garīgumam, visām zinātnēm, kas 

veltītas patiesa cilvēces progresa kalpošanai. 

18 Es ļausim cilvēkiem runāt par savām idejām un prezentēt tās, lai citi publiski demonstrē savas 

kulta formas un rituālus, lai cilvēki diskutē un cīnās savā starpā, lai zinātnieki izplata savas vismodernākās 

teorijas, lai viss, kas ir apslēpts katrā garā, izlaužas cauri, nāk gaismā un kļūst zināms. Jo tuvojas pļāvēja 

diena - diena, kad sirdsapziņa kā nesaudzīgs sirpis nogriež pie saknēm visu, kas cilvēka sirdī ir nepareizs. 

19 Jūs, tauta, esiet nomodā un neaizmirstiet, ka Es jums esmu pasludinājis šo cīņu, lai jūs nekrītat 

izmisumā, kad redzat, ka cilvēki kaislīgi strīdas, ka reliģiskās kopienas cīnās un ka Gars cīnās ar tām. 

20 Lai pasaule tiek modināta, lai sākusies vētra un cīņa, lai cilvēks pamostos un pamodies ieraudzītu 

gaismu, kuru viņš jau sen sapņojis apbrīnot, ─ lai savtīgie cilvēki, kas aizvēruši vārtus uz ceļa, kas ved uz 

patiesības atziņu, varētu nokāpt no saviem augstajiem krēsliem, no saviem troņiem un pjedestāliem un 

ļautu garām ļaužu pūļiem, kas alkst un slāpst pēc Gara gaismas. 

21 Jums visiem būs jāmeklē mana gaisma, jums visiem būs jāmeklē bāka, lai spētu atpazīt ceļu 

tumsas dienās ─ pārdomu un grēku nožēlas dienās, dziļas pašizpratnes dienās, kurās nebūs neviena 

cilvēka, kas justos mierīgs un kas varētu teikt: Es no nekā nebaidos, jo vienmēr esmu rīkojies pareizi. 

22 Nē, nebūs neviena, kas tā izsauksies vai domās, jo katrā dvēselē būs dzirdama sirdsapziņa. 

23 Tikai tie, kas lūdzas un nožēlo grēkus, sasniegs savas dvēseles šķīstīšanu. Tikai tie, kas atsakās no 

savām iedomībām, varas pār citiem un augstprātības, spēs iemitināties glābšanas laivā. Jo tie, kas turas pie 

savām muļķībām, kas turas pie savām kļūdām un tradīcijām, ir gatavi tās uzturēt līdz galam, neskatoties uz 

sirdsapziņas spriedumiem un norādījumiem, - tie, pretēji savam labākajam prātam, dosies pretī apjukuma 

un tumsas bezdibenim, kurā, saskaņā ar jūsu Tēva gribu, neviens negrib krist. 

24 Šo mīlestības un žēlastības vēsti, ko Es jums esmu atnesis savlaicīgi, lai jūs glābtu, jūs ar laiku 

darīsiet zināmu cilvēcei. 

25 Manas gudrības vēsts uzdevums ir garīgi vienot cilvēkus, glābt viņus no apjukuma virpuļa, glābt 

no tumsas, kad viņi ir zaudējuši ticību. 

26 Tikai manam Vārdam būs spēks apturēt tos, kas milzīgā ātrumā virzās uz bezdibeni, jo tas atklāj 

visu, jo tas nekautrējas atšķetināt noslēpumu, jo to caurstrāvo jūsu Tēva žēlastība un mīlestība. 

27 Kurš gan cits, ja ne Es, varētu glābt visus šos cilvēkus bez ticības augstākajai dzīvei un bez 

zināšanām par Manu taisnīgumu? Kurš patiesi ir sapratis savas dzīves sāpju, ciešanu, apspiestības un baiļu 

nozīmi un izcelsmi? Cik maz es redzu cilvēces meistaru un vadītāju! Ko cilvēki zina par garu? Viņus 

interesē tikai cilvēciskā puse, bet viņi nespēj atklāt, kas ir ārpus zemes vajadzībām un rūpēm. Tāpēc, 

vīlušies, ka nevar atrast apmierinošu atbildi uz saviem jautājumiem ne zinātnēs, ne reliģijās, cilvēki ir 

pievērsušies patiesības meklējumiem paši. Daži tuvojas ceļam, bet citi sava zemā garīguma dēļ pieņem 

jaunas kļūdas. 

28 Cilvēki, kuri dzīvē ir izdzēruši vienu ciešanu kausu pēc otra, man saka: "Kungs, kāpēc nav 

neviena, kas mums izskaidrotu mūsu sāpju iemeslu, lai mūsos iedegtos ticība, kas palīdzētu mums nest 

mūsu krusta nastu?" 

29 Šiem bērniem Es sūtu kā debesu balzāmu Savu gaismu viņu prātiem un Savu iedrošinājumu viņu 

sirdīm. Jo man ir bezgalīgas iespējas sasniegt katru radību. 

30 Ak, ja vien visi zinātu, kā Man jautāt, ja vien visi garīgi lūgtos, ja vien visi būtu ieinteresēti uzzināt 

patiesību! Patiesi es jums saku, viņi varētu saņemt to, ko viņi ir ilgojies . Jo neviens nav meklējis, kas nav 

atradis ─ neviens nav klauvējis pie Manām durvīm, kam tās nebūtu atvērtas. 

31 Atstājiet savā ceļā pazemības pēdas. Neļaujiet lepnumam ienākt jūsu sirdī, jo domājat, ka esat 

vienīgie, kam ir garīgās zināšanas. 
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32 Vienmēr apzinieties, ka jūs visi esat vienādi Manā priekšā, ka jums visiem ir viena un tā pati 

izcelsme un viens un tas pats mērķis, pat ja ārēji katrs liktenis izpaužas atšķirīgi. 

33 Nekad neaizmirstiet, ka jums visiem ir jānonāk pie Manis, un tas nozīmē, ka jums visiem ─ lai gan 

dažādos veidos ─ ir jāiegulda nepieciešamie nopelni, lai sasniegtu vislielāko garīgo augstumu. Tāpēc 

nekad neuzskatiet nevienu par sliktāku. 

34 Spirituālismā nekad nedrīkst iesakņoties iedomība. No otras puses, patiesai pieticībai vienmēr 

jābūt viņa pavadonim, tad viņa darbi, nevis apžilbinoši ar viltus gaismu, atradīs labvēlību viņa līdzcilvēku 

sirdīs. 

35 Jūs uzņemsieties savu krustu ar mīlestību ─ ne tā, kā kāds uzņemas pienākumu, ne ar domu, ka, ja 

to nedarīsiet, jūs dzīvē piemeklēs ļaunums ─ nē, ne no bailēm no Manas taisnības. Jūs esat pietiekami 

attīstījušies dvēselē, lai pieprasītu no sevis - kā Es to daru tieši tagad -, lai jūs pildītu Mana Likuma 

rīkojumus no mīlestības pret saviem līdzcilvēkiem un lai šīs jūtas iedvesmotu mīlestība pret Mani. 

36 Atstājiet aiz muguras laikus, kad cilvēki nožēloja savus pārkāpumus nevis no nožēlas par to, ka ir 

Mani apvainojuši, bet gan no bailēm no mūžīgās pazudināšanas, kā cilvēki to bija iedomājušies. 

37 Izdzēsiet no savas sirds domu, ka jūs varat atlikt savu grēku nožēlu līdz pēdējam brīdim, 

paļaujoties uz Dieva žēlastību, un atcerieties, ka vienīgais, ko jūsu dvēsele pļaus tiesas brīdī, būs tas, ko tā 

ir sējusi savas pastāvēšanas laikā uz zemes. Tās raža jeb augļi būs tās attīstība, progress un pacēlums, ko tā 

ir ieguvusi, dzīvojot tai uzticēto dzīvi. 

38 Cik atšķirīga ir garīgā realitāte no visa, ko cilvēki ir iedomājušies! Ne mana taisnība nav tāda, kā 

jūs domājat, ne dievišķais sods, kā jūs to saucat, ne arī debesis nav tādas, kā jūs domājat, un tās nav 

sasniedzamas tik viegli un ātri, kā jūs iedomājaties, tāpat kā garīgā izpirkšana nav tāda, kā jūs sakāt, un arī 

kārdinājums nav garīga būtne. 

39 Jums vienmēr ir jāpēta dievišķās atklāsmes, ko Es jums esmu devis, jums ir jāsaprot tēlainā valoda, 

kas jums tiek runāta, jums ir jāattīsta savas garīgās sajūtas, lai jūs varētu atpazīt, kas ir Dieva Vārds un kas 

ir cilvēku Vārds, lai jūs atklātu Manas mācības nozīmi. 

40 Tikai no garīgā viedokļa jūs spēsiet atrast pareizo un patieso Mana Vārda interpretāciju - gan to, ko 

Es jums sūtīju caur praviešiem, gan to, ko Es jums novēlēju caur Jēzu, jeb šo Vārdu, ko Es jums dodu ar 

Trešās Ēras runasvīru starpniecību. 

41 Kad šī cilvēce būs atklājusi likumu, mācību, pravietojumu un atklāsmju patieso nozīmi, tā būs 

atklājusi visskaistāko un dziļāko, kas saistīts ar tās eksistenci. 

42 Tad cilvēki iepazīs patieso taisnīgumu un viņu sirdis ieraudzīs patiesās debesis; tad jūs arī zināsiet, 

kas ir izpirkšana, attīrīšana un gandarīšana. 

43 Šodien jūs joprojām klāj neziņas plīvurs, ko jūs neesat uzdrošinājušies saplēst savā zemes 

materiālismā un reliģiskajā fanātismā, kas pilns ar viltus bailēm un aizspriedumiem. Tāpēc, kad tavu dzīvi 

piemeklē pārbaudījums un tu nespēj atrast tam skaidru iemeslu, tu kliedz: "Ko es esmu izdarījis, lai mani 

tā sodītu?", nezinot, ka Mana taisnība dažkārt gaida gadsimtiem un pat tūkstošgadēm. Taču mans 

taisnīgums vienmēr nāk, un pat ja šķiet, ka tas nāk par vēlu vai nepiemērotā laikā, ir skaidrs, ka tas 

vienmēr izpaužas gudrā veidā. 

44 Manai garīgajai mācībai ir dažādi mērķi vai uzdevumi: viens no tiem ir mierināt dvēseli tās trimdā 

un likt tai saprast, ka Dievs, kas to radījis, gaida to mūžīgi savā miera valstībā. Vēl viens ir ļaut tai 

apzināties, cik daudz dāvanu un spēju ir tās rīcībā, lai sasniegtu savu pestīšanu un paaugstināšanu jeb 

pilnību. 

45 Šis Vārds nes garīguma vēsti, kas atver cilvēkiem acis, lai viņi varētu ieraudzīt realitāti, kuru, kā 

viņi domā, atrod tikai tajā, ko viņi redz, kam viņi pieskaras vai ko viņi pierāda ar savu cilvēcisko zinātņu 

palīdzību, neapzinoties, ka tādējādi viņi par "realitāti" sauc pārejošo un nepareizi novērtē un noliedz 

mūžīgo, kurā ir patiesā realitāte. 

46 Lai šī vēsts iet no tautas tautai uz tautu, no mājas uz māju, atstājot gaismas, mierinājuma un miera 

sēklas, lai cilvēki uz dažiem mirkļiem varētu apstāties un dot savam garam nepieciešamo atpūtu, lai tas 

varētu pārdomāt un atcerēties, ka jebkurā brīdī tas var atgriezties Garīgajā Pasaulē un ka no viņa darbiem 

un sēšanas pasaulē ir atkarīgs, kādus augļus tas pļaus, ierodoties Garīgajā Dzīvē. 

47 Šodien Es redzu jūs skumjus, nomāktus un bez cerības, un jūs savā lūgšanā Man sakāt, ka dzīve 

jau sen ir atņēmusi jums savu labvēlību. Skolotājs jums saka, ka šie laiki, kurus jūs pārdzīvojat, ir tie laiki, 
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kurus pravieši pasludināja pirmajos laikos un vēlāk "Dievišķais Vārds" apstiprināja Viņa tautai. Bet, pat ja 

tā ir taisnība, ka jūs iztukšojat ļoti rūgtu kausu, ziniet, ka jūsu sāpes nebūs veltīgas, ja jūs pratīsiet tās ar 

mīlestību un pacietību panest. 

Bija nepieciešams, lai cilvēki sasniegtu to punktu, kurā sāpes caururbtu un pārmācītu visas viņu būtības 

šķiedras, lai viņi pamostos no dziļā miega, kurā dzīvo viņu dvēsele, un sāktu pašnoteikšanās dzīvi, kurā 

viņi piedāvātu savam Radītājam cieņu un atzinību, kas viņiem pienākas. 

48 Jau ilgu laiku es esmu aizliedzis viņu gribas brīvību, parādot viņiem, ka ir pienācis laiks pārdomām 

un labai rīcībai, lai viņi neturpinātu ciest un neiegrimtu haosā. Es gribēju izvairīties no viņu krišanas, 

dodot viņiem padomus un brīdinājumus, bet viņi bija kurli pret Maniem vārdiem. Bet Es turpināšu aicināt 

šo tik mīļoto cilvēci, mudinādams to reformēties un būt godprātīgai visās darbībās, līdz Es to padarīšu par 

cienīgiem Manas mācības mācekļiem. 

49 Es esmu atgriezies pie jums, kā jums apsolīju, lai jūs mierinātu un dotu jums cerību jūsu bēdās. 

Taču ne tikai tas, bet arī apgaismot jūs, lai jūs varētu spert lielus soļus garīgajā ceļā. Es esmu devis jums 

norādījumus, kas jums nepieciešami tieši šajos apjukuma brīžos, kurus jūs ar nepacietību gaidījāt, lai 

dziedinātu savas brūces un piedzīvotu glābšanas ceļu. 

50 Es esmu sagatavojis visu, lai jūs paveiktu lielu darbu un tā beigās nāktu pie Manis mierīgi, 

apmierināti un mierā ar Mani un saviem līdzcilvēkiem. Tajā brīdī, kad būsiet sadraudzībā ar Manu Garu, 

Es neprasīšu no jums nekādu nodevu, jūsu nopelni nebūs Man, bet gan jums pašiem, un to, ko jūs Man 

dāvāsiet, Es jums atdošu kā svētības un labumus bez gala un ar procentiem. 

51 Saproti, cik ļoti es tevi mīlu. Ja jūs vēlaties vairāk pierādījumu par sava Tēva mīlestību, lūdziet, un 

Es jums tos došu, jo Mana mīlestība ir neizsmeļama. Ja vēlaties pārbaudīt Manu pacietību, Manu iecietību, 

dariet to arī jūs. Bet pēc tam, kad esat to saņēmuši un atzinuši, dariet saviem līdzcilvēkiem to pašu, ko Es 

esmu darījis jums. 

52 Piedodiet tik bieži, cik bieži esat apvainoti. Pat nedomājiet par to, cik reizes jums ir jāpiedod. Jūsu 

liktenis ir tik augsts, ka jūs nedrīkstat iesprūst šajos ceļa pakāpienos, jo tālāk jūs gaida ļoti lieli uzdevumi. 

Jūsu dvēselei vienmēr jābūt gatavai mīlestībai, sapratnei un labestībai, lai jūs varētu pacelties augstākos 

līmeņos. Tāpat kā pagātnē daudzi jūsu brāļi un māsas ar saviem darbiem ierakstīja skaistas lappuses 

Mūžīgajā Gara grāmatā, arī jums vajadzētu turpināt šo vēsturi pēc viņiem, kā piemēru un par prieku 

jaunajām paaudzēm, kas nāks uz zemes. 

53 Esiet stipri, jo jūs pārdzīvojat pārbaudījumu laiku. Ikviena radība - sākot no zīdaiņa, kas tikko 

atvēruši acis šīs pasaules gaismai, līdz vecam cilvēkam, kuru saliecis gadu smagums, - piedzīvo 

pārbaudījumu, izlabošanas procesu. Bet Es dodu jums Savu spēku, Savu ietekmi, lai jūs varētu iziet cauri 

šiem pārbaudījumiem ar ticību un mieru, kas padarīs jūs neaizsargātus pret sāpēm. 

54 Notiks pasaules uzskatu sadursme, un tiks pārbaudīta gan vienas, gan otras puses ticība un 

pārliecība. Bet tie, kas savu darbu būvēja uz kustīgajām smiltīm, redzēs, kā tas sabruks, jo tā pamati nebija 

stabili. 

Šajā laikā stiprajiem būs jāatbalsta vājie. Tie, kas nav zinājuši, kā lūgt, nedz iedziļināties manas 

mācības patiesībā, raudās par savu nezināšanu, par savu trūkumu un nopelnu trūkumu. Tomēr daudzas no 

tām ir nevainīgas, jo tām nav bijis īsta cilvēka vadītāja, un gani, tāpat kā aitas, izlies asaras viņu nedrošības 

un apjukuma dēļ. 

55 Jums, cilvēki, kam Man ir lemts ietekmēt šo pasauli, ir jāuzrauga un jālūdzas par tās mieru un 

glābšanu. Šajās briesmu un baiļu stundās jūs izplešiet savus spārnus, lai apklātu cilvēci. 

56 Tāpēc Es esmu mācījis jums lūgšanu no gara uz garu un esmu noņēmis visus Savas Dievišķības 

simbolus un emblēmas. Jūs esat uzcēluši sevī templi, un no turienes jūs Mani mīlat un slavējat. 

Es esmu iemācījis jums cieņu pret jūsu līdzcilvēku ticību un apmācījis jūs kā sargus, kas modri dzīvo, 

lai aizstāvētu ticību tiem, kas kļūst vāji šajā cīņā, kura jau tuvojas. 

Tad, kad būsiet izpildījuši savu misiju, jūs varēsiet ar gandarījumu sacīt Man: "Mūsu Tēvs, mēs 

cīnāmies ar zobenu, kas nespēj ievainot, ar mīlestību un labu gribu. Mēs runājam dievišķo vārdu, mēs 

aicinām cilvēkus lūgt Tevi. Mēs sniedzam mierinājumu tiem, kas cieš, un atgriežam uz labu tos, kas 

pārkāpuši likumu. Mēs uzmodinām vīriešus un sievietes, kas savā neziņā bija apjukuši, un atmodinām viņu 

ticību un paļāvību uz Tevi, un kopš tā laika viņi mūs mīl un seko mums." Un es jūs pieņemšu kā kareivjus 

savā lietā un došu jums pelnīto atlīdzību. 
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57 Mans darbs izplatīsies pa visu zemi. "Pirmajiem" pievienosies citi un pēc tam vēl citi, jo ir rakstīts, 

ka cilvēks pacelsies pāri savam pašreizējam stāvoklim, tiecoties pēc savas garīgās pilnības. 

58 Cik daudz jums ir jācīnās, lai sagatavotu zemi, lai Es varētu radīt Savu Miera Valstību, kas nāks 

pie cilvēces! 

59 Lūdzieties un pārdomājiet manus vārdus, un jūs atklāsiet, ka tajos ir mīlestības okeāns. Es jums 

esmu runājis ar cilvēka ierobežotā intelekta starpniecību, un tas pat ar visu sagatavošanos nespēj izteikt 

jēgu, pamatojumu, ko satur mana mācība. Iedziļinieties tajā ar savu dvēseli, lai jūs to saprastu ar lielāku 

skaidrību nekā ar sirdi vai ierobežoto cilvēka intelektu. Tā kā mans Otrās Ēras Darbs jums ir šķitis liels, arī 

jūs atzīsiet manu nākšanu šajā laikā kā jūsu Tēva bezgalīgās mīlestības pierādījumu. 

60 Jo vairāk jūs sevi pilnveidosiet, jo tuvāk redzēsiet mērķi. Jūs nezināt, vai esat tikai viena soļa 

attālumā no glābšanas, vai arī jums vēl ir tāls ceļš ejams. Es jums tikai saku, lai jūs labprāt un paklausīgi 

vadītos pēc šī vārda, kas ir Mana Dievišķā Gara balss. Uzmanieties pārkāpt likumu, atkārtoti pieļaut vienu 

un to pašu kļūdu. Uzklausiet šo aicinājumu, kas ir lūgums laboties ─ lūgums, ko jūsu Tēvs vēršas pie 

jums, jo Es negribu, lai jūs dzīvotu veltīgi uz zemes un pēc tam raudātu par savu nepaklausību. 

61 Strādājiet nemitīgi, lai gūtu panākumus, un jūs redzēsiet, ka tie pārbaudījumi, kas jums šodien liek 

ciest un kuru nozīmi jūs neesat sapratuši, ir jūsu labā un piepildīs jūsu būtni ar mieru un prieku. Tie ir 

gudri pārbaudījumi, kurus Es jums sūtu, lai attīrītu un nocietinātu jūsu dvēseli cīņā, tāpat kā Es esmu 

darbojies ar tik daudzām būtnēm, kuras jūs šodien mīlat un dievināt, kuru dvēseles spēku un pārbaudīto 

tikumu jūs atzīstat. Viņi ir jūsu brāļi un māsas, kas ir šķīruši šo pasauli, atstājot tīrības un svētuma pēdas. 

Es vēlos, lai jūs apvienotos ar viņiem un sekotu viņiem. Jo jūsu liktenis ir viens un tas pats, jūs visi Manās 

acīs esat lieli, jūs visi esat cienīgi, un Es vēlos, lai jūs dzīvotu miera pasaulē, kurā dzīvo viņi. 

 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 323 
1 Es nāku, lai dotu savu pamācību jūsu dvēselei, lai barotu un stiprinātu to ar savu mīlestību. 

2 Mīļotie bērni, jūs esat Mani bērniņi, Mani bērniņi, kas staigā pa zemi, panesdami rūgtumu un 

ciešanas. Svētīgi tie no jums, kas atstāj grēka ceļu, lai jūsu dvēsele varētu tuvoties Man. 

3 Tēvs māca, kā saņemt un kā lūgt. Patiesi Es jums saku: ja jūs attīrīsieties no grēka, tad jums būs 

Mana piedošana un jūs būsiet stiprināti. 

4 Es vēlos jūs attīrīt no visiem traipiem, lai jūs varētu saņemt žēlastību no sava Tēva. Tomēr nekad 

nezaudējiet šo žēlastību, jo tā nāk no mana Dievišķā Gara un ir mantojums, kas jums jānēsā līdzi savā 

ceļojumā. Es esmu Skolotājs, un Es jums atkal dodu savu mācību, lai jūs to nesat savā sirdī un nododat 

tālāk, kā Es jums to esmu devis. 

5 Tava sirdsapziņa ir kā spogulis, kurā tava dvēsele redz pati sevi. Es jums saku: Tagad jums vairs 

nav laika saskatīt sev vajadzību pēc šī spoguļa, jo Es jums esmu devis Savu gaismu, Savu cildeno Vārdu, 

lai rīt jums nekā netrūktu, lai jūs paklausītu Manam Likumam un turpinātu rādīt piemēru cilvēkiem, kā to 

darīja Mani otrās ēras apustuļi. 

6 Tas nav balss nesējs, no kura jūs saņemat šo pamācību, jo viņš ir grēcīgs tāpat kā jūs. Es viņu esmu 

novērsis no viņa ceļiem un sagatavojis, lai ar viņa starpniecību sniegtu jums manu vārdu. Šīs mācības 

nozīme ir mans prāts. 

7 Jau Otrajā Laikā Es jums sacīju: "Mīliet cits citu", jo, kas mīl savu tuvāko, tas mīl Mani. 

8 Es nešķiroju jūs ne pēc rases vai ādas krāsas, ne pēc šķiras. Es runāju ar visiem vienādi, lai jums 

būtu viena griba, lai jūs ar smaidu un atvērtām rokām uzņemtu savus līdzcilvēkus, kas nāk no dažādām 

tautām. Ja jūs praktizēsiet šo mīlestību, rīt vairs nebūs karu, nāve vairs neaizņems cilvēci. Nevaino Mani 

savos karos, cilvēce! 

9 Neieslīgstiet apjukumā, neceliet jaunu Bābeles torni, lai tie, kas jums tuvojas, varētu atrast jūs 

visus vienlīdz sagatavotus. Neticīgajam ir vajadzīgi pierādījumi, lai atzītu Tēva brīnumus, lai viņa dvēsele 

varētu iepazīt savu Dievu Mana Vārda dēļ. 

10 Mīlestības apliecinājumam ir jābūt mīlestības pierādījumam, jo tad kristāldzidram ūdenim ir 

jāizplūst pat no viscietākās klints. 

11 Celieties pie Manis, un Es jūs atbrīvos no visām slimībām, jo Es esmu vislabākais ārsts. Es jums 

atstāšu visu, kas cilvēcei garīgi nepieciešams, un, kad jūs būsiet atzīti, visi zemes ārsti Mani būs atzinuši 

Manā Garīgajā Darbā, jo tāda ir Mana Griba. 

12 Es jums atstāju lūgšanu kā aizstāvību. Tāpēc es jums saku: Vērojiet un lūdzieties, lai cilvēce caur 

jums iegūtu pestīšanu, lai jūs tai laikus varētu dot to Vārdu, ko pašlaik saņemat. 

13 Laiks, kurā jūs dzīvojat un kurš ir tik ļoti nozīmīgs garīgā ziņā visiem cilvēkiem, paiet, cilvēcei 

nemanot. Tomēr pienāks laiks, kad tas tiks atzīts par ļoti nozīmīgu ne tikai to cilvēku dzīvē, kuri saņēma 

šo vēsti, bet arī visu zemes tautu vēsturē. 

14 Apsveriet godību, kas rodas, uzklausot manu vārdu. Tomēr nestāviet uz lauriem, jo tajā pašā laikā, 

kad jūs jūtat prieku par šo žēlastību, apzinieties, ka jūsu atbildība pret tautām, saviem līdzcilvēkiem, ir ļoti 

liela, jo jums ir jāsniedz viņiem liecība par visu, ko esat saņēmuši šajos laikos. 

15 Svētīgi tie, kas glabā Manu Vārdu savā sirdī, jo viņi mīlēs savu krustu un ar to uz pleciem klauvēs 

pie savu līdzcilvēku durvīm un nesīs tiem gaismas, miera un mīlestības vēsti, ko Es esmu uzticējis šai 

tautai Savā Vārdā. 

16 Katra mana 1950. gada mācība ir sagatavošanās, lai tad, kad pienāks brīdis pasludināt manu 

pasludinājumu jums par pabeigtu, jūs neizlietu asaras, jo Es jums dodu visu, lai jums nekā netrūktu. 

Cilvēki, tad nevajag raudāt par Mana Vārda trūkumu. Es jau esmu jums teicis, ka Mana būtība tiks 

saglabāta jūsu sirdīs, un, ja jūsu atmiņa būs vāja, Es iedvesmošu dažus no Saviem bērniem apvienot 

grāmatās un albumos lapaspuses un rakstus, ko viņi ir radījuši no Mana Vārda. 

17 Stipriniet sevi meditācijā un lūgšanā. Jūs esat cilvēki un mazi, un manas manifestācijas "atvadas" 

satricinās visu jūsu būtību. Kā šī tauta netiks satriekta tajā dienā, kad cilvēki visā zemē tā vai citādi jutīs 

Viņu, kaut arī viņiem nav pat jausmas par Manu Klātbūtni Trešajā Laikā? 
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18 Kad gaisma būs uzaususi cilvēku prātos, cilvēki sapratīs, ka visi notikumi, kas risinājās ap 1950. 

gada beigām, liecināja par to, ka Mana parādīšanās periods ir noslēdzies, tāpat kā šī laika sākumu vēstīja 

notikumi, kas satricināja visas zemes iedzīvotājus. 

19 Es jūs sagatavoju un brīdinu par pasaules uzskatu apjukuma laiku, lai jūs varētu atbrīvoties no 

dvēseles iekšējās cīņas un domu mokām. Jo visi cilvēces pasaules uzskati, doktrīnas, teoloģijas, filozofijas 

un ticības apliecības tiks satricinātas un tādējādi simbolizēs vētru, īstu gara vētru, uz kuras satrauktajiem 

viļņiem jums būs jābrauc saskaņā ar Manu gribu un jāpaliek virsū, līdz vētra un tumsa beigsies. Es jums 

nedodu labāku recepti, kā iziet cauri šim pārbaudījumam sveikiem, kā lūgšana un sekošana manam 

Vārdam, caur kuru jūsu ticība pastāvīgi stiprināsies. 

20 Šī pasaules uzskatu cīņa, ticību un ideoloģiju sadursme, šī cīņa ir absolūti nepieciešama, lai visas 

vājības un kļūdas, kas ir sakrājušās katra kulta un katras institūcijas dzīlēs, izietu virsū. Tikai pēc šīs 

"vētras" varēs sākties cilvēku morālā un garīgā attīrīšanās, jo viņi ieraudzīs patiesību, kas nāks gaismā, 

atzīs to, sajutīs to sevī un vairs nespēs baroties ar iedomām un izlikšanos. 

21 Tāpat kā katrs cilvēks brīvprātīgi un pilnīgi pats izmanto saules vitālo iedarbību uz savu ķermeni, 

jo viņš apzinās, ka uz tās gaismas, siltuma un ietekmes balstās materiālā dzīvība, tā arī viņi izmantos no 

patiesības gaismas visu, kas viņiem nepieciešams savas dvēseles saglabāšanai, stiprināšanai un 

apgaismībai. 

22 Tad iedarbosies spēks, kādu cilvēks nekad agrāk nav izjutis, jo viņa dzīve arvien vairāk un vairāk 

pielāgosies patiesajiem dzīves principiem, Manā Likumā noteiktajām normām. 

23 Jūsu uzdevums, cilvēki, ir nest manu garīguma vēsti, ko Es jums esmu atnesis, visā pasaulē. Bet es 

gribu, lai jūs saprastu, ka šīs gaismas izplatīšanai ir divi aspekti: viens ir pilnīgi garīgs - ar domu, ar 

lūgšanu, ar kuru jūs radāt garīguma atmosfēru, un otrs - garīgs un tajā pašā laikā cilvēcīgs - ar vārdu, ar 

fizisku klātbūtni, skaidrojot manu vārdu vājajiem. Atcerieties Jēzus piemēru. 

24 Ja tev būtu liela ticība un lielākas zināšanas par lūgšanas spēku, cik daudz žēlsirdības darbu tu 

paveiktu ar savu domāšanas spēju. Bet jūs neesat tai devuši visu spēku, kas tai piemīt, un tāpēc bieži vien 

neapjaušat, ko jūs novēršat patiesi izjustas un patiesas lūgšanas brīdī. 

25 Vai jūs nesaprotat, ka kaut kas augstāks neļauj jūsu pasaulē izcelties visnecilvēcīgākajam no jūsu 

kariem? Vai jūs nesaprotat, ka šo brīnumu ietekmē miljoniem vīriešu, sieviešu un bērnu lūgšanas, kuri ar 

savu garu cīnās pret tumšajiem spēkiem un pretojas karam? Turpiniet lūgties, turpiniet vērot, bet ieguldiet 

šajā darbībā visu ticību, uz ko esat spējīgi. 

26 Lūdzieties, tauta, un izklājiet pār karu, sāpēm un postu savu domu miera apmetni, ar kuru jūs 

veidosiet vairogu, kura aizsegā jūsu līdzcilvēki atradīs apgaismību un patvērumu. 

27 Tā kā pasaule pašlaik ir tik akla, ka nespēj atpazīt patiesības gaismu un savā dziļākajā būtībā 

nespēj sadzirdēt manu aicinājumu, jūs lūgsieties un gūsiet garīgu pamatu. Šobrīd jūs netiktu sadzirdēti, jo 

visas tautas ir aizņemtas ar gatavošanos, iznīcināšanu un aizstāvēšanos. 

28 Cilvēkiem būs jākļūst vēl aklākiem, kad izmisums, naids, šausmas un sāpes sasniegs savas 

robežas. 

29 Šī arī nebūtu īstā stunda, lai nodotu manu vēsti, jo jūs būtu kā aicinātāji tuksneša vidū; neviens jūs 

neuzklausītu. 

30 Neaizmirstiet, ka cilvēka sirds ir kā lauksaimniecības zeme, kas ir jāapstrādā: Vispirms tā ir 

jāiztīra, no tās aizvācot laukakmeņus un izraujot nezāles, kas to klāj. Pēc tam lietus to jāpadara auglīgu, lai 

sēkla tajā varētu dīgt, un visbeidzot ir jānāk laiks sēklu sēt, pirms augsne vairs negrib gaidīt un ir pagājis 

labvēlīgais laika periods. 

31 Tāpat arī šajā cilvēcē notiek šķīstīšanas darbs, kurā cilvēks, pats to neapzinoties, ir nodevis sev 

ciešanu biķeri, kas viņam atdos viņa šķīstību. 

32 Visas sāpes, ko viņš pats sev sagādā, kalpos, lai mīkstinātu viņa sirdi un viņš beidzot varētu izmest 

no savas būtības dziļumiem visu slikto, kas viņā ir izaugis. Tad, kad viņš vairs nespēs ciest un vairs nespēs 

paciest mokas, viņš sajutīs, ka viņa sirdī ienāk sirdsapziņas gaisma, grēku nožēlas labklājība, viņa dvēseles 

jaunās dzīves dzīvības asinsrites. 

33 Der Mensch wird, sobald er zubereitet, rein und durch den Schmerz geläutert und später durch den 

Tau der Reue und der Selbstbesinnung fruchtbar geworden ist, den Punkt erreicht haben, den göttlichen 

Samen der Vergeistigung zu empfangen, weil sein Inneres ─ nun durch die Reue und den Vorsatz zur 
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Besserung und zur Erneuerung veredelt ─ begierig sein wird, in seinem Schoße das Saatkorn der Liebe, 

des Friedens und der Weisheit zu empfangen. 

34 Kas būtu noticis ar šo cilvēci, ja laikā, kad tā ilgojās pēc manas vēsts atnākšanas, šī tauta nebūtu 

sagatavojusies parādīties saviem līdzcilvēkiem kā mana Vārda vēstneši jeb "darbinieki"? 

35 Cik liela ir jūsu atbildība, mācekļi ─ tik liela, ka jums būs jāatbild Man par katru minūti, ko Es 

esmu jums uzticējis, lai pildītu savu misiju. 

36 Es jums esmu teicis, lai vispirms lūgtos, tas ir, lai sāktu ar patiesu izpratni par misiju, kuru jums 

būs jāpilda, lai jūs noskaņotu savu sirdi ar žēlsirdības vingrinājumiem, lai pamazām padarītu savu būtību 

maigāku, cenšoties apkarot savu egoismu, kas ir materiālisma auglis. Tad garīgums arvien vairāk un 

vairāk ienāks jūsos. 

37 Neesiet vairs mazi bērni, lai tad, kad Es jums saku lūgties, jūs saprastu, ka Es jūs lūdzu par labiem 

darbiem, jo tie ir jūsu vārdi vai domas ─ vai arī ne ─ kas patiesi runā uz Manu Garu. Ja doma, lai arī cik 

skaista tā būtu, netiek izjusta, tai trūkst satura. Ja vārds vai teikums, lai cik skaisti tas būtu izteikts, nekļūst 

par darbu, tam nebūs dzīvības, un jūs jau zināt, ka tas, kam nav dzīvības, ir neeksistējošs, tādēļ Es to 

nevaru pieņemt. 

38 Tagad jūs zināt: kad Es jums saku, lūdzieties, jums nevajadzētu aprobežoties tikai ar savu domu 

apkopošanu iekšējā nodevībā, bet arī atkal atstāt šo svētnīcu un atstāt patiesas brālības mīlestības ķīlu katrā 

no saviem līdzcilvēkiem kā drošāko pierādījumu tam, ka jūs dzīvojat, vērojot un lūdzot par savu tuvāko. 

39 Tā pamazām pazudīs jūsu trūkumi, jūs cīnīsieties ar savu šķelšanos un sasniegsiet to sagatavotību, 

par kuru Es jums tik bieži runāju savās mācībās. 

40 Ja šī tauta laikā, kad cilvēki savās sirdīs ilgojas pēc manas jaunās vēsts, nav sagatavojusies ar 

praktisku rīcību un nav attīrījusies mīlestības cīņā pret naidu, žēlsirdības cīņā pret egoismu, miera cīņā pret 

nesaskaņām, slimībām un ciešanām, tad lai viņi negaida, ka ar vārdu vien sasniegs sirdis un pārliecinās tās 

par manu patiesību. 

41 Tāpēc, dodot jums Savu Vārdu, Es jums saku, lai jūs to praktizējat, jo tikai tā jūs spēsiet izprast 

Manas mācības būtību, tās nozīmi un bezgalīgo labestību. 

42 No 1866. līdz 1950. gadam ir pagājuši 84 gadi - vesela garīgo atklāsmju ēra, kurā Dievišķā Gaisma 

nepārtraukti spīdēja uz katru dvēseli un visu "miesu" ─ šajā laikā Garīgā Pasaule atklājās šai tautai vienā 

veidā un visai cilvēcei daudzos veidos. 

43 Tagad tuvojas brīdis, lai atvadītos no jums, izmantojot līdzekļus, kurus Es esmu izvēlējies šim 

laikam, lai tos pasludinātu. Bet Es joprojām gaidīšu jūsu sagatavošanos un garīgo pilnveidošanos, lai 

atsāktu Savu pasludinājumu cilvēcei, lai gan Es vairs neizmantos smadzenes, lai nodotu Savus vēstījumus, 

bet gan tiešu Mana Gara pasludinājumu jums. 

44 Kad Es ar senatnes pravieša mutes starpniecību sacīju, ka pienāks laiki, kad Mans Gars izliesies uz 

katru dvēseli un uz visu miesu un ka cilvēkiem būs vīzijas un pravietiski sapņi, Es runāju tieši par laiku, 

kas tuvojas, kad izpaudīsies katrai dvēselei piemītošās dāvanas, kad tā meklēs Dievišķo patiesību un būs 

lieciniece tam, kā piepildīsies viss, kas jums tika pravietots. 

45 Nebaidieties no dienas, kad Es pēdējo reizi ar jums runāšu, un nebaidieties no pārdomu laika, kad 

jūs vairs nedzirdēsiet Manus vārdus ar cilvēku lūpām. Jo patiesi Es jums saku: Es būšu klātesošs, Es jūs 

uzklausīšu un ne mirkli nepametīšu, Es iedrošināšu jūsu ticību ar Savu mīlestību, Es darīšu jums jūtamu 

Savu klātbūtni dažādos veidos, Es piepildīšu jūsu sapulces ar gara būtību un dievišķām iedvesmām, 

dāvājot jums domas, darbus un vārdus, Es vadīšu jūsu soļus un pasargāšu jūs no kritieniem un 

paklupšanas. 

46 Nebaidieties no jaunā laika, nešaubieties par Manu klātbūtni garā, jo Es jums ļausīšu dzirdēt Manu 

balsi, novērsīšu jūsu šaubas un teikšu jums: Ak, jūs, mazticīgie ļaudis, jums ir jāredz un jātaustās, lai 

ticētu. 

47 Ja jūs patiešām vēlaties kļūt garīgi pilnvērtīgi, lai šajā Trešajā laikmetā pamatoti varētu sevi saukt 

par Maniem mācekļiem, dziļi pārdomājiet šos svinīgos brīžus, šīs mācības, kas ir vienas no pēdējām, ko 

jūs saņemsiet. 

48 Es gribu, lai jūs kā labi mācekļi ņemtu piemēru no sava Skolotāja, kas ir patiesīgs, lai jūs visu savu 

klejojumu laikā varētu pildīt savu misiju, nekad nenovirzoties no virziena, ko nosaka likums un 

sirdsapziņa. 
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49 Kopš pirms daudziem gadsimtiem Es jums pasludināju Savu atnākšanu, Es esmu piepildījis Savu 

apsolījumu. Tā kā Es apsolīju ─ pēc tam, kad ar jums sazinājos caur Saviem balss nesējiem ─ 

izmitināšanas laiku, kurā nepārtraukti runāšu par garīgo valstību, Es to esmu darījis. Bet, tā kā es jums 

atklāju datumu, kurā es beigšu šo vēstījumu, es to ievērošu un man tas ir jāpilda. Jo Manā gribā nevar būt 

nekādu izmaiņu, tāpat kā nevar mainīties Mani Dievišķie plāni, un nav neviena cita spēka vai gribas, kas 

varētu mainīt dzīves un cilvēku likteni. 

50 Es visu esmu paredzējis jau no mūžības, nekas nav izbēdzis no Manas gudrības. Katrs laiks bija 

noteikts jau no paša sākuma, un katrs liktenis bija iepriekš nolemts. Pat ja cilvēki nekad nav saskaņojuši 

savu gribu ar manu, tomēr mana griba ir piepildīta. 

51 Es vienmēr esmu devis jums laiku, lai sagatavotos, un nodrošinājis jums līdzekļus, lai jūs varētu 

sevi glābt. Pirms Es jums sūtīju Savu spriedumu, lai laikmeta vai laika posma beigās pieprasītu no jums 

atskaiti, Es jums parādīju Savu mīlestību, brīdinot jūs, modinot un mudinot uz atgriešanos, labošanos un 

labestību. Bet, kad pienāca tiesas stunda, Es neapstājos, lai jautātu jums, vai jūs jau esat nožēlojuši grēkus, 

vai jau esat sagatavojušies, vai arī joprojām paliekat ļaunumā un nepaklausībā. Mans spriedums nāca 

noteiktajā stundā, un tas, kurš zināja, kā laikus uzcelt savu šķirstu, tika izglābts. Bet tam, kas ņirgājās, kad 

viņam tika pasludināta tiesas stunda, un kas neko nedarīja savas glābšanas labā, bija jāiet bojā. 

52 Pārdomājiet to, ko Es jums saku, lai jūs zinātu, ka jūsu griba nekad nevar mainīt Manu, kaut arī 

dažkārt jums tā šķiet, ka tad, kad pienāks tiesas stunda, Es jūs meklēšu un apmeklēšu, lai katram dotu pēc 

viņa nopelniem. Jo vēl pirms tam Es jums runāju mīlestības un gaismas pilns, lai jūs laikus uzceltu 

glābšanas šķirstu, kas varētu jūs glābt no bojāejas pasaules attīrīšanas plūdos vislielākās tiesas dienās. 

53 Ja šis notikums vēl nav ieviesies jaunpienācējos un atpalicējos, tad atbildība par to gulstas uz 

vecākajiem, uz "pirmajiem", uz mācekļiem, lai viņi mācītu saviem mazajiem brāļiem un māsām, kā 

paklausīt Tēva gribai un kā pildīt Viņa Bauslību. Bet es jums saku: Ja viņi nesniegs paklausības piemēru, 

nedz arī liecību par Manu patiesību, tad Es noteikti došu viņiem vēl vienu pierādījumu par Savu 

taisnīgumu un par to, kā Mana griba piepildās pāri visam. 

54 Jūs sirds dziļumos jautājat sev, kāpēc es tik smagi pārmetu jūsu dvēselei. Bet es jums saku: Ja Es, 

jūs radīdams, būtu jums liegusi kādu no savām īpašībām, jums būtu iemesls sūdzēties vai brīnīties par 

Maniem pārmetumiem. Bet, tā kā Es zinu, ka esmu ielicis jūsu būtībā kaut ko no katras Savas spējas, 

tikumiem un īpašībām, un Es esmu jums devis arī atklāsmes par Savu Likumu, par savu likteni un dzīvi, 

un Es esmu jums piešķīris nepieciešamo laiku, lai jūs to saprastu, attīstītu un attīstītos, tad jums jāuzskata 

par taisnīgu, ka Es nāku pie jums, lai spriestu par jūsu darbiem un Manu dāvanu izmantošanu. 

55 Es jums vēlreiz saku: ja Es jums būtu liegusi kaut vienu no Savām īpašībām, Man nebūtu pamata 

pārmest jums kļūdas, ko jūs pieļaujat savā dzīvē. 

56 Tādējādi jūs sapratīsiet, ka nav un nekad nav bijis neviena cilvēka, kurā nebūtu dvēseles, kas to 

atdzīvinātu, un nekad nav bijis cilvēka dvēseles bez gara. 

57 Kāda gan var būt lielāka godība cilvēkam nekā apzināties, ka viņu atdzīvina gaismas būtne, garīgās 

valstības iemītnieks, augstākās pasaules sūtnis vai vēstnesis? Un, no otras puses, ─ kāda gan ir lielāka 

laime dvēselei, kā zināt, ka mūžīgi kopā ar to ir Gara bāka, kas ir Dievišķības gaisma, kas apgaismo tās 

ceļu? 

Tomēr, tā kā jūs esat izšķieduši laiku, nodarbojušies tikai ar zemes lietām un ik dienas arvien vairāk 

attālinājušies no domām par garīgo dzīvi, un pat jūsu reliģiskās kopienas cieš no garīguma trūkuma, jums 

ir nogurusi, slima un melanholiska cilvēce, kas, dzirdot sava Tēva balsi, kurš gatavojas to tiesāt un saukt 

pie atbildības, ir pārsteigta par prasību atskaitīties un prasa pati sevi: Kādēļ tik liela bardzība pret vāju, 

mazu, slimu un nezinošu tautu? 

Taču tā neapzinās, ka tai nav taisnība, kad tā šādi reaģē uz sava Kunga balsi. Jo tā nav ne vāja, jo nes 

sevī spēku, ko Dievs tai devis, ne maza, jo tās dvēseles un ķermeņa veidojumā slēpjas gudrība un pilnība, 

ar kādu Es to radīju, ne nezinoša, jo ar gara palīdzību tā perfekti apzinās, ko dara, ko tai vajadzētu darīt un 

no kā tai vajadzētu atturēties. 

Ja tomēr tā jūtas slikti, tad tas ir tāpēc, ka harmonijas trūkums gan ar garīgo, gan ar zemes pasauli ir 

attālinājis to no sākotnējiem dzīvības avotiem, piemēram, no garīgās saskarsmes ar Mani un no saiknes ar 

savu Māti - Dabu. 
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58 Es jūs mudinu dziļi pārdomāt Manu Vārdu, un Man jums jāsaka: ja kāds ─ pēc tam, kad ir Mani 

dzirdējis ─ turpina uzskatīt Manus pārmetumus un Manus spriedumus par netaisnīgiem, tas notiks tikai 

tādēļ, ka viņš nespēja saprast Mana Vārda nozīmi, un tad Man būs jāpiedod viņa sirds un prāta 

nocietinājums. 

59 Jūs esat pārbaudīti ilgu laiku, mīļie ļaudis, jo jums ir nepieciešams, lai jūs attīrītos, lai kļūtu cienīgi 

būt manis. 

Vārds saviem līdzcilvēkiem ─ šodien, kad tautām ir tik ļoti nepieciešama miera vēsts. 

60 Es nesūtīšu par vēstnešiem tos, kas ir miruši žēlastības dzīvei, jo viņiem nebūtu, ko dot. Es 

neuzticēšu šo misiju tiem, kas nav attīrījuši savas sirdis no egoisma. 

61 Mana Vārda vēstnesim ir jābūt Manam māceklim, kura klātbūtne liek sirdīs sajust Manu mieru. 

Viņam jāspēj mierināt līdzcilvēkus pat visgrūtākajos dzīves brīžos, un viņa vārdiem vienmēr jāizstaro 

gaisma, kas izkliedē dvēseles un intelekta tumsu. 

62 Es atradu šo tautu "mirušu" un uzmodināju to dzīvībai ar Mana Vārda gaismu. Kādēļ gan maniem 

mācekļiem to pašu nedarīt saviem līdzcilvēkiem, ja es viņiem to esmu mācījis? 

63 Kad Es runāju par "mirušajiem", Es domāju tos, kas ir miruši attiecībā uz ticību, labo, patiesību, un 

Es varu jums teikt, ka ikvienā no jums bija "mirušais", kad jūs nācāt uz Manu parādīšanos. 

64 Kad mans vārds pieskārās jūsu sirds kapa plāksnei, tas lika dvēselei, kas jau sen ir aprakta zem 

jūsu dzīves materiālisma, satraukties. 

65 Nezināmas sajūtas, apslēptas mīlestības jūtas un dvēseles prieki lika tev izjust manu vārdu. Ar 

nepacietību jūs nācāt pie Dievišķā staru kūļa, ko pasludināja Balss nesējs, lai baudītu to būtību, kuru jūs 

jutāt no Bezgalības, kas nāca uz jūsu sirdi. 

66 Šie jums ir bijuši patiesa miera brīži, kad, pārcelti gaismas un pilnības pilnajā pasaulē, esat 

aizmirsuši par saviem zemes likteņiem. 

67 Tad tavu sirdi pārņēma pateicības sajūta, jo tieši tad, kad tu no dzīves gaidīji tikai sāpes, 

noslēpumainā plīvura plīvurs tika pārrauts un dievišķās gaismas stars kā mīlestības, patiesības un 

mierinājuma vēsts nokrita tavā dvēselē. 

68 Jūsu tumšajā, sāpīgajā un vienmuļajā dzīvē negaidītais brīnums par manu atgriešanos notika caur 

garīgu un tajā pašā laikā saprotamu pasludinājumu. 

69 No šīs dienas jūsu acu priekšā parādījās jauna dzīve. Šaubu un nedrošības ēnas pazuda, un tavā 

sirdī iedegās gaisma. 

70 Šī ir jaunā rītausma, par kuru Es tik bieži runāju Savā Vārdā, šī ir jaunā diena, kurai jūs esat 

pamodušies. 

71 Tagad jums ir cerība, jūs jūtaties droši un zināt, kas jums jādara, lai dzīvotu šajā ceļā. 

72 Jūsu sirdī ir dzimuši cēli nodomi, labi nodomi, skaisti nodomi. 

73 Ceļš, kas jūsu acu priekšā ir gaismas pilns, aicina jūs nepārtraukti pa to staigāt, lai ik uz soļa 

parādītu jums tā skaistumu un ik uz soļa atklātu jums jaunas mācības. 

74 Kurš no jums nevēlas šo brīnišķīgo atmodu visai cilvēcei? Kurš no jums vēlas šo dārgumu tikai 

sev? Neviens. Katrā sirdī es redzu vēlmi pēc pasaules augšāmcelšanās, vēlmi pēc miera un gaismas visos 

cilvēkos. Patiesi, Es jums saku, šī vēlme, kas ik dienas aug jūsu sirdī, būs tas spēks, kas jūs rīt vadīs cīņā 

par to ideālu īstenošanu, kurus mans Vārds ir licis dīgt jūsu dvēselē. 

75 Es nodrošināšu savus ļaudis ar līdzekļiem, kas ļaus nest manu vēsti visām tautām. Es gādāšu par 

to, lai tā savā ceļā atrastu labas gribas cilvēkus, kas palīdzēs tai nest manus pasludinājumus līdz pat zemes 

galam. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 324 
Mans miers lai ir ar jums! 

1 Es esmu nācis pie jūsu sirds, kuru Es esmu atradis gatavu Mani uzņemt. Kurš no jums Mani ir 

meklējis, kas Mani nav atradis? 

2 Šobrīd jūs klīstat tuksnesī, bet šajā balsī ir mana klātbūtne, kas jūs nemitīgi iedrošina 

neskaitāmajos ceļa pārbaudījumos. Jūs esat baroti ar Gara maizi, kamēr daudzas ļaužu masas dzīvo 

tuksnesī, kur nav ne ūdens, ne ēdiena, ne ceļveža. 

3 Es nāku pie visiem, nevienai rasei neesmu labvēlīgs. Mans Gars nāk pie visiem cilvēkiem, bet tikai 

tie, kas ir gatavi, Mani uzņem un atsvaidzinās Manā klātbūtnē. 

4 Es svētīju "Israēla tautu", kas ir atvērusi savas sirds durvis, lai sniegtu Man patvērumu ─ tos, kas ir 

atvēruši savas acis gaismai un atklājuši šajā darbā visu tajā ietverto patiesību un godību. Jo viņi tiks 

izglābti, un caur viņiem tiks izglābtas nākamās paaudzes. 

Jūs, izredzētā tauta, kas Mani vienmēr esat dzirdējuši, nāciet šodien vēl vienu reizi, noliecieties Man 

priekšā un sakiet Man: "Tēvs, vadi mūsu soļus, vēl vairāk iededzini mūsu ticību, neļauj mums krist 

kārdinājumos." 

Savā lūgšanā jūs Man sakāt, ka jums ir lielas ciešanas, ka esat iztukšojuši ciešanu kausu, ka jūsu kājas 

ir sasitušas ceļa ērkšķus. Bet Skolotājs jums atbild: esiet pacietīgi pārbaudījumos, izdzeriet savu ciešanu 

kausu ar nodošanos un gaidiet rītdienu, kamēr esat iesaistīti Manā mācībā. 

5 Jūs bijāt brīdināti, jūs zinājāt, ko nesīs šie laiki, jo es jums to paziņoju. Jūs neesat akli, jūs ejat pa 

gaismas pilnu ceļu. Tie ir citi, kas paklūp, krīt un izlej asaras: tie ir nezinātāji, kas nezina, kurp viņi iet, kas 

dzīvo neauglīgu un bezjēdzīgu dzīvi. 

Bet jūs, ļaudis, kas zināt, ka jums piemīt visas gara dāvanas, ka jums ir Mana klātbūtne Manā Vārdā un 

ka jūs dienu pēc dienas esat Mani saņēmuši Manā mācībā, jūs esat stiprie, kas Man rāda savu cīņas garu ─ 

garu, kas ir uzvarējis nelaimes, kas ir pārvarējis lielus šķēršļus un pārvarējis lielus šķēršļus, tiecoties pēc 

Manis, pēc pilnības. Jo tev ir jābūt pirmajam, stiprajam starp cilvēkiem, kas runā patiesību un liecina par 

to, ko viņš ir piedzīvojis. 

6 Tuvojoties šim lielajam pēdējam pārbaudījumam, jums jārunā ar saviem līdzcilvēkiem. Jūsu 

vārdiem ir jāpārtrauc klusums, kurā cilvēce būs iekritusi, uz īsu brīdi traucēta šīs lielās vizītes. Tā būs 

"Izraēla" balss, kas celsies, runās ar pasauli un pasludinās tai to, ko Es tai esmu apsolījis: Miers labas 

gribas cilvēkiem, pestīšana ticības cilvēkiem, autoritāte un spēks katram, kas tiecas uz tīru ideālu. 

Lai jūs iedrošinātu, es ielieku savus vārdus jūsu lūpās, iedvesmu jūsu sirdīs, lai jūs droši vadītu šo 

cilvēci. 

Jūs esat rūpīgi sagatavots. Katrā no Manām mācībām Es jūsu acu priekšā esmu atklājis bezgalīgu, 

ideālu un garīguma pilnu ceļu. 

7 Jūsu prāti un vēl vairāk jūsu dvēseles ir bijušas atsvaidzinātas, kamēr jūs esat baudījuši šī Vārda 

priekus un saglabājuši to savās sirdīs, lai vēlāk to studētu. Jau tuvojas lielo pētījumu laiks "Izraēla tautai", 

kad jums būs jāpārdomā vārdi, kurus Es jums esmu teicis, mācības, kuras Es jums esmu devis kā 

testamentu jums un visai cilvēcei. 

8 Esiet gatavi, cilvēki, jo no visām sirdīm nāks daudzas idejas, kas apšaubīs jūsu domas, un jūs 

neatradīsiet garīgu radniecību starp cilvēkiem. Tas ir laiks, kad ir izsludināta cīņa. Kamēr vieni centīsies 

aizstāvēt Manu patiesību un izplatīt Manu mācību, citi gribēs to iznīcināt, gribēs sagraut akmeni pēc 

akmens šo darbu, ko Es esmu uzcēlis Israēla tautas sirdī. 

9 Viņi sacelsies ar fanātismu un neziņu, jo katrs to būs sapratis atbilstoši savām saprašanas spējām. 

Bet Es, Gaisma, nāksim pie jums, lai jūs vadītu. Es, Taisnība, iedegšu Patiesību to sirdīs, kuri Mani būs 

uzklausījuši ar sagatavotām dvēselēm. 

10 Israēla tauta: Šajā lielajā kaujā jūs nesīsiet tikai mīlestības, miera un taisnīguma ieročus. Kas būtu 

ar jums, ja jūs uzņemtos divslīpju zobenu, kas sāp un nogalina? Bet pāri visam, lai mana gaisma spīd un 

nes sirdīs manu vārdu. Jums jāapbruņojas ar pacietību, apdomību un mīlestību un jāatceras šīs mācības, ko 

Es jums devu šī miera laikā. Lai gan esmu redzējis, ka kopienas cīnās lielās vētrās, lielā apjukumā, mans 

Vārds ir bijis kā bāka šajā jūrā, ko satricināja pasaules uzskati, idejas, dažādas interpretācijas. 
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Katram no jums vajadzētu būt patiesības vēstnesim, visiem jums vajadzētu ņemt Mani par piemēru, 

visiem jums vajadzētu atcerēties mīlestību, ar kādu Es mācīju katru no Saviem mācekļiem, pacietību, ar 

kādu Es mācīju katru no Saviem pirmklasniekiem, piedošanu, ko Es devu visiem, kad viņi kļūdījās un 

pakļāvās kārdinājumiem. 

11 Tāpēc tev, Israēls, kas paliksi par Maniem mācekļiem, kas liecināsi par šo Skolotāju, ir jāņem 

Mani par paraugu. Tad pienāks pārbaudījuma brīdis, jūsu iespēja, tad jūs iepazīsiet arī paši sevi, tad jūs 

iepazīsiet savas dvēseles varenību. Bet, ja jūs nebūsiet gatavi, jūs nožēlosiet savu vājumu. 

Es kā Skolotājs esmu jūs mācījis, devis jums bezgalīgas pamācības, un, kad beigsies šis 1950. gads ─ 

žēlastības gads, pēdējais, kurā Es runāšu šādā formā ─, jūs būsiet sagatavoti, un visu, ko nebūsiet 

dzirdējuši ar balss nesēja palīdzību, jūs saņemsiet ar intuīciju savā dvēselē. 

12 Šādā veidā jūs sapratīsiet lieliskas mācības. Ceļš, ko Es jums esmu iezīmējis, ir bezgalīgs. Jūs 

nekad nevarēsiet teikt, ka esat sasnieguši galu, ka jums vairs nekas nav jāmācās vai jāmācās, ka esat visu 

sapratuši. Nē, cilvēki, jums nepietiks īsa laika, lai saprastu Manu Mācību, jums būs jāmācās visu šo 

ceļojumu uz zemes, un pēc tam, aizsaulē, jūsu dvēsele dosies uz garīgajiem reģioniem, ilgojoties pēc 

Mana Gara būtības un gudrības, un jūs vēl atklāsiet citus apvāršņus, jūsu ideāli augs, un tad jūs sapratīsiet, 

ka jūsu Tēvs ir bezgalīgs Savā gaismā un mīlestībā uz Saviem bērniem. 

13 Šodien jūs vairs neesat bērni mācekļi, vairs neesat mazi bērni šajā darbā, jūs esat tālu aizgājuši 

savas misijas izpildē. Es esmu jums runājis un teicis, ka "Israēla tauta" ir apmetusies uz zemes, lai Mani 

uzņemtu. Tāpēc ir daudz laikmetu, kuros tava dvēsele Mani ir dzirdējusi. 

14 Jūs jau esat izgājuši cauri vairākiem dzīves posmiem, esat attīstījušies. Jums ir pieredze un augļi, 

ko esat guvuši agrāk. Jūs jau esat pārdzīvojuši lielus pārbaudījumus, tāpēc jūsu dvēseli neaizvilinās viltus 

gaismas. Jūs zināt mana Vārda "garšu", jūs esat atvēruši savas acis un zināt tīrāko garīgo gaismu. Jūs esat 

lasījuši Manas gudrības lielo grāmatu, un jūs nevarēsiet tikt maldināti ar nepilnīgām zinātnēm. 

15 Es esmu jums atklājis patieso gaismu un patieso zinātni, kas ir Manī. Es jūs esmu darījis lielus pēc 

dvēseles, jo Es gribu, lai jūs Mani meklētu vairāk ar to, nevis ar prātu, lai jūs būtu garīgi patiesībā. Jo jau 

tuvojas lielo iespēju laiks Izraēla tautai. Ja šodien esat jutušies kā ieslodzītie ar ierobežotu darbības lauku, 

kur darboties ar Manu Mācību, tad tagad tuvojas brīdis, kad Es katram no jums atvēršu ceļus, un jūs tur 

pielietosiet Manu Mācību, un, to īstenojot, jūs atklāsiet katra Mana vārda varenību. 

16 Tikai tā jūs spēsiet Mani saprast, tikai tā jūs pareizi interpretēsiet Manu Vārdu un neveidosiet 

savos prātos teorijas un idejas, kas jūs mulsina un neved jūs pie Manas mācības izpratnes. 

Lai kļūtu vienoti ar savu Tēvu, jums ir jāīsteno mīlestība, miers un žēlsirdība, tad jūs varēsiet iepazīt 

sevi tādus, kādus Es esmu jūs sagatavojusi ─ pilnus dāvanu un žēlastību. Es jums esmu teicis, ka esmu jūs 

radījis pēc Savas līdzības un tēla, ka ikviens no jums var darīt lielus darbus, kas liecinās par Mani, kas jūs 

darīs līdzīgus Man, un, pateicoties jūsu spējām, jūs varat tos paveikt. 

17 Vai esat jau gatavs? Vai jūs jau esat sagatavojušies ņemt Mani par paraugu? Patiesi, Es jums saku, 

ka jums tam nekā netrūkst, jūs jau esat sasnieguši dvēseles briedumu, un no šī brīža jūs varat kļūt aktīvi un 

piedāvāt Man pirmos savas misijas piepildījuma augļus, kamēr liela daļa cilvēces turpina gulēt, gaidot 

grūdienu vai satricinājumu, kas viņus pamodinās. 

18 Jūs vērojiet un lūdzieties, saglabājiet savu ticību. Jūs lūdzaties par visiem tiem, kas jūtas atstumti 

un ir novirzījušies no garīgā ceļa, un šī lūgšana apņem cilvēkus un glābj, atpestī viņus. Pienāks laiks, kad 

tās sirdis, kurās esat sējuši mīlestību un kuras vēl nepazīstat, jo esat lūguši gan par tiem, kurus pazīstat, 

gan par tiem, kurus nepazīstat, nāks uz jūsu ceļa, vai arī jūs nāksiet pie tām savā ceļā un atklāsiet tās, un 

tad jūs kļūsiet viens ar otru, un tad jūsu dvēsele atpazīs sēklu, ko tā ir sējusi. 

19 Provinces jūs gaida, es daudz esmu jums par to runājis, bet jūs to uzskatījāt par kaut ko tālu, jo 

neredzējāt, ka tas notiek nekavējoties. Bet pienāks brīdis, kad jūs izkliedēsiet, un tad jūs paņemsiet šo 

sēklu līdzi kā bagātīgu sēklu, lai izkliedētu to cilvēces laukos. Tur jūs sapratīsiet savu progresu, tur jūs 

sāksiet attīstīt savu ideālu, tur jūs kļūsiet lieli ar saviem mīlestības un upurēšanās darbiem cilvēces labā. 

20 Jums ir nepieciešams iziet cauri šiem pārbaudījumiem, lai jūs varētu saprast manu mācību. Katram 

no jums jākļūst par apustuli, un Es jūs apgaismoju un svētīšu no aizsaules. 

21 Jums ir tādas pašas dāvanas, kādas bija viņiem tajā laikā. Jā, Israēla tauta, jo jūs bijāt Mani mācekļi 

tajā laikā, tāpat kā tie Divpadsmit un visi, kas Mani klausījās Otrajā Laikā. Es jūsos Es esmu ielicis Savu 
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sēklu, Mana gudrība ir apvijusi jūsu dvēseles. Bet, ja kādu brīdi jūs nejūtaties ar to piepildīti, tas ir tāpēc, 

ka jūs vēl neesat pārdomājuši un studējuši. 

22 Tagad Es jums dodu miera laiku, laiku, kad esat attālināti no savas zemes dzīves, lai jūs varētu 

mācīties un pēc tam sākt savu misiju gatavi. Kad šis laiks pienāks, neļaujiet tam paiet nepamanītam, 

nepievērsiet šo laiku, ko Es jums tagad dodu, laicīgai dzīvei. Es jums došu visu, kas nepieciešams jūsu 

iztikas līdzekļiem, un visu, kas nepieciešams jūsu dvēselei. 

23 Es esmu nācis cilvēka dvēseles dēļ, lai glābtu to no tumsas, kurā tā ir dzīvojusi. Ķermenis ir 

otršķirīgs, zemes dzīve, lai gan tā cilvēkam ir svarīga, arī ir otršķirīga. Pietiek ar maizes klaipu, lai jūs 

pabarotu, ar segu, kas pārklāj jūsu ķermeni un pasargā to no laikapstākļiem, ar vienkāršu apģērbu, un ar to 

ir pietiekami. Bet dvēselei, kurai vēl ir tāls ceļš ejams, kurai ar lieliem nopelniem jānonāk pie Manis, lai 

saņemtu lielos apsolījumus, vēl nav bijusi iespēja tikt pie jums, tā vēl joprojām ir ieslēgta ķēdēs, vēl 

joprojām pastāvīgi sauc pēc glābšanas un atbrīvošanas. Viņa paceļas tavā būtības kodolā un satricina tavu 

cieto sirdi. Tomēr tieši viņai ir jāvalda "miesai", nevis tai, kurai jāvalda dvēselei. 

24 Fiziskais apvalks ir tikai tērps, instruments, ko Es jums esmu devis uz zemes, lai jūs varētu uz 

kādu laiku dzīvot uz tās. Es prasīšu, lai dvēsele atskaitās par savu ķermeni brīdī, kad jūs būsiet noņēmuši 

šo apģērbu. 

Bet materiālisms, kurā jūs dzīvojat, ir cietums, kurā jūs esat apspieduši savu dvēseli. Es tagad atvēršu 

tās durvis, Es jums došu brīvību, lai jūs varētu dzīvot ļoti tuvu Man un mīlēt šo cilvēci ar visiem savas 

būtības spēkiem. 

25 Es vēlos, lai Izraēlas tauta būtu kā maiga māte, kas pieņem šo neaizsargāto cilvēci, lai jūsu 

dzemdes būtu siltas, lai jūsu acis būtu pilnas mīlestības un līdzjūtības pret šo cilvēci. Es uzticu tās jums, lai 

jūs varētu domāt par tām kā par jaunāko māsu vai, ja vēlaties, kā par meitu. 

Es jūs atstāju kā Savus pārstāvjus, un, kā Es mīlu, svētīju un apskauju cilvēci, tā dariet arī jūs. Viņi 

alkst mīlestības, piemēru un gaismas. Es sacīšu cilvēcei: meklējiet "Israēla tautu", tajā jūs atradīsiet Manu 

aizvietošanu un Manus brīnumus, uz to Es izliešu Savu pamācību un Savus labumus! 

26 Cik liels ir jūsu uzdevums, mīļie ļaudis, jūs vēl joprojām neesat to sapratuši! Taču neuztraucieties. 

Ja jūs ticēsiet Man, jūs spēsiet pacelties līdz tās piepildījumam, un jums būs jāieņem šī godājamā vieta 

cilvēces priekšā. 

Sagatavojieties tagad, kad jums vēl ir laiks pārdomām un meditācijām ─ tagad, kad jūs vēl neesat 

stājušies sludināt lielo ļaužu priekšā un vēl varat paši labot kļūdas. Iedziļinieties savā iekšienē, lai atpazītu, 

kas tajā ir labs un ļauns, un lai veicinātu tikumus, ko jūs varētu atklāt, kurus Es esmu iespieduši jūsu 

dvēselē kopš paša sākuma, kopš jūs esat radīti. Bet tas, ko jūs atklājat par slikto, - visas nepilnības, kas 

jums piemīt, jums jāpārvērš par pilnību. 

27 Zeme ir grēku izpirkšanas un gara pārbaudījumu ieleja. Bet tai ir jācīnās ar spēku un varu, ko Es tai 

esmu devis, jo tā ir daļa no Manis paša, tā ir Mana būtība, Mana dzīve. Jūs esat Mani radījumi, tādi paši kā 

Es. Tātad, ar kādiem šķēršļiem jūs sastapsieties savā ceļā, kurus jūs nevarētu pārvarēt garīgās 

pilnveidošanās un augšupejošas attīstības ceļā? 

28 Tauta: Pietiek ar to, ka jūs ik dienas lūdzaties un mācāties studēt Manu Mācību, lai ar savām pūlēm 

bruģētu sev ceļu, izturētu visus pārbaudījumus, pacietīgi gaidītu, kad jums jāgaida, un saņemtu visu, kā tas 

ir Manā Vēlē. Es neesmu jums apsolījis puķainu ceļu, neesmu jums teicis, ka jūs būsiet laimīgi un 

baudīsiet pilnīgu laimi uz šīs zemes. Es esmu jums mācījis, ka jūs tiksiet pakļauti pārbaudījumiem un 

iziesiet izpirkšanas ceļu, izlīdzinot savus pagātnes pārkāpumus, tāpat kā jums ir jāiegūst nopelni, lai varētu 

pacelties. 

29 To es jums esmu teicis, cilvēki. Tāpēc esiet uzticīgi ciešanās, ar prieku panesiet savu dzīvi. Ceriet, 

ka to, ko jūs nesaņēmāt krēslā, jūs saņemsiet rītausmā. Jo ikviens, kas paļaujas uz mani, saņem ─ ikviens, 

kas lūdz, ir stiprs. Tādēļ šis Skolotājs vienmēr ved jūs, mācekļi, uz lūgšanu, uz garīgo mācību studēšanu, 

uz cilvēciskās dzīves studēšanu, lai jūs vienmēr būtu gudri un taisnīgi, lai jūs būtu taisnīgi visos savos 

lēmumos, lai jūs apliecinātu, ka esat Mani apustuļi, un lai jūs justos miera pilni taisnīguma dēļ, ko esat 

īstenojuši savā darbībā. 

30 Tā Es jūs sagatavoju, Israēla tauta, tā Es jūs esmu apvienojis šajā kopienā. Tos no jums, kas 

atnākuši pēdējās Mana Vārda stundās, Es esmu mācījis un pacēlis, lai jūs visus apvienotu vienā domā, 
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vienā mācībā, lai jūs, jaunpienācēji, sasniegtu vienādu attīstības līmeni ar tiem, kas Mani jau sen 

dzirdējuši. 

31 Es redzu jūs visus kāpjam pa vienām un tām pašām kāpnēm un lolojam augstus ideālus, vienmēr 

liekot dvēseli pirmajā vietā, lūdzot un gaidot visu no Manis. Es svētīju jūs un saku jums: To es sagaidu arī 

no cilvēces. 

Kad viņa tiks pārvērsta? Kad viņa būs atmetusi savu netīrības mēteli? Kad viņa būs atteikusies no sava 

materiālisma, lai dotos meklēt garīgo tērpu? 

Šo lielo darbu jūs nevarēsiet paveikt. Es, kas nenogurstoši strādāju, pārveidošu cilvēci tam 

nepieciešamajā laikā. Tā attīstīsies, tā acumirklī spers lielus soļus, jo Es gatavoju pārbaudījumus un 

apstākļus, kam jānoved pie tās garīguma. 

Jūs pildīsiet savu misiju pašreizējā laika posmā, bet Es strādāju un pildīšu visu laiku. 

32 Jūs esat iepazinuši Manu Vārdu, jūs esat sapratuši, ka tas nāk no Manis, bet reizēm vēlaties arī 

mātes mīlestības siltumu un maigumu. Bet Skolotājs jums jautā: Vai arī jūs neesat saskatījuši Mātes 

maigumu un mīlestību šajā Skolotāja vārdā? 

     Es jums esmu teicis, ka Es esmu viens Kungs, viens Gars, un Manī ir visa veida mīlestība. Ja jūs 

ilgojaties pēc Marijas, meklējiet Viņu Manā Vārdā ─ šajā Vārdā, kas jūs pastāvīgi svētī un glāsta. 

33 Jā, Israēla tauta, Manī runā Tēvs un Māte, Manī runā visa veida mīlestība. Šajā Manā Vārdā, ko Es 

esmu runājis visos laikos, jūs atradīsiet visu, pēc kā ilgojaties, ja Mani atpazīsiet. Tavā sirdī nebūs 

tukšuma, Manī tu atradīsi Tēvu, Draugu, Brāli, Skolotāju un arī Māti. Es esmu pilnīga Mīlestība, vislielākā 

Mīlestība. Esiet dzīvespriecīgi, cilvēki, un pateicieties Man par to, ka esmu vērsis jūsu uzmanību uz šīm 

mācībām. 

34 Katru žēlastības rītu es piepildu jūsu ceļu ar svētībām. Kurš no jums, kas Mani lūdz ar bailēm vai 

ilgām, nav uzklausīts? Es visu redzu un visu zinu. Es runāju ar jums no aizsaules. 

Jūs piederat pie tiem, kas nāk pie Manis, kas paceļas, lai atrastu Mani gara reģionos. Šobrīd Es neesmu 

iegājis uz Zemes, Es nolaižos garīgi un sazinos ar jums ar Universālā staru palīdzību, un no turienes Es 

visu redzu un dzirdu, Es runāju ar jums un svētīju jūs, un šajā žēlastības rītā Es jums saku: Iegūstiet 

nopelnus, jo jau tuvojas šī gada vidus. Ja esat to pareizi izmantojuši, esiet svētīti. Bet es kā Meistars jums 

iesaku: Izmantojiet katru dienu un katru mirkli, lai jūs varētu iegaumēt Manu vārdu un saglabāt to savā 

sirdī uz visiem laikiem. 

Šī atmosfēra, šis miers, šī gaisma, šis prieks un šī mīlestība turpināsies, jūs turpināsiet to elpot arī pēc 

šī gada savās sapulcēs un ārpus tām, Es jums to piešķiršu. Kur vien jūs pulcēsieties, tur jums būs Mana 

klātbūtne, kur vien jūs Mani piesauksiet, tur Es būšu ar jums. 

35 Tātad, cilvēki, apzinieties, ka Dievišķais Skolotājs šajā laikā manifestējas miera, sapratnes un 

garīguma atmosfērā. Es esmu apvienojis jūsu prātus, un jūs esat uzcēluši garīgu templi, kurā Es nāku. Tur 

Es atklāju Sevi un izpaužu Sevi. Tur jūs Mani atpazīsiet pēc šī gada, jo šādā veidā Es turpināšu izpausties 

miera un garīguma vidū. Jūsu dvēsele novērsīs nesaskaņas un radīs harmonijas, uzskatu vienotības 

atmosfēru. 

36 Kad pienāks laiks, jūs izklīdīsiet, neveidojot partijas un neatstājot apjukumu vai sliktus piemērus. 

37 Jums jārunā no sirds un dvēseles, pilni miera, tad viss taisnīgums un patiesība, ko es vēlos darīt 

zināmu šai pasaulei, būs ietverta vienā jūsu teikumā. Tad rūpējieties par to, lai jūsu miers, jūsu garīgā 

enerģija un jūsu ticība būtu laba, lai jūs vienmēr būtu patiesības balss, balss, kas pravieto, balss, kas 

apklusina ļauno un kas ar gara balsi modina dvēseli. 

38 Tā jūs būsiet, tauta, satrauktās cilvēces vidū, tam Es jūs esmu sagatavojis. Katrs no jums pildīs 

savu misiju cilvēku pūlī, bet jūs visi būsiet garīgi vienoti, pat ja fiziski būsiet attālināti viens no otra. Un 

jūs savā starpā apmainīsieties - vai nu garīgā veidā, vai ar vēstuļu palīdzību. Šādā veidā jūs pakāpeniski 

izvērsīsiet manu darbu, šādā veidā jūs to pietuvināsiet pasaulei. Tāpēc Es esmu pamodinājis jūsos ideālu 

šajā laikā, lai jūs attīstītu garīgās dāvanas caur patiesīgumu un taisnīgumu, lai jūs vienmēr būtu taisni un 

garīgi. 

39 Es jūs atstāju vienotus kā vienu ģimeni, kurā nebūs strīdu. Jūs visi uzskatiet sevi par brāļiem un 

māsām, kas atrodas vienā attīstības līmenī, ar vienādu vēlmi pildīt savu misiju un ar augstu ideālu. Jūs visi 

saņemsiet no mana Gara svētības, iedrošinājumu un to, kas jums nepieciešams jūsu cīņai. 
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Es jūs stiprinu šajā žēlastības rītā. Iegaumējiet katru no manām mācībām, jo tajās ir liela gaisma, pat ja 

tās ir īsas. 

40 Esiet svētīti. Es vienmēr gaidu tos, kuri vēlas garīgi pacelties ─ tos, kuri meklē to, ko viņu acis spēj 

ieraudzīt ─ tos, kuri ar sava gara acīm atklāj Mūžīgo Dzīvi aizsaulē. 

41 Es iepazīstinu jūs ar jūsu garīgajām dāvanām un ļauju jums izskanēt aicinājumam. Bet katram no 

jums ir jāsasniedz Mani ar saviem nopelniem. 

42 Šajā žēlastības rītā caur Izraēlas tautas lūgšanu, kas sapulcējušies dažādās kopienās šajā valstī un 

ārpus tās, Es svētīju visu cilvēci un dāvāju tai savu mieru un žēlastību. 

43 Tādējādi Es jūs pašlaik gatavoju grūtiem laikiem. Jūsu vārdiem ir jāpārtrauc klusums, kas tagad 

pārņems cilvēci, kuru satricinās daudzās nelaimes, kuru mulsinās pasaules uzskatu dažādība, kas radīsies 

starp dažādu konfesiju garīgajiem līderiem. 

Šajā ciešanu laikā, par kuru jūs nezināt, cik ilgi tas ilgs, katrā dvēselē atskanēs balss, kas sacīs: "Miers 

labas gribas cilvēkiem." Tad tiks izglābti tie, kas savā sirdī jūt ticību, kas uztur savu lukturi degošu. Tie 

sajutīs sevī lielu spēku. 

44 Tagad šai tautai tuvojas mācību laiks, kad tā pārdomās manus vārdus un baušļus, un jūs būsiet 

gatavi šai cīņai. Jūsu domas sadursies, jūsu secinājumi atšķirsies. Bet pār visām jūsu idejām spīdēs Mana 

gaisma, un Es izmantošu tos, kas ar veselu dvēseli iecerējuši īstenot Manus plānus. 

45 Šajā cīņā es jums dodu tikai mīlestības, gudrības un pacietības ieročus. Bet, pildot šo misiju, jūs ar 

skumjām atcerēsieties tās miera stundas, to apburošo atmosfēru, kurā es jūs pamācīju un sagatavoju 

nākamajiem laikiem. Taču šajā dažādu pasaules uzskatu, ideju un skatījumu jūrā jums būs jācīnās, lai 

saglabātu savu mieru un cieņu kā Mani mācekļi. 

46 Lai sasniegtu pestīšanu, nepietiek tikai izprast Manas mācības un saprast to nozīmi. Ir 

nepieciešams sekot viņu norādījumiem, lai jūs kļūtu vienoti ar Mani un jūsu dvēsele sasniegtu arvien 

lielāku briedumu, stingrību savā pārliecībā. 

47 Es neesmu jums apsolījis ziedošu ceļu šajā pasaulē, bet, neraugoties uz tās grūtībām, jūs varat 

dzīvot ar prieku, droši cerēt uz nākotni un būt taisnīgi un pareizi domājoši visās savās darbībās. Strādājiet 

un izpildiet savu uzdevumu šajā laika periodā, un es strādāšu visu laiku. 

48 Saglabājiet savu garīgumu, lai jūs vienmēr būtu balss, kas runā patiesību, kas apklusina ļauno un 

pilda savu uzdevumu vadīt un pamācīt līdzcilvēkus. 

Katrā savā pulcēšanās reizē ar mīlestību piesauciet savu Debesu Māti. Bet Skolotājs jums saka: Viņas 

un mans gars ir viens. Vai jūs manos vārdos nepamanījāt viņas maigumu un žēlastību? Šajā mācībā Tēvs 

un jūsu Māte runā pilnīgā dievišķā savienībā. 

49 Cik bieži es esmu pieķēris cilvēkus, kuri jautā sev, vai nepastāv kāds veids, kā sazināties ar Dievu, 

un bieži vien viņi ar nopūtām sauc: "Ak, ja vien es varētu uzdot Dievam jautājumu un saņemt atbildi!" Bet 

pēc tam viņi samierinās, jo uzskata, ka tas nav iespējams, un turpina meklēt Manu žēlastību ārējās 

pielūgsmes formās un materiālos ziedojumos, lai gan savas būtības dziļumos nespēj saprast, kā Tēvs, kurš 

vienmēr ir teicis, ka tik ļoti mīl Savas radības, nepiekrīt atbildēt tām, kad tās Viņu lūdz un piesauc. 

50 Ak, jūs, nenobriedušie, kas esat kļuvuši par laupījumu zemes dzīvei! 

Cilvēki, ja vien jūs zinātu, ka šī vajadzība komunicēt ar Mani ir slāpes, ko Es jūtu savā garā! Ja vien jūs 

zinātu, ka ne tikai šī sadraudzība, pēc kuras jūs ilgojaties, jums ir dota, bet arī visas Manas mācības, kas 

jums vienmēr ir atklātas, ir ar mērķi, lai jūs varētu komunicēt ar garu ar garu! Bet kopš jūs dzīvojat 

materializējušies, jūs esat vēlējušies dzirdēt manu balsi, kā tā atbild uz jūsu lūpu teiktajiem vārdiem, bet tā 

nevar un nedrīkst būt. Jo tad tas vairs nebūtu garīgs dialogs, bet gan dialogs, kurā jūsu Kungs pazeminātu 

sevi līdz jūsu materiālisma līmenim. 

51 Tāpēc šim laikam, ko Es esmu izvēlējies, kad Es parādīšu Sevi ar šo balss nesēju starpniecību, ir 

jābūt īsam, jo tā nav pilnīga atklāsmes forma, bet, kad tā beigsies, pienāks sagatavošanās laiks, kad daudzi 

cilvēki sāks savu attīstību, lai veidotu dialogu starp gariem. 

52 Es nekad neesmu bijis tālu no jums, kā jūs dažkārt domājat, es nekad neesmu bijis vienaldzīgs pret 

jūsu ciešanām, es nekad neesmu bijis kurls pret jūsu saucieniem. Tas ir noticis: Jūs necentāties pilnveidot 

savas augstākās maņas un gaidījāt, ka varēsiet Mani uztvert ar miesas maņām. Taču es jums saku, ka laiks, 

kad Es to piešķīru cilvēkiem, bija jau sen. 
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53 Ja jūs būtu pielikuši mazliet pūļu, lai attīstītu kādu no savām garīgajām spējām, piemēram, iekšējo 

pacēlumu caur garīgu apceri, lūgšanu, zīlēšanu, pravietisku sapņošanu vai garīgu vīziju ─ Es jums 

apliecinu, ka caur katru no šīm spējām jūs savienotos ar Mani un tādējādi saņemtu atbildes uz saviem 

jautājumiem un dievišķu iedvesmu savās domās. 

54 Es vienmēr esmu gatavs runāt ar jums, Es vienmēr gaidu jūsu pacēlumu un garīgo gatavību, lai jūs 

iepriecinātu un sagatavotu jums laimi, lai varētu darīt Sevi zināmu jūsu garam. Lai to panāktu, ir tikai ar 

vislielāko sirsnību jāgatavojas iegūt šo žēlastību. 

55 Patiesi, Es jūs pieņemu un dodu jums Savus labumus neatkarīgi no tā, kādā veidā tiek lūgta Mana 

žēlastība. Bet, ja jūs no Manis saņemat arī to, ko esat lūguši, jūsu dvēsele nekad nepiedzīvos laimi, ka ir 

kļuvusi šī labuma cienīga. 

56 Man jums jāsaka, ka dienā, kad jūs zināsiet, kā ar saviem lūgumiem sasniegt garīgo līmeni, jūsu 

laime saņemt manu žēlastību būs nesalīdzināmi lielāka. Jo tas, kurš zina, kā lūgt, dabiski zinās arī, kā 

saņemt. 

Es jums to saku tādēļ, ka daži no Manis saņem to, ko vēlas, kaut arī nezināja, kā to lūgt. Kādu vērtību 

tad viņi var piešķirt tam, ko viņi pat nezināja, kā izlūgties vai lūgt? Viņi ir starp tiem, kuri neprot saņemt, 

kuri nespēja saprast mīlestību, ar kādu Tēvs apmierināja viņu lūgumu. 

Bet mans kā tēva pienākums ir palīdzēt bērniem cīņā par dzīvi, aizsargāt viņus, atbalstīt un mierināt. 

Tāpēc mana žēlastība nekad nevar pārstāt izlieties uz maniem bērniem. 

57 Šis Tēvs, kurš jūs tik ļoti mīl, nevar redzēt, ka jūs grimstat garīgā neziņā, kas ir tumsa, nabadzība 

un nožēlojamība. Tāpēc Es atmodinu jūsu sirdsapziņu, kas ir kā Skolotājs, kurš rodas no jums pašiem un 

vienmēr meklē līdzekļus, lai tiktu sadzirdēts un sajusts, lai izteiktu sevi vārdos un mācībās, kas labo jūsu 

kļūdas un paceļ jūs gaismas, zināšanu, gara un dvēseles diženuma augstumos. 

58 Apvienojiet savā prātā un garā Manas atklāsmes kā Dieva, kas jums pasludina Likumu, Manas 

atklāsmes kā Tēva, kas jums atklāj Manu bezgalīgo mīlestību, un Manas mācības kā Skolotāja, kas jums 

atklāj Manu gudrību, tad jūs no tā visa saņemsiet būtību, Dievišķu nodomu: lai jūs nāktu pie Manis garīgās 

gaismas ceļā ─ kaut ko vairāk nekā pasludinājumu jums. Es gribu jūs ievest Savā Valstībā, kur Es vienmēr 

esmu klātesošs jums un mūžīgi esmu jūsos. 

59 Vispirms centieties sevi garīgot, lai pamazām pamodinātos jūsu apslēptās dāvanas un jūs soli pa 

solim varētu tuvoties vispirms gara dialogam ar garu un pēc tam - pilnības pasaulei. 

Mans miers lai ir ar jums! 



U 325 

92 

Instrukcija 325 
1 Svētīgi tie, kas raud mīlestības dēļ, jo tas ir pierādījums tam, ka viņu prāts un sirds dzīvo 

harmonijā. 

2 Tie ir tavas introspekcijas brīži, īstais brīdis, kad tu saproti un sajūti manu mīlestību, brīdis, kad 

tava sirds atveras ─ gandrīz nemanot ─ kā zieds, un no tavām acīm izplūst salds asaru avots. 

3 Šīs asaras runā vairāk nekā visi vārdi un pasaka vairāk nekā visas domas. Tajās ir sirsnība, 

pazemība, mīlestība, pateicība, nožēla, apsolījumi. 

4 Kad jūs dzirdat Mani šādi runājam, jūs jūtaties saprasti un mīlēti Manī. Jā, Mani bērniņi, Es jūs 

visus redzu un visus dzirdu, Es zinu jūsu vārdus, Es zinu visas jūsu vajadzības, Es dzirdu jūsu vaimanas un 

lūgšanas, Es pieņemu visus jūsu lūgumus un upurus. 

5 Jā, jūs esat mani bērni, jo esat nākuši no mana Gara. Kā es varētu tevi nepazīt un nemīlēt? 

6 Ja reizēm, neskatoties uz jūsu lūgšanām, sāpes vai ciešanas turpinās, tad tas nav tāpēc, ka Es 

neesmu jūs uzklausījis, nedz arī tāpēc, ka Es nevēlos jūs iedrošināt, bet gan tāpēc, ka Es vēlos jūs 

pārbaudīt, lai sniegtu jums vienu savu mācību pēc otras, jo Mans kā Tēva pienākums ir jūs labot, apmeklēt 

un pilnveidot uz tā ceļa, kas ir dzīve. 

7 Svētīgi tie, kas svētī Mani uz radīšanas altāra un prot pazemīgi pieņemt savu pārkāpumu sekas, 

nepieskaitot tās dievišķajiem sodiem. 

8 Svētīgi tie, kas zina, kā paklausīt Manai gribai, un pazemīgi pieņem savus pārbaudījumus. Viņi 

visi Mani mīlēs. 

9 Jūs, ļaudis, nākat meklēt patvērumu pie Manis, jo tas, kas notiek jūsu pasaulē, jūs pārņem bailes. 

Jūs esat pamanījuši, ka viss taisnīgums, mīlestība un patiesums ir atstājuši cilvēku sirdis. Jūs esat sev 

jautājuši: "Pie kā man meklēt patvērumu? Kam lūgt palīdzību un uz ko cerēt?" Un tad tu atcerējies Mani. 

10 Jūs, nabaga zemes tautas ─ dažas no jums ir paverdzinātas, citas apspiestas, bet pārējās ekspluatē 

viņu pašu vadītāji un pārstāvji! 

11 Tava sirds vairs nemīl tos, kas tevi pārvalda uz zemes, jo tava uzticība ir pievilta. Jums vairs nav 

ticības savu tiesnešu taisnīgumam vai labvēlībai, jūs vairs neticat solījumiem, vārdiem vai smaidīgām 

sejām. Jūs esat redzējuši, kā liekulība iekaro sirdis un nodibina melu, meliem un viltus valstību uz zemes. 

12 Nabaga tautas, jūs, kas nesat uz saviem pleciem darbu kā neizturamu nastu ─ darbu, kas vairs nav 

tas svētīgais likums, ar kuru cilvēks saņēma visu, kas bija nepieciešams viņa iztikai, bet kas ir pārvērties 

par izmisīgu un baisu cīņu par izdzīvošanu. Un ko cilvēki saņem par to, ka upurē savu spēku un dzīvību? 

Nesvarīgs maizes gabals, kauss pilns rūgtuma. 

13 Patiesi Es jums saku, ka tā nav barība, ko Es esmu ielicis zemē jūsu priekam un saglabāšanai, tā ir 

nesaskaņu, tukšumu, necilvēcīgu jūtu maize, īsi sakot, pierādījums tam, ka tiem, kas pārvalda jūsu 

cilvēcisko dzīvi, trūkst vai nav garīgā brieduma. 

14 Es redzu, ka jūs cits citam atņemat maizi, ka tie, kas tiecas pēc varas, nespēj paciest, ka citiem kaut 

kas pieder, jo paši grib visu sev; ka stiprie atņem maizi vājajiem, bet pēdējiem jāsamierinās ar to, ka 

spēcīgie ēd un bauda. 

15 Tagad es jums jautāju: Kāds ir šīs cilvēces morālais progress? Kur ir viņu cēlāko jūtu attīstība? 

16 Patiesi es jums saku: laikmetā, kad cilvēks dzīvoja alās un apsedza sevi ar ādām, viņš arī laupīja 

ēdienu viens otram no mutes, spēcīgākais arī paņēma lielāko daļu, vājāko darbs bija arī par labu tiem, kas 

tos pakļāva ar varu, cilvēki, ciltis un tautas arī nogalināja viens otru. 

17 Kāda tad ir atšķirība starp šodienas cilvēci un toreizējo cilvēci? 

18 Jā, Es jau zinu, ka jūs Man pateiksiet, ka esat panākuši lielu progresu ─ Es zinu, ka jūs norādīsiet 

Man uz savu civilizāciju un zinātni. Bet tad Es jums teikšu, ka tas viss ir tikai liekulības maska, aiz kuras 

jūs slēpjat savas patiesās jūtas un savus vēl primitīvos instinktus, jo neesat pielikuši ne mazāko pūliņu, lai 

atraisītu savu dvēseli un piepildītu Manu Likumu. 

19 Es nesaku, lai jūs zinātniski nemeklētu ─ nē, gluži otrādi: Meklējiet, pētiet, augiet un vairojiet 

zināšanas un inteliģenci materiālajā dzīvē, bet esiet žēlsirdīgi cits pret citu, cieniet sava tuvākā svētās 

tiesības, saprotiet, ka nav likuma, kas cilvēkam dotu tiesības rīkoties ar savu līdzcilvēku dzīvībām ─ īsi 

sakot, vīri, dariet kaut ko, pielietot jūsu dzīvē manu augstāko bausli "mīliet cits citu", lai jūs varētu 

izvairīties no morālās un garīgās stagnācijas, kurā esat iekrituši, un lai tad, kad jūsu seju aizsedzošais 
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viltus plīvurs nokristu, jūsu gaisma varētu ieplūst, sirsnība varētu spīdēt un patiesīgums varētu ienākt jūsu 

dzīvē. Tad jūs pamatoti varat teikt, ka esat guvuši panākumus. 

20 Kļūstiet garīgi stipri, sekojot manai mācībai, lai nākotnē jūsu vārdi vienmēr tiktu apstiprināti ar 

patiesiem žēlsirdības, gudrības un brālības darbiem. 

21 Es zinu, ka savas sirds dziļumos jūs domājat, vai tad, kad vairs nedzirdēsiet manu Vārdu, jums būs 

vajadzīgā iedvesma un spēks, lai paceltos cīņā un tajā nepadotos. 

22 Jūs domājat, vai jūs nezaudēsiet to spēku vai ekipējumu, ko saņemat, kad dzirdat manu vārdu. 

23 Es redzu tevi nepastāvīgu un nedrošu, kad tu domā par dienu, kad es ar tevi runāšu pēdējo reizi. Jo 

jūs saprotat, ka tad pienāks stunda, kad jūs no mācekļiem sāksiet pārvērsties par meistariem un jutīsieties 

nespējīgi dzīvot bez Mana Vārda. 

24 Es jums to visu saku, jo, ja Es zinātu, ka bez šīm izpausmēm jums nav iespējams pastāvēt savā 

garīgajā cīņā, Es neatsauktu Savu Vārdu. Bet Es zinu, ka ir nepieciešams pabeigt Manu vēsti, lai drīz jūs 

vairs nedomātu kā mācekļi vai skolēni, bet sāktu domāt kā meistari. 

25 Saprotiet, ka jums nevajadzētu pavadīt savu dzīvi, dodoties uz šīm pulcēšanās vietām, lai meklētu 

garīgu svētlaimi vai komfortu. Jums ir jāsaprot, ka pienāks brīdis, kad jūsu garam būs jāmāca viss, ko tas 

ir saņēmis no Manis, jūsu līdzcilvēku labklājības veicināšanai. 

26 Patiesi, Es jums saku, ka jūsu garīgai pilnveidošanai ir nepieciešams, lai Es pārstātu izpausties šajā 

formā. Kad Mans vēstījums būs pabeigts, jūs centīsieties pilnveidot savu lūgšanu un sajūsmu, lai sajustu 

Manu neredzamo Dievišķo Klātbūtni, kā arī centīsieties pilnveidot savas maņas un spējas. 

27 Tomēr dzīvojiet modri, jo jūsu rindās parādīsies vīrieši un sievietes, kas noliegs, ka Es esmu 

izbeidzis Savu izpausmi. Viņi izvirza daudzus argumentus un apgalvo, ka dievišķā vibrācija ir mūžīga un 

ka tādēļ nav iespējams, ka Es vairs nedaru Sevi sajūtamu ar cilvēka intelekta spējas palīdzību. Bet jau 

šodien Es jums saku, ka tāpat kā ir skaidrs, ka Mans Gars mūžīgi vibrē cilvēkos, tāpat ir taisnība, ka veids, 

kādā Es sevi atklāju ar šo balss nesēju starpniecību, nebūs mūžīgs, jo tas nav vispilnīgākais, jo Es tagad jūs 

gatavoju dialogam no gara uz garu. 

28 Šī izpausme jūsu vidū nedrīkst ilgāk turpināties, lai jūs no tās nepadarītu tradīciju, ieradumu vai 

rituālu. Tāpat jums nevajadzētu klausīties tajos, kas saka, ka garu dialogs ar gariem ir paredzēts tikai ļoti 

tālās nākotnes paaudzēm. Nē, mācekļi. Tā ir taisnība, ka jūs sasniegsiet perfektu garīgo kopību tikai pēc 

lielas evolūcijas, bet tas notiks, praktizējot manu mācību, kas vienmēr sasniegs augstāku līmeni. 

29 Lūdzieties tieši uz Mani bez starpniekiem, bez vārdiem, simboliem, rituāliem vai attēliem. Tas būs 

sākums dialogam starp gariem, jo tad jūsu iekšējā un augstākā būtība pacelsies vēlmē pēc Manis. Tad jūsu 

garīgā balss ir Mani aicinājusi, un Mana dievišķā balss jums atbild. Kā jūsu būtne saņem Mana Gara 

vēstījumu: ar intuīcijas un iedvesmas dāvanām, tas ir, smalkā un garīgā veidā. 

30 Vai šāda veida saziņa nav daudz pilnīgāka un garīgāka par to, kas jums notiek ar balss nesēju 

starpniecību? Tādēļ Es jums saku, ka jūsu garīgajam dialogam būs pilnības pakāpe atbilstoši jūsu 

sagatavotībai, tāpat kā tas notika ar balss nesējiem un tiem ļaudīm, kas viņiem palīdzēja sagatavoties. 

31 Aizvien vairāk praktizējiet garīgo lūgšanu, lai jūs jau tagad varētu pārliecināties par tās labestību 

un patiesumu. Pielāgojiet sevi meklēt iedvesmu un intuīcijas izpausmi ar šāda veida lūgšanu palīdzību. 

Tad jūs savā prātā izjutīsiet gaismas plūsmu, kas cīnās, lai pārvērstos cilvēciskās izpausmēs un vārdos, 

cildenās jūtās un labos darbos. 

32 Kad jūs būsiet šādi izvērsuši lūgšanu, kas ir sākums dialogam starp gariem, jums vairs nebūs 

vajadzīgi balss nesēji, lai nodotu jums dievišķo vēstījumu. Jo tā vietā, lai norīkotu kādu citu personu, kas 

sagatavosies saņemt un nodot šo gaismu, tad katrs no jums būs tas, kas gatavosies saņemt no sava Tēva 

tieši un saskaņā ar nopelniem, ko viņš ir ieguvis pret Viņu. 

33 Mācekļi, Es esmu tas, kas šajā laikā jums atklājis visas spējas, kas jums piemīt, lai jūs tās arvien 

vairāk attīstītu garīgās pasaules vadībā un tādējādi, kad jūsu brāļu, garīgo padomdevēju, manifestācija 

beigsies, jūs jau būtu gatavi labi pildīt savu misiju. 

34 Tagad, kad jūs saņemat manas pēdējās mācības, jo jūs atrodaties 1950. gadā un garīgā pasaule 

jums sniegs savas pēdējās izpausmes, jūs varēsiet saprast, ka šie cilvēki šeit nav izmantojuši šo 

sagatavošanās un attīstības laiku. 

35 Cik daudzi no maniem izredzētajiem nav spēruši pat pirmo soli, lai sagatavotos! Ko viņi darīs, kad 

viņiem vairs nebūs iespējas uzklausīt savu Skolotāju un garīgos brāļus, kā tas ir bijis tik ilgu laiku? 
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36 Daudziem nāksies raudāt par zaudēto laiku un sacīt sev: "Kāpēc mēs nenovērtējām visā to vērtībā 

tos svētīgos brīžus, kurus Tēvs dāvāja Savai tautai? Kas gan varēja būt labāks par to, ja ne mūsu dāvanu 

izpausmes sākums Skolotāja vadībā un Garīgās pasaules padomā un uzraudzībā?" Bet tagad būs par vēlu, 

jo cilvēka griba nespēs mainīt dienu un stundu, ko mana griba noteikusi šī parādīšanās perioda beigām. 

Tad sāksies jauns periods un ar to arī jauns veids, kā attīstīt savas garīgās dāvanas vienkāršākā, augstākā 

un garīgākā veidā. 

37 Tiem, kas ir centušies maksimāli izmantot šo laiku, sirdīs saglabāsies miers un dvēselēs - klusums. 

Bet tie, kas gaidīja līdz pēdējai rīta veltīšanai, lai pamostos no dziļā miega, ar asarām acīs redzēs, kā mana 

Vārda saule, kas izgaismoja šo laiku, aiziet, tā arī neizmantojusi savu gaismu, lai sāktu sēt garīguma sēklu. 

38 Vieniem šo dienu atmiņas būs priecīgas, bet citiem - mokošas. Šo pēdējo sirdsapziņa būs 

pamodināta realitātei, un viņi sapratīs, kādas sekas mans jaunais Vārds atstās uz pasauli. Tā viņu sirdīs 

pamodīsies mīlestība uz mana Darba studēšanu, un soli pa solim viņi atgūs zaudēto laiku caur savām 

lūgšanām un rakstītā Vārda pārdomām. 

39 Patiesi, Es jums saku: visiem tiem, kuros būris ir ļoti dziļš un vēlme pēc garīguma kļūst ļoti liela, 

Mana palīdzība atklāsies pilnībā, un drīz viņi varēs būt starp visattīstītākajiem. 

40 Pienāks laiks, kad visi, kas Mani šajā laikā būs dzirdējuši, jutīs vajadzību liecināt par Maniem 

vārdiem, jo pasaule parādīsies kā milzīgs lauks, kas slāpst pēc ūdens un sēklas. Tad padomājiet: kas jums 

jau ir jūsu sirdī, ko jūs varat piedāvāt saviem līdzcilvēkiem? Kā jūs liecināsiet par manu patiesību un 

parādīsiet mana darba diženumu? 

41 Kad pienāks stunda, kad cilvēki jūs iztaujās, pieprasīs no jums pierādījumus un liecības par to, ko 

esat redzējuši un dzirdējuši no Manis, tad katrs dos to, kas viņam ir, un tādēļ Es jums jau tagad saku, ka 

labāk, ja jūs būsiet sagatavojušies, lai tiesas stunda nevienu nepārsteigtu. Redzi, ja jūsu līdzcilvēki atrada 

jūs aizmiguši, jūs pamostos bez galvas, satraukti, un jūsu vārdos būtu neprecizitātes un nepatiesības, jo 

jums nebija sagatavojušies sevi laikā, un pārgalvība varētu izraisīt jums izdarīt daudzas kļūdas. 

42 Nē, mīļie ļaudis, Es negribu, lai nepieciešamība pēc gaismas pārsteigtu jūs tumsā, un tādēļ Es 

runāju ar jums pilnīgi skaidri, lai jūs varētu izvairīties no kritieniem nākotnē. 

43 Vienmēr apzinieties, ka jebkurš laiks var būt labvēlīgs dvēseles attīstībai un pašrefleksijai. 

44 Vai visi tie "strādnieki", kas strādāja kopā ar Mani, to nedarīja savas dzīves cīņu un nelaimju vidū? 

Bet es viņiem liku atteikties no visa, kas viņus ieskauj, lai pilnībā veltītu sevi savai misijai garīgā darba 

brīžos - gan garā, gan zemes ķermenī. 

45 Saņemiet no Manis šīs mācības un neaizmirstiet tās, un saņemiet no šiem saviem brāļiem tādu 

piemēru, lai tas jūs iedrošinātu. 

46 Ja jūs gaidāt miera laikus, lai sāktu pildīt savu misiju, jūs kļūdāties, jo šie miera laiki nāks tieši ar 

manas tautas darbu, cīņu, pūlēm un pat upuriem. 

47 Kāda jēga būtu sēt laukā, kas ir pilnā auglībā? Es jūs esmu nosaucis par strādniekiem, jo jūsu 

uzdevums ir sēt. Bet tieši jums uzticētā sēkla jums dos mieru, pēc kura ilgojaties, un tas nozīmē, ka, lai to 

iegūtu, jums vispirms ir jāsēj sēkla. 

48 Lai gan jūs domājat, ka esat ļoti nenozīmīgi, patiesībā Es jums saku, ka jūs būsiet ļoti noderīgi 

cilvēcei ─ garīgi noderīgi. Tam jums ir nepieciešams sagatavoties jau tagad. 

49 Vēlāk jums nebūs jānes ne garīgā dziednieka dāvana, ne balss nesēja citām tautām, jo tad Mana 

pasludināšanas laiks jau būs pagājis, bet jums būs jānes tālāk iedvesmas un gudrības dārgums, ko Es jums 

esmu devis Savā Vārdā. 

50 Jūsu darbam būs nepieciešams, lai jūs paliktu vienoti manā darbā un tādējādi veidotu patiesu 

garīgo ģimeni. Bet jūs visi jau zināt, ka pēc 1950. gada beigām šādā formā vairs nebūs nekādu izpausmju. 

Tomēr kā iedrošinājumu un mierinājumu es jums apliecinu, ka mans Gars vienmēr būs ar jums un ka jūs 

vēl dziļāk sajutīsiet manu klātbūtni savā būtībā. 

51 Es jums parādīšu Sevi jūsu domās, priecāšos par jūsu pulcēšanos, darīšu Sevi jūtamu jūsu sirdīs un 

garā un izliešu Sevi žēlastībā daudzos veidos, atalgojot un iedrošinot jūsu ticību un garīgumu. 

52 Ikviens, kurš šādi pilda manu gribu, būs uzticīgs mana Vārda liecinieks, un viņa dedzība un 

paklausība maniem norādījumiem būs stingrs pamats, uz kura viņš cels savu garīgo templi. Tie būs mani 

mācekļi, kas izplatīs manu mācību pa visu zemi. Bet, ja pēc 1950. gada būs tādi, kas uzstās, lai Es turpinu 
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sludināt Sevi šādā formā, tad viņi maldinās un viņu liecība būs nepatiesa. Jo neviens no Maniem 

mācekļiem nezina, ka ir izsludināta un noteikta Mana pēdējā parādīšanās diena. 

53 Es esmu devis šiem cilvēkiem pietiekami daudz laika, lai uzkrātu garīgo gaismu, kas ir gudrība un 

visu dvēseles spēju izkopšana, lai tad, kad es aiziešu, viņi varētu palikt pasaulē kā meistari. 

54 Jau tagad nodibiniet garīgu saikni ar citām cilvēces tautām, lai pamazām jūs varētu sagatavot ceļus 

tiem, kam jākļūst par Mana Vārda vēstnešiem. Ar lūgšanu jūs varēsiet izveidot šo garīgo saikni, ko Es 

jums dodu. 

55 Tagad, ja jūs sekosiet šim padomam, ko es jums nupat devu savā šīs dienas mācībā, nedomājiet, 

vai brīdī, kad jūs lūdzāties par kādu konkrētu tautu vai nāciju, tie līdzcilvēki, par kuriem lūdzāties, to 

sajuta vai nepamanīja, ka kāds par viņiem domā un lūdzas par viņiem. Tāpat arī jums nevajadzētu gaidīt, 

ka viņi atbildēs tāpat. Atcerieties, ka dienā, kad cilvēki sazināsies ar domām, viņi jau būs spēruši lielu soli 

pretī gara un gara dialoga laikmetam, bet diez vai tagad, kad jūs tikai sākat stiept šos neredzamos brālības, 

mīlestības, sapratnes un garīgās tuvināšanās pavedienus. 

56 Viss piepildīsies savā laikā, jo visam, kas ir pravietots, vienmēr ir bijis dziļš pamatojums, pat ja 

cilvēki ir šaubījušies, kad šis vēstījums viņiem tika atklāts ilgu laiku pirms tā piepildīšanās. 

57 Jūs jau redzat, ka lielākā daļa iepriekšējo laiku pravietojumu ir piepildījušies. Ticiet, ka tas, ko 

esmu jums paziņojis un apsolījis, arī piepildīsies. Patiesība uzvarēs, mana griba piepildīsies, gaisma 

spīdēs. 

58 Atpazīstiet, kā neredzamais spēks ik dienas atklājas jūsu pasaulē. Izjūtiet, ka cilvēku vidū iestājies 

tiesas laiks, redziet, kā šobrīd viss gatavojas pēdējai cīņai, kurā visas cilvēciskās kaislības, kas cīnās pret 

labo un patiesību, tiks sakautas un iznīcinātas, lai atbrīvotu vietu jaunām jūtām un jauniem ideāliem. 

59 Mana taisnīguma sirpis pļaus jūsu laukus, un Es jums patiesībā un garā pasludinu, ka viss, kam nav 

dziļu labestības sakņu, tiks pļauts, un viss liekais tiks noņemts. 

60 Laiks, kad ļaunums traucēs attīstīties labajam, pāries, un, lai gan šī cīņa pastāvēs vienmēr, kamēr 

vien dvēsele dzīvos cilvēka miesā, tomēr tad uzvarēs un dominēs labais. 

61 Nopelniet nopelnus, lai piederētu tai gaismas pasaulei, kuru Es jums pasludinu. Tagad atstājiet 

sēklu, kas rīt nesīs labus augļus. Nedomājiet, ka jūs vairs nebūsiet tie, kas varēs novākt un baudīt šos 

augļus. Izdzēsiet no savām sirdīm jebkādu egoismu un atcerieties, ka tieši jūsu bērni pēc asinsradniecības 

vai jūsu brāļi un māsas pēc gara būs tie, kas pļaus savu vecāko brāļu un māsu ražu, kurus viņi sauks par 

pionieriem un svētīs savās lūgšanās. 

62 Cilvēki runā par pagājušajiem laikiem, par senatni, par gariem gadsimtiem un bezgalīgiem 

laikmetiem, bet es tevi redzu vēl mazu. Es redzu, ka jūsu dvēsele ir ļoti maz nobriedusi. Manā skatījumā 

jūsu pasaule joprojām ir bērnībā, lai gan jums šķiet, ka esat sasnieguši briedumu. 

63 Nē, cilvēce, kamēr vien dvēsele nebūs tā, kas dažādās jūsu dzīves jomās liecina par briedumu, 

augšupeju, pilnību un progresu, jūs neizbēgami dāvāsiet Man cilvēciskus darbus, kas ir lieli tikai ārēji, bet 

mīlestības trūkuma dēļ ir bez morāla satura un nav noturīgi. 

64 Vai jūs domājat, ka Es varētu pieņemt no jums augļus, ko jūs Man piedāvājat, ja Es jūs šajos brīžos 

sauktu pie atbildības? Nē, cilvēce, neviens nevarētu piedāvāt Man Manis cienīgu augli ─ kaut ko, kas 

apliecinātu mīlestību starp cilvēkiem, viņu saskaņu, viņu ticību Man, viņu dzīvi, ko paaugstina labā 

prakse. 

65 Es nepieņemšu vienus un nepieņemšu citus, Es gaidīšu laiku, kad jūs man piedāvāsiet savas 

harmonijas augļus. Tā būs jūsu atlīdzība uz zemes. 

66 Tu man saki, ka mīli Mani? Jūs apgalvojat, ka mīlat patiesību un taisnīgumu? Tad es jums saku, 

ka, ja jūs visi mīlētu patiesību un taisnīgumu, jūs nedzīvotu tā, kā dzīvojat - šķirti pēc sociālajām šķirām, 

ticībām, rasēm un paražām. 

67 Ja jūs mīlētu patiesību un taisnīgumu, jūs mīlētu viens otru, jūs censtos iznīcināt šķēršļus, saīsināt 

attālumus un likvidēt atšķirības. 

68 Vai esat to darījis? Jūs ļoti labi zināt, ka tā nav, drīzāk jūs esat strādājuši, lai šīs atšķirības 

nostiprinātos, ka ir stiprie un vājie, bagātie un nabagie, varenie un nabagie, izglītotie un nezinošie, un es 

visur atrodu šo slikto sēklu. 

69 Vai jūs vēlaties, lai Es jūs pieņemtu šādus ─ skaudības, iedomības un zemisku kaislību aptraipītus? 
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70 Cik maz jūs sapratāt Manas atnākšanas nozīmi tajā laikā, kad Es parādījos jūsu vidū kā cilvēks, lai 

jums izskaidrotu, ka viss Bauslības saturs sastāv no diviem augstākajiem baušļiem: mīlestības uz Dievu un 

mīlestības starp līdzcilvēkiem. Jo tā ir dzīves būtība un dievišķā saikne, kas vieno Dieva ģimeni! 

71 Vai jūs saprotat, cik nepareizi dzīvojat, kamēr domājat, ka esat savas varas un zināšanu 

augstumos? Ja jūs vēl neesat pārliecināti par to, ko Es jums esmu teicis, atbildiet Man: vai viss, ko jūs 

radāt ar savu zinātni, ir domāts jūsu tuvākā laimei, viņa problēmu risināšanai un labklājībai? Jūs nevarēsiet 

Man atbildēt ar "jā", jo tad jūs melotu, nedz arī varēsiet Man teikt, ka jums ir jāiznīcina nezāles, lai varētu 

rasties labāka pasaule. Jo Mans likums nekad nav pilnvarojis cilvēku rīkoties ar sava līdzcilvēka dzīvību. 

72 Vai šajos brīžos jūsu zinātni iedvesmo mīlestība? Vai viss, ko jūs pašlaik gatavojat, nav domāts 

naida un varaskāres apmierināšanai? Pakļaujiet to savas sirdsapziņas spriedumam, un jūs redzēsiet, kā tā 

jums saka, ka lielākā daļa cilvēku darbu šajā laikā nav garīgā progresa pierādījums, bet gan noliegums 

visam tam, ko Es jums mācīju tajā laikā ar Savu Vārdu un Savu dzīvi. 

73 Es esmu jūsu Tēvs, un ir nepieciešams, lai Es ar jums runātu šādā veidā. Es nevaru jūs maldināt un 

nevēlos, lai jūs dzīvotu kā maldināti. Es sūtu jums šo vēstījumu un ļaujiet, lai tas sasniedz ikvienu. Bet, ja 

jūs tam neticēsiet, jo Vārds ir vienkāršs un arī tā balss nesēji nenozīmīgi, tad fakti, pārbaudījumi un 

notikumi jūs pārsteigs, un tad jūs sapratīsiet, ka šī vēsts ir bijusi patiesa, bet jūs to nevēlējāties ne dzirdēt, 

ne pieņemt laikus. Tāpat kā Noasa laikos, cilvēki izsmies pravietojumus un tikai tad, kad jutīs, ka ūdens 

plūdi jau aprok viņu ķermeņus, viņi sāks ticēt un nožēlot grēkus. 

74 Mana Žēlsirdība vienmēr vēlējās apturēt jūsu pārgalvību, bet jūs nekad negribējāt Mani uzklausīt. 

Arī Sodoma un Gomora tika brīdinātas, lai izjustu bailes un nožēlu un izvairītos no savas iznīcības. Bet 

viņi neklausīja Manu balsi un gāja bojā. 

75 Es arī mudināju Jeruzalemi lūgt un atgriezties pie patiesā Dieva pielūgsmes. Bet viņa neticīgā un 

miesīgā sirds noraidīja Manu tēvišķo pamācību, un viņam bija jāpārliecinās par patiesību ar to, kas notika. 

Cik rūgtas bija tās dienas Jeruzālemei! 

76 Vai tagad jūs atzīstat patiesību, ka joprojām esat tas pats? Jo jūs neesat vēlējušies atstāt savu garīgo 

bērnību, lai augtu un kāptu augšup pa gudrības ceļu, kas slēpjas manā Vārdā. 

77 Es jums visiem sūtu šo vēsti, kas kalpos cilvēkiem un tautām kā pravietojums atmodai un 

modrībai. Svētīgs tu esi, ja tu tici tās saturam. Domājiet par tās nozīmi, bet vērojiet un lūdzieties par to. Ja 

jūs to darīsiet, iekšējā gaisma jūs vadīs un augstāks spēks jūs aizsargās, līdz jūs tiksiet glābti. 

78 Šodien jūs esat liecinieki tam, ka Es dziedinu "garīgi slimus" cilvēkus ar patiesības dziedinošo 

balzāmu, no kura nāk visa gudrība. 

79 Vēl pietrūkst, lai jūs apvienotu visas zināšanas, ko esat ieguvuši par cilvēka dzīvi, ar zināšanām 

par garīgo dzīvi. Jo, kamēr jums nebūs pārliecības par savu izcelsmi, savu likteni un galīgo mērķi, jūs 

neatpazīsiet sevi un nezināsiet, kas esat. 

80 Cilvēku pasaulē jūs zināt savu dzimšanas dienu, un jūs zināt arī to, ka tad, kad kāds cilvēks vairs 

nav dzīvs, viņa ķermenis ir jāapbedī. Bet kas zina, kurā brīdī tava garīgā dvēsele izauga no manām 

miesām, kā tā piedzima, kā tā iemiesojas un kā tā atgriežas miesās, no kurām tā izauga? Kaut ko, bet ļoti 

maz, cilvēki ir atklājuši, nespējot atklāt visu patiesību, jo cilvēks pats nekad nespēs iedziļināties dzīves 

noslēpumā. 

81 Es, jūsu Skolotājs, esmu tas, kurš atkal tuvojas cilvēkiem garīgā satraukuma, jautājumu, 

neapmierinātības laikā, saskaroties ar to, kas joprojām ir apvīts noslēpumainībā. 

82 Es atklāju patiesību un nomierinu cilvēku garīgo nemieru. Es atbildu uz viņu jautājumiem un 

novēršu trauksmi, ko viņi izjūt saistībā ar nespēju atrast patiesību. Es arī tuvojos, lai pateiktu viņiem, ka 

daudz no tā, ko viņi redz apvītu noslēpumā, ir kaut kas tāds, ko viņi nav spējuši atšķetināt sagatavošanās 

un tīrības trūkuma dēļ, bet ko Es esmu atļāvis, lai viņi iepazītu tā būtību. 

83 Tā kā Es apsolīju pasaulei atkal nākt, lai apgaismotu noslēpumus ar Savu gaismu un novērstu 

cilvēka intelekta aptumšošanu, tagad ir piemērots laiks Manai Atgriešanās, kurā Mans Gars no jauna atver 

Gudrības Grāmatu, lai cilvēki tajā atrastu visu, ko viņiem ir tiesības zināt un kas viņiem ir dots caur Mani. 

84 Visi šie cilvēki Man ir jautājuši, kāpēc Es esmu izvēlējies garīgo formu tieši tagad, lai darītu Sevi 

zināmu cilvēkiem, ņemot vērā, ka tā ir pārāk paaugstināta un cilvēkiem grūti saprotama un izjūtama 

forma. 
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85 Es zinu, ka šodienas cilvēki Man to saka, jo viņi zina, ka pagātnē Es iemiesojos, kļuvu cilvēcīgs, 

redzams un taustāms. Taču šie cilvēki nav aizdomājušies par to, ka, pirms Es nācu pasaulē kā cilvēks, Es 

jau biju atklājies cilvēkiem garīgi, un viņi Mani bija dzirdējuši un Man ticēja, bet nekad nebija lūguši, lai 

Es nāku uz šo pasauli, lai Mani redzētu. 

86 Es ņēmu cilvēka veidolu, jo bija absolūti nepieciešams sniegt perfektu un dzīvu piemēru tam, kas 

ir Dievišķā Likuma piepildījums, un neviens cits, kā vien Es, nebija piemērots, lai to darītu ─ Es, kas 

radīju Likumu ─ Es, kam bija jums jāsniedz Likums, izskaidrots vārdos un darbos, kas deva mācībai 

formu. 

87 Ja, tā vietā, lai jūsu vidū dzīvotu cilvēka veidolā, Es būtu pieņēmis eņģeļa veidolu, cilvēki justos 

nenozīmīgi un nespētu sekot Maniem soļiem, un viņi uzskatītu Manu Vārdu par kaut ko tādu, ko cilvēkam 

nav iespējams realizēt, un, no otras puses, jūs neticētu Manam upurim jūsu mīlestības dēļ. 

88 Ja tā vietā, lai izvēlētos formu, kas ir augstāka par cilvēka formu, Es būtu pieņēmis putna vai auga 

formu, vai arī paslēpis Sevi kādā no daudzajām radībām, kas atrodas zem cilvēka, jūs neuzskatītu šo 

izpausmi par perfektu, jūs justos pazemoti par to, ka neesmu bijis izvēlēts kā dievišķās atklāsmes līdzeklis. 

89 Tagad Es jums saku, ka visas formas, ko Es izmantoju, lai parādītu Sevi, ir pareizas un perfektas, 

un, ja jūs neesat apzinājušies, ka Es esmu klātesošs, izpaužos, un Mani var aptaustīt visās dabas sfērās, tad 

iemesls ir tas, ka jūs neesat ieinteresēti mācīties Dievišķo valodu. 

90 Gadsimtu laiki ir pagājuši, un tikai daļēji tie ir izmantoti. Tāpēc tagad es vēršos pie jums, lai 

parādītu jums procedūru, kā atgūt zaudēto laiku. 

91 Šeit jūsu Skolotājs jums atgādina, ka Otrajā Laikā Es kļuvu cilvēks Jēzū, lai runātu ar jums no 

sirds uz sirdi, un ka Es jūs pašlaik gatavoju, lai jūs varētu komunicēt ar Mani no gara uz garu. Es jums arī 

dodu norādījumus vērot dabas elementus, kuros izpaužas Mans spēks, Mana gudrība un Mans taisnīgums. 

Visbeidzot, mācekļi, Es esmu jums iemācījis garīgo valodu, lai jūs dzirdētu un saprastu Manu balsi, kas 

nepārtraukti runā uz jums, pamāca jūs un vada. 

92 Tieši šī mācība dos cilvēkam vajadzīgo garīgumu, lai soli pa solim, posmu pēc posma paceltos līdz 

garīgai gudrībai, kur viņš atklās savu izcelsmi, savu būtības kodolu, savu pastāvēšanas jēgu, un tad viņa 

mīlestība pret Mani būs ļoti liela, un viņš svētīs visu dzīvi un visu, kas eksistē un viņu ieskauj, jo visā viņš 

redzēs, dzirdēs un jutīs sava Debesu Tēva klātbūtni. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 326 
1 Jūs sākat dzirdēt manu vārdu, un jūsu acis kļūst par neizsmeļamu asaru avotu. Cilvēki, kāpēc jūs 

raudājat? Jūs ne vienmēr zināt iemeslu; dažreiz tas notiek tāpēc, ka dzīves cīņa ir bijusi nežēlīga ─ dažreiz 

tāpēc, ka dzīve jūs ir skārusi ar nelaimēm, vilšanos, neveiksmēm, slimībām vai zaudējumiem. Bet ir 

gadījumi, kad bez jebkādiem no šiem iemesliem jūs izlieat daudz asaru, dzirdot Mani. 

2 Es zinu šīs raudāšanas bez redzama iemesla iemeslu, es zinu tās izcelsmi: tā ir jūsu dvēsele, kas 

raud un dara to zināmu caur asarām, izmantojot miesu. Katra asara ir dārgums, kas sevī glabā maigumu, 

sāpes, jo jūties iesprostots, nožēlu par pieļautajām kļūdām, ciešanas, jo esi kļuvis vājš, skumjas par 

izniekoto laiku. 

3 Ko par to visu zina materiālā daba? Tāpēc jūs bieži esat uzskatījuši, ka raudat bez iemesla. 

4 Jūs jautājat Man, vai nav kļūdaini raudāt kopā ar Mani. Patiesi, Es jums saku: kas nejūt šo 

vajadzību atvieglot sāpes vai paust visaugstāko prieku, tas savā krūtī nes akmeni, nevis sirdi, jo viņš 

nekādā veidā nejūt Manu Klātbūtni. 

5 Raudi, mīļotā tauta, jo arī raudāšana ir līdzeklis, ko Es esmu devis cilvēkam, lai attīrītos un 

atbrīvotos no nastas, kas viņu nomāc. Redziet, kā pēc tam jūtaties brīvāks, vieglāks un tīrāks, lai turpinātu 

dienas darbu. 

6 Jūsu dvēselei ir nepieciešama šī attīrīšanās, lai tā kļūtu cienīga pildīt tai paredzēto uzdevumu, un 

tai ir jāatbrīvojas no laika gaitā uzkrājušās nastas. Jo to gaida jauna cīņa ─ cīņa, kas tai jāsāk, nejūtot 

nogurumu. 

7 Jā, mācekļi! Raudāšana jūsu iekšējās apceres brīžos liecina par patiesām emocijām, un katra asara 

ir daiļrunīgāka par tūkstošiem skaistāko un izteiksmīgāko jūsu valodas vārdu. Bet ne visās dvēseles raudās 

grēku nožēla vai prieks izpaužas caur asarām. Daudziem maniem bērniem šī sajūta ir iekšēja, apslēpta, 

redzama tikai man. Viņi šķiet nejūtīgi vai vienaldzīgi, bet viņu sirds ir tikpat jutīga vai pat jutīgāka nekā 

tiem, kas izrāda savas jūtas. 

8 Kad jūs visi būsiet sapratuši un izdzīvojuši garīgumu, jūs arī kontrolēsiet savas garīgās jūtas, 

neizrādot tās saviem līdzcilvēkiem, jo būsiet sapratuši, ka Tas, kura priekšā jums jāatzīstas, jāatgriežas un 

jāattīra, ir jūsu Tēvs, un Viņu jūs nesīsiet savā būtībā. 

9 Vispirms, mīļie mācekļi, ir svarīgi, lai jūsu sirds sāktu sajust dvēseles vibrāciju jūsu būtībā, 

nepieciešamību saprast, kā attīrīties, lai pieņemtu ciešanu kausu, kad tas sasniedz jūsu lūpas, un ka ir tikpat 

dvēseliski izdevīgi sajust jūtas, kas apslēptas jūsu būtības kodolā, kā tās izpaust ārēji. 

10 Jūs gaida vesela pasaule, jūs gaida visa cilvēce, un tādēļ jums ir jācenšas attīrīties, lai tad, kad 

dodaties ceļā un esat kļuvuši par šīs garīgās vēsts misionāriem, jūsu sirdīs tikumi nesajauktos ar 

netikumiem, jo tad jūs paši sevi pastāvīgi maldinātu. Jūs vēlēsieties būt sirsnīgi, bet iznāks liekulība, lai 

jūs maldinātu. Jums būs vēlēšanās būt labdarīgiem, bet jūsu sirds egoisms to neļaus. Tāpēc Es jums saku, 

ka jūsu attīrīšanai ir jābūt patiesai, lai jūs būtu cienīgi veikt šo garīgo misiju. Bet neviens cits, kā vien jūsu 

sirdsapziņa, nevar panākt, lai šī iekšējā šķīstīšanās būtu pastāvīga, patiesa, kā nogatavojies auglis, ar 

introspekciju, pieredzi, pašrefleksiju un sekošanu Manai mācībai. 

11 Vai varat iedomāties, kādu laimi piedzīvos jūsu sirds, kad jūs runāsiet saviem līdzcilvēkiem par to, 

ko Es jums šoreiz esmu atklājis, un tad redzēsiet, ka viņi klusi raudās ─ raudās ne tikai "miesa", bet arī 

dvēsele, kas alkst pēc maiguma? 

12 Katru reizi, kad mans Vārds tiks izrunāts ar jūsu lūpām, iepriekš sagatavots lūgšanā un iedvesmots 

manā žēlastībā, mana būtība būs dzīva un mans Vārds būs skaudrs, tādēļ Es jums saku, ka caur jūsu muti 

tas radīs tādu pašu efektu, kādu tas radīja klausītāju sirdīs, kad tas tika nodots ar balss nesēju starpniecību. 

13 Mācekļi: Vārdu, ko Es jums esmu devis šajā laikā, jūs nelietojiet par pamatu jaunai reliģijai, jo tas 

ir tikai Bauslības izskaidrojums, ko Es jums esmu atklājis jau no pašiem pirmajiem laikiem. 

14 Ja tā būtu reliģija, tā būtu tikai tiem, kas to apliecina. Bet, tā kā tā ir bezgalīgā Dieva gaisma, tā 

spīd pār visiem, tā nāk pie visiem, lai apgaismotu cilvēces ceļus bez izšķirības starp tautām, rasēm, 

valodām vai ticībām. 

15 Mans likums ir altāris, pie kura visiem nāksies nākt pielūgt savu Kungu. Kur vien cilvēks ir, tur 

viņa dvēseles dobumā būs altāris, kas gaidīs viņa mīlestības veltījumu un upuri. 
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16 Saprotiet, mācekļi: Es gribu, lai jūs saprastu, ka ikvienam, kas saņem šo pamācību, tāpat garīgi 

jāapvienojas ar visiem un jākļūst par vienu, un ārējās atšķirības starp dažādām dievkalpojuma formām 

nedrīkst būt šķērslis, kas traucē jums atzīt un mīlēt savus tuvākos kā brāļus un māsas Manī. 

17 Kad jūs tā jutīsieties, jūs būsiet padarījuši manu mācību par savu un grūtajās pārbaudījumu dienās, 

kas tuvojas, spēsiet dalīties savās dāvanās, neizslēdzot nevienu no saviem līdzcilvēkiem. 

18 Es neaicinu cilvēkus unificēt paražas, zemes likumus vai zinātnes zināšanas. Jo galu galā pienāks 

diena, kad vienošanās liks tautām apvienoties. Tas, uz ko Es jūs iedvesmoju, ir garīga harmonija, domu 

vienotība, lai visa cilvēce varētu iepazīt un praktizēt garīgu lūgšanu, kurā jūs visi spēsiet iekšēji pacelties 

un saņemt mūžīgās dzīvības maizi tieši no Mana Gara. 

19 Uz zemes pastāv daudzas reliģiskas kopienas, un to pamatā lielākoties ir ticība Kristum. Tomēr 

viņi nemīl viens otru un neatzīst viens otru par Dievišķā Skolotāja mācekļiem. 

20 Vai jūs nedomājat, ka tad, ja viņi būtu sapratuši visu manu mācību, viņi to būtu izmantojuši, vedot 

konfesijas uz izlīgumu un mieru? Taču tā nebija. Viņi visi distancējās viens no otra, tādējādi garīgi šķeļot 

un sašķeļot cilvēkus, kuri tad cits citu uzskata par ienaidniekiem vai svešiniekiem. Katrs meklē līdzekļus 

un argumentus, lai pierādītu citiem, ka viņš ir patiesības īpašnieks un ka citi maldās. Taču nevienam nav 

spēka un drosmes cīnīties par visu vienotību, kā arī nevienam nav labas gribas atklāt, ka katrā ticībā un 

katrā Dieva pielūgsmē ir kaut kāda patiesība. 

21 Es no pasaules gaidu garīgumu. Man nav nekādas nozīmes ne nosaukumiem, ar kādiem katra 

baznīca vai sekta sevi atšķir, ne arī tās rituālu un ārējo dievkalpojuma formu lielākajam vai mazāk 

lieliskajam spožumam. Tas sasniedz tikai cilvēka maņas, bet ne manu garu. 

22 Es sagaidu no cilvēkiem garīgumu, jo tas nozīmē dzīves pacēlumu, pilnības ideālu, mīlestību uz 

labo, pievēršanos patiesībai, mīlestības aktivitātes īstenošanu, harmoniju ar sevi, kas ir harmonija ar citiem 

un līdz ar to arī ar Dievu. 

23 Pašlaik es dodu lietu, kas sagatavos laukus, kuros rīt mana sēkla celsies un nesīs augļus. 

Mūsdienās joprojām šķiet neiespējami, ka šī pasaule varētu pārveidoties gan zemes, gan garīgā ziņā, 

ņemot vērā, ka ļaunums ir iesakņojies šīs cilvēces sirdī. Bet es jums saku, ka nepaies daudz laika, līdz jūs 

pieredzēsiet savu tautu garīgās pārvērtības sākumu. 

24 Kurš tolaik būtu ticējis, ka pagāniskajā, grēcīgajā un jutekliskajā Romā ─ pilsētā, kur dzīve bija 

nemitīga netikumu un baudu, grēku un noziegumu orģija ─ ticība mīlestības vārdam, Kristum, iedegsies 

ātrāk nekā jebkurā citā tautā? Un tomēr tas ir noticis. 

25 Romai iepriekš bija daudz jāgrēko un jāsasniedz nogurums un riebums, lai sasniegtu to, ka viņa 

savā sirdī pieņem mana Vārda sēklu. Bet, kad tas nonāca pie viņiem, šīs sirdis, nogurušas no prieka, 

sagrauztas vilšanās un sāpju, atvērās, saskaroties ar manas vēsts būtību, gluži kā nokaltušu ziedu kaktiņi 

atveras, kad tās noglāsta mitrs vējš. 

26 Šīs tautas sirds pukstēja ar spēku, un viņa dvēsele bija satriekta. Viņa grēki tika piedoti, pateicoties 

viņa ticībai un drosmei atsaukties manam aicinājumam. 

27 Šiem cilvēkiem bija vajadzīga drosme un upuris, lai stiprinātu viņu ticību un patiesības mīlestību, 

kas sāka apgaismot viņu sirdis. Taču viņi bija spēcīgi domājoši vīrieši un sievietes, neatkarīgi no tā, vai 

viņi bija pieaugušie, jaunieši vai bērni. 

28 Vai jūs saprotat, mācekļi? Tad salīdziniet to pasaules tukšuma, netikumu un mīlestības valdīšanu 

ar šodienas cilvēci, un jūs atklāsiet, ka arī tā ─ riebīga un nogurusi no tukšuma un slima no grēka ─ 

aizvien vairāk tuvojas šai dienai, kad tās dvēseli pārsteigs dievišķā vēja elpa, kas to atmodinās ─ vēja vējš 

pirms rasas, kas remdēs garīgās slāpes, kuras to moka, un kas būs sagatavošanās garīguma sēklai, kura 

vēlāk nokritīs visās sirdīs. 

29 Cik bieži jūs savā sirdī esat Man jautājuši, kāpēc Es neesmu jums parādījis garīgo dzīvi visā tās 

skaidrībā. Bet es jums saku: Ja jūs pieskartos šai dzīvei ar savām fiziskajām maņām, jūs nekad nepieliktu 

ne mazāko pūliņu, lai sasniegtu jebkādu garīgumu. Jūs nekad neattīstītu savas garīgās dāvanas un spējas, 

necenstos iegūt nopelnus, lai pelnītu manas atklāsmes. 

30 Starp jums un Garīgo ieleju ir plīvurs, kas neļauj nevienam apgānīt šīs svētvietas tīrību, un tikai 

tas, kurš ir apveltīts ar godbijību un pazemību, sirsnību un cēlu mērķi, ar mīlestību un patiesu ticību, drīkst 

pārkāpt šos sliekšņus. 
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31 Es saku "patiesa ticība", jo pastāv šķietama ticība, ko iedvesmo kaut kas nereāls ─ kaut kas, kas ir 

viltus, pazūd un izzūd, tiklīdz jūs uzzināt patiesību. 

32 Daudzi ir mēģinājuši iztēloties garīgo dzīvi, lai tai noticētu. "Lieli un mazi, nezinoši un izglītoti, 

viņi visi ir vēlējušies uzzināt, kādas ir debesis, kāds ir Dievs, kāda ir garīgo būtņu forma, kāda ir gaisma 

un eksistence tajā pasaulē. Tad viņi ir iztēlojušies skaistu valstību aiz zvaigznēm, majestātisku pili, troni 

un Dievu, kas tur sēž cilvēka veidolā. 

Jūs esat arī piešķīruši gariem cilvēcisku veidolu un iztēlojušies, ka tie lido kā putni, lai pārvietotos no 

vienas vietas uz otru. To visu jūs redzat pilnu ar gaismu ─ gaismu, līdzīgu tai, kāda jums ir uz zemes, viss 

mirdz kā zelts un rotāts ar visskaistākajām lietām, kādas pazīstat materiālajā pasaulē: debesu dziesmām un 

dievišķu mūziku, kas piepilda telpu, kamēr miljoniem būtņu mūžīgi pielūdz Kungu, vienmēr ceļos Viņa 

troņa priekšā, slavējot Viņu un ziedojot Viņam vīraku. 

33 Tā garīgā dzīve ir iedomājusies daudzu cilvēku prātos, un, kad viņi ir radījuši šo tēlu savā prātā, 

viņi ir noticējuši, ka tā ir, ka tam tā ir jābūt, un viņi ir uzticējušies šai ticībai. 

34 Kas ar viņiem notiks, kad viņi iepazīs šo mācību un uzzinās, ka tas, ko viņi ir iedomājušies, 

neatbilst realitātei? Daži nekavējoties atvērs acis patiesības gaismai, jo viņi atpazīs sava materiālisma 

radītās kļūdas. Citi būs apjukuši un noliegs manu atklāsmju patiesumu. 

35 Es jums saku tikai to, ka ir nepieciešams, lai jūs izdzītu no prāta visus priekšstatus, ko esat radījuši 

par garīgo dzīvi, jo Dievs nav cilvēks, Viņš nesēž tronī kā zemes ķēniņi, nedz arī Debesis nav aiz 

zvaigznēm, Viņa gaisma nav līdzīga saules gaismai un dvēseles nav cilvēciskas. Viss atšķiras no tā, kā jūs 

to esat iedomājušies, ─ pat tad, ja Es jums izskaidrotu, kāda patiesībā ir garīgā dzīve, jūs to nesaprastu, jo 

pat jūsu valoda nespētu izteikt Mūžīgā patiesību, bezgalīgo godību, skaistumu un pilnību. 

36 Vai jūs varētu man pateikt, kāda ir sirdsapziņas forma vai tilpums? Vai jūs varētu man pateikt, 

kāda ir mīlestības vai inteliģences forma? "Nē, Skolotāj," tu Man saki. Tāpat kā sirdsapziņai, saprātam un 

mīlestībai nav formas, tā arī jūs nevarat salīdzināt zemes lietas ar garīgās dzīves lietām. Tomēr nav nekā 

skaistāka par gaišās dvēseles īpašībām, kas ir spēju un tikumu apvienojums, kam nav vajadzīga forma, lai 

pastāvētu. 

37 Dievam nav formas, jo, ja Viņam tā būtu, Viņš būtu ierobežota būtne, kā cilvēki, un tad Viņš 

nebūtu Dievs. Viņa "tronis" ir pilnība, taisnīgums, mīlestība, gudrība, radošs spēks, mūžība. 

38 "Debesis" ir augstākā svētlaime, ko dvēsele sasniedz savā pilnības ceļā, kad tā tik augstu paceļas 

gudrībā un mīlestībā, ka sasniedz tādu tīrības pakāpi, ko nespēj sasniegt neviens grēks un sāpes. 

39 Kad mani pravieši runāja par Garīgo dzīvi, viņi dažkārt to darīja ar jums pazīstamu cilvēcisku 

izpausmju un priekšmetu palīdzību. 

40 Pravieši redzēja troņus, līdzīgus zemes ķēniņu troņiem ─ grāmatas, būtnes ar cilvēka veidolu, pilis 

ar gobelēniem, svečturus, Jēru un daudzas citas figūras. Bet šodien jums jāsaprot, ka tas viss bija tikai 

simbols, dievišķa jēga, atklāsme, kas jums bija jāizsaka attēla formā, jo jūs nespējāt saprast citu, augstāku 

formu. 

41 Tagad jums ir pienācis laiks pareizi interpretēt visu Manu līdzību un mācību nozīmi, ko Es jums 

esmu atklājis ar alegoriju palīdzību, lai jēga iespiestos jūsu garā un izzustu alegoriskā forma. 

42 Kad jūs to sapratīsiet, jūsu ticība būs patiesa, jo tad tā būs balstīta uz patiesību. 

43 Jūs, cilvēki, Es jums Savā Vārdā pravietoju labāku pasauli, nekā tā, kurā jūs dzīvojat, un tā būs tad, 

kad jūsu sirds būs nomazgājusi savu netīrību asinīs, kuras Es izlēju pie krusta ─ asinīs, kas iemieso 

dievišķo mīlestību, augstāko piedošanu un visu cilvēku izpirkšanu. 

44 Jūs, neticīgie un šaubīgie, nevarat ticēt taisnīgai pasaulei, nedz arī iedomāties mīlestības un 

tikumības pilnu dzīvi uz savas zemes. Vārdu sakot, jūs domājat, ka neesat spējīgi uz neko labu, un jums 

nav ticības sev. 

45 Tomēr es ticu jums, es zinu, kāda sēkla ir katrā no Maniem bērniem, jo Es viņus radīju, jo Es 

viņiem devu dzīvību caur Savu mīlestību. 

46 Es patiešām paļaujos uz cilvēku, es ticu viņa pestīšanai, viņa kļūšanai cienīgam un viņa 

augšupceļam. Jo, kad Es viņu radīju, Es Viņam liku būt Kungam uz zemes, kur Viņam bija jārada 

mīlestības un miera vieta, un Es arī liku, lai viņa dvēsele kļūtu stipra dzīves cīņā, lai ar nopelniem 

sasniegtu to, ka dzīvo pilnības valstības gaismā, kas ir tās mūžīgais mantojums. 
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47 Šo zemi, ko jūs saucat par "Asaru ieleju" vai "Izsūtījuma vietu", Es sagatavoju ar bezgalīgu 

mīlestību, lai piedāvātu to bērniem, kas tajā dzīvos. Viss uz tās pārpilns dzīvības, pārpilnības, svētības un 

prieka tiem, kas to vēlas iegūt. Uz tās nebija nekā, kas būtu radīts, lai cilvēkam sagādātu sāpes ─ gluži 

otrādi, viss bija paredzēts tā, lai, ja cilvēce ar savām kļūdām sev kaitētu, tā savā ceļā un visur atrastu sev 

nepieciešamos līdzekļus, lai dziedinātu savas ciešanas un triumfētu pār savām nelaimēm. 

48 Daudzus gadsimtus cilvēks ir nodzīvojis uz zemes, bet joprojām nav spējis būt laimīgs uz tās. 

Kāpēc? Vienkārši tāpēc, ka viņš gribēja atrast šo laimi, nemeklējot to patiesajā ceļā, kas ir ceļš, kuru 

iezīmē mans likums, mīlestības un taisnīguma, harmonijas un tīrības likums. 

49 Vai jūs ticat, ka ir absolūti nepieciešams ciest uz zemes, lai nopelnītu debesis? Nē, cilvēce, 

vienīgais, ko jūs panākat ciešanās, ir zināma attīrīšanās. Jo patiesu un pilnīgu dvēseles šķīstīšanu iegūst ar 

mīlestību, ko mans Likums jums iedvesmo. 

50 Kāds nopelns ir tajā, ka daži, kas ir daudz cietuši uz zemes, dzīvo ar vēlmi doties uz debesīm? Tas 

ir tikai dabiski, ka, redzot, ka pasaule tagad viņiem neko nevar piedāvāt, viņi domā par garīgo dzīvi. 

Patiess nopelns ir tāds, kas, lai gan viņam ir viss pasaulē, ir gatavs jebkurā brīdī atteikties no savas mantas 

un ērtībām. Jo tad viņš patiesi pierādītu savu augstāko garīgās attīstības pakāpi un apliecinātu, ka debesis 

jeb svētlaime nav kāda noteikta vieta, ko radījusi cilvēku iztēle gadsimtu gaitā, bet gan dvēseles stāvoklis, 

ko viņš var sākt piedzīvot, iepazīt un baudīt jau savā cilvēciskajā dzīvē ─ stāvoklis, kas kļūst arvien tīrāks 

un pilnīgāks proporcionāli tam, kā dvēsele kāpj pa kāpnēm, kas to ved no zemes pasaules uz Garīgās 

Dzīves virsotni. 

51 Ja Es nebūtu zinājis, ka jūsu liktenis ir tik liels, Es nebūtu ar jums šādi runājis, nebūtu sūtījis jums 

Savu bauslību un nebūtu atdevis Savu dzīvību par jums, ja Es būtu zinājis, ka jūs nekad netiksiet ar to 

izpirkti. 

52 Es tikai meklēju pieeju, lai darītu Sevi zināmu cilvēkiem trīs laikmetos, jo zināju, ka šo laikmetu 

beigās jūs pacelsieties pāri kaislībām, miesīgumam un cilvēciskām grūtībām un dzīvosiet cēlu, augstu 

iedvesmu pilnu dzīvi, pilnu darbu, kas atklās jūsu dvēseles briedumu. 

53 Vai jūs domājat, ka tad, kad cilvēki dzīvos šādā veidā, viņi joprojām izjutīs alkas un slāpes pēc 

taisnīguma, vai arī viņiem joprojām būs vajadzīgi tiesneši un valdnieki, kas viņus vadītu pasaulē, tiesātu 

un sodītu par viņu rīcību? Vai jūs domājat, ka pasaulē, kurā valda labā griba un kurā pastāv brālība un 

taisnīgums, joprojām var būt kari, posts un sāpes? Nē, cilvēcība. Tad jūs redzēsiet, ka šī zeme var dot jums 

tikai siltumu un dzīvību, barību un labklājību, gudrību un svētlaimi, kas, pat ja tā nav visaugstākajā 

pakāpē, jo to cilvēks iepazīst tikai tad, kad sasniedz pilnības virsotni, tomēr ir laime, kas taisnīgi atalgo 

tos, kuri cīnās, lai paliktu patiesībā. 

54 Tieši uz turieni jūs visi dodaties - uz prieka un miera pilnu dzīvi, nevis uz bezdibeni un "nāvi", kā 

uzskata jūsu sirds. Tā ir taisnība, ka jums vēl ir jāpiedzīvo daudz rūgtu lietu, pirms iestāsies jūsu garīguma 

laiks. Taču ne nāve, ne karš, ne mēris, ne mēris, ne bads neapturēs šīs cilvēces dzīves gaitu un garīgo 

attīstību. Es esmu stiprāks par nāvi, un tādēļ Es atgriezīšu jūs atpakaļ dzīvībā, ja jūs aiziesiet bojā, un 

ļausim jums atgriezties uz zemes, kad vien tas būs nepieciešams. Man jums, mīļotā cilvēce, vēl ir daudz 

kas atklājams, Mana Dievišķās Gudrības Grāmata joprojām glabā daudz pārsteigumu. 

55 Daba jums vēl ir sagatavojusi daudzas mācības, un zeme vēl nav devusi jums visu, ko glabā savā 

dzemdē. 

56 Tu esi trausla miesa un jūtīgs pret sāpēm, tu esi vājš un mazs, un tādēļ Es tevi apžēloju. 

57 Kamēr dvēsele mājo matērijā, tās cīņa ir ļoti liela, bet tieši tur tā tiek nostiprināta, tā iegūst savus 

nopelnus un tur tā tiek pārbaudīta. 

58 Manas dievišķās pamācības nav domātas tikai garam ─ nē, tām ir jāsasniedz arī cilvēka sirds, lai 

gan garīgā, gan fiziskā būtnes daļa kļūtu harmoniska. 

59 Dievišķais vārds ir domāts, lai apgaismotu prātu un padarītu cilvēka sirdi jūtīgu, un šajā vārdā 

ietvertā dzīvības būtība ir domāta, lai pabarotu un paceltu dvēseli. 

60 Lai cilvēka dzīve būtu pilnvērtīga, viņam noteikti ir nepieciešama garīgā maize, tāpat kā viņš 

strādā un pūlas, lai iegūtu materiālo barību. 

61 "Cilvēks nedzīvo tikai no maizes," Es jums teicu Otrajā Laikā, un Mans Vārds joprojām ir spēkā, 

jo cilvēki nekad nevarēs iztikt bez garīgās barības, ja viņus uz zemes neskars slimības, sāpes, tumsa, 

nelaimes, posts un nāve. 
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62 Materiālisti varētu iebilst, ka cilvēki jau dzīvo no tā, ko viņiem dod zeme un daba, un viņiem nav 

nepieciešams censties pēc kaut kā garīga, kas viņus baro un stiprina dzīves ceļā. Taču man jums jāsaka, ka 

tā nav perfekta un piepildīta dzīve, bet gan eksistence, kurai trūkst būtiskā, proti, garīguma. 

63 Garīgums nenozīmē dievbijību, tas arī neparedz nekādu rituālu praktizēšanu un nav ārēja 

pielūgsmes forma. 

64 Garīgums nozīmē attīstīt visas cilvēka spējas ─ gan tās, kas pieder viņa cilvēciskajai daļai, gan tās, 

kas atrodas ārpus miesas maņām un ir dvēseles spēki, īpašības, spējas un maņas. 

65 Garīgums ir pareiza un laba visu dāvanu, kas cilvēkam piemīt, izmantošana. 

66 Spiritualizācija ir harmonija ar visu, kas jūs ieskauj. 

67 Vajadzība sevi garīgi pabarot kļūst cilvēkā arvien lielāka, bet viņš ar visiem iespējamiem 

līdzekļiem cenšas sevi apmierināt ar to, kas viņam ir pasaulē. 

68 Šai vēlmei ar katru dienu, dvēselei attīstoties, būs jākļūst arvien jūtamākai, līdz tā sasniegs 

bezgalīgu slāpju un bada īpašības, līdz sajutīs izmisumu un bailes, kādas izjūt ceļotājs, kas apmaldījies 

karstā un sausā tuksnesī ─ tādas, kādas izjūt izmetējs, kas nokļuvis tuksneša salā. 

69 Bet kādu dienu, kad cilvēce to vismazāk domās, tautas pamodīsies un kliegs pēc taisnīguma, 

gaismas, patiesības un mīlestības, cilvēki nogurs no tik daudz grēka un meliem un sapratīs, ka viņu dzīvē 

ir bijis milzīgs tukšums, ko viņi nekad nav spējuši aizpildīt, un izsalkums, ko viņi nekad nav spējuši 

apmierināt. 

70 Tā ir taisnība, ka tūkstošiem un tūkstošiem vīriešu un sieviešu izkopj kulta formu un cenšas ar 

dažādu reliģiju palīdzību pabarot savu dvēseli. Bet tas ir tik maz un tik nepilnīgi, ka caur maņām gandrīz 

nekas nenonāk līdz sirdij, jo tas nespēj sasniegt dvēseli, jo dvēsele var ēst tikai garīgu maizi un dzert vīnu, 

kas ir Dievišķā Būtība. 

71 Tiklīdz cilvēki, kas meklē gaismu ar ceremoniju un liturģisko aktu palīdzību, atteiksies no visiem 

rituāliem un ārējiem kultiem, viņi tūlīt ieraudzīs, ka patiesības gaisma parādīsies pārpilnībā kā brīnumains 

grozs, pilns maizes un zivju, kas cilvēku vēlmju priekšā neizsmeļami dāvina savas dāvanas. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 327 
Mans miers lai ir ar jums, mīļie Jēzus mācekļi! 

1 Elijas gars jums ir gājis pa priekšu, ar gaismu un mīlestību pieskāries jūsu dvēselēm, sagatavojot 

jums laiku un ceļu. Elija ir kā zobens uz katras savas avis ceļa, kā vairogs, kas palīdz pārvarēt daudzos 

šķēršļus, kārdinājumus, kas stāv ceļā, un tas, kurš spēj viņu sajust, kurš viņu piesauc un meklē, kā 

pazudusi aita meklē savu ganu, vienmēr viņu atradīs, vienmēr tiks sadzirdēts un uzklausīts savās 

vaimanās, savos lūgumos. 

2 Bieži vien jūs sev jautājat: Kāpēc, lai gan manas sirds dziļumos mīt ilgas sekot Skolotājam, tik 

daudzi šķēršļi mani attur no došanās pie Viņa un kalpošanas Viņam? Tad jūsu dvēsele paceļas lūgšanā, kas 

ir lūgšana pēc dievišķas palīdzības, un tajā brīdī Elija, kuru Dievs ir pilnvarojis sargāt ganāmpulku Trešajā 

Laikā, steidzas, parādās uz jūsu ceļa un palīdz jums pārvarēt grūtības. Tad jūs pacelsiet savu seju triumfā 

un pateiksiet pateicību Tēvam, un jūsu ticības mazais lukturītis atkal iedegsies, un jūs turpināsiet savu ceļu 

ar mieru un paļāvību uz Mani. 

3 Patiesībā Skolotājs jums saka: Es esmu sagatavojis miera un pilnības valstību katrai dvēselei. Bet 

šai valstībai, ko Es esmu sagatavojis, pretojas cita valstība - pasaule. Mana valstība tiek iekarota ar 

pazemību, mīlestību un tikumību, bet citas valstības iekarošanai ir nepieciešama augstprātība, ambīcijas, 

lepnums, alkatība, egoisms un ļaunums. 

Visos laikos pasaule ir pretojusies Manai Valstībai, visos laikos tos, kas seko Man, viņu ceļā ir 

vajājušas un kārdinājušas gan redzamas ietekmes, gan neredzami spēki. Šī nav vienīgā reize, kad jūs esat 

gājuši pāri ērkšķiem, lai sasniegtu Mani, un tā nav pirmā reize, kad jūsu dvēsele ir paklupusi, cenšoties 

sasniegt Manu Klātbūtni. Visu laiku jūs esat cīnījušies savā būtības dziļākajā iekšienē. Mana Gara 

iedvesma apgaismo jūsu iekšieni un ir aizdedzinājusi cīņu ar tumšajiem spēkiem, ar viltus gaismām, ar 

viltus tikumiem, ar matēriju, ar visu lieko, ar visu šīs pasaules viltus godību. 

4 Jūsu dvēsele ir ierakstījusi savu pagātni un dzīves ceļu Septiņu zīmogu grāmatā. Tur Es esmu 

ierakstījis visas jūsu darbības, katru jūsu soli, domu un vārdu. Tavas dvēseles lielie darbi, lielie likteņa un 

dzīves ceļu triepieni, lielie pārbaudījumi, ciešanu kausi ─ tur viss ir patiesībā uzrakstīts. 

Jūsu dvēsele ir daudz ko piedzīvojusi, bet jūsu "miesa" to nezina. Ja jūsu ķermenis ir aizmirsis pirmos 

bērnības soļus, kā gan tam jāzina, kā attīstās jūsu dvēsele tās garajā dzīves ceļā? Cik maz jūsu dvēsele ir 

spējusi atklāt savam zemes ķermenim ─ Es jums to vēl neesmu piešķīris, jo jūs neesat attīstījušies. 

5 Pienāks laiki, kad cilvēka prāts un sirds, attīrīti un spiritualizēti, caur intuīciju spēs uztvert savas 

dvēseles balsi, tie spēs skaidri uztvert katru atklāsmi, ko dvēsele sniedz savai ķermeniskajai čaulai. 

6 Šodien jūs vēl neesat gatavi ieraudzīt savas dvēseles pagātni cilvēciskās dzīves laikā. Taču Tēvs 

jums saka: Cik tālu ir bijis jūsu ceļojums! Cik ļoti tava dvēsele ir cīnījusies, lai paliktu uz pareizā ceļa! Cik 

bieži to ir ievainojuši dzīves ērkšķi, un cik daudz jūsu ceļa posmu ir iezīmējušas jūsu soļu asiņu pēdas! 

Tomēr, neskatoties uz visiem pārbaudījumiem un nelaimēm, jūs sekojat Tēvam, savam Skolotājam, 

kuru jūs mīlat ─ Dievam, kas ir jūsu dvēseles gaismas un mierinājuma avots. Un pat tagad, Trešajā Laikā, 

kad jūs vēlaties Man sekot, jūs sastopaties ar grūtībām, jūs paklūstat nelaimēm. Dažus jūs saucat par 

pārbaudījumiem, bet citus - par kārdinājumiem. 

Tā kā jūs Mani tik ļoti mīlat un tik ļoti vēlaties sekot Man Ceļā un nākt pie Manis, kāpēc tad jūsu Tēvs 

pieļauj, ka jūs tiekat tik ļoti pārbaudīti un kārdināti? Patiesi es jums saku: Jo ceļš, kas ved pie Manis, ir 

šaurs, un tajā ir grūtības. Tas ir tik šaurs kā ciešanu ceļš, tajā ir kritieni, tajā ir ērkšķi, daudz neizpratnes un 

nepateicības, un visas dzīves ciešanas. 

7 Bet, lai sasniegtu šo pilnības valstību, ir tikai šis ceļš. Plašais ceļš ved uz pasaules un grēka 

valstību. 

8 Mana Valstība ir spēcīga un varena, un, ja Es esmu ļāvis citam spēkam pacelties pirms Mana spēka 

un Mana spēka, ļaunuma spēka, tad tas ir tādēļ, lai pierādītu, ka tas ir Mans spēks, lai maldināšanas un 

tumsas priekšā jūs varētu redzēt un piedzīvot Manas gaismas un Manas patiesības spēku. Tas ir tādēļ, lai 

jūs varētu atzīt, ka šī tumšo ēnu, noviržu un kārdinājumu valstība, lai gan tai ir liels spēks, ir Mans 

instruments, un Es to izmantoju patiesībā. 

9 Kad Es jūs pārbaudu, tas nav tādēļ, lai apturētu jūs jūsu attīstības ceļā, jo Es gaidu jūsu ierašanos 

Manā Valstībā. Bet Es gribu, lai jūs nāktu pie Manis uzvarēti pēc cīņām, stipri pēc cīņām, pilni garīgās 
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pieredzes gaismas pēc garā svētceļojuma, pilni nopelnu garā, lai jūs pazemīgi paceltu savu seju un 

ieraudzītu Tēvu brīdī, kad Viņš tuvojas, lai dotu jums Savu dievišķo skūpstu ─ skūpstu, kurā ir visa laime 

un pilnība jūsu dvēselei. 

10 Lai uzvarētu visos pārbaudījumos, dariet to, ko jums ir mācījis Skolotājs: Uzmanieties un 

lūdzieties, lai jūsu acis vienmēr būtu modras un lai jūs nepārvarētu kārdinājumi. Atcerieties, ka ļaunajam ir 

liels deguns, lai jūs kārdinātu, lai jūs nomāktu, sagrautu un izmantotu jūsu vājumu. Esiet vērīgi, lai zinātu, 

kā to pamanīt, kad tā jūs gaida. Jo, lai gan jums ir bijuši lieli pārbaudījumi un kārdinājumi, kuros esat 

uzvarējuši, lai sekotu Man šajā laikā, jums būs ļoti lieli pārbaudījumi un kārdinājumi arī šajā gadā. 

Cīņa jūsu iekšienē ir liela, cīņa cilvēces iekšienē ir liela, garīgā cīņa visā Visumā arī ir ļoti liela. Šis ir 

izšķirošais laiks manai valdīšanai, manam taisnīgumam, manai varai. Un tiem, kas tagad ir kopā ar Mani, 

kas ir mācījušies no Mana Vārda, kas šobrīd stiprinās kopā ar Mani, ir jāzina un jāsaprot viss, lai varētu 

uzvarēt, lai spētu izturēt lielos pārbaudījumos, kas nāk pār cilvēci. 

11 Es jūs mācu modināt un lūgt ─ ne tikai par sevi, bet arī par citiem, lai jūs būtu kā garīgie pravieši, 

kas ar savām lūgšanām saviem līdzcilvēkiem nodod intuīciju, kas liek viņiem sajust briesmas un 

kārdinājumus. Tā jūs varat pasargāt cilvēci no smagiem, sliktiem lēmumiem. 

Vieniem tas ir nesaprotami, citiem - neiespējami, bet es jums saku: tas ir tas, ko Svētais Gars atnesa 

saviem mācekļiem Trešajā Laikā: dvēseles garīgā attīstība, dvēseles attīstīšanās caur gara mācībām, lai tā 

varētu attīstīties augšup, lai tā varētu atklāt savu garīgo horizontu, savu piemēroto lauku, kurā dīgt, lai tā 

varētu atrast debesu kāpnes, lai, kāpjot augšup, tā vienmēr varētu atrast Skolotāja klātbūtni, kāpnes, uz 

kurām tā balstās un pa kurām tā tuvojas pilnībai. 

12 Cik maz bija tādu, kas sajuta iekšēju apgaismību pēc pirmā impulsa tajā laikā, kad es izsūtīju 

aicinājumu katram no jums. Cik maz bija tādu, kas atzina, ka viņu dvēsele paredzēja brīnumu, ka viņu 

dvēsele juta, ka dievišķā apsolījuma piepildījums tagad viņos kļūst par realitāti: Skolotāja atgriešanās. Bet 

cik daudzi no jums sapinušies šaubu tīklos un pretrunu garā. 

13 Citus no jums, kas jau gribēja doties uz Manu Vārdu un Manu klātbūtni, aizrāva svētki, prieki, 

zemes mīlestība un jūtas, jūsu cilvēciskās lietas, un Skolotājs turpināja jūs gaidīt. Bet beigās ar manu 

palīdzību jūsu dvēsele triumfēja un atnāca pie Manis, lai Mana Klātbūtne pārliecinātu, ka "neiespējamais" 

ir iespējams, ka Mans apsolījums ir kļuvis par realitāti. 

14 Tā kā jūs tikāt pārbaudīti, kamēr vēl bijāt vāji, cik ļoti jūs tādi kļūsiet tagad, kad esat stipri! 

15 Vai Tēvs pieļaus, ka Viņa mācekļus piemeklē lielas neskaidrības vai kārdinājumi? Patiesi es jums 

saku, protams, es to tagad atļauj. Taču ne ar nolūku, lai jūs šajos pārbaudījumos uzvarētu kārdinājumi, bet 

gan lai jūs pārvērstu tumsu gaismā un, uzvarējuši savus ienaidniekus, pārvērstu tos par draugiem un 

brāļiem, lai arī jūs paceltos pāri cilvēku grēkiem, atstājot labestības un tikumības pēdas, pārvēršot cilvēkus 

par labiem cilvēkiem. Tāpēc Es pieļaušu, ka jūs piemeklēs pārbaudījumi. Es jau esmu jums norādījis, kā 

iet: Vērojot, lūdzoties un pielietojot manu mācību. 

16 Kādi būs tie pārbaudījumi, kas tuvojas jums un kas drīzumā pienāks? Daudzējādā ziņā. Dažas no 

tām jūs jau esat pārdzīvojuši, citas pārdzīvojat, bet vēl citas nāks vēlāk. 

Jūsu dvēselē nebūs ne skumju, ne baiļu. Tāpat kā katra diena nes jums gandarījumu un maizi, tā arī 

katra diena nes jums sāpes. Uztveriet šos pārbaudījumus kā lieliskas mācības, ko dzīve jums dod, un tajās 

jums jāpielieto mana mācība. 

No "bērna-studenta" līdz pieredzējušajam ─ jums visiem ceļā būs pārbaudījumi, un Es jau tagad jums 

norādīju, ka Mana griba ir, lai jūs būtu nomodā. Es nevēlos, lai kāds no jums ciestu neveiksmi šādos 

pārbaudījumos. Ja kāds kļūdīsies, viņam blakus vienmēr būs draudzīga roka, brālīga roka, lai atgrieztu 

viņu atpakaļ uz ceļa. 

Ja kāds ir aizmidzis un ir pārsteigts miegā, ejiet pie tā, kurš ir aizmidzis, un pamodiniet viņu. Ja miegs 

ir dziļš un viņš nepamostas, tad tas, kurš ir nomodā, lai ir sargs tam, kurš ir aizmidzis. 

17 Tā es jūs pamācu, tā es jūs sagatavoju un daru gatavus pilnīgam izlīgumam, lai arī jūs zinātu, kā 

piedot. 

18 Padomājiet, cilvēki, jūs nezināt, vai daudzi pārbaudījumi, kas jums bija sen un kurus jūs laimīgi 

pārvarējāt no mīlestības pret manu lietu, nerada jums izmisumu, kad tie atkal parādās jūsu ceļā. Jūs 

nezināt, vai slimības vai tas, ka trūkst tā, kas nepieciešams jūsu dzīvei, neļauj jums šaubīties par manu 

žēlastību, liek jums šaubīties par savu sagatavotību. 
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19 Es jums par to visu runāju, jo kārdinājums izmantos visu savu mākslu, visus savus spēkus, lai 

nomocītu manus mācekļus ─ manus mācekļus, kuri nav vieni spirituālismā, jo viņi ir visā pasaulē. Es 

redzu tos izkaisītus, kaut arī reti, bet tie ir visur, jo es tos esmu sūtījis. 

Viņi tiks meklēti, lai pārbaudītu viņu dvēseles tikumību, mīlestību uz Mani, mīlestību uz citiem, lai to 

saliektu, lai tai piedāvātu šīs pasaules bagātības, zemes, pārejošu godību, slavas spožumu un zemes 

varenību. Bet tāpat kā Es jūs brīdinu ar cilvēka intelekta palīdzību, tā arī visus mācekļus Es brīdinu ar 

atklāsmēm un intuīciju. 

20 Esiet modri, saka jums Skolotājs! Lai gan jūs drīzumā piemeklēs pārbaudījumi zemes dzīvē un 

bieži vien jūs tajos uzvarēsiet, dvēselei nāks arī citi pārbaudījumi. 1950. gads tuvojas noslēgumam, un visi 

tie, kas nav sagatavojušies šajā manā tautā, kārdinās manus balss nesējus, manu garīgo pasauli, baznīcas 

vadītājus un arī "strādniekus". 

21 Pacelsies daudzi, kas nepiekritīs Mana Vārda atcelšanai ─ visi tie, kas jutīsies nespējīgi dzīvot jau 

bez šīs manifestācijas, celsies, lai lūgtu Skolotāju atcelt Viņa dekrētu, mainīt Viņa lēmumu un izdot jaunus 

dekrētus Savai tautai. Bet tajā visā būs kārdinājums, kas sēj savu sēklu un nomāc balss nesēju sirdis, visus 

bez izņēmuma. Uz tiem, kurus viņa atradīs nomodā un lūdzošus, apgaismotus viņas gara, tam nebūs 

nekādas ietekmes. Bet tos, kurus tā atradīs jau ietekmētus no nesagatavotības, dumpīguma, apjukuma un 

bailēm no pamestības, tā noteikti iedvesmos, tajos tā atradīs pamatu, un šīs sirdis uzņemsies tiesības lielā 

mērā sagrozīt manu mācību. 

22 Kas ir tas, kurš var likt Tēvam mainīt savus dievišķos lēmumus? Patiesi es jums saku: pat Jēzus to 

nav saņēmis no Tēva. 

Kad Otrajā Laikā tuvojās Skolotāja upurēšanas nāves stunda, Jēzus meklēja dārza vientulību, un viņu 

pavadīja mācekļi. Apustuļu sirdis pārņēma skumjas, un viņus nomāca smagu pārbaudījumu priekšnojauta. 

Bet Jēzus sirds bija pārņemta arī ar lielām bēdām. Tad Skolotājs sacīja saviem mācekļiem: "Vērojiet un 

lūdzieties ar Mani dažus mirkļus." Bet, kad Skolotājs vēroja un lūdza, Viņš to darīja ne tikai par šiem 

mācekļiem, bet par visu pasauli. 

23 Skolotāja sirds kā cilvēks uz brīdi jutās visu pamesta, nesaprasta un vientuļa, un no viņa ķermeņa 

izlija asiņaini sviedri. Tas notika tad, kad Jēzus, pacēlis skatienu un balsi, sacīja Tēvam: "Mans Dievs, ja 

iespējams, atņem no Manis šo tik rūgto biķeri. Bet lai notiek nevis Mana, bet Tava griba!" 

24 Vai, saskaroties ar Dēla lūgumu, lai Tēvs ņem atpakaļ Savu gribu, ja tas būtu iespējams, Tēvs šos 

vārdus sadzirdēja? Patiesi es jums saku: Nē, tas bija rakstīts un noteikts, un visu Meistaru Meistaram bija 

jāliek sevi sajust pār šo svētīto ķermeni, lai gars triumfētu pār ķermeni. Tad, atgriezies pie mācekļiem, kas 

bija aizmiguši, es viņiem sacīju: "Gars grib, bet miesa ir vāja." 

25 Cik mīļi bija viņa pārmetumi par šo ķermeni! 

26 Trešais laiks tuvojas kulminācijai, tāpēc Skolotājs vēlas, lai jūs to vērotu. Jā, mani šī vecuma 

mācekļi. Jo, lai gan Otrā Laika cilvēki tajā svētlaimīgajā un svinīgajā stundā gulēja, un Kungs par visiem 

vēroja un lūdza, šodien es gribu, lai jūs vērotu un lūgtu, lai jūs neiekristu kārdinājumā, lai jūs ļautu Tēvam 

darīt Savu gribu jūsu vidū. Un, ja Viņš ir pasludinājis Savas aiziešanas stundu, ja Viņš jums ir norādījis 

brīdi, kad Viņš atsauks Savu Vārdu, tad jums ir jāpaklausa Tā Kunga augstajiem pavēlējumiem, pat ja tas 

jums ir liels pārbaudījums. Bet jūs jau zināt, ka Mans Gars būs mūžīgi klātesošs, ka Es darīšu Sevi zināmu 

no gara garam un ka Mana garīgā pasaule jūs aizstāvēs un aizsargās. 

27 Jūs esat pieraduši pie šīm izpausmēm, kas saņemtas tik ilgā laika posmā, esat pieraduši pie tām 

lielā mērā, tāpēc jūs jūtat sāpes, kad šīs izpausmes pārtraucas. Bet esiet stipri šo sāpju priekšā, mani bērni, 

šo pārbaudījumu priekšā lieciniet par savu augsto garīgās attīstības līmeni. Bet patiesi es jums saku: Visi 

tie balss nesēji, kas šo dienu sasniegs labi sagatavoti, sajutīs, ka pat viņus uz īsu brīdi ir skārusi nāve. Bet 

es tos vēlāk uzmodināšu. Citi jutīsies kā bāreņi. 

Bet vienīgais, kas viņiem pietrūks, - vienīgais, ko viņi zaudēs, - būs fiziskās balss skaņa, cilvēciskā 

vārda skaņa, jo manas gaismas, mana gara un iedvesmas vibrācijas sekos jums visur. Un jo lielāka būs jūsu 

garīgā attīstība, jo lielāks būs tas, ko Svētais Gars jums atklās. 

28 Ak, ja vien Es varētu patiesi sniegt Savu mācību visiem saviem šī laika mācekļiem, kas apvienoti 

vienotā pūlī, ja vien visa Mana tauta dzirdētu šos brīdinājumus! Bet tuvojas šī perioda pēdējais brīdis, un 

es joprojām redzu jūs sašķeltus, garīgi attālinātus, bez mīlestības vienam pret otru. Joprojām no jūsu 
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tīrākajām sirdīm garīgā cieņa un mīlestība nerodas, bet ir tikumi, kurus Es esmu iesējis kā dievišķas sēklas 

visu Manu bērnu sirdīs, kas gaida garīgo attīstību, lai atdzimtu žēlastības dzīvei. 

29 Vienīgi garīgā apvienošanās jums dos savienību. Kamēr jūs nebūsiet ieguvuši garīgumu Manā 

Darbā, nebūs ne žēlsirdības, ne sapratnes, ne mīlestības, un bez šiem tikumiem jūs nevarēsiet būt vienoti ar 

Mani. Es gribu, lai jūs būtu vienoti cits ar citu, lai jūs varētu liecināt par savu Skolotāju un arī Es par jums. 

Kad jūs cilvēku vidū sakāt: "Šis ir Mans Skolotājs," Es gribu arī sacīt visam zemes lokam: "Šie ir Mani 

mācekļi." Bet man vēl ir jāstrādā ar jums, un jums vēl ir jāmācās un jāstrādā. 

30 Ejiet uz priekšu kopā ar Mani, Mani bērni, jo Es jums palīdzēšu izturēt visus pārbaudījumus. Es 

došu jums gaismu, lai jūsu ceļā nebūtu tumsas. Es vienmēr būšu mīlošā balss, kas neļaus jums gulēt. Un, 

kad tuvojas šī stunda, kas jau ir tuvu, kad Es jums ar šo pasludinājumu teikšu pēdējo vārdu, tad Es jūsu 

vidū atradīšu garīgu nodošanos, paklausību, patiesu sapratni un centienus panākt progresu. Bet bēdas tiem, 

kas pretojas manai gribai! Bēdas tiem, kas pavedina manus balss nesējus! Bēdas tiem, kas ļauj viņiem 

iekrist kārdinājumu tīklos! Jo neviens nevarēs teikt, ka viņš bija nezinošs, neviens nevarēs apgalvot manas 

taisnības tribunāla priekšā, ka viņš nezināja, ko dara. Kurš spirituālists nezina, ka 1950. gada beigās šī 

cilvēka izpausmes forma beigsies? Kurš nezina, ka man vienīgajam savās augstākajās padomēs tas ir 

jānosaka? Kurš gan nav dzirdējis, ka Es esmu nepielūdzams tiesnesis? 

31 Tāpēc, kad Es jums teikšu Savu pēdējo vārdu, kas būs "Mans Miers ar jums!", materiālā būs 

klusums. Jūsu Tēvs vairs neskanēs Savu vārdu caur cilvēka prātu. Es neesmu paredzējis nekādus sodus, 

neesmu uzcēlis zārku tiem bērniem, kas Man nepaklausa vai pretojas Manai pavēlei ─ tiem, kas šajā 

izšķirošajā brīdī Mani pārbaudīja. Viņi būs apsūdzētie paši pret sevi, apsūdzētie savas sirdsapziņas priekšā. 

Viņi būs tie, kas paši parakstīs savu spriedumu, un viņi būs arī viņu izpildītāji. 

32 Bet kādus augļus viņi spēs nodot, kādu būtību viņi spēs izliet cilvēku sirdīs? Tas, kurš šādi celsies 

nepaklausībā, atņems sev ar savu roku varu, dāvanas un pilnvarojumu. 

33 Es nevaru jūs maldināt! Es nekad neesmu melojies, Es neslēpju Sevi tumsā. Mana patiesība 

vienmēr ir kaila. Bet, ja cilvēki nav spējuši ieraudzīt Mana Gara kailumu, tad tas ir tāpēc, ka viņi to nav 

gribējuši. Es neslēpšu savu patiesību no jums ar nekādām drēbēm. Mana kailība ir dievišķa un tīra, Mana 

kailība ir svēta, un Es to parādīšu visām visuma būtnēm. Kā simbols tam ir tas, ka es nācu pasaulē kails kā 

cilvēks, un kails es tevi atstāju. 

34 Es vēlos, lai patiesība vienmēr valdītu starp Maniem, jo Es esmu un vienmēr būšu jūsu patiesībā. 

Es vēlos, lai mīlestība būtu jūsu vidū, un Mana mīlestība vienmēr būs jūsu mīlestībā. Ir tikai viena 

patiesība, viena patiesa mīlestība, un, kad šī patiesība un šī mīlestība būs jūsos, jūsu mīlestība un jūsu 

patiesība būs mana, un mana patiesība un mana mīlestība būs jūsu. 

35 Es gribu, lai mani mācekļi tādi būtu, jo arī pēc 1950. gada Es turpināšu uzrunāt viņus meditācijas 

brīžos, jūsu pulcēšanās reizēs, kad jūs staigāsiet vieni. Esot sabiedrībā, jūs vienmēr sastapsiet ceļinieku, 

ceļabiedru, kas šķērsos jūsu ceļu un lūgs, lai jūs aicināt viņu iet kopā ar jums, un tad manas iedvesmas būs 

lielas, un jūs jutīsieties mierināti savā dvēselē un sacīsiet: "To, ko Tēvs sūtīja no aizsaules, Viņš nekad nav 

teicis caur balss nesēja prātu. Iemesls ir tas, ka Tēvs turpina Savu darbu mūsu vidū." 

36 Tādēļ Es vēlos redzēt jūs patiesībā ─ ar šo pazemību, ar šo gatavību, lai varētu jums Sevi darīt 

zināmu. Jo man vēl joprojām ir lielas mācības nākotnei ─ viss, ko es neesmu jums nodevis šajā laikā. 

Mana Garīgā Pasaule nāks pie jūsu gara, un tas būs spēcīgs iedrošinājums, kas jūs mierinās un 

uzmundrinās jūsu ceļā: Tēva tuvums, Viņa un Viņa Garīgās Pasaules reālā klātbūtne, Viņa Valstības 

tuvums jūsu vidū. 

Kad jūs dosieties pie ļaužu pūļiem, lieciniet viņiem un stāstiet, ka Es un Mana Garīgā Pasaule esat 

bijuši kopā ar jums, kas tiek nodoti caur cilvēka intelektu, ─ ka jūs esat bijuši tie, kas runājuši ar Tēvu, un 

tie, kas sarunājušies ar Manām svētīgajām būtnēm. 

37 Ja pasaule jums jautātu: "Un šī domu apmaiņa un garīgās sarunas ar jums ir beigušās?" Tad jums 

jāsaka: "Dialogs ar Tēvu ir mūžīgs. Viņš ir meklējis Savus bērnus jau no to attīstības sākuma, un katru 

brīdi Viņš ir apmainījies domām ar savām radībām. Taču laika gaitā Viņš ir meklējis labāku, pilnīgāku, 

augstāku un garīgāku izpausmes formu." 

Ja jūs runāsiet ar šādu vienkāršību, cilvēce sapratīs daudzas dievišķas atklāsmes, un jūs liksiet nokrist 

tumšajai aizsegai, kas neļauj dvēselei saprast manu patiesību. Šādā veidā jūs liksiet viņiem atzīt manu 

varenību un no viņu sirdīm izzudīs fanātisms un elkdievība. 
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38 Šādā veidā greznajām celtnēm, zelta un sudraba altāriem, greznuma pilnajiem rituāliem ir jākrīt, tie 

visi kritīs paši no sevis, tikai laika gaitā uzvarēti. Bet elkdievība, fanātisma templis, kas dzīvo cilvēku 

sirdīs, tas sabruks pēc Manas gribas, tas tiks iznīcināts. Un no cilvēkiem, kas Mani visvairāk ir 

apvainojuši, Es izlaupīšu visu, ko viņi glabā savās sirdīs, tā ka no šiem apgānīšanas gadījumiem nepaliks 

ne pēdas. 

39 Ak, svētītā Izraēlas tauta! Esiet piepildīti ar Manu spēku un Manu gaismu. Jo, ja Es jums vienmēr 

Savā Vārdā pasludinu grūtus pārbaudījumus un sāpīgus notikumus, tad tas ir tādēļ, lai jūs varētu sevi no 

tiem pasargāt un iziet cauri tiem sveiki. Bet Savā Vārdā Es vienmēr ieleju balzāmu un prieku, paļāvību un 

cerību jūsu sirdī un dvēselē. 

Jūsu sirdij es pasludinu un sagatavoju labāku dzīvi uz zemes. Es mierinu un svētīju jūsu cilvēcisko sirdi 

- vai tā būtu bērna, jaunieša, nobrieduša vai vecāka gadagājuma vīrieša vai sievietes - un atklāju jums 

jaunas iespējas dzīves ceļā, lai jūs aplaimotu. 

Es mācu jums labāko veidu, kā atrast mieru pasaulē, kā iepazīt augļus, kas mutē garšo saldi. Es mācu 

jums, kuri ir tie atļautie darbi, kas var padarīt jūs laimīgus un mana miera cienīgus šajā pasaulē, kas ir 

asaru ieleja. Es stiprinu jūsu mīlestības saites ar bērniem, vecākiem, brāļiem un māsām, radiniekiem un 

draugiem, kā arī starp cilvēkiem. 

Es arī vēlreiz mācīšu jūsu dvēselei dzīvi augstākajā, kas jums ir pieejama, pateicoties jūsu nopelniem. 

Jo jums visiem bez izņēmuma nenovēršami būs jādodas aizsaulē, nezinot, kurā brīdī jūs tur nonāksiet, jo 

nāve nenāk tikai vecumdienās, ne tikai dzīves noguruma dēļ ─ tā nāk jebkurā stundā, jebkurā dienā, 

vismazāk gaidītajā brīdī. Atcerieties, ka jūs visi ─ pilnīgi visi ─ atstāsiet šo dzīvi. 

40 Bet, ja jūs baudāt un pētāt šo cilvēcisko dzīvi, ko dzīvojat, ─ ja jūs nekad neesat pilnībā iepazinuši 

šo dzīvi, ko jūs baudāt un ciešat, ko tik daudz mācāties un kam arī kalpojat, ─ kāda būs tā otra dzīve, kas ir 

virs šīs? Jūsu dvēsele kaut ko no tā zina, bet tas kaut kas nav viss. 

Daži vairāk, daži mazāk ─ viņi visi ir piedzīvojuši dvēseles "ieleju", tos augstos reģionus, tās pasaules, 

kas ir augstākas par šo pasauli. Taču jūsu dvēselei vienmēr jābūt gatavai ieiet citās pasaulēs ─ ne tajā, kuru 

pametāt iepriekšējā reizē, bet citā, augstākā, uz augstākas dvēseles pilnības kāpņu pakāpiena. 

Tāpēc Es nāku pie jums, tāpēc Es runāju ar jums ne tikai par zemes dzīvi, bet arī par dvēseles dzīvi. Jo 

tā ir ilgāka, tā ir perfekta dzīve, jo tā ir mājvieta, kur jūs paliksiet mūžīgi, un Es negribu, lai jūs būtu 

satraukti, kad jūs to sasniegsiet. Es negribu, lai jūsu dvēsele nejustos necienīga klauvēt pie manām durvīm 

─ Es negribu, lai jūs apjuktu, sperot soli no šīs dzīves uz citu. Jo šis solis ir nozīmīgs, tas ir īsts 

pārbaudījums, cīņa. 

41 Es neatņemu visu jūsu domāšanu no cilvēka dzīves. Es esmu tas, kas jums devis ķermeni, kas 

iemiesojis jūsu dvēseli. Tā ir mana žēlastība, kas ir sūtījusi jūs dzīvot uz zemes, kas ir izrotājusi un 

svētījusi šo planētu ar visdažādākajām dāvanām, dabas valstībām, stihijām, radībām, kas ir pilnas 

noderīguma jūsu barošanai, saglabāšanai, atsvaidzināšanai un attīstībai. Es esmu tas, kas jūs apprecēju, kas 

dod jums pilnvarojumu augt un vairoties. 

42 Es esmu Tas, kas jūsu rokās nodod darba rīkus un kas svētīju šo darbu un jūsu augļus. Es esmu tas, 

kas svētīju sviedrus uz jūsu pieres. Tāpēc es nevaru būt tas, kas jūs atturēs pildīt savu pienākumu, ja vien 

jūs patiesi tajā iesaistāties. Bet pildiet to, kā jums vajadzētu, ar pazemību, ar cieņu un līdzjūtību pret sevi 

un arī ar līdzjūtību pret citiem, un tad ar vismazāko zemes pūliņu jūs gūsiet augļus, kas sniegs mieru un 

gandarījumu jūsu sirdij. 

43 Bet bez šiem pienākumiem, bez mīlestības, jūtām un saitēm, kas jūs vieno, Es pieprasu uzmanību 

un laiku arī jūsu dvēselei, tai augstākajai būtnei, kurai vajadzētu pārvaldīt visas jūsu sirds, prāta un visas 

jūsu būtnes kustības ─ tai būtnei, kas pārvalda jūsu miesas apvalku, tai būtnei, kas ir Mans kalps un kurai 

vajadzētu būt jūsu ķermenim. Es gribu, lai jūs arī piešķirat tai laiku paškontemplācijai, darbam, attīstībai, 

Dieva pielūgsmei, garīgajiem pienākumiem pret Tēvu un citām dvēselēm. 

44 Savā Doktrīnā un Savā Likumā Es visos laikos esmu apvienojis visus likumus, visus pienākumus 

un visas pielūgsmes formas. Tāpat arī šajā Trešajā Laikā Es nāku pie jums un pamācu ar šo plašumu, lai 

jūs neiekristu jaunā fanātismā, lai jūs neiekristu ne slepenībā, ne kārdināšanā un būtu vienkārši izpildījuši 

visus savus pienākumus, lai dvēsele nekļūtu fanātiska un lai miesas čaulas neapgrūtinātu tās pienākumu 

izpildi ─ lai dvēsele nebūtu šķērslis ne sirdij, ne prātam, lai arī miesa būtu labprātīga un lai sirdsapziņa 

justu sevi miesā, lai arī tā netraucētu dvēselei to izpildīt. 
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45 Tie ir mani mācekļi. Svētīgi tie, kas patiesi izmanto manu mācību. Svētīgi tie, kas modrās un 

lūgsies šajā pārbaudījumu gadā ─ šajā gadā, kad jūsu ceļā nāks kārdinājumi un apjukums. Šādā veidā jūs 

varat būt stipri, jūs varat visu pārvarēt caur lūgšanu, gavēni, sekojot manai mācībai un zinot, kā vienoties, 

mīlēt vienam otru un izrādīt žēlsirdību. Es negribu, lai manām izpausmēm rastos šķēršļi, Es negribu, lai 

starp jums rastos domstarpības, bet lai vienmēr valda sapratne un žēlsirdība, brālība un mīlestība, 

lēnprātība un pazemība. Tad Es turpināšu jūs apbalvot un caur Savu Vārdu darīšu Sevi zināmu šīs tautas 

klēpī. 

46 Uzmanieties par visiem, uzmanieties par sevi, lai labestība un miers beidzot uzvarētu jūsu 

atšķirības, lai mana valstība kopā ar jums uzvarētu melu, tumsas un ļaunuma valstību. 

47 Es paaugstināšu Sevi jūsos kā uzvarētāju ─ gribu, lai jūs skatītos uz savu Tēvu kā uz Karavīru 

Ķēniņu, kas uzvar ļaunumu jūsos, un uz sevi kā uz garīga goda pilniem kareivjiem, pilniem apmierinātības 

un dvēseles miera. Tad vispasaules Harmonijas himna izskanēs vislielākajā no uzvarām ─ triumfā, kas 

nāks, bet kurā ne jūsu Tēvs, ne jūs paši nebūsiet sarūgtināti par to, ka jūsu mīlestība ir "uzvarējusi". Mūsu 

"uzvarētāji" nebūs dvēseles ─ tie būs ļaunums, visa tumsa, grēki un nepilnības. Tēva triumfs būs visu 

atpalikušo dvēseļu glābšana, kas bija iesakņojušās tumsā un ļaunumā. 

Jūs maldāties, ja uzskatāt, ka kāds tiks pazaudēts. Es vairs nebūtu Dievs, ja kaut viena dvēsele 

neatrastu pestīšanu. Visi tie, kurus jūs saucat par dēmoniem, arī ir dvēseles, kas nākušas no Dieva, un, ja 

tās šodien vēl ir pazudušas, arī tās atradīs pestīšanu. Kad viņos būs patiesā gaisma? Tad, kad jūs kopā ar 

gaismas garīgajiem spēkiem cīnīsieties pret viņu nezināšanu un grēku ar savu lūgšanu un mīlestības un 

žēlsirdības darbiem. 

48 Jūsu Tēva un jūsu pilnīga laime būs Tā Kunga Lielā diena. Vispasaules mielasts notiks tad, kad jūs 

visi pie Viņa galda paēdīsiet ar mūžīgās dzīvības maizi. 

 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 328 
Mans miers lai ir ar jums! 

1 Esiet laipni gaidīti Manā klātbūtnē kā dvēsele un kā ķermenis! Jo abi atsvaidzinās, sātinās Manā 

dievišķajā būtībā un stiprinās Manī, lai turpinātu dienas darbu. 

2 Šeit ir mans gars, un šeit ir arī jūsu gars! 

3 Tēvs un bērni ir klātesoši, viņi ar mīlestību skatās viens uz otru aci pret aci, viņi atzīst viens otru, 

mīl viens otru un svētī viens otru. Patiesi, Es jums saku, cilvēki, ka līdz šim jūsu dvēsele nekad nav 

atradusi drošu ceļu, lai sasniegtu Mani. Šodien jūs Mani atrodat, kad esat pacēlušies, atbrīvojušies no 

zemes pienākumiem, kad esat patiesi nožēlojuši grēkus un iepazinuši ceļu uz garīgo lūgšanu. 

4 Tas vairs nav gandarīšanas vingrinājumu, ceremoniju vai rituālu laiks, lai jūs savienotu ar Mani, lai 

jūs varētu ticēt, ka jūs Mani slavējat un esat Man patīkami. Jūs jau sen esat atstājis šo laiku aiz muguras. 

Jūsu dvēsele ir atbrīvojusies, un Trešajā Laikā tā atsvaidzinās, izplešot garīgos spārnus un apgūstot 

bezgalību, paceļot un pārceļot sevi pie Manis un atbrīvojoties no zemes ciešanām un grūtībām. 

Kad tas pēc pacelšanās atgriežas savā ķermenī, tas nodod tam savu spēku un gaismu, tas to paceļ, 

stiprina un mierina. Paņemot savu ķermeni uz rokām, kā pieaugušais to dara ar mazu bērnu, dvēsele nes to 

pa dzīves un gaismas ceļiem, atdzīvina to ar ticību un cerību. 

5 Laikam ritot, jūsu dvēsele vairs nejūtas vāja, tā jūtas arvien spēcīgāka un stiprāka, pateicoties 

manām mācībām un gaismai, ko ieguvusi pārbaudījumos un cīņās. Tādēļ es vēlos, lai mani mācekļi kļūtu 

par mācekļiem, šī darba apustuļiem, kas pilni gaismas, garīguma un mīlestības, lai jūs varētu atstāt manā 

vietā, lai pamācītu cilvēkus, parādītu viņiem mācības, ko viņi nav atklājuši, un neatlaidīgi un neatlaidīgi 

rādītu viņiem ceļu uz patiesību ─ ceļu, kas ved uz šīs zemes mieru un uz svētlaimi un mūžīgo dvēseles 

mieru. 

6 No sava augstā troņa Es sūtu Savu Universālo staru. Tā izplatās un izplūst mīlestībā uz visām 

esošajām radībām. Bet ar jums, izredzētie ļaudis, mans stars kļūst par cilvēcisku vārdu, prātam saprotamu 

vārdu, un tā saturs ir dievišķā būtība un dievišķais noslēpums, kas tiek izskaidrots. 

Mans Vārds nāk pie visiem Maniem ļaudīm, un patiesi Es jums saku, lai gan Mani bērni bieži ir 

teikuši: "Šādā Vārda izplatītājā un šādā draudzē ir maldināšana," tomēr, neraugoties uz jebkādu 

maldināšanu un sagatavošanās trūkumu, Mans Gars ir bijis klāt. Vai jūs neatceraties, ka es jums bieži esmu 

teicis: Es neskatos uz savu bērnu nepilnībām vai nepietiekamu sagatavotību? 

7 Tagad ir mans laiks. Tēvam tas ir piepildījuma laiks, ko Viņš pats ir noteicis no mīlestības pret 

saviem bērniem. Kāpēc Man būtu jāturas atpakaļ jūsu grēka priekšā, ja tas ir tieši tas, ar ko Es cīnos un ko 

Es uzvarēšu ar Savu gaismu un Savu mīlestību? 

8 Nenosodiet nevienu kā krāpnieku, nenosodiet nevienu kā meli vai aptraipītu. Vai jūs neredzat, ka 

jūs visi esat Mani mācekļi, ka jūs visi šobrīd mācāties no Manis? 

Pēc 1950. gada, kad mans Universālais stars vairs nebūs cilvēcīgs vārds jūsu vidū, tad patiesi "Bēdas, 

bēdas!" tam, kurš ─ lai cik liela būtu viņa sagatavotība ─ mēģina likt manam Universālajam staram 

izpausties kā šajā laikā. Jo, neraugoties uz savu lielo garīgo sagatavotību un sagatavotību, viņš būs 

maldinātājs savas nepaklausības dēļ. 

Tas būs laiks, kad jūs vairs nevarēsiet paļauties uz Tēva klātbūtni tādā formā, kādā tā bija no šīs 

atklāsmes sākuma līdz 1950. gadam, jo Mani likumi un dekrēti ir nemainīgi. Es nekad nemainīšu Savu 

darbu, Mans taisnīgums ir nepielūdzams, un Maniem mācekļiem ir jādzīvo saskaņā ar Tēvu, paklausībā 

Viņam un pilnīgā saskaņā ar Viņu. 

Tomēr kā Skolotājs Es jums apliecinu, ka, neraugoties uz viņu lielo nesagatavotību un nepilnību, Es 

piedodu vārda nesējiem, caur kuriem Es tagad, Savas parādīšanās laikā, daru Sevi zināmu un izlieju Savu 

žēlastību pār ļaužu pūļiem. Ja Manā Vārdā, kas ir tīrība un pilnība, viņi pamana miesas nepilnības, tad Es 

esmu jums pavēlējis atpazīt koku pēc tā augļiem, lai jūs varētu piedot cilvēciskās nepilnības un zināt, kā 

augļu garīgajā garšā atklāt sava Kunga klātbūtni, spēku un būtību. 

9 Pašlaik es jūsu garā veidoju garīgo piemiņas grāmatu, un, pamatojoties uz maniem dievišķajiem 

norādījumiem, tiek veidota arī mana Vārda materiālā grāmata. Tā ir Dievišķā Derība, ko Es atstāju 

pēcnācējiem, nākamajām paaudzēm, nākamajām paaudzēm, kas nāks pēc jums. Bet patiesi Es jums saku: 

viņi nepazīs jūsu nepilnību "garšu". 



U 328 

110 

Mans Vārds ─ vai tas būtu tas, ko jūsu gars ir saglabājis, vai tas, kas ir ierakstīts uz papīra ─ būs 

pilnīgs, tīrs, bez jebkādiem trūkumiem, bez jebkādas netīrības un nepilnības, un tas būs kristāldzidrs ūdens, 

kura brīnumainais spēks remdē cilvēka slāpes, dvēseles slāpes. Tā būs maize un vīns, ar ko cilvēka dvēsele 

svinēs daudzas reizes. Tā būs spoža bāka un arī ceļš, ko izgaismos Svētā Gara gaisma, pa kuru ceļotāji vai 

pazuvušie var atrast virzienu, kā nokļūt drošā ostā. 

10 Spirituālisma nostiprināšanās pasaulē jums nešķitīs sarežģīta, vēl jo mazāk neiespējama. Jo Es 

esmu darījis auglīgus laukus, un jums uzticētā sēkla spēj dīgt. Lauki to gaida, un, lai gan ne visi ir 

sagatavoti, daži gaida sēju, citi tiek attīrīti, un šī attīrīšana ir jūsu Tēva taisnības, pārbaudījumu, gudrības 

un mīlestības apsmidzināšana. 

11 Tagad cilvēce, sadalīta tautās, rasēs, valodās un krāsās, saņem no Mana Dievišķā Gara savu 

attiecīgo tiesas daļu, katram piederošos pārbaudījumus, cīņu, tīģeli un izpirkšanu, ko Es esmu paredzējis 

katram cilvēkam un katrai rasei. Bet jūs zināt, ka Mana sprieduma pamatā ir mīlestība, ka pārbaudījumi, 

ko Tēvs sūta cilvēkiem, ir mīlestības pārbaudījumi ─ ka viss ir vērsts uz pestīšanu, uz labu, pat ja šķiet, ka 

šajos apmeklējumos ir nelaime, liktenis vai posts. Aiz tā visa slēpjas dzīvība, dvēseles saglabāšana, tās 

izpirkšana. Tēvs vienmēr gaida Pazudušo Dēlu, lai ar vislielāko mīlestību Viņu apskautu. 

12 Ir veselas rases, kas Mani neatzīst, ir tautas, kas stūrgalvīgi distancējas no Maniem likumiem, kas 

nevēlas iepazīt Manu mācību, kas tai pretojas, jo uzskata, ka tā nav laikmetīga. Tie, kas Mani nav 

sapratuši, ir tie, kas uzstāj uz zemes brīvībām. Tie ir arī tie, kas bieži vien dara labu no sava labuma, nevis 

no dāsnuma. 

Tomēr katrai tautai un rasei ir paredzēts Mans taisnīgums un pārbaudījumi, un tie nāk dienu pēc dienas, 

lai beidzot padarītu viņu sirdis un dvēseles auglīgas, it kā tās būtu apstrādājami lauki, un pēc tam, kad tie 

būs apstrādāti, lai tajos ieliktu sēklu - mūžīgo Manas mīlestības, Mana taisnīguma un Manas gaismas 

sēklu. Šīs tautas runās par Mani ar mīlestību, šīs tautas liks uz Mani savu cerību, un visu šīs cilvēces tautu 

dvēselēs skanēs līksmas dziesmas, slavas un mīlestības kori vienīgajam visu cilvēku Kungam. 

13 Tomēr tagad ir pārbaudījumu un cīņas laiks. Pat tavs Dievs šobrīd cīnās. Viņš ir karaspēka Kungs 

un ir iecēlis jūs par Saviem kareivjiem. 

Šodien jūs joprojām esat vāji un neuzticaties paši sev. Jūs mērojat pārbaudījumus, iztēlojaties cīņu un 

ļaujat savai dvēselei un sirdij kļūt bailīgai. 

Jūsu gars sevī rada skalu, un labajā skalas pusē tas liek šīs cilvēces labo, bet kreisajā - ļauno. Kamēr jūs 

redzat, ka labais ir tikai kā labības grauds, bet ļaunais - kā simts krūmi, jūs nezināt, ko darīt. Tad jūs 

ieskatāties sevī un redzat, ka neesat ne taisnīgi, ne tikumīgi, ne svēti, un domājat, ka tikai taisnīgie, 

tikumīgie un svētie var glābt šo cilvēci, kas ir apstulbusi ļaunumā, nocietinājusies naidā, materializējusies 

kaislībās, netikumos un postā. 

14 Jūs spriežat par savu svētnīcu un saskatāt tajā savu mazo upuri, savu vājo liesmiņu. Jūs iebrūkat 

citu svētnīcā un redzat, ka tā vairs nav vads, lai apturētu cilvēku trako gaitu. Tad jūs domājat, ka tad, kad 

jūs runājat par Dievu, jūs neklausās ─ ka tad, kad jūs runājat par gara spējām, jūs izsmej. 

15 Kāpēc tik maz uzticības nenovērtējamas vērtības dārgumam, ko Es jums esmu uzticējis šajā Darbā, 

kuru Es jums esmu atklājis? Patiesi Es jums saku: nekļūdami svēti un taisni, jūs varēsiet darīt lielus 

pestīšanas darbus cilvēku vidū, lielus brīnumus cilvēces vidū, un jūs varēsiet būt par paraugu cilvēkiem. Ja 

Es sūtītu uz šo cilvēci svētos un pilnīgas būtnes, lai tās būtu piemērs cilvēkiem, tad šķistu neiespējami, ka 

tās varētu būt pat līdzīgas viņiem! 

Es sūtīšu starp cilvēkiem atgriezušos grēciniekus, kuri, nekļūstot taisni, svēti, prot atstāt atjaunošanās, 

grēku nožēlas, drosmes, dedzības Tēva mācībā, ilgas, progresa un garīgās attīstības piemēru, un tie esat 

jūs! 

16 Jūsu dvēsele kādu dienu sasniegs pilnību, bet jūs nezināt, kad. Tēvs jūs neuzspiedīs, un arī jūs 

neuzspiedīsiet savus soļus. Tomēr jums nekad nevajadzētu apstāties. Pat ja jūsu solis ir lēns, es vēlos, lai 

tas vienmēr būtu stingrs un augšupejošs. 

17 Ka jums būs jācīnās cilvēku vidū? ─ 

Tā ir taisnība. Vai tiks apšaubīta liecība, ko jūs nesat viņu vidū, ka Es atklājos caur cilvēka intelektu, lai 

atnestu jums šo Vārdu, ko jūs tagad nododat tālāk? Tas ir skaidrs. Taču tas jūs neaizvainos, jo visos laikos 

cilvēce ir šaubījusies par Manu klātbūtni un Manu atnākšanu uz šo pasauli, un tas ir tāpēc, ka cilvēki nav 

iepazinuši paši sevi, jo cilvēce, lai gan saka, ka ir Tēva mīlēta, nekad nav sapratusi, cik liela ir šī mīlestība, 
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jo, lai gan tā uzskata, ka pazīst savu Kungu, tā nezina, ka viena no Viņa skaistākajām īpašībām ir 

pazemība. Tāpēc Es vienmēr esmu nācis pie cilvēkiem pazemīgi, nekad neesmu izmantojis ne visu Savu 

spēku, ne visu Savu spožumu, ne visu Savu godību Savās dievišķajās izpausmēs. Tad cilvēki nevarēja uz 

Mani skatīties, viņi nevarēja Man pretoties! 

18 Es vienmēr esmu sevi ierobežojis, bet neesmu sevi ierobežojis pazemībā, mīlestībā un maigumā. 

Jo ar tādu pašu mīlestību, ar kādu Es jūs mīlu šodien, Es jūs mīlēju Otrajā Laikā, Pirmajā Laikā, un Es jūs 

mīlēšu mūžīgi. Es varu jums patiesi teikt, ka Tēvs jūs mīlēja, pirms jūs vēl bijāt. 

19 Starp jums ir mācekļi, kas sev jautā: "Kāpēc mūsu dvēsele nespēja palikt un pastāvēt labestībā un 

tikumā, lai gan tā cēlusies no mīlestības pilna tēva, šķīstuma un pilnības pilna?" Skolotājs jums atbild: Es 

sūtīju jūsu dvēseli uz zemi, apveltītu ar visām īpašībām, kas piemīt Tēvam, un radīju to kā bērnu, līdzīgu 

savam Radītājam. Tai tika uzticēts ķermenis, lai tā staigātu pa zemi, bet šis ķermenis ir bijis iemesls 

pārbaudījumiem un cīņām dvēselei, jo miesa ir vāja. Tam bija jābūt tādam ─ vilinošam ─ lai pārbaudītu 

dvēseles spēku. 

20 Tikumība izpaužas tikai pārbaudījumos. Gaisma visspēcīgāk spīd tumsā, gaisma nespīd gaismā, un 

tāpēc bija nepieciešams, lai tava dvēsele tiktu pārbaudīta un attīrīta. Jo jūsu dvēselei ir sākums, bet tās 

nevainībā tai nebija nekādu nopelnu, tai trūka pieredzes, attīstības un pilnības. Tāpēc tai tika pavēlēts 

zemāks dzīves posms, lai tā varētu pacelties uz citu, augstāku, un tā tālāk pa septiņiem kāpnēm uz pilnību, 

līdz tā nonāk Tēva klātbūtnē kā pilnīga un tīra dvēsele, kas ir gaismas pilna, attīstīta, pateicoties visu savu 

dāvanu izpausmei, pilnveidota visās savās spējās, ar daudziem cīņā iegūtiem nopelniem, pilna zināšanu 

par sevi, par Tēvu un dzīvi, apzinoties savu izcelsmi, to, kam tā ir radīta un kur tā ir atgriezusies. 

21 Tāpat kā dvēsele miesā saskārās ar savas cīņas sākumu uz zemes ceļa, tā arī tā saskārās ar 

bezgalīgi daudziem pārbaudījumiem un kārdinājumiem ─ daži pārbaudījumi bija jūtami, citi neredzami ─ 

kārdinājumi un pārbaudījumi bija tik spēcīgi, ka tie to sagrāva ar miesas palīdzību ─ daži bija redzami, bet 

citi - tikai dvēselei, garam, sirds un prāta maigajām stīgām uztverami. 

22 Dvēsele ir pārbaudīta visos veidos jau no tās pirmsākumiem. Tā kā tas ir pārbaudīts ar ļaunumu ─ 

vai jūs domājat, ka Tēvs varētu iemantot ļaunumu, lai kārdinātu savus bērnus? Patiesi es jums saku: Nē. 

Bet ļaunums pastāv arī no jūsu izcelsmes, tas ir radījis dvēseles vājumu, dvēseles un "miesas" vilinātību. 

Tā kā dvēseles nezināja, kā izmantot savus spēkus, un "miesa" padevās kārdinājumiem ─ ko Tēvs 

darīja, ņemot to vērā? Viņš ir ļāvis ļaunajiem spēkiem pārbaudīt jūs. Reiz un tūkstoš reižu Es to esmu 

pieļāvis, lai pārbaudītu jūsos Savu gaismu, ko Es jums esmu uzticējis, lai pārbaudītu jūsu tikumu, kas ir 

Mans, lai šķīstītu jūs sāpēs, grūtos krīzes brīžos, dzīves haosā, lai šajos pārbaudījumos un grūtajos 

notikumos jūsu dvēsele atrastu iespējas pilnveidoties, lai piepildītu likumu ─ iespējas pierādīt saviem 

līdzcilvēkiem un savam Tēvam savu spēku un nelokāmību Manos likumos. 

23 Jūs vienmēr esat intuitīvi zinājuši manu likumu ─ manu likumu, kas pavēl labu un nosoda ļaunu. 

Intuitīvi katrs cilvēks jau no pirmajiem soļiem uz zemes atpazīst, kas ir labs, un atklāj, kur ir ļaunums. Bet 

jūs, tāpat kā pirmie cilvēki, neesat varējuši palikt dabiskajos likumos, kā mana tauta bija pirms Mozus 

atnākšanas. Vai jūs domājat, ka mana Israēla tauta, kas bija tapšanas procesā, neatpazina savu Tēvu pirms 

Mozus atnākšanas? Patiesi es jums saku: tā nebija. 

Kopš šīs cilvēces pirmsākumiem ir bijis kāds, kas Mani ir atpazinis, un caur viņu Mani ir atpazinuši 

citi. Bet, kad cilvēces vidū ļaunums ieguva lielāku svaru nekā labais, Man bija jānāk, lai atgādinātu 

cilvēkam par labo, Man bija jānāk, lai padarītu Sevi fiziski uztveramu, lai cilvēkiem kļūtu redzams un 

taustāms, kā tas notika Sinaja laikā, kad Es pasludināju Savu Bauslību Mozus priekšā, kurš bija savas 

tautas ielenkumā, devu viņam to akmenī cirstu un sūtīju pie savas tautas, lai tā būtu sēkla starp visām 

tautām. 

24 Pateicoties šim likumam, mana tauta tika izglābta, atbrīvota un ieguva labklājību un laimi uz šīs 

zemes, kā arī cerību par dzīvi pēc nāves. Bet pienāca mana likuma sabrukuma diena, pieraduma diena, un 

ļaunums atkal izplatījās, līdz tas pārsniedza pat labo. 

Kad šie baušļi pamazām tika sagrozīti, kad cilvēki sāka veidot jaunus ceļus Manā, Man bija jānāk 

atkal, bet tagad jau kā Mesijam, kas kļuvis par cilvēku starp cilvēkiem, lai iztaisnotu ceļus un savienotu tos 

ar patiesības ceļu, lai pievērstu cilvēkus patiesībai un labajam, lai aicinātu viņus uz taisnīguma un 

mīlestības ceļu, lai atmaskotu maldinātājus, lai iznīcinātu visu viltus, visus māņticības un sacītu viņiem: 

"Tas ir likums, to es pasludināju Pirmajos laikos!" 
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25 Pateicoties šai manai atnākšanai, jaunas zemes tautas un jaunas rases arī atrada ceļu, mieru, garīgo 

laimi, barību un cerību par dzīvi pēc nāves. 

26 Ilgu laiku šī cilvēce barojās ar bagātīgo Debesu valstības mielastu. Bet, lūk, arī šis ēdiens tika 

apgānīts, un jau šādā stāvoklī atnests izsalkušajiem ļaudīm, mana mācība tika viltota, mana mācība arī 

sagrozīta un nepareizi interpretēta. Tas, kā bērni pildīja bauslību un pielūdza Dievu, nebija tas, ko Tēvs 

bija pavēlējis, tāpēc bija nepieciešams atgriezties pie cilvēkiem un tādējādi izpirkt apsolījumu. Jo Es jau 

iepriekš zināju, ka Mana klātbūtne starp cilvēkiem laiku pa laikam ir nepieciešama. 

Tāpēc tagad ir paredzētais laikmets, kad Kungs atkal nāks pie jums, lai pieprasītu no jums atskaiti par 

iepriekšējo gadsimtu likumiem, par atklāsmēm, mācībām un brīnumiem, ar kuriem jūs bijāt bagātīgi svētīti 

divos iepriekšējos gadsimtos. 

27 Tas ir iemesls, kādēļ es esmu ieradies. Jo jūs neesat spējuši noturēties un palikt labestībā, jo esat 

ļāvušies miesas vājībām, jo esat krituši gan redzamos, gan neredzamos kārdinājumos ─ zem tās 

pārdabiskās ļaunuma varas, kas valda pār jums. 

28 Vai jūs domājat, ka tajā Pirmajā Laikā visi Manas atnākšanas liecinieki kļuva ticīgi tās priekšā? 

Patiesi, ne visi! 

29 Vai jūs domājat, ka visi ticēja šai atklāsmei, kad tā tika aizvesta uz citām valstīm, pagānu valstīm? 

Nē. Daudzi nesaprata, ka Bauslība ir dievišķs darbs. Viņi drīzāk uzskatīja, ka tas ir cilvēku darbs. Bet, kad 

šis likums tika iedibināts un izpaudās ar savu taisnību, ar saviem darbiem, tad lielie neticīgie to pētīja. 

30 Tāpat bija arī Otrajā laikmetā. Mani dzirdēja tūkstošiem un tūkstošiem vīriešu un sieviešu. Daudzi 

patiesi ticēja, bet vēl vairāk šaubījās un domāja, ka šis cilvēks nav Mesija, bet gan ka Viņš ir tāds pats 

cilvēks kā visi citi. Neticības dēļ Viņa Vārds kļuva nesaprotams un neskaidrs, un tas bija ticams un skaidrs 

tikai tiem, kas labi ticēja. Tāpēc neticīgie cīnījās pret Mani, izsmēja un vajāja Mani, un Manas ciešanas, 

Manus darbus un brīnumus neticīgie neuzskatīja par dievišķiem darbiem, bet gan par cilvēku darbu. 

31 Kad mana Doktrīna izplatījās pa visu cilvēci ar tās pašas izpausmēm, kad mani liecinieki arī 

sniedza pierādījumus, ka viņi ir mani īstie mācekļi, mani īstie liecinieki, neticīgā cilvēce pievērsās manai 

Doktrīnai, izlēja nožēlas asaras un arī kļuva par maniem mācekļiem. 

32 Kādēļ jums būtu jābrīnās, ka tas notiek arī šajā laikā?  

33 Daži apšaubīs jūsu liecību un to, ka Es esmu atklājis Sevi cilvēkam caur intelektu. Daži, kad viņi 

pievērsīs savas acis tām materiālajām grāmatām, kurās ir ietverts Mans Vārds, apšaubīs, ka tas ir dievišķs 

darbs, kas saņemts caur iedvesmu. Tad viņi visu piedēvēs jums, cilvēki, cilvēciskai iedomībai, jo cilvēcībā 

valda neuzticība. Bet jums vajadzētu ignorēt neuzticību un neticību, nenosodot savus līdzcilvēkus, 

neveicot ar to vardarbību pret sevi, jo jūs zināt, ka pēc neuzticības un neticības ticība nāks kā jūsu pašu 

darbu rezultāts. 

Lai viņi redz jūsu darbus, lai jūsu liecības ir patiesi pilnas gaismas, lai ne grāmatas, ne jūsu vārdi 

neatgrieztu pasauli, bet jūsu labie darbi, ar kuriem jūs apzīmogojat liecību, ka Es esmu bijis ar jums, ka Es 

esmu nācis "uz mākoņa", lai ar Savu staru atklātu Sevi caur balss nesēju, cilvēku, ko Mans Dievišķais Gars 

ir tā nozīmējis. 

34 Es jūs sūtīšu pa visiem zemeslodes ceļiem, kā arī jūsu bērnus, kuri arī būs Svētā Gara mācekļi, un 

viņu bērni arī nesīs manu sēklu. Bet patiesi, Es jums saku, ka pēc jūsu paaudzes nepaies ne trīs paaudzes, 

pirms šo cilvēci, saskaroties ar spirituālismu, ar Svētā Gara atnākšanu, līdz pašiem pamatiem satricinās 

neparasti notikumi, no kuriem dažus Es esmu paveicis jūsu vidū, bet citus gatavoju nākotnei. Tādā pašā 

veidā jūs pakāpeniski likvidēsiet ļaunuma valstību. Ar jūsu mīlestības un taisnīguma darbiem šī vara 

arvien vairāk un vairāk sabruks. 

35 Katrs cilvēks, kas pievērsīsies spirituālismam, būs par vienu cilvēku mazāk, kas pieder šai 

valstībai. Bet, ja jūs ticat, ka Es jums dodu uzdevumu vai misiju pārvarēt ļaunuma atmosfēru ar jūsu 

mīlestības un gaismas darbiem, tad Es jums patiesībā saku, ka vēl nav pienācis laiks, kad jūs varat to 

pilnībā uzvarēt, ka tas vēl ir stiprāks par jums. Bet šo vārdu dēļ, ko Es jums saku, neslēpiet savus ieročus 

un nevairieties tos izvilkt ─ nē, Mani bērni! Atcerieties, ka jūsu zobens nav visvarens, bet Es esmu 

visvarens un Es esmu jūsu zobenā. 

36 Cīnieties ar kārdinājumiem, atklājiet lamatas, pārraujiet vilinošos tīklus un virves, atklājiet tos ar 

savu intuīciju, kad tie slēpjas aiz aizvēja, atklājiet tos, kad tie slēpjas starp cilvēkiem vai cilvēku cīņās ─ 

cīnieties vienmēr. 
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Es jums saku: Jūs būsiet kopā ar Mani šajā cīņā. Es esmu tajā kā liels cīnītājs pret tumsu un visu 

pastāvošo ļaunumu, un galu galā tieši Es būšu tas, kas dos pēdējo triecienu un uzvarēs, kas stāv jūsu pusē, 

un jūs būsiet tie, kas palīdzēs Man uzvarēt. Galīgā uzvara pār kārdinājumiem un ļaunumu nenāks pie jums, 

Mana tauta, šajā laikā. Man nāksies šo spēku uz kādu laiku sasaistīt, bet jūsu nopelni par to tiks jums 

atlīdzināti. 

Laiks, kurā šis spēks būs saistīts, kalpos tam, lai labestība iesakņotos cilvēka sirdī, lai labestība visās 

tās izpausmēs nostiprinātos. Tad, kad cilvēks būs nostiprinājies labestībā, kad labestība uz Mana 

taisnīguma svariem būs svarīgāka par ļaunumu, kārdinājums visās tā izpausmēs tiks atbrīvots uz citu laiku, 

un šajā laikā to uzvarēs nevis Mans zobens, bet gan jūsu pašu ieroči. 

37 Es tikai vērošu no bezgalības, jo tad jums būs nepieciešamais spēks, lai uzvarētu ienaidnieku. 

Tikumība visās tās izpausmēs būs guvusi virsroku šajā pasaulē, un kārdinājumam nebūs ne stūra, ne 

atvērtu durvju, ne telpas, un tā lielākie slazdi, tā lielākās lamatas būs iznīcinātas līdz pēdējam kārdinājuma 

spēka elementam. Tad, kad viņu valstība būs sagrauta un sadalīta, sāksies jūsu triumfs, un tumsa 

pārvērtīsies gaismā, ļaunums kļūs par labu un pazudušais tiks atrasts. 

38 Lūk, tas būs triumfs jūsu dvēselē, un, kad jūs tad dziedāsiet savu slavu, tas būs gaismas, 

taisnīguma un mīlestības triumfs. Jo jūs neatiesiet no šīs pasaules kā neveiksminieki, jūs neatiesiet 

kārdinājumu sagrauti. Nē, mani bērni. Lai gan jūs esat krituši ilgu laiku un turpināsiet krist šajās lamatās, 

tomēr pienāks jūsu triumfa diena, kad pacelsiet sejas un skatīsieties uz savu Kungu, kā kareivis ceļas sava 

komandiera priekšā. 

39 Cilvēki, Es jūs gatavoju gaidāmajiem konfliktiem. Es vēlos, lai jūs vienmēr uzvarētu visās cīņās. 

Taču es nevēlos, lai šīs uzvaras glaimotu jūsu lepnumam. Tās nav uzvaras jūsu iedomībai, bet gan Manai 

valstībai. Tiem ir jābūt dziļam, sirsnīgam gandarījumam par jūsu garīgo pazemību, kas pat nav redzams 

jūsu sejā. 

40 Jūsu mīlestības un žēlsirdības darbi netiks darīti zināmi, jūsu vidū nebūs farizeju, kas priecājas par 

labdarību, kas tiek praktizēta viņu tuvāko vidū. Jūs būsiet tie, kas klusībā dara labu. 

Jūs jau dzīvojat Svētā Gara laikā, un jūsu dvēsele tagad attīstās visās savās spējās, lai ar tā palīdzību 

darītu labu. Jūs varēsiet dot ne tikai to, kas jums pieder uz zemes, bet arī to, kas pieder jūsu prātam, sirdij 

un dvēselei. To, ko jūs nevarat izdarīt ar savu vārdu, ar savu zemes personību, dariet ar lūgšanu. Runājiet 

ar Mani, pacelieties pie Manis, un no turienes jūs varēsiet darīt lielus žēlsirdības un mīlestības darbus. 

Bet, ja jūsu sirdsapziņa jums saka, ka jums ir jāatsakās no kaut kā materiāla, lai dotu to 

trūkumcietējiem, necentieties aizstāt šo labumu ar lūgšanu. Nemēģiniet slēpt vai maskēt savu egoismu ar 

garīgām lūgšanām. Neizjūtiet vēlmi, ka tas, ko varat darīt jūs, būtu jādara Tēvam. 

41 Ļaujiet savai sirdsapziņai vienmēr jums pavēlēt un norādīt, kādā veidā jums jādara labdarība, un, ja 

šajā labdarībā jums ir jāatsakās no kaut kā sava, lai jūsu sirds to nenožēlo. Sasniedziet roku, un jūs 

sajutīsiet laimi savā dvēselē. Tad arī jūsu sirds gaidīs prieku jūsu Tēvā. 

42 Es sagatavoju jūs lielajām cīņām cilvēces vidū un saku jums: Šodienas cilvēkus interesē aizsaulē ─ 

ne gluži visus, bet, neskatoties uz to, cilvēks pēta garīgo visās zemes malās, cenšas izzināt Tā Kunga 

slepeno dārgumu, diskutē un studē grāmatas, iedziļinās filozofijās un zinātnēs. 

Iemesls ir tas, ka Mani meklē, ka visi jūt Manu klātbūtni un cenšas Mani atrast. Dvēseles zina, ka Es 

esmu mīlestības un piedošanas avots, un tāpēc tās uzdrošinās meklēt Mani par spīti saviem pārkāpumiem, 

jo cer uz piedošanu un pestīšanu. Viņi zina, ka Es esmu neizsmeļams žēlastības avots un ka Es esmu arī 

galds, kas klāts ar ēdienu, lai remdētu viņu izsalkumu un slāpes. 

43 Vai jūs domājat, ka šajos meklējumos cilvēki nekļūst spēcīgi un nesagatavojas? Vai jūs domājat, 

ka studējot viņi nesasniedz attīstību un pilnveidošanos? Jā, cilvēki. Tiklīdz būsiet devušies ceļā, jūs būsiet 

pārsteigti. Ja jūs runāsiet ar saviem līdzcilvēkiem, kas barojas citu koku ēnā ─ kas ēd citus augļus, nevis 

tos, kurus Es jums piedāvāju ─, jūs pieredzēsiet, ka arī viņi ir pabarojušies, ka arī viņi ir stipri. Un, kad 

pienāks cīņas brīdis, kad jums būs jāizmanto sava saprāta, zināšanu un garīgā pacēluma zobens, jūs 

pieredzēsiet, ka arī jūsu līdzcilvēku zobenam piemīt gaismas spēks. 

44 Nemiegojiet, lai varētu cīnīties, bet iemācieties atzīt uzvaru. Jo bieži vien uzvara būs jūsu sakāvē, 

bet pretinieka sakāve būs tikai šķietama. Uzvara būs jūsos pašos, un pēc tam tā atspoguļosies sejā tam, 

kurš jūs acīmredzami uzvarēja. 
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45 Saprotiet Mani, cilvēki. Jo pienāks brīdis, kad jums būs jāklusē, kad jums būs pazemīgi jānoliec 

kakls patiesā pazemībā, un tad pretinieks pacelsies virs jums un izdarīs savu triecienu. Bet jūs būsiet 

klusējuši, apzināti noliekuši kaklu, un vēlāk jūs redzēsiet, ka šī cilvēka dvēselē dīgst sēkla, ko esat 

atstājuši, un ka jūsu gaismas un mīlestības zobena trieciens ir atstājis dziļu brāļa ─ ne jūsu ienaidnieka ─ 

sirdī dziļu brūci, un caur šo brūci pāries šīs sirds augstprātība, un tajā ienāks Skolotāja sēkla. 

46 Jums jau bija pieredze, jo jūs bieži nācāt uz Manu svētnīcu, lai sacītu Man: "Skolotāj, Es sēju sirdī 

lielu mīlestību, bet viņa ausis Mani nedzirdēja, viņš palika auksts un ciets, un viņa lūpas Mani izsmēja." 

Bet Skolotājs mīļi pasmaidīja, piepildīja jūs ar mieru un cerību un sacīja jums: Pagaidiet, jo jūsu sēkla 

nav pazudusi, tā ir sasniegusi šīs sirds dibenu. Atstājiet to tur! Es dāvāšu tai lietus un padarīšu to auglīgu. 

Es noņemšu nezāles un laukakmeņus, kurus jūsu roka pagaidām nevarēja izņemt. Bet lūdzieties par to, 

neaizmirstiet to, lūdzieties garīgi un ceriet, ka pienāks jūsu apmierinājuma un jūsu laimes laiks. 

Bet, ja šis laiks ir iestājies vēlu, tas ir radījis tevī šaubas. Bet, lai šaubas nepaliktu uz visiem laikiem, Es 

jums esmu sacījis: "Atcerieties sēklu, ko esat sējuši. Tas pazuda, bet tā vietā izauga krūms. Barojiet to 

tagad, lai tā nestu augļus." Tad jūsu un citu prieks bija liels. 

47 Es jūs, cilvēki, gatavoju, lai jūs nebūtu nepacietīgi, lai garīgā pacietība noteiktu misijas izpildi. Jo 

sēklai, ko es jums uzticu vēl vienu reizi, nav laika ierobežojuma dīgšanai, tāpat kā sēklai uz zemes. Tas 

norisinās mūžībā, un šis laiks var būt gan īss, gan garš. Jūs to nezināt, jūsu uzdevums ir tikai to kopt un 

sargāt ar savu lūgšanu un mīlestību. 

48 Tā Skolotājs sagatavo jūs laikam pēc savas aiziešanas. Es gribu, lai svētlaime, ko jūs baudāt 

šodien, dzirdot manu Vārdu caur cilvēka prātu, turpinātos arī pēc manas aiziešanas. Cilvēki, es gribu, lai 

tad, kad mans gars gaida jūsu tuvošanos ar lūgšanu, individuālu vai kolektīvu, es redzētu savu bērnu sirdīs 

to svētlaimi un prieku, ko es redzu šodien; ka, pilnībā apzinoties visu, kas ir noticis šajā laikā ─ visu, ko 

Tēvs jums devis, un galīgo punktu, ko Viņš noteicis Savai izpausmei caur intelektu, jūs nāksiet Viņam 

pateikt savu bezgalīgo pateicību; ka ar slavas dziesmu, ko jūsu lūpas slēpj, bet kas deg jūsu dvēselē, jūs 

nāksiet Viņam sacīt: "Tēvs, cik daudz lietu Tu esi mums dāvājis! Cik daudz prieka mūsu dvēselēs šajos 

laikos! Cik pārplūdušas ar gaismu Tu esi atstājis dvēseles un cik dārgu mantojumu Tu esi atstājis 

cilvēcei!" 

49 Tik svētlaimīgs es vēlos jūs redzēt, cilvēki! Es negribu redzēt jūsu vidū dvēseli, kas ir atpalikusi, 

Es negribu redzēt nevienu, kas turpina klīst neticībā, kas šķetina matus savu grēku un Manas žēlastības 

neizmantošanas dēļ. Es gribu redzēt vienotību starp cilvēkiem, lai Savā Garā Es varētu redzēt viņu 

spožumu un viņu 

var sajust lūgšanas, kas izsaka: VIENOTĪBA, MIERS UN LABĀ GRIBA ─ TICĪBA, CERĪBA UN 

ŽĒLSIRDĪBA. 

50 Tādēļ Es gribu, lai šie tikumi tiktu izkopti jūsu dvēselē un plīvotu kā karogs vējā, bezgalībā, lai Es 

varētu dot jums pavēli doties pie visām tautām, pie ļaužu masām, kas patiesi gaida Mani un ar dedzīgu 

sirdi ilgojas pēc Mesijas, Pestītāja atgriešanās pie cilvēkiem. Daži saka: "Skolotājs jau ir mūsu vidū, bet 

Viņš ir neredzams." Es jums saku, lai svētīta ir šo dvēseļu intuīcija un priekšnojauta. Citi saka: "Nē, Viņš 

vēl nav atnācis, Viņam ir jānāk redzami un taustāmi kā Otrajā Laikā." Iemesls tam ir tas, ka viņi ir 

aizmirsuši "mākoni" ─ to garīgo mākoni, kurā Es atnācu Trešajā Laikā. 

51 Ir arī citi, kas ir pilnīgi aizmirsuši šo apsolījumu un ne vēro, ne lūdzas. Bet jūs esat sagatavoti, 

jums ir dota Trešās ēras atklāsme ar dzīvu balsi, lai jūs varētu doties pie saviem līdzcilvēkiem bez 

svārstībām, ar pilnīgu pārliecību un neaizbiedētu lielo pūļu priekšā. 

Jo, kad pienāks laiks, jūs tiksiet nopratināti, un jūs atstāsiet sirdis apmierinātas ar savu liecību. Ticīgie 

veidos leģionus, arī neticīgie tos veidos un cīnīsies. Taču neticīgo armijas drīz tiks iznīcinātas, jo tad būs 

laiks, kad Svētais Gars iegūs virsroku. Jo Viņš ieplūdīs visās sirdīs. 

52 Stipriniet sevi, mācekļi, barojiet sevi, izveseļojieties kopā ar Mani, izturiet zemes pārbaudījumus, 

esiet drosmīgi dzīves priekšā. Neskatieties vienaldzīgi uz sāpēm, kas jūs moka, jo šis akmenis jūs 

pilnveidos. Ne nolādiet sāpes, ne nolādējiet tās, bet svētījiet tās. Ja tev jāizdzer ciešanu kauss, tad dzer to. 

Ja tās raugus jūs nevarat dzert, es tos dzeršu. Bet esiet uzticīgi un pacietīgi. 

Skatieties uz sāpēm vairāk ar dvēseli, nevis ar miesu, vai sajūtiet tās vairāk ar dvēseli, nevis ar 

ķermeni, un tad jūs pieredzēsiet, cik daudz stiprinājuma jūs atradīsiet savas dvēseles meditācijās. Jūs 

pieredzēsiet, cik daudz gaismas gars dod dvēselei un cik daudz - tās miesas apvalkam. Savā dvēselē jūs 
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atradīsiet dievišķo balzāmu, patieso balzāmu, kas nomierina un dziedē visas ciešanas, un ar tā palīdzību jūs 

patiesi atveseļosieties. 

53 Esi patiess garīgais, esi mans patiesais māceklis, tauta! Tad visi ērkšķi, klupšanas akmeņi un 

šķēršļi uz ceļa būs vieglāki un mazāki. Šī nasta, kas uz laiku gulstas uz jūsu pleciem, kļūs neizskaidrojami 

vieglāka, ja jūs meditēsiet un lūgsieties. Jums pašiem sevī būs skaidrojums, kā to izdarīt. Tas ir tāpēc, ka 

dvēsele celsies, un tā tiek spēcīgi pacelta un dara stipru savu "miesu". Tādēļ Es gribu, lai jūs dzīvotu 

paaugstinātu dzīvi, lai no turienes jūs varētu valdīt pār šo dzīvi, un jūsu dvēsele varētu cīnīties un uzvarēt 

visos pārbaudījumos, lai no turienes tā varētu valdīt pār "miesu", tās kaislībām, vājībām un grūtībām. 

54 Celieties arvien vairāk un vairāk, mana tauta, tad miers un Tēva valstība būs jums sasniedzama, 

un, kamēr jūs vēl dzīvojat uz šīs zemes, jūsu dvēsele būs Tēva miera valstības iemītniece! 

55 Šis ir mans mācību vārds, ko es jums dodu kā pamācību šajā rīta veltījumā. Ņemiet to sev līdzi 

savā dvēselē, tajā ir ietverta visa Skolotāja mīlestība, tajā ir ierocis ar iedrošinājumu celties un cīnīties 

nākotnē. 

56 Lūdzieties par visu cilvēci šajā brīdī, saka jums Skolotājs, un patiesībā lūdzieties par visiem 

saviem garīgajiem brāļiem un māsām! Tagad ir lūgšanas brīdis. Mans mīlestības un miera Gars izklās savu 

apmetni pār visu Visumu, lai apveltu visus manus bērnus ar šo glāstu, ar šo balzāmu un ar šo tēvišķo 

svētību, ak, mana Dievišķības svētītā tauta! 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 329 
1 Svētīgi jūs, kas vēlaties paplašināt savas zināšanas, lai atklātu augstākas lietas. 

2 Laimīgi un svētīti ir tie, kas vēlas redzēt skaidri. Bet patiesi Es jums saku: jums ir jāmācās un 

jāiedziļinās Manā Vārdā, lai jūsu acu aizsegs, kas aizsedz acis, nokristu. 

3 Cilvēks ir divtik vainīgs. Ne tikai tāpēc, ka viņš necenšas, lai nokristu tas apsējs, kas viņam neļauj 

iepazīt manu mācību, bet arī tāpēc, ka viņš sevi iztukšo miesas važās, kas viņu kārdina uz pasaulīgām 

baudām, kaitējot garīgajiem priekiem. Tādējādi viņš ir kļuvis par savu kaislību vergu un viņa gribasspēks 

atjaunoties ir iznīcināts. 

4 Aklie grib vadīt aklos, un tie, kas nav sekojuši manai mācībai, grib dot norādījumus grēciniekiem. 

Cilvēks ir vājš, jo viņš negribēja sākt atjaunot un šķīstīt sevi ar manu vārdu. Viņš nevēlējās izmantot to 

spēku, ar ko viņš ir apveltīts, proti, gribu cīnīties pret saviem netikumiem un pārvarēt sevi. 

Kad jūsu dvēsele uzvar šajā cīņā, tad varat teikt, ka esat atbrīvojies. Kad jūsu dvēsele valdīs pār 

"miesu", jūs redzēsiet, ka pat plēsēji maigi paklanīsies jūsu mīlestības aicinājumam. 

5 Kad cilvēks sevi garīgi izgludinās, tad caur mana Svētā Gara gaismu viņš sapratīs visu, ko viņš 

līdz šim uzskatīja par noslēpumu Dievā un dabā. 

6 Nesakiet, ka ticat Man, ja jūsu darbi vai domas liecina par pretējo. Pienāks diena, kad, pateicoties 

jūsu garīgumam, jūs sajutīsiet, ka Es esmu jūsos un jūs esat Manī. Ja vēlaties būt Mani īstie mācekļi, 

meklējiet šo garīgumu. 

7 Mans galds ir klāts, nāciet un paēdiniet sevi ar mūžīgās dzīvības maizi, sagatavojiet sevi ar manām 

mīlestības mācībām, noņemiet savu nezināšanu ar manu gaismu, atbrīvojieties no kaislībām, esiet gaismas 

bērni. 

8 Tad tavi darbi un tava garīgā pilnveidošanās būs kā himna, ko tava dvēsele dzied, lai slavētu Tēvu. 

9 Gatavojieties, mācekļi, jo tuvojas diena, kad Es pēdējo reizi ar jums runāsim šādā veidā, un tad 

jums būs jābūt stipriem, lai sagaidītu jauno dienu, jauno laiku, kad Es vairs neizmantosim jūsu balss 

nesēju smadzenes kā instrumentus, kas pārraida Manu Vārdu, bet Es būšu klātesošs garā, gatavs iedvest 

Savu iedvesmu katra no jums dvēselē. 

10 Jums atlikuši tikai daži mēneši, lai pēdējo reizi atsvaidzinātos ar šīm izpausmēm. Bet Es jums 

saku, ka tas ir pietiekami ilgs laiks, lai pārdomātu Manu vēsti un Manas atklāsmes, lai jūs varētu 

sagatavoties ar mācīšanos, lūgšanu un ievērošanu, lai jūs varētu uzkrāt spēku. 

Stāviet līdzās saviem līdzcilvēkiem, paceļiet tos, kas ir krituši, sniedziet mierinājumu tiem, kas izplūst 

asaras savos grūtajos pārbaudījumos, un ar katru savu soli atstājiet patiesu garīguma nospiedumu. 

11 Tas, kurš būs savā amatā visnozīmīgākajā stundā, kad Es jums došu Savu pēdējo vārdu, paliks 

nelokāms cīņā, paliks uz kājām. Bet ikviens, kas sper nepareizus soļus, kritīs, jo tikai tas, kam ir stingri 

pamati, izturēs vētras, kas pēc tam nāks pie šīs tautas, tādēļ Es jums saku, ka ikviens darbs, kas nebūs celts 

uz patiesības, dievbijības, tuvākā mīlestības un garīguma pamatiem, tiks sagrauts. 

12 Mācieties atšķirt Mana Vārda nozīmi, lai jūs varētu barot savu dvēseli tikai no tā. Jo Es esmu 

redzējis, ka ─ tā kā jūs neesat centušies atklāt manu būtību, ─ jūs tā vietā esat pieņēmuši balss nesēju un 

iedvesmoto runātāju izteiksmes veidu. Taču neaizmirstiet, ka atspirdzinājums, ko vēlaties sniegt pasaulei, 

nav cilvēcīgs, bet gan dievišķs. 

13 Patiesi, es jums saku: ja balss nesēju ķermeņi būtu sagatavojušies veikt savu uzdevumu, tik augstu 

un grūtu, viņu lūpām, nododot manu vēstījumu, nebūtu vajadzējis runāt tik daudz, lai izteiktu manu 

iedvesmu, un mani paziņojumi nebūtu ievilkušies stundām ilgi. 

14 Ja viņi būtu sapratuši un paklausījuši savas sirdsapziņas balsij, ja viņus būtu iedvesmojusi 

mīlestība pret cilvēkiem un žēlsirdība pret tiem, kas vēlas garīgu gaismu, mans vārds aprobežotos ar 

dažiem teikumiem, kas tomēr būtu tik perfekti pat formā, ka satriektu tos, kuri sevi uzskata par 

visizglītotākajiem uz zemes. Un mani vēstījumi ilgtu tikai dažas minūtes, bet tajās tiktu pausta tik liela 

būtība, ka klausītāju dvēseles justos pārceltas mūžībā, kur laiks nav ne garš, ne īss. Un jūs sajustu manu 

klātbūtni visā tās intensitātē, jo to neaizsedz jūsu balss nesēju nepilnības, netīrumi un zemes smagums. 

15 Ak, Mani bērni, es redzu jūs raudošus šajos brīžos, bet, diemžēl, jau ir par vēlu. Tam, kas vēl ir 

jāizdara, lai izpildītu savu misiju, jums vairs nav pietiekami daudz laika, lai iegūtu pilnīgus augļus ─ 
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augļus, kuriem vajadzēja ļaut nogatavoties pastāvīgā cīņā, lai sasniegtu garīgumu! Tomēr šajās pēdējās rīta 

stundās jūs varēsiet kaut ko izdarīt. 

16 Tagad es jums pastāstīšu, kā uzlabot savas kļūdas, lai jūs tās vairs nevilktu līdzi, vēl jo mazāk - lai 

tās nodotu tālāk saviem līdzcilvēkiem, it kā tās būtu daļa no patiesības. 

17 Uzņemiet vārdu, kā jūs to dzirdējāt no balss nesēja lūpām, mierīgi un saprātīgi, un paceliet savu 

prātu ar lūgšanu. Pārdomājiet šīs mācības, līdz esat atklājuši to nozīmi, būtību, saturu. Tā būs dievišķā 

būtība, kuru jūs glabāsiet savā sirdī un kuru pēc tam nesīsiet cilvēcei kā gaismas vēsti. 

18 Tiklīdz jūs atteiksieties no tukšiem vārdiem, formalitātēm, simboliskām darbībām un ceremonijām, 

jūs būsiet pārplēsuši plīvuru, kas neļauj jums iepazīt patiesību. Ja jūs noraidāt ārējo un lieko, tā būs zīme, 

ka jūs pamazām izjūtat un izdzīvojat garīgumu. Tad jūsu dvēseli, sirdi, prātu un pat sajūtas vairs tik viegli 

neuzrunās ārējas vai nenozīmīgas izrādes. Dvēsele visā meklēs jēgu, patiesību, dzīvību, principu. 

19 Vai kāds no šiem mācekļiem varētu nest saviem līdzcilvēkiem vēsti, kurā šķīstais ir sajaukts ar 

nešķīsto, dievišķais - ar miesīgo un augstākais - ar parasto? Nē, cilvēki, ir tikai dabiski un pareizi, ka jūs 

domājat, ka šie labie mācekļi tikai izplata debesu vēsti, kas gan pēc satura, gan pēc formas ir dzīva 

gaismas un patiesības liecība. 

20 Kam Es uzticēšu pārveidot Manu Vārdu rakstos, lai tie kļūtu par vēl vienu jūsu liecības 

izplatīšanas līdzekli? Tikai es zinu. Bet patiesi, Es jums saku, Es viņus daudz pārbaudīšu, un viņi tiks 

izraudzīti no tiem, kas izjūt vislielāko mīlestību, jo Manas Mācības garīgums izplatās viņu brāļu un māsu 

vidū. 

21 Uzmundriniet sevi šajās mācībās, lai jūs būtu nelokāmi pēdējā mana mītiņa stundā un pēc tam 

dotos prom, lai iekļautos to kareivju skaitā, kuri cīnās par šī darba būtību, garīgumu un vienkāršību. 

22 Kad šī mana sēkla būs sadīgusi to cilvēku sirdīs, kas veido cilvēci, cilvēku dzīvēs notiks absolūtas 

pārmaiņas. Cik liela būs atšķirība, ko viņi parādīs gan savā cilvēciskajā dzīvē, gan garīgajā Dieva 

pielūgsmē, ja salīdzināsim agrāko laiku cilvēku dzīvesveidu, ticību, pielūgsmi, "cīņu" un domāšanu ar to, 

kā viņi dzīvo garīgi. 

23 No tā fanātisma, elkdievības, materializācijas un absurdu ticības dogmu laikmeta nepaliks ne 

akmens uz akmens. Visas kļūdas, ko jūsu senči un jūs paši esat novēlējuši nākamajām paaudzēm, tiks 

novērstas. Viss, kam nav labā un patiesā būtības, neizdzīvos. Bet visu labo, ko esat mantojuši, viņi 

saglabās. 

24 Šai mācībai, kas tiek pasniegta garīgākā formā nekā iepriekšējos laikos, būs jācīnās starp 

cilvēkiem, tautām, baznīcām un sektām, lai tā tiktu pieņemta un nostiprinātos. Bet tiklīdz šis īsais 

apjukuma laiks beigsies, cilvēkos iestāsies miers, un viņi priecāsies, kad no mana vārda uztvers to nozīmi, 

kāda tam vienmēr ir bijusi. 

25 Idejas par Manu Dievišķību, par Garīgo Dzīvi un par jūsu eksistences mērķi tiks ievirzītas 

pareizajos kanālos, jo katrs cilvēks būs labs tulks visam, ko jums līdzībās un alegorijās ir stāstījis jūsu 

Skolotājs, Viņa vēstneši un pravieši. 

26 Šo izteiksmes veidu cilvēki saprata tikai daļēji. Tā bija pamācība, kas bija paredzēta viņiem 

atbilstoši viņu pieaugošajām garīgajām un intelektuālajām spējām. Bet, tā kā viņi gribēja uzzināt visu 

uzreiz, viņi nonāca aizvien lielākās pretrunās un kļūdainās idejās, jo tam, ko varēja interpretēt tikai garīgā 

veidā, viņi piešķīra materiālu interpretāciju. 

27 Tagad katrā dvēselē gaisma spīd no jauna, un tādēļ jūs spēsiet iedziļināties šo un šo atklāsmju 

būtībā. Taču neaizmirstiet, ka ─ ja jūs patiesi vēlaties izzināt Mana Vārda jēgu vai būtību, jums ir jāvelta 

sevi šo atklāsmju izpētei, garīgi izzinot to būtību. Tad tā kļūs vienkārša, tās nozīme kļūs acīmredzama, 

skaidra, vienkārša. Noslēpumi tiks likvidēti un līdz ar tiem arī nezināšana. Tad zeme pamazām sūtīs 

atpakaļ uz garīgo ieleju gaismas būtnes, nevis tumsas būtnes, kas ietērptas nezināšanas plīvurā. 

28 Kopš šī manifestācija sāka izpausties, jūsu prātus ir apgaismojusi mana mācība, lai gan ir 

parādījušies arī neticīgie ─ gan starp tiem, kas ir apmācījuši savus prātus, gan starp neizglītotajiem un 

nezinošajiem. 

29 Cik daudz argumentu, lai noliegtu šo atklāsmi! Cik daudz mēģinājumu iznīcināt šo Vārdu! Tomēr 

nekas nav apturējis Manas vēsts virzību, gluži otrādi - jo vairāk ir ticis izcīnīts šis Darbs, jo vairāk ir 

iedegusies cilvēku ticība, un jo vairāk laika ir pagājis, jo vairāk ir to, caur kuriem Es nododu Savu Vārdu. 
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30 Ko no tā var mācīties? To, ka cilvēciskā vara nekad nespēs atturēt dievišķo varu no tās padomu 

īstenošanas. 

31 Ja pašreizējais cilvēks ar visu savu zinātni nespēj pakļaut dabas elementus savai gribai, kā tad viņš 

varētu uzspiest savu varu garīgajiem spēkiem? 

32 Tāpat kā debesu ķermeņi kosmosā seko savai nemainīgajai kārtībai, un cilvēks ar savu gribu nevar 

likt tiem mainīt savu virzību vai likteni, tāpat arī garīgajā pasaulē pastāvošo kārtību neviens nevar mainīt. 

33 Es radīju dienu un nakti, tas ir, es esmu gaisma, un neviens cits, izņemot mani, nevar to aizturēt. 

Tas pats attiecas arī uz garīgo. 

34 Es esmu jūsu dvēseles gaisma, un tikai Es zinu, kad jums sūtīt dievišķās skaidrības dārgumus. 

35 Neviens nespēs mainīt dzīves plūdumu, neviens nespēs novērst gaismas virzību. Tādēļ jūs redzat, 

ka pēc tam, kad mana pasludināšana jums tik daudzus gadus ir bijusi zināma šādā formā, tā tuvojas 

noslēgumam, un nevienam no tik daudzajiem šīs mācības pretiniekiem nav izdevies novērst pat vienu 

dienu no manas pasludināšanas īstenošanas. 

36 Balss nesējs jutās spēcīgs, neuzvarams, neaizskarams, kad viņš saskārās ar manu gaismu, un tā tas 

bija patiesībā. 

37 Kad ļaudis satikās šajās pulcēšanās vietās, viņi vienmēr to darīja bez bailēm no pasaules, vienmēr 

pilnā paļāvībā uz Manu klātbūtni un aizsardzību, un Es viņiem pierādīju, ka viņu ticības pamatā ir 

patiesība. 

38 Ņemot vērā pierādījumus, ko Es esmu devis šai tautai par Savas Klātbūtnes patiesumu, pūļi ir 

pulcējušies arvien vairāk un vairāk, un vietu skaits, kur Es darīju zināmu Savu Vārdu, ir palielinājies. 

39 Man jums arī jāsaka, ka neticīgo, šaubītāju un noliedzēju skaits ir pieaudzis. Jo, kamēr vien 

cilvēcei nebūs patiesībai atbilstoša priekšstata par Mani, vienmēr būs tādi, kas Mani noliegs. Savas 

apjukuma dēļ viņi nespēj Mani saprast, nedz dzirdēt, nedz sajust, un tad viņiem nākas Mani noliegt un 

cīnīties pret to, kas viņiem nevar būt patiess, jo tas ir ārpus viņu sapratnes. 

40 Es viņiem piedodu, jo viņu nolūks nav man kaitēt, un viņi to arī nespētu. Viņi patiesi tic, ka šie 

ļaudis ir pavedināšanas vai maldināšanas upuri, un labprāt tos no tā pasargātu. 

41 Bet nāks arī citi noliedzēji, kas, dzirdot šīs mācības nozīmi, drebēs tās patiesības un taisnības 

priekšā, un, redzot savu varu un vārdu apdraudētu, viņi sāks karu un cīnīsies pret manu darbu ar 

necienīgiem ieročiem. Šajās sirdīs cīņa pret šo tautu nebūs ne nezināšana, ne godīga pārliecība, bet gan 

ļaunā griba, naids un bailes no tā, ka tā kļūs par gaismu cilvēcē. Bet neviens nespēs novērst to, lai tā 

nekļūtu par gaismu, kad dvēselei pienāks rītausmas stunda. 

42 Vai jūs zināt, kāda ir tās gaismas izcelsme, kas ir ietverta vārdos, kurus izrunā balss nesēju lūpas? 

Tās izcelsme ir labestībā, dievišķajā mīlestībā, universālajā gaismā, kas nāk no Dieva. Tas ir stars vai 

dzirksts no tās gaišās Visuma Būtnes, kas dod jums dzīvību; tā ir daļa no bezgalīgā spēka, kas visu kustina 

un kura ietekmē viss vibrē, kustas un nemitīgi veido savus apļus. To jūs saucat par dievišķo starojumu, tā 

ir Dievišķā Gara gaisma, kas apgaismo un atdzīvina dvēseles. 

43 Šis starojums iedarbojas gan uz dvēseli, gan uz ķermeni, gan uz pasaulēm, gan uz cilvēkiem, 

augiem un visām radības būtnēm. Tā ir garīga garam, materiāla matērijai, inteliģence prātam, mīlestība 

sirdij. Tā ir zināšanas, tā ir talants un pašapziņa, tā ir instinkts, tā ir intuīcija, un tā ir pār visu būtņu maņām 

atbilstoši to kārtībai, dabai, veidam un attīstības pakāpei. Taču tās izcelsme ir viena - Dievs, un tās būtība 

ir viena - mīlestība. Kas tad var būt neiespējams, ja Es apgaismoju šo radību prātus, lai sūtītu jums garīgās 

gaismas vēsti? 

44 Augi saņem dzīvības starojumu, ko tiem sūta mans gars, lai tie nes augļus. Zvaigznes saņem spēku, 

ko tām sūta mans Gars, lai varētu griezties savās orbītās. Zeme, kas ir pašreizējā dzīvā liecība, pieejama 

visām jūsu maņām, nemitīgi saņem dzīvības starojumu, kas no tās krūtīm rada tik daudzus brīnumus. 

Kāpēc tad cilvēkam, kura būtībā kā dārgakmens mirdz Gara klātbūtne, kurā ir viņa līdzība ar Mani, būtu 

neiespējami saņemt tieši no Mana Gara uz savu garu Dievišķo starojumu, kas ir garīgā sēkla, kura nesīs 

augļus viņā? 

45 Pazīstiet Mani, jūs visi, lai neviens Mani nenoliedz ─ pazīstiet Mani, lai jūsu priekšstats par Dievu 

būtu balstīts uz patiesību un jūs zinātu, ka tur, kur parādās labums, tur esmu Es. 

46 Labestība ar neko nesajaucas. Labestība ir patiesība, ir mīlestība, ir žēlsirdība, ir sapratne. 
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47 Labestība ir skaidri atpazīstama un nepārprotama. Atpazīstiet to, lai nekļūdītos. Katrs cilvēks var 

iet savu ceļu, bet, ja viņi visi satiekas vienā punktā, kas ir labais, tad galu galā viņi atpazīs un apvienosies. 

Taču ne tad, ja viņi spītīgi maldina paši sevi, piešķirot ļaunumam labā šķietamību un maskējot ļaunumu 

par labo, kā tas notiek ar šī laika cilvēkiem. 

48 Pārdomājiet šo mācību, neticīgie Manai parādībai un Manam Vārdam, un tikai tad sprieciet. Bet 

vispirms atcerieties, ka tad, kad Es biju starp cilvēkiem, Es jums teicu, ka Mana valstība nav no šīs 

pasaules, tādējādi liekot viņiem saprast, ka Mana mājvieta ir garīga. 

Kad es viņiem runāju par garīgo dzīvi, es to darīju līdzībās, jo viņi to nevarētu saprast, ja es viņiem 

aprakstītu Debesu valstību visā tās godībā un patiesībā. 

49 Cilvēki ir kļūdaini uztvēruši manas alegoriskās līdzības un mācības burtiski, jo savā iztēlē viņi 

visam dievišķajam ir piešķīruši zemes vai cilvēcisku formu. 

50 Tā kā cilvēciskais prāts manām atklāsmēm ir devis zemes interpretāciju, daudzi priekšstati par 

Garīgo dzīvi ir tālu no patiesības. 

51 Kā cilvēki varētu pareizi interpretēt to, ko es esmu nosaucis par "Debesu valstību"? Kā viņi varētu 

atzīt Manu taisnīgumu, kamēr viņi tic, ka pastāv tāda elle, kādu viņu iztēle ir radījusi, un kad viņi pieņems 

un sapratīs, ka reinkarnācijas likums nav tikai teorija vai dažu cilvēku maldīgs uzskats, bet mūžīga 

taisnīguma un mīlestības līdzsvara likums, ar kura palīdzību dvēsele attīra, pilnveido, veido un paaugstina 

sevi? 

52 Vēlreiz klausieties Mani, cilvēce: tagad ir trešā reize, kad Es esmu nolēmis jums teikt, ka neesmu 

nācis, lai izdzēstu kaut vienu no Vārdiem, kurus atklāju, būdams uz zemes, bet lai izdzēstu no jūsu sirdīm 

visus viltus skaidrojumus, ko jūs devuši Manām mācībām. 

53 Kad jūs atmetīsiet savu fanātismu, kas jūs apžilbina un neļauj jums atzīt patiesību, jūs pamazām 

sapratīsiet šo Doktrīnu un redzēsiet savā priekšā gaismas pilnu Manu atklāsmju saturu gan no šī laika, gan 

no pagātnes laikiem. Tad to, ko līdz šim saucāt par noslēpumu, jūs nosauksiet par perfektu taisnīgumu, un 

jūs zināsiet, kā piešķirt mūžīgu vērtību tam, kas ir nemainīgs, un pienācīgu nozīmi tam, kas ir cilvēcīgs un 

pārejošs. 

54 Tā jūs uzzināsiet, ka viena eksistence uz zemes ─ jo tā ir tik īsa salīdzinājumā ar garīgo dzīvi ─ 

nevar būt izšķiroša dvēseles mūžībai. Tas nozīmē, ka ar to nepietiks, lai kāds no jums tajā sasniegtu 

pilnību, kas jūs aizvedīs tieši uz augstākās garīguma sfēru, kuru jūs saucat par "Debesīm", un vienas 

dzīves kļūdas uz zemes nevarēs izlemt, ka dvēsele mūžībā iet bojā tumsā vai sāpēs. 

55 Tā ir taisnība, ka dvēselei piešķirtajai cilvēka dzīvei ir tik liela vērtība un tā ir dvēseles attīstībai tik 

labvēlīga iespēja, ka tās neizmantošana vai slikta izmantošana nozīmē to, ka Mans mūžīgi nepielūdzamais 

taisnīgums izpaužas ceļā tam, kurš noniecina tādas svētas dāvanas, kādas Es uzticu katrai dvēselei, sūtot to 

uz zemi. Bet tas, ka no tik īsas eksistences, kāda ir cilvēkam uz zemes, ir atkarīga visa viņa dvēseles 

mūžība, ir kļūda, vēl jo vairāk, ja ņem vērā, ka cilvēciskas kļūdas ir raksturīgas būtnēm, kurām trūkst 

attīstības, gaismas un pacēluma. 

56 Mana mācība, pilna gaismas un mīlestības, stiprina garu, lai tas varētu īstenot savu varu pār 

"miesu" un padarītu to tik jūtīgu, ka sirdsapziņas pamudinājumi kļūst tai arvien jūtamāki. 

57 Garīgums ir mērķis, uz kuru cilvēkam būtu jātiecas, jo tādējādi viņš spēs pilnībā vienoties ar savu 

sirdsapziņu un beidzot atšķirt labo no ļaunā. Jo cilvēka dvēseles pacēluma trūkuma dēļ šī dziļā un gudrā, 

nelokāmā un taisnīgā iekšējā balss nav varējusi tikt pietiekami sadzirdēta un interpretēta, un tādēļ cilvēks 

nav sasniedzis neierobežotas zināšanas, kas patiesi ļauj atšķirt labo no ļaunā. Bet ne tikai tas, bet arī atrast 

sevī nepieciešamo spēku sekot katram labam impulsam un paklausīt katrai gaismas piepildītai iedvesmai, 

un tajā pašā laikā noraidīt katru kārdinājumu, katru negodīgu vai sliktu domu vai emocionālu impulsu. 

58 Vislabākos ieročus, lai uzvarētu visus savus ienaidniekus, cilvēks atradīs savā dvēselē, un 

sirdsapziņa būs tā, kas viņam atklās, kā rīkoties, lai cīnītos un aizstāvētu sevi šajā cīņā, kurā viņam 

neizbēgami jācīnās pret ļaunumu ─ to spēku, pie kura cilvēks tik ļoti tiecas un kuru viņš iemieso garā, kam 

viņš ir devis tik daudz vārdu un piešķīris formu. 

59 Es jums saku, ka jums ir jācīnās ar ļaunumu, kārdinājumiem un tumsu, bet ne tajā būtnē, ko esat 

radījuši savā iztēlē, bet gan iekšēji, ar jums pašiem, kur ir jūsu vājības, sliktās tieksmes un tumsa. Jo 

cilvēki ir mīlējuši tumsu vairāk nekā gaismu. 
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Instrukcija 330 
Mans miers lai ir ar jums! 

1 Mīļotie mācekļi, vēlreiz atzīstiet Mani kā Skolotāju, kas meklē jūsu dvēseli, lai sniegtu tai jaunas 

pamācības. 

2 Mans Vārds kļūst par dziedinošu balzāmu jūsu vidū, un jūs nākat pēc šī balzama. Mana klātbūtne 

stiprina visu jūsu būtību un mierina jūsu dvēseli. Jo jūs dzīvojat rūgtuma un cīņas laikos, jo, kur vien 

sperat kāju, jūs jūtat ērkšķus, kas sāp. Bet, kad sāpes caurstrāvo visu jūsu būtību, jūs vēršat savas domas 

augšup, ilgojoties pēc Skolotāja, lai Viņš parādītu sapratni un padevību pārbaudījumu priekšā. 

3 Jau Otrajā Laikā Es jums apsolīju lielu mierinājumu, par kuru jūs nezinājāt, kad tas pienāks. Šis 

lielais mierinājums būtu nācis laikā, kad no šīs pasaules bija aizgājis miers, kad cilvēku sirdīs nebija 

mīlestības un žēlsirdības; un redzi, šeit ir apsolītais mierinājums pie tevis! Te jūs apņem Mana Dievišķā 

Gara siltums ─ ne tikai tiem, kas Mani dzird ar cilvēka intelektu, bet arī Manām radībām visā pasaulē! 

Es ļauju jums sajust Manu siltumu, Manu mierinājumu un Manu spēku šajā laikā ─ jums, kas veidojat 

Manu apustuļu draudzi un esat bijuši kopā ar Mani Trešajā Laikā, un esat Mani dzirdējuši caur šīm 

izpausmēm. 

4 Esiet svētīti par jūsu drosmi, par jūsu padevību un garīgo pacēlumu, saskaroties ar 

pārbaudījumiem, kurus Es jums esmu sūtījis, jo sāpes jūs ir šķīstījušas. Bet ne tikai sāpēm ir jāved jūs pie 

Manas taisnības, ne tikai ciešanām ir jādod pilnība jūsu dvēselei. Tā ir taisnība, ka sāpes nomazgā garīgos 

un jutekliskos traipus, dažkārt ir šķērslis, ir ierobežojums, ir iespēja pašrefleksijai, nožēlai, citu ciešanu 

izpratnei. Bet dvēseles augšupejošā attīstība, dvēseles pilnība tiek sasniegta, īstenojot mīlestību un 

žēlsirdību. 

Ļaujiet sāpēm jūs attīrīt, kad tās atnāk, nekad tās nesauciet, ļaujiet tām nākt, kad tām jānāk pie jums. 

Nemeklējiet sāpes, meklējiet mieru, meklējiet labklājību un prieku, meklējiet tos sev un citiem, vēlieties 

tos visiem. Jo es esmu miera, prieka un gaismas Dievs. 

5 Es esmu cerību Dievs un visu cerību, kas ir dotas maniem bērniem, īstenotājs. Ja jūs pārņem sāpes, 

ļaujiet tām pildīt savu uzdevumu, bet atcerieties, ka, lai kāptu pa kāpnēm uz pilnību, uz garīgo attīstību, 

jums nevajadzētu apmierināties ar to, ka esat stipri un uzticīgi pārbaudījumos, sāpēs. Jums vajadzētu 

domāt arī par sava tuvākā ciešanām, līdzjūtīgi izturēties pret citiem un mīlēt savus līdzcilvēkus. Tad jūsu 

dvēsele būs ieguvusi nopelnus, tā būs pārvarējusi cilvēcisko egoismu, tā būs uzvarējusi miesas apvalka 

pašmīlestību un būs attīstījusies augšup kā labs Dievišķā Skolotāja māceklis. 

6 Kurš no jums nevēlas patiesu mieru šajā pasaulē? Kurš no jums netiecas pēc mīlestības, tikumības, 

prieka valstības visu cilvēku sirdīs? Bet es redzu, ka jūsu sirds ir nonākusi pie patiesas nodošanās sāpēm, 

pie lielas pieņemšanas pārbaudījumu vidū, un par to es jūs svētīju. 

Bet papildus tam es iedrošinu jūs cerībai uz pārmaiņām jūsu dzīvēs: Neesiet izmisumā, nedomājiet, ka 

jūs savās sirdīs vai savu mīļoto sirdīs nepiedzīvosiet mieru, kas pagātnē piepildīja visu sirdis un ceļus. 

Apgaismoti cilvēki. Tāpēc Es jūs tagad pamācu un sagatavoju, lai attīrītu un sagatavotu laukus un ceļus ar 

jūsu taisnīgu darbību, ar jūsu lūgšanām, ar jūsu gudrajiem padomiem, ko esat no Manis mācījušies, ar jūsu 

garīgajiem darbiem ─ mīlestības darbiem ─. Tā jūs sagatavojat šo pasauli un padarāt to cienīgu, lai Tēva 

valstība atkal varētu ienākt Viņa bērnu sirdīs. 

7 Nesamierinieties ar to, ka šī pasaule mūžīgi būs asaru ieleja. Es gribu, lai jūsu misijas piepildījums 

un atjaunošanās atjaunotu tautas, rases un cilvēkus, un caur šo atjaunošanos asaru ieleja kļūtu par 

mīlestības un miera ieleju. Vai es agrāk neesmu piedāvājis cilvēcei Debesu valstību? Vai Es to neesmu 

paudis Savos vārdos un izpausmēs? 

8 Tādēļ, mācekļi, sagatavojieties, lai jūsu Gara spēks darītu spraugas, atvērtu ceļus, sagatavotu ceļus 

un jūs būtu kā manas nākšanas priekšgājēji cilvēku ceļā. Es padarīšu visus jūsu darbus jaunus! 

Es esmu piešķīris cilvēkam gribas brīvību un uzticējis viņam planētu Zemi. Es esmu devis viņam varu 

un varu valdīt pār visām dabas valstībām, vielām un būtnēm, lai viņš varētu radīt savas mājas. 

Jau no cilvēka pirmsākumiem, no garīgās dvēseles pirmsākumiem, Es esmu parādījis Sevi kā 

mīlestības un taisnīguma likumu, Es esmu izpaudis Sevi daudzos veidos baušļos, dzīves noteikumos, 

līdzībās. Es no dzīves, no dabas esmu izveidojis patiesu un perfektu mācību grāmatu, lai cilvēka dvēsele 
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nenokļūtu pa līkumainiem ceļiem, lai cilvēks vienmēr atrastu ceļu un mācītos no Dieva uzrakstītās un 

radītās lielās dzīves grāmatas. 

Bet tagad ir pienācis laiks, kad Man ir jāpievērš visu cilvēku uzmanība Sev, un Es esmu sācis ar jums, 

"pēdējiem", nabagajiem un pazemīgajiem, lai jūs padarītu par šīs patiesības apustuļiem, praviešiem par 

notikumiem, kas notiks, par Manas Trešās Atnākšanas lieciniekiem. 

9 Mana mācība ir domāta visiem, un šajā atdzimšanas aicinājumā cilvēcei Es iedibināšu taisnīgumu 

un atgādināšu visiem Saviem bērniem par viņu uzdevumu. Caur viņiem Es visu, kas ir iznīcināts, darīšu 

jaunu, visu, kas ir degradēts, padarīšu cienīgu un liksim pamatus jaunai dzīvei šajā pasaulē. Es likvidēšu 

visu nevajadzīgo un lieko, Es iznīcināšu visu, kas cilvēku dzīvē ir kaitīgs, Es apkarošu katru krāpšanu un 

netikumu, augstprātību, egoismu, liekulību un vēlreiz parādīšu cilvēcei nemainīgo likumu, visu laiku 

likumu, mūžīgo likumu, par kuru Es jums vēlreiz atgādinu. Tad jūs patiesi sajutīsiet manas Valstības 

tuvumu, Visuma Tēva klātbūtni. 

10 Jūsu iekšienē un ārpusē mana klātbūtne tiks sajusta un atzīta ar dziļu cieņu, ar dvēseles pacēlumu, 

ar patiesu mīlestību un godbijību. Atgriezīsies patriarhu laimīgās dienas. Atgriezīsies tie laiki, kad ģimenes 

daudzus gadus dzīvoja kopā mīlestībā un tikai nāve tās šķīra. Tāpat atgriezīsies arī tie laiki, kad zemes 

tautām valdīja augstsirdīgi un taisnīgi pilnvarotie. To visu Es turu gatavībā, un šie laiki nesīs cilvēkam 

gaismu un lielu progresu, jo Es viņam atstāju pieredzi, gaismu, pacēlumu un visu, ko cilvēce ir guvusi 

savās lielajās cīņās, kritienos, kļūdās un panākumos dzīves ceļā, kā pamatu, kā pieredzi, kā patiesas 

zināšanas par to, kas ir labs un kas ir ļauns, kas ir gaisma un kas ir tumsa. Un tad, kad lauki būs sagatavoti, 

nāks lielie sējēji, lielie vadoņi, lielie patriarhi, labie valdības pilnvarnieki un taisnīgie tiesneši. 

11 Kad šīs dvēseles būs parādījušās starp cilvēkiem ar lielu gaismu, cilvēce, pārsteigta par viņu spēku, 

labestību un enerģiju, jautās sev: "Kas tie ir? Vai Dāvids ir atgriezies uz zemes? Varbūt tas ir Salamans? 

Vai tas ir Elija? Vai agrīno laiku pravieši ir atgriezušies? Vai viņi ir otrās ēras Skolotāja apustuļi?" Tāpēc 

cilvēki sev jautās. Bet es to paturēšu noslēpumā, līdz jūs visi būsiet atgriezušies aizsaulē. Tad jūs droši 

uzzināsiet, kas bija tie, kuri nāca pie jums trešajā laikmetā. 

12 Jūs, kas esat klāt šajā brīdī un dzirdat manu vārdu, savā sirdī sakiet: "Mēs nedzīvosim, lai 

piedzīvotu šos laikus, mēs nedzīvosim, lai piedzīvotu šos laimīgos laikus." Bet Skolotājs jums paziņo: Es 

pieļauju, ka ─ lai gan tie notikumi, kurus Es jums pareģoju, ir tāli, ārpus jūsu pašreizējās eksistences laika 

─ laime, miers un labklājība ienāks jūsu sirdī, jūsu pašreizējā eksistencē, un tas būs kā priekšnojauta par to 

svētlaimi, ko šī cilvēce baudīs laikā, kad Spirituālisms pilnībā attīstīsies cilvēku vidū. 

Bet kurš vai kas no jums var zināt, vai Es tos nesūtīšu tajā laikā apdzīvot šo pasauli, lai gūtu augļus no 

jūsu pacietības, jūsu nelokāmības un jūsu padevības sāpēm? Tas notiks tad, kad jūs iemācīsieties izrādīt 

mīlestību un žēlsirdību savas labklājības vidū ─ kad jūs iemācīsieties slavēt Tēvu savos vislielākās laimes 

brīžos. 

Bet tad, kad jūs apņem šī svētlaimes un miera atmosfēra, jums vajadzētu vērsties pie trūkumcietējiem. 

Tad jums vajadzētu atcerēties to, kurš cieš. Šādā veidā Es jums parādīšu, ka jūs varat sekot Manai mācībai 

pat dziļā mierā, labklājībā un ka ─ kad sāpes nomazgā, ─ mīlestība svētī. 

13 Tam Es jūs tagad gatavoju, mācekļi, tiem jaunajiem laikiem, kas nāks. Lai Debesu Valstība 

ienāktu manu bērnu sirdīs, cilvēkam vispirms ir jāpiedzīvo mana taisnība, viņam vispirms ir jāattīra sevi 

līdz pēdējam šīs pasaules stūrītim, un tad, kad viss būs sagatavots, mana Valstība pilnībā būs jūsu vidū. 

Mana Valstība ir sākusi tuvoties līdz ar Mana Universālā staru atnākšanu, kas šajā Trešajā Laikā ir kļuvis 

par vārdu un dzīvi jūsu vidū, par cilvēka balsi. 

14 Elija kā Svētā Gara pirmtēls visos laikos bruģēja ceļu un modināja cilvēkus. Viņš nāca, lai ar savu 

zvanu aicinātu izkliedētās avis, lai tās visas apvienotos un sadzirdētu sava Kunga balsi. Tā ir bijusi 

sagatavošanās Tēva Valstībai, Debesu Valstībai, kas šajā laikā arvien vairāk tuvojas jums. 

15 Kurš, dzirdēdams Tā Kunga balsi šajā laikā, nav sajutis vismaz nelielu mieru savā sirdī? Kurš nav 

saņēmis pilienu balzama vai nelielu mierinājumu savām ciešanām? Kurš no tiem, kas apmaldījušies 

tumsas ceļos, nav ieraudzījuši gaismas staru, kas atspīd manā Vārdā? Kurš, kas, noguris no dzīves un 

ticēdams, ka viņam nav tiesību pastāvēt, manā darbā nav atradis patieso savas eksistences attaisnojumu? 

16 Tā ir Tēva valstība, kas ir tuvojusies jums. Bet šī valstība nesastāv tikai no paša karaļa, jo karalis 

bez padotajiem nevar būt karalis, un tā Viņš ir ar visiem saviem padotajiem. 
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Valstība nāk, lai darītu sevi zināmu: Viņš kā Tēvs, un Viņa padotie kā Tēva īsti bērni un kā jūsu īsti brāļi 

un māsas. Tā ir Valstība, ko Es jums apsolīju, - tas ir mierinājums, ko Es jums esmu sagatavojis šajos 

laikos, un, jums gatavojoties un laikam ejot, Mans Vārds piepildīsies un Mana Valstība arvien vairāk 

tuvosies jums. 

17 Elija garīgi šķērso visu visumu kā ugunīgā ratā, atstājot mīlestības pēdas ─ mīlestību, kas ir Dieva 

Gara uguns, gaisma, kas apgaismo un apgaismo, kas apskauj un sasilda tos, kuri ir auksti dvēselē un sirdī. 

Bet, ja Elija būtu apceļojis visu visumu, vai viņš būtu izlaidis arī šīs pasaules tautas? Nē, lai gan. Viņa 

gaisma ir bijusi ar visiem, tāpat kā Viņa sagatavošana. Viņš ir Ceļu meklētājs, tāpēc, ejot cauri, viņš 

pamodina dvēseles. Ja daži vēl nav pamodināti, tad tas ir tāpēc, ka viņi joprojām gaida jauno Elijas kā 

Gana aicinājumu. Viņš, kurš ir nenogurstošs, kratīs tos, kas ir aizmiguši, tos, kas ir iegrimuši dziļā miegā, 

līdz Viņš tos pamodinās. Bet tie, kas mostas, atver acis un intuitīvi uztver laiku, kurā viņi dzīvo. Viņi jūt 

Tēva klātbūtni, laika nozīmi, un viņu dvēsele aiziet no pasaules, lai savienotos ar savu Kungu, lai 

piesauktu Viņu savā vientulībā, lai piesauktu Viņu, lai ievilinātu Viņu savā sirdī. 

Vieni Viņu piesauc kā Tēvu, citi kā Skolotāju, bet pārējie Viņu meklē kā Tiesnesi. Bet patiesi, es jums 

saku, visi pamodīsies, kā arī tie, kas jau to ir izdarījuši. Neviens netiks neuzklausīts savās lūgšanās, savos 

pacelšanās un lūgšanā. Es runāju ar viņiem, Es runāju ar Sevi un sagatavoju viņus. Bet, tā kā viņi vēl nav 

pilnveidojušies un nav pārliecināti par dialogu no gara uz garu, viņi šaubās par šo patiesību. 

18 Kas ir tie, kas novērš nedrošību tiem, kuri sāk garīgi komunicēt ar manu Dievišķo Garu? Jūs, kas 

būsiet pionieri, apustuļi un pravieši. Jūs ieradīsieties ar drošu Vārdu, ar precīziem, skaidriem 

norādījumiem un neslēptu liecību, ka Es esmu bijis cilvēces vidū un ka Es turpinu būt klātesošs un mūžīgs 

visu Manu bērnu dvēselēs, un jūs arī pateiksiet viņiem perfektu veidu, kā pie Manis tuvoties. Jūs 

iemācīsiet viņiem patiesu garīgo pielūgsmi ─ kā darīt taisnību garīgajai dzīvei un zemes dzīvei, kā arī 

liksiet viņu priekšā mīlestību, taisnīgumu un tikumību. 

19 Ja cilvēki tevī atklāj lielas dāvanas un tāpēc jūtas mazvērtīgāki, ļauj viņiem zināt, ka augstāku 

cilvēku nav. Iespējams, ir attīstītākas dvēseles, bet augstāku dvēseļu nav. Patiesi Es jums saku: tur, taisno 

mājās, ļoti tuvu Man, ir lielas dvēseles. Tas ir mērķis, ko es katram no jums rādu. 

Es gribu, lai laiku beigās, kad tie izzudīs, kad jūsu kājām beigsies ceļi un jūs sasniegsiet šīs debesu 

miera oāzes mērķi, jūs visi būtu vienlīdzīgi pie mana galda ─ vienlīdzīgi bezgalīgajā un pilnīgajā mierā 

manās mājās, manā valstībā. Tāpēc, kad vīrieši jūs apbrīno, glaimo jums, apskauž jūs, liksiet viņiem 

saprast, ka visi ir vienlīdz apveltīti ar vienādām dotībām. 

Es jums šodien atklāju, ka ikviens vīrietis vai sieviete, kam ir griba, var būt dāvanas nesējs, lai 

dziedinātu un nodotu gaismu. Es jums šodien paziņoju, ka jebkurš vīrietis vai sieviete, pateicoties redzes 

spēkam jeb garīgajai vīzijai, var redzēt aizsauli un nākotni. 

20 Patiesi es jums saku: ikviens vīrietis vai sieviete, neatkarīgi no vecuma, spēs dziedināt un darīt 

brīnumus, ja viņiem būs mīlestība un laba griba. Ja Es esmu iezīmējis starp jums tos, kam būs 

pravietošanas, dziedināšanas, spējas nodot Aizsaules balsis, padomdošanas un ļaužu vadīšanas dāvana, tad 

tas ir tāpēc, ka Es gribēju uzticēt katram no jums mazu daļu Savā Darbā. Bet jūsu dvēseles un cilvēku 

ķermeņus Mana mīlestība ir radījusi tādā veidā, kas visiem ir vienāds. Jūs radāties no viena gara un arī no 

vienas "miesas". 

Bet jums arī jāpanāk, lai cilvēki saprastu, ka viņiem ir jāuzņemas tikai daļa no Tā Kunga darba, bet šī 

daļa nav jānosaka jums. Jums tikai jāsagatavo viņus ar šīm mācībām, lai viņi caur savu sirdsapziņu un 

manu žēlastību atklātu dāvanu un uzdevumu, ko viņiem uzticējis Tēvs. 

21 Simts četrdesmit četri tūkstoši ir iezīmētie šajā Trešajā laikmetā. Tas ir dvēseļu leģions, tas ir ļaužu 

pulks, ko mana žēlastība ir iezīmējusi un vienmēr izraudzījusies no dvēseļu daudzuma, lai dotu viņiem 

īpašu misiju, atbildību citu priekšā un arī iespēju gandarīšanai, lai sagatavotu viņus kā vadītājus, apustuļus, 

kā piemērus. 

Pirmajā Ērā divpadsmit Jēkaba ciltis bija ļoti daudzskaitlīgas - vairāk nekā simts četrdesmit četri 

tūkstoši, un tomēr Mana griba bija izvēlēties tikai šo skaitu no tik daudzskaitlīgās tautas, lai izpildītu 

misiju šajā Trešajā Ērā. Viņiem Es esmu uzticējis misiju atmodināt cilvēci, vest to uz Svētā Gara ceļu ─ to 

bezgalīgo ceļu, kas jūs tuvina Tēvam, kas savieno cilvēka dvēseli ar augstākajām pasaulēm un zemākajām 

pasaulēm ─ kas tuvina visas dvēseles, padara tās vienotas un ar simbolisku "apzīmogošanas" aktu padara 

tās par patiesiem brāļiem un māsām un Dieva bērniem. 
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22 Daudzi ir iezīmēti, bet citi būs pārsteigti savos dzīves ceļos, un viņiem atklāsies ─ vai nu caur 

manu Dievišķo Garu, vai ar jūsu starpniecību ─ ka viņi pieder pie simts četrdesmit četru tūkstošu skaita. 

Zīme, kuru Es jums devu un kuras skaitlis ir piepildījies, izraisīs lielu satricinājumu uz jūsu planētas, 

un šis satricinājums, šis notikums pie jums nāks pavisam drīz. Kad tas notiks, un daudzi no jums atcerēsies 

šos vārdus, jūs garīgi nolieksieties Tēva priekšā un sacīsiet: "Kungs, Tu esi mūs apzīmogojis, un tagad mēs 

esam vienoti." 

23 "Bēdas, bēdas visai zemeslodei šajā brīdī," saka jums Tēvs patiesībā. Jo caur to es ļausim 

cilvēkiem saprast, ka notiek kaut kas pārdabisks, ka notiek kaut kas, kas ir ārpus dabas spēkiem, ārpus 

cilvēka gribas. Tad lielākā daļa cilvēces ar bailēm nāks pie lūgšanas un nožēlas. 

24 Dieva žēlastības dēļ un pravieša Jāņa pareģojumā ir rakstīts, ka Sestā zīmoga kulminācijas brīdī 

tiks apzīmogoti Tā Kunga izredzētie. Es esmu piepildījis to, kas pierakstīts un pravieša sacīts. Par visu, ko 

es jums saku, esiet pārliecināti. Kurš no jums nesaprot, ko es saku? Kurš ļauj, lai mācība, ko Es dodu 

saviem mācekļiem, paiet garām bez sajūtām? 

25 Es esmu ierobežojis Savu izpausmi, Es esmu to vienkāršojis, lai Mani saprastu visi Mani bērni. 

Nemeklējiet Manu majestātiskumu vai Manu godību ārējos darbos, nemeklējiet visu to ķermeņu sejā, caur 

kuriem Es parādīju Sevi. Ja viņi iegūst nelielu garīgu pārvērtību, nelielu formas maiņu, tad tas ir tāpēc, ka 

viņus ir pārņēmusi Mana žēlastība. Bet meklējiet Mani Manā Vārdā, un tur jūs Mani atradīsiet. 

26 Tā Es izpaužu Savu Universālo Staru jūsu vidū. Tā kļūst par balzāmu, mācībām, pravietojumiem 

un atspirdzinājumu jūsu dvēselei. Bet Mana stara gaisma nolaižas uz visām ticībām, uz visām garīgajām 

un reliģiskajām ceremonijām, ko cilvēce svin. Šajā brīdī Es esmu klātesošs visās sirdīs, Es savācu cilvēku 

asaras, Es sniedzu bāreņiem Savas mīlestības aizsardzību, Es ar maigumu glāstu bērnus, Es iedrošinu 

jauniešu sirdis, Es stiprinu novecojušos viņu nogurumā, Es pavadu vientuļos un pamestos, Es dziedinu 

slimos, Es uzklausu pat pēdējās žēlabas un skumjas gan no tiem, kas prot lūgt un lūgt, gan no tiem, kas to 

neprot. Ja arī es dzirdu aizvainojumu no tā, kurš zaimo savās sāpēs, es piedodu viņam viņa nezināšanu. 

Es esmu ar visiem. Es neatdalu Sevi no varenā, nedz arī pazemoju viņu. Es neatmetu ne bagātos, ne 

alkatīgos, ne arī novēršos no savtīgajiem. Gluži otrādi - Es tos uzskatu par bērniem, kas paņēmuši savu 

mantojumu un aizgājuši no Tēva. Savā bagātībā viņi ir aizmirsuši par Mani ─ viņi ir aizmirsuši, ka Man ir 

vairāk nekā viņiem un ka kādu dienu Es viņiem būšu vajadzīgs. 

27 Šodien viņi nesauc Manu Vārdu, viņi nemeklē Manu Garu, viņi nemīl Mani, bet Es esmu ar 

viņiem. Manas Valstības vārti vienmēr ir atvērti nožēlojošajiem, Mana Sirds vienmēr ir atvērta 

"nabagajiem". Jo garīgā ziņā jūs visi esat nabadzīgi ─ vieni materiālās bagātībās, citi bēdās, lai gan Es 

vienmēr dāvāju jums Savas dāvanas un Savus labumus, lai jūs kļūtu bagāti un iegūtu patiesās vērtības, 

patiesās mūžīgās mantas. Un, tā kā es esmu ar visiem, mana tauta, kāpēc gan jums nebūtu jābūt tāpat? 

Es gribu, lai jūsu dvēsele, kas pacelta līdz aizsaulē, arī uz visiem saviem brāļiem un māsām raudzītos 

vienādi, lai no tā līmeņa, ko jūsu dvēsele sasniedz lūgšanā un mīlestībā, jūs nešķirojat savus līdzcilvēkus 

pēc reliģiskajām kopienām, sektām, šķirām vai rasēm, lai jūs uz visiem raudzītos ar vienādu mīlestību, lai 

jūs uz viņiem raudzītos ar vienādu brālību un žēlsirdību, lai jūs neapsūdzētu citu kultus vai pielūgsmes 

formas, vēl mazāk izsmietu savu tuvinieku fanātismu vai elkdievību. Jo tad jūs nepraktizētu Manu mācību 

tā, kā Es jums to mācu. 

28 Es esmu piešķīris garīgo brīvību gara dvēselei jau no pirmajiem laikiem. No brīža, kad pirmās 

garīgās būtnes izšķīrās no Manas Sirds, Es tās ievirzīju garīgās brīvības ceļā, un arī cilvēkam no viņa 

pirmsākumiem Es piešķīru domu brīvību. Kas tad ir tie, kas kalk ķēdes dvēselēm? Kas ir tie, kas iesloga 

un iebiedē cilvēkus un dvēseles? Tie ir sliktie garīdznieki un cilvēces sliktie garīgie vadītāji, kas ļauj sevi 

pārņemt tumsai un tad ved cilvēka dvēseli pa nepareiziem ceļiem. 

Visos laikos Es esmu piedāvājis Savu mīlestības likumu, bet nekad neesmu to uzspiedis. Es nekad 

neesmu sodījis nevienu dvēseli par to, ka tā Mani nemīl vai nav paklausījusi Manam likumam. Es to tikai 

pārbaudu, atturēju, pamācīju, aizrādīju, aizskāru un sniedzu tai līdzekļus tās glābšanai. Bet es nekad viņu 

nesodīšu, un vēl jo mazāk es varētu atriebties par sevi. Mīlestības pilnajā Dieva garā atriebībai nav vietas. 

29 Tādēļ, mana tauta, neprasiet, lai visi cilvēki domātu un ticētu tāpat kā jūs. Jūs nekad nedrīkstat 

nosodīt cilvēkus, jūs nedrīkstat nosodīt vai sodīt to, kurš jūs neuzklausa, kurš nepieņem jūsu ieteikumus, 

jūsu mācības vai padomus. Uz visiem saviem līdzcilvēkiem jums jāraugās ar tādu pašu dziļu cieņu un  

patiesu garīgu tuvākā mīlestību. Tad jūs uzzināsiet, ka katrs savā reliģiskajā praksē, savā mācībā, savā ceļā 
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ir sasniedzis to vietu, uz kuru viņam ir devušas tiesības viņa garīgās spējas; un līdz tam, kur jūs redzat 

cilvēkus, viņus ir novedusi viņu pašu attīstība. 

30 Jums ir tikai jāpiedāvā spirituālisms, trešā Dieva vēsts cilvēkam. Jo pirmā vēsts nāca no Tēva 

Sinaja laikā, otrā - no Kristus, bet trešā - no Svētā Gara. Bet šajā trešajā vēstījumā ir apvienoti visi likumi, 

baušļi un testamenti, ko Dievs ir novēlēja saviem bērniem. 

31 Nesiet šo bagāto un skaisto vēstījumu visai cilvēcei un piedāvājiet to ar mīlestību. Ja jūs to darīsiet, 

jūs redzēsiet, kā jūsu sēkla dīgst sirdīs pazemībā, tādā klusumā, kādā dīgst zemes sēkla. Tāpat arī jūsu 

dvēsele uzziedēs un bezgala priecāsies, kad redzēs, ka Tēva sēkla nekad nenomirst, ja tā ir labi iesēta. 

32 Es jūs sagatavoju, lai drīz jūs būtu īstie sējēji un labie apustuļi, kas nesīs manas žēlastības sēklas 

saviem līdzcilvēkiem. Pašlaik Es jūs gatavoju laikam pēc Mana Vārda aiziešanas, lai tad jūsu vidū nebūtu 

haosa, lai nebūtu raudāšanas, lai jūsu dvēselē neienāktu neziņa un dezorientācija. 

33 Es jums jau teicu, ka ne visas kopienas ir sagatavotas, jo tās nezināja, kā pamosties šajos pēdējos 

brīžos. Bet visi tie, kas patiesi gatavojas, paliks aiz muguras kā atbildīgie, lai palīdzētu citām kopienām 

viņu pārbaudījumos, kas, kad vairs nedzirdēs manu Vārdu, izmisīs ─ kas savās sāpēs, kad vairs neredzēs 

Skolotāja Vārda vēstnešus pie galda, pie kura tik ilgi ēduši, izlies asaras un svārstīsies savā ticībā. 

34 Jūs patiešām būsiet padomdevēji, stipri kā balsti, lai Izraēla māju jumti nenokristu. Es gribu, lai jūs 

būtu kā balss, kas mierina, kā slavas dziesma, kā jūs bijāt tajās Pirmajās dienās, kad šķērsojāt tuksnesi, 

tiecoties pēc Apsolītās zemes, kad sievietes spēlēja savas liras, lai iedrošinātu un mierinātu vīriešus un 

priecētu bērnu sirdis grūtajā ceļā ─ kad karavīri jutās noguruši no kaujas, kad viņu kāju zoles bija kļuvušas 

rūdītas no grūtā ceļa. Tad istabā atskanēja Israēla sieviešu slavas dziesma, kas atsvaidzināja vīriešu sirdis 

un atviegloja viņu ceļojumu. 

35 Tā arī šajos klusuma, nodošanās un meditācijas brīžos, kad tos pārtrauc raudāšana, izmisums, ilgas 

pēc Tēva stara, lai vēl vienu reizi atgrieztos pie balss nesējiem, jūs ar saviem vārdiem kā slavas himnu, kā 

mierinājuma pilnu balsi sacīsiet: "Mēs neesam pamesti, Skolotājs ir mūsu vidū, Viņš ir palicis mūsu sirdīs 

mūžīgi." Un redzētāju balss jūs uzmundrinās. Tas būs praviešu laiks, kad viņu uzticīgās liecības skanēs 

cilvēku sirdīs kā vēstneši, kas patiesi pasludinās gaidāmos notikumus kā liecību, ka Tēvs un Viņa Valstība 

ir tuvāk, nekā tas ir bijis šajā Manas parādīšanās laikā. 

36 Īss jau ir laiks, kad Es uzturos jūsu vidū šādā veidā, un Es jau gatavoju jūs dažām žēlastības 

dāvanām, ko Es jums piešķiršu 1950. gada pēdējās dienās. 

37 Jūs, balss nesēji, nedomājiet pat tagad, ka tas no jums, kurš pēdējo reizi saņem manu staru un 

izrunā manu pēdējo vārdu, būs vislaimīgākais un visvairāk piepildīts ar manu žēlastību jūsu vidū ─ 

nedomājiet par to šādi. 

Es darīšu Sevi zināmu caur vienu no jums katrā no Savām pēdējām mācību uzrunām, Es nāksim uz 

katra no jums prātiem. Ar visu Savu žēlastību Es atstāju jūsu dvēselē un jūsu sirdī atmiņas par pēdējo reizi, 

kad caur katru no jums Es darīju Sevi zināmu. Tas būs kā skūpsts, kā sajūta, ko tava dvēsele nekad nespēs 

izdzēst. Jo jūs esat tie, kas Man kalpojat, instrumenti, caur kuriem Es esmu runājis uz pasauli šajā laikā, un 

Es jums dāvāšu Savu glāstu un svētību, Es jūs pavadīšu visā jūsu dzīves ceļā un gaidīšu jūs līdz tai dienai 

vai brīdim, kad jūs būsiet pie Manas labās rokas mūžīgi. 

38 Jums, dāvanu nesēji, kas esat bijuši atvērtas durvis manai garīgajai pasaulei, es arī gribu, lai mana 

un šo svētīto būtņu žēlastība paliktu iespiedusies jūsu sirdīs uz visiem laikiem. 

Arī Mana garīgā pasaule pēdējo reizi atklāsies caur saviem aizbildņiem un aizgādņiem, kā pēdējo 

vēstījumu atstājot mīlestības padomu, sirsnības un gaismas pilnu padomu, kā arī liecību un apstiprinājumu 

tam, ka katrs no šiem gariem aizbildņiem turpinās sekot līdzi saviem brāļiem un māsām uz zemes un ka ne 

Tēvs, ne garīgā pasaule neatvadīsies no šīs mīļotās tautas. 

39 Tiem, kam ir bijis Baznīcas vadītāju uzdevums, un visiem, kas ir dzirdējuši manu mācību un seko 

tai, mīlot un piedodot saviem līdzcilvēkiem, pār viņu dvēselēm un ķermeņiem būs Skolotāja žēlastība un 

iedrošinājums turpināt. Jo pēc manas aiziešanas viņu balss būs spēcīga, dzīvības pilna balss, satura un 

spēka pilns vārds. 

Visas viņu dāvanas tiks atdzīvinātas pēdējos "mirkļos". Katrs no viņiem kļūs par dvēseli, kas 

pārvērtīsies par gaismas lāpu, un visas šīs lāpas pavadīs cilvēkus, lai tie nenokļūtu maldos. Jo viņi turpinās 

būt cilvēku garīgie sargātāji iekšējās apceres laikā un pēc tam cīņas laikā, lai atbrīvotu tos no verdzības 

slazdiem, lamatām, vilinošām lamatām, meklējot visus šķēršļus, un lai turpinātu vest ticīgos uz pulcēšanās 
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vietām ─ uz svētīgo garīgās vienotības, ideālu un apņemšanos vienotības, vienotības paklausībā un Manis 

uzticēto uzdevumu izpildē, šķēršļiem. 

40 Redošajiem Es saku: jums būs vīzijas, pilnas godības, kādas jums nekad agrāk nav bijušas, - jūsu 

atklāsmju priekšvēstneši, kuras jūs atklāsiet un saņemsiet nākamajos laikos. Jo šie pravieši noteikti vēl nav 

sasnieguši paaugstinājumu, kas viņiem jāsasniedz, un viņu acis nav redzējušas visu, kas viņiem jāredz, un 

viņu lūpas nav runājušas visu, kas viņiem jārunā. Bet attīrīšanās, ko viņi sasniegs ─ vadoties pēc savas 

sirdsapziņas ─ būs tik efektīva, ka viņu dvēselēs un lūpās nekad nebūs ne melīguma, ne tumsas. Viņi 

vienmēr zinās, kā atšķirt patiesu iedvesmu no viltus un vilinošas iedvesmas. Viņi zinās, kā saņemt no Tēva 

žēlastības to, ko Viņš viņiem nodod kā vēsti cilvēcei. 

41 Manas "zelta spalvas", kuru rokas šajos laikos ir bijušas nenogurstošas, turpinās pierakstīt praviešu 

liecības, turpinās pierakstīt viņu pašu iedvesmu, kā arī iedvesmoto vārdu ─ to, kas parādīsies kā skolotāji 

cilvēku vidū. 

42 Es neaizmirsīšu arī savus "pīlārus" - tās sirdis, kas arī lika cilvēkiem iet pa iekšējās saprašanās, 

augsta cieņas un garīgās augšupejas ceļu. Viens un otrs ir bijuši kā kapteiņi ģenerāļa vadībā. Viņi bija kā 

Mozus vai Jozua tuksnesī, kurus atbalstīja Jūdas cilts ─ tā cilts, kurā Makabejieši bija lieliski armijas 

komandieri, neuzvarami karavīri, kas izlauza pilsētvidi, sagrāva mūrus un valdīja pār veselām tautām, jo 

viņiem aiz muguras bija Tā Kunga tauta, kurai vajadzēja saņemt apsolīto zemi kā mantojumu. Šādus 

salīdzinājumus Skolotājs vērš pret jums, "balsti"! 

43 Un cilvēki, kas sastāv no mācekļiem, pēdējos mirkļos arī piedzīvos lielu svētlaimi un saņems 

lieliskas mācības no Skolotāja. Viena no lielajām žēlastības dāvanām, ko Es jums uzticu, cilvēki, ir dāvāt 

jums iespēju 1950. gada beigās pēdējo reizi sazināties ar garīgo pasauli, ar eņģeļiem sargiem, 

padomdevējiem vai dziedinošām būtnēm, kā arī ar tām dvēselēm, kas bijušas jūsu vecāki, bērni, brāļi, 

māsas, draugi vai radinieki uz zemes. Es jums došu, lai jūs varētu dzirdēt tos pēdējo reizi materializētus, 

cilvēciskus, un šajā saziņā saņemt glāstu, garīgu apskāvienu, gaismas pilnu padomu, cerības balsi, kas 

jums saka: "Ejiet savu ceļu, līdz mēs visi būsim vienoti Kunga namā." 

44 Tāpēc jau tagad Es jūs gatavoju ar mīlestību, ar maigumu, Es attīstu jūsu gaumi, Es mīkstinu jūsu 

sirdis, lai šie brīži ar jums būtu iespēja satuvināties, samierināties, piedot savā starpā; lai nodevība, ļauni 

skatieni, abpusēji zobeni, kas atstājuši dziļas brūces jūsu sirdīs, tiktu ielikti makstīs un lai to visu izdzēstu 

patiesa mīlestība, piedošana brāļu un māsu starpā; lai tad, kad jūsu acis šajos brīžos līs asaras, jūsu asaras 

būtu no patiesas mīlestības un vairāk nāktu no jūsu dvēseles augsto jūtu avota nekā no jūsu acīm. Kad jūsu 

ķermeņa rokas savīsies vairāk nekā jūsu ķermeņa rokas, tās būs jūsu dvēseļu saites ─ mīlestības saites, ar 

kurām Es esmu savienojis visas zemeslodes dvēseles, un tajā brīdī jūs visi atzīsiet sevi Manā Likumā. Tad, 

kad Mans Vārds būs beidzies, kad Skolotāja balss skanēs tikai kā tāla atbalss plašumā, tad šī mīlestība, šis 

ciešais apskāviens būs jūsu siltums, būs mierinājums, būs biedrība, kas jūs uzturēs viens otru savos 

klejojumos, un caur šo mīlestību, caur šo žēlastību savā starpā jūs ieraudzīsiet Svētnīcu, par ko Es jūs 

lūdzu ─ tas templis, kurā Es gribu mājot un kurā jūs Mani redzat, dzirdat un jūtat ─ tas templis, kurā 

pasaule ieies pēc Manas gribas, lai tā varētu Mani sajust, redzēt, pielūgt un mīlēt mūžīgi caur 

spirituālismu, kas ir vēstījums, kuru Svētais Gars sūta pasaulei caur jūsu intelektu. 

45 Jums ar savu garīgo vēsti jādodas arī pie bērniem, jauniešiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem. 

Vairāk neredziet robežas un vairs nesakiet: "Mans Tēvs, izlej Sevi uz manu tautu!" Nesaki vairs: "Kungs, 

atbrīvo tautas!" Sakiet Man tagad: "Tēvs, svētī mūsu līdzcilvēkus, piedod mums visiem, kurus mēs 

aizskaram!" 

Neuzlūkojiet tautības, neminiet tās savās lūgšanās. Pacelieties augšup, un, kad jūs būsiet vienoti ar 

eņģeļiem ─ ar tiem, kas vienmēr aizlūdz un lūdz par visiem, tad izlieciet savas dvēseles mieru arī uz 

visiem saviem līdzcilvēkiem. Tad jūs redzēsiet, kā rases atkal sāks apvienoties vienā veselumā. Valodas, 

kas jūs ir šķīrušas, pakāpeniski kļūs zināmas tiem, kuri tās nezināja.  

Kastas un klani izzudīs, un to vietā nāks pazemība un sapratne. Tie, kas ir augsti, nolaidīsies ─ 

pārbaudījumu uzvarēti ─ pie tiem, kurus viņi uzskatīja par zemiem, un tie, kas bija zemāk, pacelsies, lai 

sasniegtu to, kas bija augstāk. Jo tas ir gandarīšanas laiks, un šajā gandarīšanā ir mans dievišķais 

taisnīgums, kas ir pilnīgs. Katrā tagadējā dvēselē būs mani svari, kas svērs jūsu 

darbi sver. Tāpēc es jums saku: Es esmu Tas, kas prot spriest un vadīt ar pilnību, un tikai Es vienīgais varu 

iedziļināties ikvienas dzīves, ikviena likteņa noslēpumā. 



U 330 

127 

46 Esiet nomodā un lūdzieties, lai mana Dievišķā Gara miers nolaistos pār visu pasauli. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 331 
1 Kas apšauba šo izpausmi caur cilvēka intelektu, tas rīkojas tā, it kā noliegtu savu pārākuma statusu 

pār citām radībām ─ it kā noliegtu savu garu un nevēlētos apzināties garīgo un intelektuālo līmeni, ko viņš 

ir sasniedzis bezgalīgos pārbaudījumos, ciešanās un cīņās. 

2 Noliegt, ka Es daru Sevi zināmu ar jūsu intelekta vai gara palīdzību, nozīmē noliegt sevi un 

nostāties zemāko radību vietā. 

3 Kurš nezina, ka cilvēks ir Dieva bērns? Kurš nezina, ka viņā ir dvēsele? Kāpēc tad neticēt, ka starp 

Tēvu un Viņa bērniem ir jābūt vienam vai vairākiem veidiem, kā sazināties savā starpā? 

4 Tā kā Es esmu intelekts, Es uzrunāju jūs ar jūsu intelekta starpniecību; tā kā Es esmu gars, Es 

uzrunāju jūsu garu. Bet kā šo patiesību sapratīs un pieņems tie, kas noliedz Manu izpausmi, ja viņi nekad 

nav gribējuši uzskatīt un atzīt Mani par garu? Viņu sirdīs ir izveidojušās daudzas kļūdainas idejas, 

piemēram, ka Es esmu dievišķa Būtne ar cilvēka veidolu, kas jānozīmē ar simboliem un tēliem, lai caur 

tiem varētu kontaktēties ar Mani. 

5 Gadsimtu gaitā cilvēki, kas Mani ir meklējuši šādā veidā, ir pieraduši pie savu tēlu un skulptūru 

klusuma, kuru priekšā viņi lūdzas un upurē rituālus, un viņu sirdīs galu galā ir izveidojies priekšstats, ka 

neviens nav cienīgs redzēt, dzirdēt vai sajust Dievu. Sakot, ka Es esmu bezgala pārāk augsts, lai tuvotos 

vīriešiem, viņi uzskata, ka viņi Man velta apbrīnas pilnu cieņu. Bet viņi maldās, jo tas, kurš apgalvo, ka Es 

esmu pārāk liels, lai nodarbotos ar tādām mazām būtnēm kā cilvēks, ir nezinātājs, kas noliedz 

visskaistāko, ko Mans Gars jums ir atklājis - pazemību. 

6 Ja jūs ticat Kristum, ja jūs apgalvojat, ka esat kristieši, tad jums nevajadzētu pieļaut tādas 

bezjēdzīgas domas, kā, piemēram, domāt, ka jūs neesat cienīgi tuvoties savam Kungam. Vai esat 

aizmirsuši, ka jūsu kristīgā ticība ir balstīta uz šo dievišķās mīlestības pierādījumu, kad Dieva "Vārds" 

kļuva par cilvēku? Kāda gan taustāmāka un cilvēciskāka pieeja varētu atbilst grēcīgo un miesīgo cilvēku 

ar aptumšotu dvēseli un vāju prātu izpratnei, kā tā, kurā Es ļauju viņiem dzirdēt Manu dievišķo balsi, 

pārvērstu cilvēciskā vārdā? 

7 Tas bija vislielākais mīlestības, pazemības un līdzcietības apliecinājums cilvēkiem, ko Es 

apzīmogoju ar asinīm, lai jūsu acu priekšā vienmēr paliktu tas, ka neviens nav Manis necienīgs, jo tieši to 

dēļ, kas bija visvairāk pazuduši dubļos, tumsā un netikumos, Es ļāvu Savam Vārdam kļūt par cilvēku un 

izliet Savu asiņu dzīvības asinis. 

8 Kāpēc tad tie, kas tam visam tic, tagad noliedz manu klātbūtni un izpausmi? Kāpēc viņi cenšas 

apgalvot, ka tas nav iespējams, jo Dievs ir bezgalīgs, bet cilvēks ir pārāk zems, pārāk nenozīmīgs un 

necienīgs? Patiesi Es jums saku: kas noliedz Manu parādīšanos šajā laikā, tas noliedz arī Manu klātbūtni 

pasaulē Otrajā laikā un noliedz arī Manu mīlestību un Manu pazemību. 

9 Jums, grēciniekiem, ir tikai dabiski, ka jūs jūtaties attālināti no Manis savos grēkos. No otras 

puses, es jūtu, ka, jo vairāk pārkāpumu jūs izdarāt un jo vairāk aptraipāt savu dvēseli, jo nepieciešamāk 

man ir vērsties pie jums, lai dotu jums gaismu, lai aizsniegtos pie jums, lai jūs dziedinātu un glābtu. 

10 Es zināju, ka tad, kad Es atkal atklāsimies Saviem bērniem, daudzi Mani noliegs, un tādēļ Es jau 

tad pasludināju Savu atgriešanos, bet tajā pašā laikā Es skaidri norādīju, ka Mana klātbūtne tad būs garīga. 

Bet, ja jūs par to šaubāties, pārbaudiet to ar to četru mācekļu liecībām, kuri pierakstīja Manus vārdus 

evaņģēlijos. 

11 Kāpēc Man būtu jāatgriežas pasaulē kā cilvēkam un atkal jāizlej Manas asinis? Tas būtu tā, it kā es 

uzskatītu, ka mans darbs un upurējošā nāve tajā laikā bija neauglīga, un tas būtu tā, it kā es uzskatītu, ka 

cilvēce no tā laika līdz šim laikam garīgi nav attīstījusies. 

12 Es zināju, ka, neraugoties uz jūsu tā laika materiālismu, man jūsu būtības kodolā jāatrod attīstīta 

dvēsele, un šī iemesla dēļ mana pasludināšana tagad ir garīga. 

13 Šeit Es esmu Garā, sūtot jums Savu Vārdu no gaišā "mākoņa" un cilvēciski pārveidojot to caur šīm 

mutēm ─ kā sagatavošanās pamācību tai izpausmei, kuru jūs visi sasniegsiet: gara dialogam ar garu. 

14 Es jums esmu atnesis šo vēsti, kas pārtulkota cilvēciskos vārdos no Manu balss nesēju lūpām, lai 

vēlāk, kad Mans Vārds būs beidzies un jūs būsiet veltījuši nepieciešamo laiku tā izpētei un izpratnei no 

pašiem pamatiem, jūs varētu doties tālāk kā Labās Vēsts vēstneši, lai dalītos ar saviem līdzcilvēkiem Manā 

atklāsmē. 
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15 Papildus šim vēstījumam es esmu tieši sūtījis cilvēkiem gaismu, kas ir sasniegusi viņu būtības 

kodolu un pakāpeniski izgaismojusi viņu sirdis un prātus. 

16 Kad mana vēsts caur jums sasniegs pasauli, jūs atklāsiet, ka lauki patiešām bija sagatavoti. 

17 Jā, mācekļi, tagad ir laiks, kad cilvēki, paši to neapzinoties, domā par savu garīgo nākotni, apjauš 

to, ko viņi uzskata par dievišķām atklāsmēm, un tieši apzinās, kāds ir viņu uzdevums. Šādā veidā, 

reflektējot savas sirds iekšējā klusumā, viņi nonāk pie daudzu patiesību izpratnes. 

18 Tādējādi daudzu cilvēku prātos ir iezibsnījusi gaisma, viņi arvien vairāk un vairāk noraida 

reliģisko fanātismu, un elkdievība arvien vairāk zaudē varu viņu sirdīs. 

19 Paši to neapzinoties, viņi arvien vairāk attīra ceļu uz garīgumu. Nezināma drosme, ticība un 

augstāks spēks ir palīdzējuši viņiem pārvarēt bailes un aizspriedumus, un, ciktāl viņu griba ir kļuvusi 

stiprāka, viņu pārdomas ir kļuvušas noteiktākas, skaidrākas un precīzākas. 

20 Redziet, kā patiesības gaisma, kas tiek nodota no dvēseles dvēselei, sasniedz cilvēkus. Kurš varētu 

aizkavēt šīs gaismas, ko nevar redzēt ar zemes acīm, izplatīšanos? 

21 Būtība un patiesība, ko Es jums atklāju Savās atklāsmēs iepriekšējos laikos, nevarēja pazust 

aizmirstajās grāmatās, kurās bija ierakstīts Mans Vārds, un tās nozīme nevarēja pazust, jo tā cieta no 

cilvēku pārmaiņām. Patiesība ir augstāka par visu cilvēku nabadzību, un tā atklājas ik mirkli. Taču tās 

gaisma ir redzama daudz skaidrāk, kad cilvēks ir sasniedzis brīdi, kad spēris jaunu, izšķirošu un izšķirošu 

soli savā attīstības ceļā. 

22 Simboli, līdzības un alegorijas, ar kuru palīdzību garīgās dzīves noslēpumi tika atklāti agrākajos 

laikmetos, tiks izprasti šajā laikmetā, kad garīgās pieredzes gaisma palīdzēs jums visiem pareizi interpretēt 

Likumu, Doktrīnu, Pravietojumu, Atklāsmi un Apsolījumus. 

23 Mans vēstījums kā auglīgs lietus krīt uz jūsu dvēseli, kurā Es esmu ielicis dievišķo mīlestības 

sēklu. Šodien ir diena, ko jūs veltāt atpūtai no saviem zemes darbiem un dāvājat savai dvēselei iespēju 

mierīgi lūgties un meditēt, tādējādi sagatavojot sevi uzklausīt Manu Vārdu, kas ir mūžīgās dzīvības maize 

jūsu dvēselei. 

24 Mana darba mērķis, mīļie cilvēki, ir padarīt jūsu dvēseli gaismas piepildītu, mācot tai dzīvot 

augstākās pasaulēs. 

25 Es vēlos jūs darīt par Saviem mācekļiem, lai jūs iemācītos Mani sajust kā bērni, kas ir no Mana 

Gara. Kāpēc gan jums nevajadzētu sajust Manu Klātbūtni sevī, jo jūs esat radīti no Manas būtības, esat 

daļa no Manis? Jūs Mani nejūtat, jo jūs to neapzināties, jo jums trūkst garīguma un sagatavotības, un, lai 

cik daudz zīmju un sajūtu jūs saņemtu, jūs tās piedēvējat materiālajiem cēloņiem. Tāpēc Es jums saku, ka, 

lai gan Es esmu ar jums, jūs neuztverat Manu klātbūtni. 

26 Tagad es jums saku: Vai tas nav dabiski, ka jūs jūtat Mani savā būtībā, jo jūs esat daļa no Manis? 

Vai, ņemot to vērā, nav pareizi, ka tavam garam galu galā jāsaplūst ar Manu garu? Es atklāju jums patieso 

varenību, kurai vajadzētu būt katrā cilvēkā, jo jūs esat apmaldījušies un esat kļuvuši garīgi mazāki, 

vēloties būt vareni uz zemes! 

27 Materiālajām vērtībām jūs esat piešķīruši lielāku nozīmi, nekā tām piemīt, no otras puses, jūs 

nevēlaties neko zināt, un jūsu mīlestība pret pasauli ir kļuvusi tik liela, ka jūs pat cenšaties, cik vien 

iespējams, noliegt visu, kas attiecas uz garīgo, jo domājat, ka šīs zināšanas ir pretrunā ar jūsu progresu uz 

zemes. 

28 Es jums saku, ka zināšanas par garīgo netraucē cilvēku progresu ne attiecībā uz morāli, ne uz tās 

zinātni. Gluži otrādi, šī gaisma atklāj cilvēkiem bezgalīgas zināšanas, kas pašlaik nav zināmas viņa 

zinātnei. 

29 Kamēr cilvēks atsakās kāpt pa garīguma kāpnēm, tik ilgi viņš nespēs tuvoties patiesajai godībai, 

kas viņam šeit, Tēva klēpī, dāvās augstāko laimi būt Dieva bērnam ─ cienīgam Mana Gara bērnam, 

pateicoties viņa mīlestībai, pacēlumam un zināšanām. 

30 Vai jūs, tauta, vēlaties Mani sajust? Tad esiet paklausīgi un pazemīgi un vairs neprasiet, lai Es būtu 

ar jums. Esiet apmierināti, gaidot brīdi, kad Mana griba būs jums Mani darīt zināmu. 

31 Es jums ļauju sajust Manu Klātbūtni caur šo izpausmi ar cilvēka intelekta palīdzību. Tomēr Man 

jums jāsaka, ka jūs nesaņēmāt šo izpausmi savu nopelnu dēļ, bet tā bija Mana žēlsirdība, kas dzimusi no 

mīlestības, kura Man ir pret jums un kas lika Man pie jums tuvoties, lai padarītu Manu Klātbūtni jums 

jūtamu. 
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32 Es zināju, ka jums ļoti vajadzēs Manus vēstījumus, ka jūsu dvēselē jau bija ļoti liels izsalkums un 

slāpes pēc Manas gaismas, ka jūs bijāt gatavi steigties uz Manu aicinājumu. Jo ciešanas uz zemes jūs bija 

šķīstījušas, un jūs bijāt kļuvuši jūtīgi. Tādēļ Es ieliku Sevi pie jums šajā formā un liku jums saprast, ka šis 

vēstījums ir tikai sagatavošanās laikam, kad jums būs Mani jāmeklē no gara uz garu. Tad tā vairs nebūs 

Mana žēlastība, kas būs pamudināta jums Mani darīt zināmu, bet gan jūsu garīgais pacēlums. Tad jūs vairs 

nebūsiet parija, akli vai nejūtīgi pret garīgo, bet darīsiet visu iespējamo, pilnībā apzinoties un pilnīgi ticot 

tam, ko jums nozīmē dialogs no gara uz garu, lai pelnītu šo žēlastību. 

33 Tad jums jau būs nepieciešamā gaisma, lai mans Gars varētu izpausties caur jums un darīt manu 

klātbūtni jūtamu jūsu domās, jūsu vārdos un darbos. 

34 Šodien jūs esat kā svētceļnieki, kas ilgu laiku klīduši. Bet šajā laikā Mans skaļais zvans ir jūs 

aicinājis. Jūs daļēji esat steigā atnākuši pie žēlastības avota, un Es priecājos, ka saņemu Savus 

"strādniekus" un redzu, ka šī tauta soli pa solim garīgi progresē, parādot Man savu mīlestību pret tuvāko. 

Jūs bijāt kā cieta klints, bet Mana Vārda kalts apstrādāja jūsu sirdi, pārveidojot to par svētnīcu. 

35 No Dzīvības Grāmatas es jums dodu iepazīt vēl vienu lappusi, lai jums būtu vairāk gaismas un lai 

mans Vārds uzplauktu jūsu sirdīs. Es nesu garīgās žēlsirdības dārgumu tiem, kas uzskata sevi par 

trūkumcietējiem. 

36 Jūs esat pārvērtuši šo zemes paradīzi par asaru ieleju. Es jums to uzticēju kā Ēdenes dārzu, lai jūsu 

dvēsele kopā ar miesu varētu ieturēt visu, ko jūsu Tēvs ir sagatavojis cilvēka labklājībai, lai jūs varētu 

baudīt tā saldos augļus un tādējādi būt garīgā harmonijā ar Tēvu, ar savu sirdi, kas ir pilna prieka. 

37 Svētīgi tie, kas Jaunās Rītausmas priekšā ir atbrīvojušies no savām tumšajām ēnām un svētījuši 

Mani. Es jums esmu devis dzīvības un gaismas būtību Savā Vārdā un esmu jūs izvedis no tumsas, lai jūs 

varētu stingri stāvēt uz ceļa, ko Es jums esmu sagatavojis. 

38 Jūs esat Mani strādnieki, kuriem Es esmu uzticējis rūpes par sēklu, kurai vēlāk jāuzzied. Es tev 

esmu uzticējis varenu, lapotnes pilnu koku, lai ceļinieks varētu atpūsties tā ēnā. Bet vētras ir noplēsušas tās 

lapas, jo jūs esat pārsteigti kārdinājumos, kad guļat. Lapas, ko vētras noplēsa no šī koka, Mana žēlastība 

savāc, un Es no tām atkal veidoju tā zaru lapotni. 

39 Es jums esmu devis šī koka augļus, un jūs esat baudījuši manas dievišķās mīlestības bezgalīgo 

saldumu. Daži no Maniem darbiniekiem ir kļuvuši par meistariem un pametuši koku, ko Es viņiem biju 

uzticējis. Bet es turpināšu par to rūpēties, jo daudzi ļaudis nāks zem tās lapotnes, lai atpūstos un barotos ar 

tās augļiem. 

40 Svētīgi tie, kas visos laikos un visos pārbaudījumos palikuši stipri un vadījuši ļaužu pūļus pie 

Manis. Es viņus stiprinu, apgaismoju un sargāju ar savu garīgo apmetni no laika nežēlības. Es atņemu 

ciešanu kausu no viņu lūpām, lai mana tauta ik dienas varētu atsvaidzināties ar manu vārdu. 

41 Daudzi nāks garās vilcienu rindās, ilgojoties pēc mana Tēva dāsnuma un vēlēdamies no šī koka 

saņemt dzīvības augļus, kuru saldumu viņiem vajadzētu iepazīt. Tajās es gaidu savus izredzētos, slimos un 

trūkumcietējus. 

Elija tos nodos Man: Tās ir nomāktas sirdis un nomāktas dvēseles, kas visos laikos ir iztukšojušas ļoti 

rūgtu kausu, neatrodot mierinājumu. Bet ne laiki, ne vētras nespēs iznīcināt šo koku, tā lapās vienmēr būs 

sulas un augļi vairosies. 

42 Es esmu aizvācis no saviem kalpiem tumsu, pašapmānu, Es esmu sagatavojis viņu sirdis ar savu 

dievišķo mīlestību un esmu ielicis tajās sava Gara mieru. Es viņiem esmu parādījis savu likumu un savu 

darba baltumu, lai viņi varētu sargāt savu nevainojamību un šķīstību. 

43 Daudzi iecels sevi par tiesnešiem un noliegs Mana Darba integritāti un Mana Gara izpausmi caur 

cilvēka intelektu. Bet Es esmu Varenais, Ceļš un Gaisma, un vienmēr, kad vien ir bijusi Mana Griba, Es 

esmu izstiepis Savu Žēlsirdību kā spieķi, ar kuru cilvēce var sevi atbalstīt. 

44 Es esmu Tas, kas atdzīvina jūsu dvēseli un ķermeni, un, kad esat kopā ar Mani, sāpes no jums tiek 

noņemtas un jūs jūtat Manas mīlestības maigumu savas sirds dziļumos. Tas ir arī brīdis, kad sirdsapziņa 

aicina jūs atskaitīties un liek jums izjust kaunu par to, ka esat dzīvojuši grēkā un neesat uzticīgi pildījuši 

savu misiju. 

45 Es jums esmu atklājis ceļu uz garīgumu, lai jūs ik dienas atbrīvotos no materializēšanās, lai jūs 

būtu tie, kas kalpo Manai Dievišķībai, un būtu gatavi sasniegt gara dialogu ar garu. 
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46 Dažas bēdīgas sirdis man saka: "Tēvs, kad beigsies kari, kā to pasludināja Tavi pravieši?" Un Es 

jums atbildē saku, ka miera laiks ir norādīts ar Manu Dievišķo pirkstu. 

Kad jūs sevi garīgi pārveidosiet, jūs būsiet kā caurspīdīgs spogulis, un ikvienam, kas jūs ieraudzīs šādi 

sagatavotus, būs jājautā par jums, un jau no pirmajiem vārdiem, kas izskanēs no jūsu lūpām, viņi saņems 

mīlestību, kas nāk no jūsu sirds dziļumiem. Un tad jūs atzīs par maniem mācekļiem, un viņi klausīsies jūs, 

nenogurstot. Tas būs miera laika sākums. 

47 Sargājiet savu dvēseles tērpu, lai tas nekļūtu aptraipīts, lai tas vienmēr būtu balts, lai jūsu 

līdzcilvēki jūs cienītu un respektētu. Jūsu ķermenis ir ātri bojājošs, bet jūsu dvēsele pieder mūžībai. Tāpēc 

jums ir jāizmanto dāvanas, ko Es jums esmu uzticējis, lai jūs varētu dzīvot mūžīgajās mājās. 

48 Cik svētīga ir Mana izpausme jums, kad jūs Mani saprotat, kad jūsu sirds ir kā atvērta grāmata, 

kurā Mans Vārds ir ierakstīts, lai jūs to studētu un praktizētu, lai jūs varētu rādīt pazemības un lēnprātības 

piemēru. 

Paceliet un stipriniet to, kuru jūs atrodat ceļā nogurušu un izsīkušu, neliedziet viņam to, ko viņš lūdz, jo 

Es jums esmu uzticējis žēlastību. Svētīgs ir tas, kas dalās ar to, ko viņš nes savā ceļojuma saišķī, jo 

labums, ko viņš dara savam brālim, viņam tiks atmaksāts daudzkārtīgi. Jūsu dvēselei pieder garīga 

bagātība, kas ir neizsmeļama katru dienu. 

49 Esiet kā labs zemnieks, kas kopj sēklu laukā ─ sēklu, kas, pateicoties cilvēka pūlēm, uzplaukst un 

nes augļus. Tas, kurš ar ticību un cerību ņem rokās darba rīkus, uzar zemi, atbrīvo ražu no nezālēm un cer, 

ka lietus lijumi liks tai uzziedēt un nest bagātīgus augļus, lai pabarotu cilvēci. 

50 Es esmu atklājies jūsu vidū, pildot apsolījumu. Mana mīlestība noteica laiku, lai laiks līdz šai 

manifestācijai saīsinātos. Kamēr vieni tic, citi šaubās. Bet ko darīs Tēvs, ja Viņu neatpazīs tie, kas Viņu 

nav atzinuši? Sāpes atgriezīsies, lai attīrītu jūsu ļauno prātu, un rauši, kas savairojušies, atkal tiks 

iznīcināti. 

51 Saproti, Izraēl, ka tu esi atbildīgs par manu darbu. Izjūtiet to cilvēku sāpes, kuri cieš un raud 

verdzībā šajās tautās. Viņi cer, ka mana spēcīgā žēlastība var viņus atbrīvot un dot viņiem mieru. 

Nevainīgi bērni raud un ir neaizsargāti uz ceļiem, vecie tiek izsmieti un jaunavas savaldzinātas, un tā viens 

otram bez žēlastības un nožēlas atņem viņa eksistences pamatu. 

52 Izraēla, Es tevi esmu sagatavojis, lai tu celtu, dāvātu cilvēcei mieru un cerību, lai parādītu tai 

durvis uz pestīšanu. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 332 
Mans miers lai ir ar jums! 

1 Es satieku jūs, mīļie mācekļi, lūdzot ar savu dvēseli par šīs pasaules mieru. Tas ir tas, ko Es jums 

esmu mācījis ─ tas ir tas, ko Es jums esmu atklājis vēl vienu reizi: jūs esat miera vēstneši, šīs svētīgās 

dāvanas nesēji šajā laikā, kad tā ir aizgājusi no šīs planētas, jo cilvēka sirds to noraida un tajā ienāk tikai 

nedrošība, naids, elpu aizraujoša dzīve un nemiers. 

Tā kā jūs kā miera vēstneši fiziski nevarat doties uz visām zemes vietām, ceļiem un reģioniem, lai 

nestu šo dievišķo vēsti, Es esmu iemācījis jūsu dvēseli pacelt, nodot šo vēsti ar garīgās lūgšanas palīdzību, 

lai tā varētu aplaistīt visus jūsu līdzcilvēkus ar svētību, labdarību un svētību. 

2 Savā Mācībā Es jums esmu teicis, ka jums nav jālūdz Mani par noteiktām tautām, bet par visu 

pasauli, par visiem saviem līdzcilvēkiem, neņemot vērā rases, tautības vai sabiedrības šķiras, un jūsu 

pacilātā dvēsele, kas uz īsu brīdi atrodas Augstā Aizsaulē, no turienes redzēs tikai Tēva lielo universālo 

ģimeni, skatīsies uz visu ciešanām, postu, sāpēm, un par tiem jūs Mani lūgsiet. No turienes jūs varat 

ieraudzīt tās būtnes, kas ir augstākas par jums augstākajās garīgajās pasaulēs, un jūs lūgsiet tām palīdzību, 

tāpat kā Es esmu mācījis jums ar cieņu piesaukt garīgo pasauli, lai saņemtu no tās iedvesmu un 

aizsardzību. Šādā veidā, ak, mācekļi, jūs mīlēsiet ar visaptverošu mīlestību. 

3 Cilvēki saka, ka Otrajā Laikā Kristus mācīja mīlēt vienam otru bez rasu atšķirības. Bet šajā Trešajā 

laikā es jums saku: Es kā Kristus mācīju jums visaptverošu mīlestību Otrajā Laikā. Bet Man bija jāsāk 

mācīt jums mīlestību savā starpā kā cilvēciskām būtnēm, lai tad, kad pienāks laiks, jūs varētu mīlēt cits 

citu ar garīgu mīlestību - ne tikai bez rasu, bet arī bez pasauļu atšķirībām. 

Es gribu, lai jūsu dvēsele ietvertu visu šajā mīlestībā, ko Es jums tagad mācu ─ lai jūs, mīlēdami savu 

Tēvu, mīlētu visas radības ─ lai jūs mīlētu cits citu savā pasaulē ar tādu mīlestības atomu, ar kādu Tēvs mīl 

jūs ─ lai jūs mīlētu visu, ko Es esmu radījis, lai jūs nebūtu vienaldzīgi un neatmestu to, ko Es jums esmu 

novēlējušas un uzticējušas. 

4 Cilvēks ne vienmēr pareizi interpretē manu mācību. Es nekad neesmu jums mācījis neņemt vērā 

vai atturēties baudīt labos augļus, kurus apstiprina un atļauj mani likumi. Es esmu mācījis tikai to, ka jums 

nevajadzētu tiekties pēc nevajadzīgā, liekā, vēl jo mazāk mīlēt to, kas nav vajadzīgs, kas lieks; ka jums 

nevajadzētu izmantot to, kas ātri bojājas, to, kas nav atļauts, tāpat kā augļus, kas ir derīgi dvēselei un 

miesai. Bet visu, kas ir atļauts dvēselei vai sirdij un labi kalpo tai, Es jums esmu ieteicis, jo tas ir saskaņā 

ar Maniem likumiem. 

5 Es jums esmu devis vēl vienu norādījumu: Lai jūsu dvēsele zinātu, kā atbrīvoties no sava ķermeņa, 

kad ir pienācis tās atsaukšanas laiks ─ lai tad, kad jūsu dvēselei jāpārkāpj aizsaules slieksnis, tā zinātu, kā 

atteikties no savas piederības un saiknes ar zemi. Bet patiesi Es jums saku: Kad dvēsele ir atdalījusies no 

ķermeņa, tā nekļūst akla pret zemes labumiem. Gluži otrādi ─ saka jums Skolotājs, - tad Es ļauju jūsu 

dvēselei iegūt lielākas zināšanas, lai tā vēl vairāk apbrīnotu radības darbus, lai tā vēl vairāk iedziļinātos 

dzīves jēgā, lai tā sāktu aptvert visu ar saviem garīgajiem spārniem, lai tās skatiens pārsniegtu tos 

apvāršņus, kas bija kā robežas tās inteliģencei uz zemes. Tad tā sāk patiesi mīlēt Tēvu un dievišķo radību 

ar patiesu universālu mīlestību. Tad dvēselei pazūd ikviens cilvēka stāvoklis, klans vai sociālā šķira. Tad 

tā vairs nemīl tikai tos, kas tai piederēja kā zemes ģimenei, un sāk mīlēt visus savus tuvākos ar garīgu 

mīlestību. Tā ir mīlestība, ko Es jums vienmēr esmu mācījis. 

Ja tomēr starp jums ir mācekļi, kas Mani šajā laikā ir dzirdējuši maz un tādēļ baidās, ka nevarēs taisnīgi 

izturēties pret Manu darbu un to saprast, un tādēļ apskauž tos, kas Mani bieži dzirdējuši, kas šajā laikā 

bieži saņēmuši Manu Vārdu, tad Es viņiem patiesi saku: Nebīstieties! Tas, vai mācekļi Mani ir dzirdējuši 

bieži vai maz, neko nenozīmē. Jo var pietikt ar vienu apgaismības mirkli, lai jūsu dvēsele šajā mirklī 

pārvērstos un kļūtu par meistaru, neizsmeļamu mīlestības un iedvesmas avotu. 

6 Nesiet šo Manu Vārdu kā mierinājumu un paļaujieties uz to ─ jūs, kas esat Mani dzirdējuši maz! 

Patiesi es jums saku: Savā ceļā jūs sastapsiet tos, kas šajā Trešajā Laikā Mani nebūs dzirdējuši ne reizi, un 

jūs redzēsiet, ka viņu vidū parādīsies lielie spirituālisma apustuļi, lielie intuitīvie pravieši, lielie 

iedvesmotāji. Jūs redzēsiet, kā Svētā Gara dāvanas izpaužas cilvēces vidū un atklājas caur intuīciju. Jūs 

redzēsiet cilvēkus, kas sazinās no gara uz garu, un tad jūs teiksiet: "Cik mums paveicies, ka mēs esam 
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spējuši vismaz nedaudz sadzirdēt Skolotāju, jo šie līdzcilvēki nekad nav dzirdējuši Viņu ar cilvēciskās 

saprašanas spējām." 

7 Vai jūs neatceraties, ka Marks, lai gan viņš nebija viens no maniem divpadsmit izredzētajiem, bija 

liels manas mācības apustulis? Apustuļa bērns, kurš zināja, kā savā sirdī saglabāt Dievišķā Skolotāja 

mācību, lai to pārrakstītu uz papīra un atstātu cilvēcei kā Zelta grāmatu. Bērnībā viņš dzirdēja Mani savā 

zemes nevainībā, bet viņš ļāva Skolotāja rokai ierakstīt Dievišķo Vēstījumu savā sirdī. Vai jūs 

neatceraties, ka Pāvils, lai gan viņš ne reizi nebija dzirdējis Dievišķo Skolotāju, tomēr bija atgriezies. Lai 

gan viņš bija manu apustuļu vajātājs, viņš mani mīlēja un iekšēji pieauga, līdz kļuva par vienu no manas 

mācības lielākajiem kareivjiem. 

8 Tas pats notiks arī šajā Trešajā laikmetā. Tāpat es jums atstāju grāmatu, kas ārēji ir rakstīta ar 

materiāliem burtiem un iekšēji izgaismota ar Svētā Gara gaismu, lai jūs varētu dzert no šī avota ─ lai ar 

manu mācību jūs iegūtu spēku un garīgo gaismu lielajai cīņai, kas jūs gaida. Jo jums visiem būs vienāda 

sagatavotības pakāpe, spēks un garīgās zināšanas, lai pievērstos cilvēcei, kas ir kļuvusi auglīga caur 

sāpēm, caur gudrajiem pārbaudījumiem, kas ir katras radības ceļā. 

9 Es vēlos, lai tad, kad pienāks lielie pārbaudījumi, pārsteigti būtu nevis jūs, bet gan jūsu līdzcilvēki; 

lai neviens kronis vai karaļa mantija jūs nenobiedētu, lai neviens ešalons vai draudi jūs nenobiedētu, lai 

neviens apmelojums nepadarītu jūs gļēvu, lai neviens apvainojums neaizvainotu jūsu sirdi. Tad pasaule 

būs pārsteigta, kad Es caur jums varēšu atklāt Sevi gudrībā, pazemībā, taisnīgumā un mīlestībā. Bet es 

nevēlos atklāt šīs īpašības tikai caur Vārdu ─ Es vēlos būt klātesošs jūsu darbos. 

Atcerieties, ka pagātnē, kristietības pirmsākumos, vislabāk "runāja" Skolotāja asinis, Viņa mācekļu un 

apustuļu asinis, mocekļu asinis. Jo cilvēka sirds bija cieta, un, ja patiesība un vārds nebija apzīmogots ar 

asinīm, tam neticēja. 

Šodien ne Tēvs, ne pasaule neprasīs tavas asinis, ne arī tavu dzīvību, lai tu ar to apzīmogotu manu 

patiesību. Bet viņi lūgs pierādījumus, un jūs viņiem tos sniegsiet, un tie būs mīlestības, atklāsmes, 

garīguma pierādījumi, jo jūsu līdzcilvēki pēc tiem slāpst. Ja jūs piedāvāsiet kristāldzidru ūdeni, ja jūs 

piedāvāsiet dzīvības maizi, pasaule jums ticēs un caur jums ticēs Man. 

10 Es jums, mācekļi, esmu teicis, ka jums nāksies sastapties ar lielajām baznīcām un mazākām 

sektām, bet nebaidieties ne no vienas, ne no otras. Patiesība, ko Es jums esmu uzticējis, ir ticama, Vārds, 

ko Es jums esmu mācījis, ir ārēji skaidrs un vienkāršs, bet pēc savas nozīmes dziļš līdz bezgalībai, un tie ir 

spēcīgi ieroči, ar kuriem jūs cīnīsieties un uzvarēsiet. 

Bet Es jums saku: materiālisma un neticības pilna tauta uz zemes celsies, lai liegtu jums tiesības 

saukties par Izraēlu, lai noliegtu jūsu liecību par to, ka esat bijuši liecinieki Mesijas atjaunotajai 

atnākšanai, un šī tauta ir ebreji. Vai jūs par tiem neesat domājis? Šī tauta savā vidū gaida Mesijas, sava 

Glābēja, atnākšanu, kurš tai nodrošinās taisnību un atkal to izvirzīs augstāk par visām zemes tautām. Šī 

tauta zina, ka Es vienmēr esmu nācis pie viņiem, un šajā Trešajā laikā viņi teiks: "Kāpēc Dievam jānāk pie 

citas tautas? ─ Bet lūk, šeit ir Manas mācības! 

11 Jau jūsu pasaules pirmsākumos Es sāku veidot Izraēla sēklu cilvēcē. No paaudzes uz paaudzi es to 

pilnveidoju, pilnveidoju, līdz pienāca laiks, kad es izveidoju dvēseļu ģimeni, kas tika izraudzīta no visiem, 

lai sāktu tautas radīšanu. Ar gudrību Es izvēlējos katru dvēseli, katru cilvēku, lai mana tauta būtu pilnīga. 

12 Pēc tam, kad katra tās dvēsele bija Manas žēlastības veidota un stiprināta un attīstīta savās spējās, 

un atbilstoši tiem laikiem katrs ķermenis bija sagatavots ar žēlastību, Es ļāvu tai izplatīties pa zemes 

virsmu. Un ar šo tautu es vienmēr esmu runājis, vienmēr esmu meklējis iespēju būt kopā ar viņiem un 

sazināties ar viņiem caur viņu patriarhiem. Es runāju ar tautu ciltīm caur to ķēniņiem un praviešiem, caur 

to vadoņiem atklājot Sevi, lai vienmēr vadītu tās pa pareizo ceļu, lai atgādinātu tām, ka Es esmu pāri 

visām radītajām lietām, lai atgādinātu tām par taisnīgumu viņu starpā, lai šī tauta būtu citu zemes tautu 

aizstāvji, lai tā būtu dzīvā lāpa, kas izgaismotu pat pēdējo planētas stūri, lai tā būtu visu tautu svētība un 

miera oāze visiem, kam tas ir nepieciešams. 

13 Par to Es to apveltīju garīgi un fiziski, par to Es tai dāvāju auglīgu zemi, pārpildītu ar pienu un 

medu. Es to pārbaudīju tās lielajos pārkāpumos, lai padarītu to stipru, lai padarītu to tēraudotu, lai tā pazītu 

labo un ļauno, gaismu un tumsu, pārpilnību un badu, brīvību un nebrīvību, un ļāvu to arī kārdināt, un 

lielajos kārdinājumos un satricinājumos, kas skāra tautu, daži krita, bet citi palika uzticīgi Man. 
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Caur tiem, kas krita, cieta citi; caur vājajiem cieta stiprie. Bet kāds bija dažu vājums un kāda bija citu 

uzticība un nelokāmība? 

Vājie krita nevaldāmā zemes labumu mīlestībā, zemākajās kaislībās, bezgalīgā tiekšanās pēc varas, 

sliktos kultos, liekulīgos kultos. Izturīgie bija tādi savā pazemībā, atzīstot un mīlot Radītāju ar vienkāršu 

pielūgsmi un veselīgām paražām. 

14 Es nekad neesmu atstājis šo tautu neaizsargātu, jo Es sūtīju tai praviešus ciešanās, lai tie paceltu 

viņu dvēseles, lai viņi nezaudētu cerību un ticību Man. Bet, kad šie pravieši pamācīja materializētos, 

zemes bagātos, tos, kas bija kļuvuši veltīgi cilvēciskās godības dēļ, tie viņus noraidīja, vajāja un bieži 

nogalināja. 

Bet nelokāmo, uzticīgo sirdīs šo praviešu vārds palika kā degoša lāpa, un caur visiem praviešiem Tēvs 

pasludināja savu atnākšanu pie savas tautas, lai atbrīvotu to no verdzības, lai atnestu tai taisnību, lai 

ieviestu savu valstību katra sava bērna sirdī. Bet šos solījumus, šos pravietojumus abas tautas puses 

interpretēja dažādi. 

15 Kad Kungs nāca pie Savas tautas kā Mesija, kā Glābējs, daži jau sen gaidīja, ka Viņš būs 

mīlestības, taisnīguma un miera Dievs, visu mierinājumu un balzāmu Tēvs. Citi gaidīja, ka Viņš būs 

neuzvarams kareivis, ka Viņš būs karavīrs, kas pacels Savu tautu un novedīs to līdz ienaidnieku tautu 

iznīcināšanai, kuras bija sagūstījušas un valdīja pār Kunga tautu. Viņi gaidīja, ka viņa rokas nodos lielās 

zemes bagātības, laicīgās mantas, lai tās izdalītu katram no viņa bērniem un katrai no viņa ciltīm. Tad, kad 

Mesija parādījās uz zemes lēnprātības pilns un cilvēciskā nabadzībā, vislielākajā pazemībā, Viņu sajuta un 

atzina tikai uzticīgie un neatlaidīgie, kuru dvēsele un sirds bija atvērta augstajām mācībām, dievišķajai 

vēstij, ko Kungs nesa caur Jēzu. 

16 Bet tie, kas gaidīja bagāto un vareno zemes Dievu, kareivīgo atriebēju par visiem tautas 

pārciestajiem apvainojumiem, piedzīvoja lielu vilšanos un arī noraidījumu. Bet šis labestības un pazemības 

Skolotājs ietērpa visus savus ļaudis vienā mīlestībā, kad Viņš atklāja, ka tie ir sadalījušies valstībās. Gan 

Samarijā, gan Jūdejā Viņš deva Savu vārdu, gan vienā ciltī Viņš izlēja Savu mīlestību, Savu balzāmu, 

Savus brīnumus, mācības un pravietojumus. 

Tomēr "miesīgie" jūdi, materializētie jūdi, tie, kas drebēja Gara atklāsmju priekšā, tie, kas negribēja 

redzēt ceļu, kas ved uz Augsto Aizsauli, turpināja Viņu noraidīt. No otras puses, Viņu atzina un mīlēja tie, 

kas gaidīja Debesu Valstības atnākšanu, Mūžīgās Dzīvības Maizi, Patiesību par visiem cilvēkiem, 

Mīlestību pret visām radībām, un kopš tā laika šī tauta gāja šķelšanās ceļu. 

17 Bija nepieciešams, lai Tēvs pēc Savas aiziešanas (Jēzū) izrautu no Savas tautas rokām zemi, kas 

jau bija uzticēta tās senčiem. Vieniem tā tika atņemta kā izpirkums, bet citiem - kā atlīdzība; jo šo 

Kanaāna zemi, šo brīnišķīgo pagātnes Palestīnu, Es biju sagatavojis garam tikai kā patiesās apsolītās 

zemes tēlu. Kad šīs mantas tika atņemtas cilvēkiem, materiālistiski noskaņotie jūdi palika bez mājām uz 

zemes, bet otra daļa ─ ticīgie, kas vienmēr ir jutuši Manu klātbūtni ─ palika uzticīgi Manai gribai, bez 

sāpēm par to, ka ir zaudējuši pagātnes laiku mantojumu, jo viņi zināja, ka Tēvs viņiem ir uzticējis jaunu 

žēlastību: Viņa Vārda mantojumu, Dievišķo Vārdu, Viņa Upuri, Viņa Asinis. 

18 Tagad, kad Mana Israēla tauta jau dzīvo Trešajā Laikā, Es joprojām redzu to sadalītu divās grupās: 

vienu materializētu, kas ir kļuvusi bagāta ar zemes labumiem kā savu augstsirdīgu atlīdzību, kas liek pat 

pasaules pamatiem trīcēt ar savu spēku, jo tā savu spēku, savus talantus, žēlastības dāvanas, ko Tēvs izlējis 

tās garam, ir nodevusi kalpošanai sev, savai ambīcijai, savai varenībai. 

Redziet, kā šī tauta, pat sava materiālisma robežās, ir apliecinājusi spēku savās zinātnēs, savā gribā, 

savā inteliģencē. Tā sirds dziļumos glabā aizvainojumu par bijušo badu, paverdzināšanu, pazemojumiem, 

bet šodien tā paceļas spēcīga un lepna, lai pazemotu citas tautas, lai tās iebiedētu ar savu varu, lai dominētu 

pār tām. Šodien tā pati ir sātīga un ar gandarījumu raugās uz miljoniem izsalkušu cilvēku un milzīgām 

vergu masām, kas ir viņu zelta, varas, zinātnes un prestiža alkas vergi. 

19 Bet Es redzu arī otru Manas tautas daļu - nelokāmos un uzticīgos ─ tos, kuri vienmēr ir spējuši 

sajust Manu klātbūtni, tos, kuri vienmēr ir atpazinuši Manu ierašanos starp cilvēkiem, tos, kuri ir ticējuši 

Manām atklāsmēm un, par spīti visam, ir bijuši paklausīgi Man un pildījuši Manus pavēles. 

Šī otra daļa esat ne tikai jūs, kas esat liecinieki Manai Manifestācijai caur cilvēka intelektu šajā laikā, 

jo daļa Izraēla garīgās tautas ir izkaisīta pa visu pasauli, un vietā, kur katrs no viņiem atrodas, viņš saņem 
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Manu gādīgo mīlestību, viņš jūt Manu Klātbūtni, barojas ar Manu Maizi un gaida Mani, nezinādams, ne no 

kurienes Es nāku, ne kādā veidā, bet viņš Mani gaida. 

Bet tie, kas ļoti labi zina, kā Es esmu nācis, kā Es Sevi esmu darījis zināmu ─ tie, kas ir gatavi 

nākamajiem laikiem, - tie esat jūs, kas piederat pie 144 000, kurus Es esmu izraudzījis no divpadsmit 

ciltīm ─ simts četrdesmit četri tūkstoši, kas būs daudzās Israēla tautas priekšā kā 144 000 kapteiņi, kuri 

vadīs tos Trešās Ēras garīgajā cīņā Lielajā kaujā. 

20 Vai jūs domājat, ka mana tauta vienmēr būs sašķelta? Patiesi Es jums saku: Nē! Jums ir atnācis 

pamācījums, gaisma un pārbaudījumi, tiem ir atnācis mans taisnīgums un arī apmeklējumi. Es tagad ar 

lieliem soļiem vedu viņus uz viņu gara atmodu, un, lai gan pirmajā brīdī viņi noteikti noliegs Manu trešo 

atnākšanu pasaulē, tāpat kā noliedza otro, Es jums saku: Jau pavisam drīz pienāks viņu atgriešanās laiks. 

Viņi dzīvo savās vecajās tradīcijās, bet es redzu cauri ebreju tautas prātam un sirdij un ļauju jums zināt, ka 

viņi turas pie savām tradīcijām vairāk ērtības un baiļu no garīgām atklāsmēm dēļ nekā savas pārliecības 

dēļ. Viņi kautrējas no nākamās dzīves izpausmēm, bet es viņiem ierosinu: atteikties no visa nevajadzīgā, 

praktizēt žēlsirdību, mīlestību un pazemību. 

21 Jums nāksies stāties viņiem pretī, un jūs abi paņemsiet savus ieročus: viens - vārdu, domu, lūgšanu 

un pierādījumus, otrs - viņu talantu, spēku un tradīciju. Bet Es būšu klāt šajā konfrontācijā, un Es darīšu tā, 

ka Mans taisnīgums patiesi triumfēs, Es darīšu tā, ka garīgums triumfēs, gars pacelsies virs miesas, 

nolieksies un pazemosies, un tad nāks Izraēla cilšu izlīgšana, Tā Kunga tautas apvienošanās. Tiklīdz šī 

tauta būs sagatavota, - patiesi, es jums saku, - tā pildīs savu misiju, līdz tā būs izpildījusi lielo misiju, ko 

Dievs kopš laiku sākuma ir devis Savai izredzētajai tautai, proti, būt par Kunga atklāsmju pirmdzimto un 

uzticības personu, lai viņš kā vecākais no brāļiem varētu vadīt pārējos, daloties ar tiem Viņa žēlastībā un 

visus vedot pie Tēva labās rokas. 

22 Sadalīta, tauta nevarēja uzvarēt pār citām zemes tautām. Bet patiesi Es jums saku: Es gribu, lai 

tāpat kā Trešās Ēras pārstāvji ir snieguši lieliskus pierādījumus par savu spēku un gaismu cilvēku dzīvē, 

arī jūs sniegtu pierādījumus par savu garīgumu ─ pierādījumus, ka Gara spēks ir lielāks par cilvēku 

spēkiem, lai cīņā tas uzvarētu tos. 

23 Saprotiet, cilvēki, lai jūs varētu veikt Tēva jums uzticēto misiju, lai jūsu dvēsele varētu pacelties 

mierā, lai beidzot sasniegtu Mani un no Manas Valstības mīlētu visas radības ar visaptverošu mīlestību, ko 

Es mācu. 

24 Daudz ko Es jums esmu runājis šajā laikā, bet no visa, ko Es jums esmu teicis, jums būs jāmācās 

mācība, ko Es jums esmu devis šajā žēlastības rītā: Visu aptveroša mīlestība! 

25 Cik bieži mācekļi Jēzu sastapa sarunājamies ar dažādiem zemes valstības radījumiem. Cik bieži 

Meistars bija pārsteigts sarunās ar putniem, ar koridoru, ar jūru! Bet viņi zināja, ka viņu Skolotājs nav 

paņemts, viņi zināja, ka viņu Skolotājā dzīvo Tēva radošais Gars, kurš visām būtnēm ir devis valodu, kurš 

saprot visus Savus "bērnus", kurš saņem slavu un mīlestību no visiem Viņa radītajiem. 

26 Cik bieži mācekļi un ļaudis redzēja Jēzu, kā Viņš glāsta putnu vai ziedu un svētī visu, un Viņa acīs 

viņi atklāja bezgalīgas mīlestības pilnas acis pret visām radībām! Mācekļi ieraudzīja Kunga dievišķo 

sajūsmu, kad Viņš redzēja Sevi tik lielas godības ieskautu, tik daudz brīnumainu lietu, kas bija radušās no 

Viņa gudrības, un viņi arī bieži redzēja asaras Skolotāja acīs, kad Viņš redzēja cilvēku vienaldzību šādas 

godības priekšā, cilvēku radījumu stulbumu un aklumu pret tik lielu krāšņumu. Viņi bieži redzēja 

Skolotāju raudam, kad Viņš redzēja, ka kāds raupjš izlej asaras savu raupjumu dēļ, vai vīriešus un 

sievietes, kas žēlojās par savu likteni, lai gan viņus ieskauj pilnīgas mīlestības sfēra!  

27 Jūs labi zināt, ka Mans Likums māca jums mīlēt Mani vairāk par visu ─ ne tāpēc, ka Tēva sirdī ir 

egoisms, bet gan tāpēc, ka jums jāsaprot, ka, lai spētu mīlēt Radību un sevi, jums ir jāsaprot Mana 

mīlestība caur jūsu mīlestību, lai izjustu to pret saviem līdzcilvēkiem. 

Tādēļ šajā žēlastības rītā Es jums saku: Es gribu, lai jūsu mīlestība kļūtu visaptveroša ─ bet Manī, 

vispirms mīlot Mani, tad mīlot cits citu un tad mīlot visus Tēva radītos, visus radījumus, pilnīgus darbus kā 

Tēva meitas, tātad jūsu brāļus un māsas. 

28 Piešķiriet savai dvēselei un savām jūtām jūtīgumu. Lai tavs ķermenis, kaut arī tā dzīve ir īslaicīga, 

piedalās šajā atspirdzinājumā, priecājas par to, ka tas pastāv, priecājas par dabas dāvātajiem starojumiem, 

sātinās un atsvaidzinās no tiem. Jo šī fiziskā dzīve ir arī svētību, siltuma, enerģijas avots ─ tā ir 

mierinājums un glāsts, tā ir barība, tā ir miers. 
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29 Ļaujiet savam ķermenim to baudīt, ļaujiet tam piedalīties šajā mielastā, saka Skolotājs. Neslēpiet 

to un nenovērsiet to no dabas, neļaujiet tai noraidīt šo dzīvības avotu, neļaujiet tai noraidīt to, ko Es jums 

esmu devis ar tik lielu mīlestību. Tad viņš mierīgi aizmigs, kad pienāks īstais brīdis. 

Bet jūsu dvēsele no aizsaules, no savas atbrīvošanās, turpinās apcerēt materiālo radību vairāk nekā 

visus Tēva darbus un tad novērtēs to labāk nekā tagad. Un, lai gan tā vairs nebarosies ar materiālo dzīvi, 

lai gan tai vairs nebūs ar to jāsamierinās un tajā jādzīvo, tā būs harmonijā ar visu, tā visu apbrīnos un mīlēs 

Tēvā. 

30 Mans Vārds jūs pārpilda ar mieru un ir balzāms jūsu dvēselei un sirdij. Jūs esat runājuši ar savu 

Kungu un turpināt runāt ar Viņu dvēseles valodā ─ valodā, kurā ir godbijība, kurā ir slavas himna Manai 

Dievišķajai ausij, kurā ir bērna glāsts Tēvam, kurā ir roka, kas stiepjas pie Tā, kam ir viss un kas var visu. 

Jūs atzīstaties Man, jūs neko neslēpjat no Manis, jo jūs zināt, ka Mans skatiens aptver visu, caurstrāvo 

visu, un jūs izjūtat nožēlu pret savu sirdsapziņu par pārkāpumiem, kas izdarīti uz zemes. Bet patiesi es 

jums saku: Es, kas katru dienu no rīta līdz rītam skaitīšu jūsu labos darbus un jūsu pārkāpumus, pierakstu 

vairāk labo darbu un mazāk slikto. 

31 Nestāviet uz vietas, ak, mācekļi! Kā Es vienmēr esmu jums teicis, lai jūsu ceļš stingri iet pa 

labestības un progresa ceļu, jo tuvojas laiki, kad tikai labestība palīdzēs cilvēkam, kad tikai tikums un 

patiesība atbalstīs viņu cīņas un strīdu ceļā. 

Tuvojas dienas, kad krīt maldināšana, kad maldam, liekulībai, savtīgumam, ikvienai sliktai sēklai 

pienāks gals caur smagiem apmeklējumiem, kritieniem un triecieniem. 

Tāpēc Skolotājs jums saka: Kļūstiet arvien stiprāki un stiprāki labajā! Esiet pārliecināti, mana tauta, ka 

jūs nevarat saņemt ļaunu par to labo, ko darāt. Ja jūs gūstat ļaunu augli vai ļaunu atalgojumu par labo, ko 

darāt uz zemes, tad šis ļaunais auglis ir īslaicīgs, tas nav galīgais auglis, es jums saku patiesību. Jums ir 

neatlaidīgi jāstrādā, līdz jūs gūsiet ražu. 

32 Esiet labi strādnieki Tā Kunga laukā un vienmēr vērojiet materiālās zemes strādniekus. Vai tās 

pamet jau sadīgušās sēklas, jo garām plosās vētra? Patiesi ─ nē! Viņi gaida, kad sliktie laikapstākļi pāries, 

vēro un lūdz par to un gaida ražu. Un cik bieži šī neatlaidības raža patiešām ir bijusi pilna svētību un 

pārpilnību! 

Esiet arī jūs tādi: neskatoties uz jūsu labajiem darbiem, pieņemiet nelaimes kā īslaicīgas vētras, kā jūsu 

tikumības pierādījumu, bet vienmēr paļaujieties uz to, ka mana sēkla, ko jūs esat labi iesējuši, jums dos 

labus ziedus un labus augļus, kad pienāks laiks. 

33 Patiesi es jums saku: dvēsele ir kā sēkla, tā ir kā sēkla, jūs zināt. ─ Es tagad runāju pārnestā 

nozīmē. ─ Arī tie dīgst, iesakņojas un aug, zied un nes augļus. Bet man jums vēl kaut kas jāpasaka: ne 

visas dvēseles dīgst vienā un tajā pašā laikā, ne visas uzzied vienā un tajā pašā laikā, un ne visas nes 

augļus noteiktā laikā. Daži to dara agrāk, citi vēlāk, pat ja tie ir iesēti vienā un tajā pašā laikā. Saprotiet to 

un attieciniet uz savu un visas cilvēces pagātni, tagadni un nākotni. Jo no tā jūs gūsiet lielus secinājumus, 

lielas atklāsmes un tālejošas atbildes uz cilvēku jautājumiem un šaubām. 

34 Ja jūs iedziļināsieties manā šīs dienas mācību vārdā, jūs tajā atklāsiet noteiktu Skolotāja nodomu: 

Stiprināt savu dvēseli, lai sniegtu cilvēcei patieso atklāsmi par dvēseļu reinkarnāciju. 

Intuitīvās zināšanas par to ir saglabājušās visiem cilvēkiem. Visās zemes tautās viņi nojauš noslēpumu, 

kas ietver katras dvēseles pagātni, tagadni un nākotni. Dažiem tā ir teorija, citiem - iespēja, vēl citiem - 

fantāzija, bet vēl citi to pilnībā noliedz. Tomēr es atklāju, ka viņi pārdomā šo patiesību. 

35 Šī laika cilvēce veido leģendas, fantāzijas, un pat visatpalikušākās ciltis, pat pirmatnējos mežos 

paslēptās tautas nojauš dvēseles iemiesošanās noslēpumu, un tas notiek tāpēc, ka zeme ir sagatavota, 

kļuvusi auglīga, jo cilvēka dvēsele savā attīstībā ir spējusi atklāt savam ķermenim daļu no šī "noslēpuma", 

kā jūs to saucat. 

Tagad pietrūkst tikai tā, lai mani ļaudis, mani pamācītie, mani uzticamie ─ tie, kas vienmēr ir gaidījuši 

mani, kas ir zinājuši, kā saņemt manas atklāsmes un mācības ─ nāktu, lai sniegtu cilvēkiem apstiprinājumu 

tam ar dzīviem vārdiem, ar pamatojumiem, ar patiesībām. Tad cilvēki atmodīsies jaunām zināšanām, 

jaunai dzīvei, kas nav nekas cits kā Dieva Valstība cilvēku sirdīs, Garīgā Valstība pašu cilvēku dvēselēs. 

36 Es runāju ar jums ar to pašu vārdu, ar kuru runāju otrajā laikmetā. Viss labais nāk no Mana Vārda. 

Ja jūs tajā meklējat balzāmu ─ Mans dziedinošais balzāms neizsmeļami plūst uz jūsu ciešanām. Ja jūs esat 

lūguši Mani par prombūtnē esošiem slimniekiem, tad tie būs prombūtnē jūsu miesai, bet ne manam garam, 
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ne jūsu garam, un tajos ir Mans dziedinošais spēks. Ja jūs lūdzat Man manu svētību vai aizsardzību jūsu 

uzņēmumiem, patiesi, Es jums saku: Mana mīlestība un Mana gaisma ir pār tiem. Es jūs vedu aiz rokas, jo 

jūs paļaujaties uz Mani kā uz glābjošu vadoni, un Es patiesi jūs vedīšu uz uzvaru. Es jūs stiprināšu lamatās 

un pārbaudījumos, un es jūs iedrošināšu. 

37 Jūs lūdzat Mani par tiem, kas ir prombūtnē, kas ir "strādnieki", kas ir mācekļi Manā Garīgajā 

Darbā. Es esmu kopā ar viņiem, es esmu bijis viņu ceļā, viņu lūgšanā, viņu misijas īstenošanā. Kā gaismas 

lukturīšus Es tos esmu novietojis jums svešās tautās, lai viņi būtu kā miera eņģeļi, kā sargi, kurus ieskauj 

Mana Garīgā Pasaule. 

Jau no aiziešanas brīža viņus ir iedvesmojuši viņu sargeņģeļi, lai viņu zemes un garīgā ceļa soļi būtu 

droši, un tādēļ, kad Skolotājs aicina izpildīt uzdevumu, šie strādnieki ar gandarījumu var teikt: "Tēvs, mēs 

esam strādājuši Tavā vārdā." 

Kad viņi atgriezīsies šajā zemē? Skolotājs ir sagatavojis ceļu un laiku, un viņi atkal būs jūsu vidū, un 

viņu vārdi atbalsosies jūsu sirdīs kā liecība par lielajām atklāsmēm, ko Tēvs viņiem ir devis ─ par lielajiem 

brīnumiem, ko viņu acis ir redzējušas, un tas dos jums spēku, būs pamudinājums nākotnei, kad arī jūs 

šķērsosiet robežas un dosieties pie citām brāļu kopienām. 

38 Tā kā Es jūs izceļu ar Savu mīlestību, tā kā Es jūs apsedzu ar Savu apmetni šajā pārbaudījumu 

laikā, ─ kā gan Es varētu neapklāt visu zemeslodi ar Savu žēlastību? Tā kā Es jums, kas pašlaik esat 

cilvēciskas būtnes, mācu visaptverošu mīlestību, ─ kā tad Skolotājs varētu rūpēties tikai par vieniem un 

aizmirst citus? Mans skatiens gulstas uz visiem un mans apmetnis arī, mans balzāms pārlej visus, zem 

mana miera apmetņa daži to jūt un izmanto. Citi karo, iznīcina cits citu un apvaino cits citu. 

39 Jūs Man jautājat: "Tēvs, kāpēc šajā izlīgšanas gadā, šajā garīgās vienotības un mīlestības gadā, ko 

cilvēce ir nosauc par "Svēto gadu", cilvēki metas slepkavnieciskos karos?" 

Skolotājs jums atbild: Skatieties un lūdzieties! Šodien jūs vēl nespējat izprast šo pārbaudījumu nozīmi, 

bet patiesi Es jums saku, ka cilvēku dvēsele jau ir tuvu atmodai, un tam ir nepieciešamas vēl nedaudz 

sāpju, ir nepieciešams, lai viņi iztukšotu to kausu, ko cilvēki sev gatavo šajā laikā. Viņi būs paši savas 

atmodas, paši sev būs tiesneši, paši sev būs sprieduma svari. Es to pieļauju, piedodu un samīļoju tos. Es 

ieleju viņos Savu gaismu, lai, ja viņiem ir iespējams sasniegt patiesību caur Manu gaismu, viņi to 

sasniegtu šādā veidā, nevis caur sāpēm. 

40 Kad pacelsies mans Universālais stars, Es jums atstāšu iespēju izliet savu garīgo mieru un svētības 

visai cilvēcei no aizsaules. 

41 Tā ir mana mācība. Turpiniet sekot manām mācībām! Ejiet soli pa solim un pārliecinieties, ka jūsu 

sirdī un dvēselē garīgā vienotība ar visu iegūst arvien lielāku spēku un svaru. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 333 
1 Nāciet pie Manis, kad esat noguruši. Manā Vārdā jūs atradīsiet balzāmu, mierinājumu un glāstu. 

Es jums apliecinu, ka pēc tam, kad būsiet dzirdējuši manu mācību, jūs jutīsieties stiprināti, lai ar ticību ietu 

ceļu, kas jūs aizvedīs uz manu Valstību. 

2 Tie ir brīži, kad daudzas sirdis tuvojas ar vēlmi pēc Manas izpausmes, kad Es sniedzu pierādījumus 

par Savu Klātbūtni, liekot viņiem sajust Manu Garu ļoti tuvu un pārsteidzot tos ar Savu skatienu, kad Es 

katrā no viņiem izlasu viņu pagātni, viņu bēdas, lūgumus un vajadzības. 

3 Daudzi no viņiem ir ticējuši, tikai dzirdējuši Mani, jo atraduši patiesību Manā Vārdā. Tomēr 

daudzi citi ir šaubījušies, lai gan Es esmu parādījis Sevi viņu priekšā ar tik lielu skaidrību. Šīm sirdīm es 

šobrīd jautāju: "Kādi pierādījumi jums vajadzīgi, lai ticētu Man?" Bet viņi man atbild: "Lai Tu dāvā mums 

to, pēc kā visi ilgojas tieši tagad." 

4 Ak, jūs, cilvēki! Kas būtu ar jums, ja es darītu tikai to, ko jūs vēlaties? Tomēr Es jums piešķiršu 

daļu no tā, ko jūs lūdzat, lai pierādītu, ka Tas, kuru jūs dzirdējāt šo manifestāciju laikā, ir bijis jūsu 

Skolotājs. 

5 Vai ir nepieciešams, lai Es darītu brīnumus un brīnumdarbus, lai jūs varētu saukt Manu darbu par 

brīnumainu un patiesu, jo tas jūsu acīm šķiet pārdabisks? Vai pietiek ar to, ka Es vienkārši runāju ar jums, 

ka Es ļauju Savai būtībai ienākt jūsu dvēselē un padarīt Manu klātbūtni jūtamu jūsu sirds dziļumos? 

6 Es varu jums dot visu, ko jūs Man lūdzat. Bet es varu jums dot tikai to, kas patiesi ir jūsu dvēseles 

labumam. 

7 Mācieties lūgties un meditēt vienlaicīgi, lai katrā no jums izgaismotos zināšanas un sapratne. Tikai 

tie, kas zina, nešaubās un neuzticas. Šaubas rodas no nezināšanas, un es nevēlos, lai jūs ilgāk dzīvotu 

nezināšanas tumsā. 

Vai jūs saprotat, kāpēc es negribēju jūsu acu priekšā darīt tos darbus, kurus jūs saucat par 

"brīnumainiem"? Jo ar tām es tikai liktu jums noticēt, ka es tās esmu izdarījis, bet jūsu neziņa paliktu tāda 

pati. 

Es esmu izvēlējies piedāvāt jums brīnumu, kas apslēpts Mana Vārda jēgā, lai, to meklējot, jūs varētu 

atrast gudrību un gaismu, zināšanas, atklāsmi un patiesību. Jo tad visas neskaidrības un šaubas izklīdīs. 

8 Tagad sapratīsiet, kāpēc Es gribēju jūs aicināt tikai šajā Trešajā Laikā, lai jūs dzirdētu Manu 

Vārdu, zinot, ka tajā ir viss, ko jūsu dvēsele un sirds varētu vēlēties vai kas jums vajadzīgs. 

9 Neesiet slikti studenti manas mācības, esiet saprotoši un vērīgi, lai jūsu spriedums būtu pareizs. 

10 Jūs esat šī Vārda liecinieki, lai jūs neklusētu, kad esat aicināti sniegt par to informāciju. 

11 Es jums apliecinu: Ja jūs ar interesi un mīlestību iedziļināsieties šo mācību jēgā, jūs ik uz soļa 

atklāsiet patiesus garīgās gudrības, pilnīgas mīlestības un dievišķā taisnīguma brīnumus. Bet, ja jūs uz šīm 

atklāsmēm raudzīsieties vienaldzīgi, jūs nepiedzīvosiet visu, ko tās satur.  

12 Neejiet garām manai izpausmei, kā daudzi no jums iet cauri dzīvei, neredzot, nedzirdot, nedzirdot 

un nedomājot, nesaprotot. 

13 Zemes ļaudis ir liecinieki tam, cik daudz brīnumu un labumu Es tajos esmu ielicis. Taču novērtēt 

to bagātības un atklāt to noslēpumus prot tikai tie, kuri par tām interesējas no zināšanu alkas, vēlmes 

izzināt un izglītošanās. Tie ir tie, kas priecājas, ik uz soļa atklājot jaunas dievišķā spēka, gudrības un 

labestības izpausmes. 

14 Es vēlreiz jums saku, ka šajā Trešajā Laikā Es neesmu nācis darīt neizskaidrojamus brīnumus vai 

ārējus brīnumus, lai jūs pārsteigtu vai pārsteigtu, bet gan lai jums atnestu Vārdu, kas ir vienkāršs savā 

formā, bet dziļš savā saturā, lai to varētu pētīt sirdsapziņas gaismā. Ar to Es jums sniedzu vēl vienu 

pierādījumu Savai patiesībai. 

Jo jums ir jāzina, ka Es brīdināju cilvēci Otrajā Laikā, paziņojot tai, ka pasaulē parādīsies viltus 

pravieši un darīs brīnumus, lai maldinātu cilvēkus un liktu tiem noticēt, ka tas esmu Es. 

15 Es neesmu radījis šāda veida brīnumus un nevienu neesmu piespiedis ticēt šim Vārdam, nedz arī 

mēģinājis izplatīt bailes, ja jūs Man nesekojat. Es esmu tikai izpildījis solījumu, ko devu cilvēkiem, sūtīt 

Patiesības Garu, lai izskaidrotu viņiem visu to, ko viņi nebūtu labi sapratuši vai būtu nepareizi iztulkojuši. 

16 Te jums ir mans solītais vārds. Svētīgi tie, kas zina, kā iedziļināties tās nozīmē. Jo patiesi, Es jums 

saku, tur viņi atradīs Manu Dievišķo Klātbūtni. 
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17 Skolotājs nenogurstoši runā ar jums par jūsu misiju. Daži no jums ar līksmību parāda Man savu 

paklausību, citi ar skumjām atklāj Man pārbaudījumus, ko esat pārdzīvojuši, un Es ielieku jūsos Savu 

spēku. Esi stiprs, saka Skolotājs. Izmēģinājumi pāries. Ceriet un jūs saņemsiet; cīnieties un jūs uzvarēsiet. 

18 Es esmu ielicis Sevi jūsu dvēselē, lai nestu vēsti cilvēcei; tā gaida Manus izredzētos. Es jūs 

sagatavošu ar Savu vārdu, un jūsu dvēsele vienmēr būs apgaismota. Kad jūsu domas un dvēsele būs 

harmonijā ar jūsu garu, jūs būsiet kļuvuši par vienu, un jūsu iekšienē notiks garīgums. Jūs būsiet cilvēces 

spogulis, un labi mācekļi jūs izplatīsiet manu mācību. 

19 Strādājiet, mīļie ļaudis, bet balvu Es turu gatavu Savā Dievišķajā Mājoklī. Tur jūs sagaidīs eņģeļi. 

20 Es jūsos esmu iemiesojis dārgumu, kura vērtība ir neizmērojama. Daži no jums nejūtas Manas 

žēlastības cienīgi, bet Es jums saku: Jūs esat mans visdārgākais darbs. Sekojiet manām mācībām, un jūs 

redzēsiet, ka jūsu darbi būs pilni gaismas, un tajos būs patiesība. 

Pašlaik jūs vēl esat kā mazi bērni, bet vēlāk kļūsiet par mācekļiem. Bet manai mācībai nav robežu, jo 

mana Svētā Gara gaisma vienmēr spīdēs jūsu dvēselē. Es esmu Ceļš un Gaisma, un ikviens, kas nāk pie 

Manis, atrod mieru un apmierinājumu savā dzīvē. 

21 Jums, kas atrodaties varenā koka ēnā, kas ir mana pamācība, ir lemts par to rūpēties, kopt to un likt 

tā zariem ik dienas izplesties, lai tie varētu sniegt patvērumu ceļiniekam, kas ar nogurumu tuvojas, lai 

saņemtu to ēnu. 

Ja vēlaties, lai šī koka, kas ir mans Dievišķais Vārds, augļi vairotos, jums jābūt gataviem. Tad jūs 

redzēsiet, kā tās zari izplatīsies, un ļaudis nāks un barosies ar tās augļiem. 

22 Es runāju ar jums tēlaini, lai jūs varētu saprast un izprast manu mācību. Mana dievišķā gaisma 

iedvesmos jūs runāt ar saviem līdzcilvēkiem un liecināt viņiem par manu izpausmi kā Svēto Garu. 

Strādājiet ar vislielāko atdevi un arvien vairāk un vairāk gatavojieties garīgumam. 

23 Jūs nākat pie Skolotāja, lai klausītos un mācītos. Bet vēlāk jūs nodosiet tālāk manis dotos 

norādījumus. Jo sirdis joprojām ir cieti akmeņi un dvēseles joprojām ir tumsā, un tāpēc ir nepieciešams 

salauzt važas un atbrīvot tās ─ ir nepieciešams uzmodināt "mirušos" un atgriezt grēciniekus. 

24 Šī ir jūsu misija, mīļotā tauta. Nejūtieties vāji un pēc 1950. gada nesakiet, ka jūsu darbs ir beidzies. 

Nevajag vēlēties atpūsties, jo jums vēl ir daudz darāmā, lai mana gaisma apgaismotu visu cilvēci. 

25 Mana Klātbūtne ir bijusi jūsu vidū, lai tad, kad ar cilvēka intelekta starpniecību jūs dzirdēsiet 

Manu Vārdu, jūs būtu sagatavoti savas misijas izpildei, lai tad, kad cilvēce ar jūsu starpniecību atkal 

saņems Manu Mācību, tā varētu sasniegt garīgumu. 

26 Jūs esat Mani mazie audzēkņi, kuriem Es katru dienu dodu vēl vienu mācību stundu, vēl vienu 

lappusi no tās dzīves grāmatas, uz kuru redzētāji vienmēr raugās, kad Es jums runāju par patieso dzīvi. 

27 Es esmu ļāvis savām "zelta spalvām" pierakstīt Manu Vārdu, ko Es jums esmu devis šajā Trešajā 

Laikā, no kura tiks veidota Trešā Derība, kas vēlāk nonāks cilvēku rokās. Rīt jaunās paaudzes to studēs un 

zinās, kā ievērot tās morāles principus, tās zinās, kā sevi garīgot, un jutīs, ka Tēvs ir ar viņiem. Es uzticēšu 

viņus sargeņģeļiem un padomdevējiem, kas būs viņu labā un cilvēces aizsardzībā. 

28 Mīļotie ļaudis, jūs esat mācekļi, kurus Es esmu sagatavojis no Savas parādīšanās sākuma, lai tad, 

kad Mana Vārda posms būs pabeigts, jūs varētu Mani sajust savā dvēselē. 

29 1950. gads ir sasniedzis kulmināciju. Tas ir gads, ko mana griba iezīmē kā pēdējo, kad es 

pasludinu caur šo balss nesēju prātiem un lūpām. Tas ir gads, kas tūkstošiem reižu pieminēts manā Vārdā, 

lai neviena draudze nenoliegtu manas parādīšanās pēdējo dienu. 

30 Vārds, kas tik daudz balzama uz jūsu brūcēm, drīz vairs nebūs dzirdams. Balss, kas ir bijusi jūsu 

garīgā atspirdzinājums un mierinājums, drīz beigs skanēt. Bet jums ne mirkli nevajadzētu izrādīt 

neapmierinātību ar to, drīzāk jums vajadzētu pazemīgi atzīt, ka, ja Mana griba bija sūtīt jums šo gaismu uz 

kādu laiku, tad arī tai būs beigas saskaņā ar Manu gribu. 

31 Nesakiet, ka laiks, kurā Es jums sevi esmu atklājis vārdos, jums šķiet īss, jo jūs nedrīkstat Man 

piedēvēt nekādas nepilnības Manos lēmumos. Vai jūs domājat, ka es nezināju, ka tad, kad pienāks 1950. 

gads, jūs būsiet nesagatavoti? Nē, mācekļi, es zināju visu. Tomēr Mana griba ir bijusi noteikt šo gadu par 

pēdējo, un jūs šo nodomu uzskatiet par pilnīgu. 

32 Tajā Otrajā Laikā Es arī Saviem apustuļiem iepriekš paziņoju par Savu aiziešanu, lai gan zināju, ka 

viņi vēl ir vāji. Pierādījums tam bija tas, ka viens no viņiem šaubījās par Manu Dievišķību un jutās vīlies 

savās materiālajās cerībās. Kad viņš saprata, ka dārgumi, ko Es apsolīju, nav no šīs pasaules, viņš nolēma 
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nodot Mani Manas Doktrīnas ienaidniekiem, apžilbināts ar naudu, ar kuru viņi varētu atalgot viņa 

kalpošanu. 

33 Ziniet, vai nebija tumsas arī tajā sirdī, kas par sava Kunga dzīvību maksāja naudu. 

34 Vēlāk, kad pūlis mani arestēja, lai stātos priesteru un valdnieku priekšā, es redzēju, ka pārējos 

manus mācekļus pārņēma apjukums un bailes, un viņi bēga un slēpās. Kad Pēteris tika atklāts kā viens no 

tiem, kas Mani pavadīja, viņš noliedza Mani un zvērēja, ka nekad nav Mani redzējis. 

35 Tas viss bija pierādījums tam, ka manas aizbraukšanas brīdī mācekļi vēl nebija sasnieguši 

briedumu. 

36 Iemesls tam bija tāds, ka šie trīs gadi, kas ilga manu sludināšanu, bija paredzēti, lai sniegtu cilvēcei 

dievišķo vēsti, bet ne tāpēc, ka mācekļi šajā laikā sasniegtu vislielāko pacēlumu un pilnību. 

37 Šie trīs gadi palīdzēja sagatavoties cīņas laikam, kas pienāks pēc manas aizbraukšanas. 

38 Mans upuris bija paveikts, bet, zinot, ka šīm sirdīm Es esmu vajadzīgs vairāk nekā jebkad agrāk, jo 

tajās bija radusies šaubu, ciešanu, apjukuma un baiļu vētra, Es nekavējoties piegāju pie tām, lai sniegtu 

tām vēl vienu Manas bezgalīgās žēlastības pierādījumu. Savā mīlestībā un līdzjūtībā pret šiem Mana 

Vārda bērniem Es Sevi cilvēcināju, pieņemot tās miesas veidolu vai līdzību, kas Man bija pasaulē, un 

darīju Sevi redzamu un dzirdamu, un ar Saviem vārdiem Es atdzīvināju ticību šajās nomāktajās dvēselēs. 

Tā bija jauna mācība, jauns veids, kā Mani darīt zināmu tiem, kas Mani pavadīja uz zemes, un viņi jutās 

stiprināti, iedvesmoti, pārveidoti ticībā un Manas patiesības atziņā. 

39 Neskatoties uz šiem pierādījumiem, par kuriem viņi visi liecināja, bija viens, kurš spītīgi noliedza 

apliecinājumus un pierādījumus, ko Es sniedzu Saviem mācekļiem garīgi, un tāpēc bija nepieciešams ļaut 

viņam pieskarties Manai garīgajai Klātbūtnei pat ar savām fiziskajām maņām, lai viņš varētu noticēt. 

40 Bet ne tikai starp mācekļiem, kas bija tuvāk Man, radās šīs šaubas ─ nē, arī starp sekotāju pūļiem, 

apvidos, pilsētās un ciemos, starp tiem, kas bija saņēmuši Manas varas pierādījumus un sekoja Man šo 

darbu dēļ, radās apjukums, trauksmaini jautājumi, izbrīns; nevarēja izskaidrot, kāpēc viss bija beidzies 

šādā veidā. 

41 Man bija līdzjūtība pret visiem, un tādēļ Es viņiem, kā arī Saviem tuvākajiem mācekļiem sniedzu 

pierādījumu, ka neesmu no viņiem attālinājies, kaut arī vairs nepalīdzēju viņiem kā cilvēks uz zemes. 

Katrā mājā, katrā ģimenē un katrā tautā Es parādīju Sevi tām sirdīm, kas Man ticēja, dažādos veidos darot 

tām taustāmu Savu garīgo klātbūtni. Tad sākās kristiešu tautas cīņa, kurai nācās zaudēt savu Skolotāju uz 

zemes, lai celtos un sludinātu patiesību, ko Viņš viņiem bija atklājis. Jūs visi zināt viņu lieliskos darbus. 

42 Arī jums nāksies zaudēt šo pasludinājumu, lai dotos liecināt par Manu Vārdu. Bet, pirms jūs 

dosieties ceļā, Es darīšu Sevi zināmu Saviem ļaudīm no gara garam, lai kliedētu viņu šaubas, labotu viņu 

kļūdas un atbrīvotu viņus no apjukuma. Jo Es jums vēlreiz saku, ka pat jūs nebūsiet gatavi, kad Es došu 

galu Savam Vārdam. Tāpēc būs nodevēji ─ būs tādi, kas Mani noliegs un šaubīsies par Manu 

pasludinājumu no gara uz garu. Bet Es jūs iedvesmošu un došu jums jaunus Manas patiesības 

pierādījumus, lai arī jūs mīlestības, ticības un garīguma pilni celtos cīņā, kas jūs gaida. 

43 Dzirdiet manu balsi, cilvēki, tā nāk, lai piepildītu jūs ar drosmi un drosmi cīņai, kas jums drīzumā 

jāuzņemas. Jūs gaida ceļš, jūsu misijas laiks tuvojas, un jums jābūt stipriem. 

44 Mans Vārds, kas jau ir iespiests jūsu dvēselē, būs jūsu ceļvedis. Tā jūs soli pa solim vedīs uz 

laimīgo mērķi, ko Es jums esmu iezīmējis, lai jūs varētu dzīvot gaismā mūžīgi. 

45 Katrs no tiem, kas Mani ir dzirdējuši un apguvuši dievišķās pamācības, kļūs par Mana Vārda 

vēstnesi uz ceļa. Viņa sirds būs ceļojoša svētību pilna ar svētībām, kas izliesies pār viņa līdzcilvēkiem, 

kam nepieciešama veselība, miers un mierinājums. 

46 Mani mācekļi mēros lielus attālumus ceļā uz pilsētām un tautām, kur ─ pašiem to nezinot ─ viņus 

gaidīs daudzas sirdis. Kad jūs būsiet devušies savā misijas ceļojumā, jums nebūs nevienam jājautā, vai esat 

uz pareizā ceļa, vai arī esat apmaldījušies, jo Gars jūs apgaismos un Mans Vārds jūs pamācīs par visu, kas 

jums jādara. 

47 Par žēlsirdību, ar kādu jūs izturēsieties pret saviem līdzcilvēkiem, Es atalgošu ar brīnumiem un 

darbiem, kas aizkustinās pat visstingrāko un aukstāko sirdi. 

48 Tagad jūs varēsiet sev paskaidrot, kāpēc jūs jau sen esat pakļauti attīrīšanai. Jo ir absolūti 

nepieciešams, lai tiem, kas runā par šķīstību, būtu šķīstība sirdī un lai tiem, kas vēlas ieviest mieru un 

harmoniju mājās, būtu miers iekšienē. 
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49 Mans Vārds piepilda jūs ar drosmi, jo tagad ir pienācis laiks jums parādīties uz zemes kā garīguma 

vēstnešiem un apustuļiem. Cilvēce ir pārpildīta ar teroru, ko rada karš, bads un morālā korupcija. 

50 Jums nedrīkst pietrūkt drosmes, saskaroties ar sāpēm, postu un nāvi. Jo tieši tad gaisma, kas ir jūsu 

iekšienē, spīdēs un izgaismos jūsu līdzcilvēku dzīvi. 

51 Laimīga lai ir šī tauta, jo tajā piepildīsies iepriekšējo laiku pravietojumi, kuros bija teikts, ka uz 

zemes parādīsies Dieva tauta, un svētīgi tie, kas to spēs atpazīt un pieņemt, jo viņi paliks vienoti ar manu 

tautu. 

52 Manai varai nav nekā neiespējama. Tāpēc Es jūs pārvietos no viena punkta uz otru, Es jūs vadīšu 

un liksim jums sasniegt to, kur jūsu klātbūtne ir nepieciešama. Jo katrā šīs tautas bērnā Es sūtīšu 

mierinājumu tiem, kas cieš ─ tiem, kas jau sen gaida taisnīguma un miera atnākšanu uz zemes. 

53 Kad mani ļaudis nonāks pie tautām un pietuvosies pie saviem līdzcilvēkiem, viņi būs pārsteigti, ka 

cilvēku vidū būs zināma sagatavotība vai gatavība saprast šo mācību. Tas ir saistīts ar dabisko evolūciju, 

ko katra radība ir sasniegusi, un ar mana Gara nepārtraukto vibrāciju pār cilvēci. 

54 No mūsdienu cilvēkiem bez garīguma un mīlestības Es izaudzināšu tās paaudzes, par kurām tik 

bieži pravieto Mans Vārds. Bet vispirms Es strādāsim pie šīm tautām, kuras šodien viena otru apgrēcina, 

karo un iznīcina. 

Tad, kad mana sprieduma izpilde pār visiem būs pārgājusi pāri un nezāles būs izrautas ar saknēm, sāks 

veidoties jauna cilvēce, kuras "asinīs" vairs nebūs nesaskaņu, naida vai skaudības sēklu, jo tās vecāku 

"asinis" attīrījās sāpju un nožēlas tīklā. 

Es tos pieņemšu un teikšu viņiem: "Lūdziet, lūdziet, un jums tiks dots", kā Es jums teicu Otrajā Laikā. 

Bet šodien es piebildīšu: ziniet, kā jautāt. 

55 Cik maz ir bijis tādu, kas patiešām zinātu, kā jautāt. Pat jūs, kas bieži dzirdat šo vārdu, nezināt, kā 

lūgt un ko lūgt. Bet Es savā žēlsirdībā pret jums vienmēr dodu jums vairāk, nekā jums nepieciešams, pat ja 

tas ne vienmēr ir tas, ko jūs lūdzāt. Jo es vienīgais zinu, kas ir visnoderīgākais ikvienam. 

56 Jūs lūdzat tagad, es jums dodu nākotnei. Jūs domājat par savu materiālo pilnveidošanos, bet es - 

par savu garīgo pilnību. Es jums saku ne tikai to, ka dvēsele ir svarīgāka par miesu, bet arī to, ka miesai 

vienmēr jābūt otrajā vietā. Viss, kas neattiecas uz dvēseli, jums tiek dots papildus. 

57 Es tev dodu visu. Un ko es lūdzu pretī? Tikai tad, ja jūs izpildāt savu misiju, ar mīlestību un 

sapratni izmantojot to, ko Es jums esmu devis, un saprotot, ka ar to ir vairāk nekā pietiekami, lai sasniegtu 

mērķi, kas jums ir paredzēts. 

58 Es runāju ar jums tieši kā tēvs, nevis kā tiesnesis, lai gan mans vārds ir taisnīgs. Jo tieši tagad jums 

ir jāstrādā ar savām domām un jātiecas pilnveidot sevi morāli un garīgi. 

59 Jūsu darbs ir sācies šodien, negaidiet rītdienu, lai sāktu dienas darbu, jo var būt par vēlu, jo katram 

ir atvēlēts tikai īss laiks uz zemes, lai to izmantotu dvēseles labā. 

60 Es jūs saucu par "gaismas bērniem", jo manas mācības zināšanas dod jums izpratni par dzīvi 

kopumā. Tāpēc lai neviens negaida, kamēr viņš sasniegs savas eksistences uz zemes pēdējo stundu ─ ar 

tukšām rokām un paļāvību uz nāves miegu vai jaunu iespēju. Jo nekas nemainīs manu taisnīgumu. 

61 Ja jūs spēsiet saprast manu mācību, tā sniegs jums daudz gandarījuma, daudz iespēju attīstīties uz 

augšu. Mācieties lūgties, pirms pieņemat kādu lēmumu, jo lūgšana ir ideāls veids, kā lūgt savu Tēvu, jo 

Viņā jūs ilgojaties pēc gaismas un spēka, lai izturētu dzīves cīņā. 

62 Kad jūs lūgsieties, jūsu prātā drīz vien iestāsies apgaismība, kas ļaus skaidri atšķirt labo no ļaunā, 

ieteicamo no tā, ko nevajadzētu darīt, un tas būs visuzskatāmākais pierādījums tam, ka jūs zinājāt, kā 

iekšēji sagatavoties, lai sadzirdētu Gara balsi. 

63 Mana mācība sasniedz šīs Trešās ēras cilvēka sirdi, lai mācītu viņam ceļu, kā sasniegt pilnīgu 

vienotību ar Dievu un iekšējo vienotību ar sirdsapziņu, kas ir pierādījums tam, ka jūsu dvēsele ir 

sasniegusi tādu attīstības un pilnveidošanās pakāpi, kādas tai nekad agrāk nav bijis, un kas ļauj tai saprast 

jaunās Svētā Gara atklāsmes. 

64 Ceļš ir bruģēts, un durvis ir atvērtas ikvienam, kas vēlas nākt pie Manis. 

65 Ceļš ir šaurs, tas jums jau sen zināms. Nevienam nav nezināms, ka mans likums un mana mācība ir 

tīrākie un nepielūdzamākie, lai neviens nevarētu iedomāties tos mainīt pēc savas ērtības vai gribas. 
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66 Plašais ceļš un plaši atvērtie vārti ir jebkas cits, tikai ne tas, kas ved jūsu dvēseli uz gaismu, mieru 

un nemirstību. Plašais ceļš ir izlaidības, nepaklausības, lepnības un materiālisma ceļš, pa kuru iet lielākā 

daļa cilvēku, cenšoties izvairīties no garīgās atbildības un sirdsapziņas iekšējā sprieduma. 

67 Šis ceļš nevar būt bezgalīgs, jo tas nav ne patiess, ne pilnīgs. Tāpēc, tā kā šis ceļš, tāpat kā viss 

cilvēciskais, ir ierobežots, cilvēks kādu dienu nonāks līdz tā galam, kur viņš apstāsies, lai šausmās 

nogrimtu bezdibenī, kas ir šī ceļa beigas. Tad to sirdīs, kas jau sen ir novirzījušies no patiesā ceļa, iestāsies 

haoss. 

68 Dažos būs nožēla, kurā viņi atradīs pietiekami daudz gaismas, lai sevi glābtu, citos būs šausmas 

par galu, ko viņi uzskatīs par netaisnīgu un neloģisku, bet vēl citi zaimos un sacelsies pret Dievu. Bet 

patiesi Es jums saku: šis būs sākums atgriešanās pie gaismas. 

69 Es svētīju jūs, Trešās ēras mācekļi, kas zināt, kā pārkāpt šīs pasaules slieksni, lai nāktu mana Gara 

vadīti. Es jūs aicinu lūgties dienu pēc dienas, pulcēties kopā, lai kopīgi izprastu un pārdomātu manu 

Vārdu. Jo šīs ir pēdējās reizes, kad jūs to saņemat šādā veidā. 

70 Es aicinu jūs ienākt slepenajā dārgumu krātuvē, gudrībā, ko satur mans darbs, lai jūs varētu justies 

spēcīgi cīņā, ko jūs pārdzīvojat ─ šajā cīņā, ko jūs izcīnāt. 

71 Izredzētā tauta, kurai uzticēts iedegt gaismu pasaulē, ir izkaisīta pa tautām un saņem aicinājumu 

dzīvot, klausoties manai balsij. Daži dzirdēs manu vārdu caur maniem balss nesējiem, un citi tiks garīgi 

pamācīti. Bet jūs visi būsiet liecinieki tam, ka nāks pravietojumi, par kuriem paziņots šim laikam. Es 

vadīšu jūsu soļus pa to pašu ceļu, un kādu dienu jūs tiksieties un atpazīsiet viens otru. 

72 Jūs esat nodzīvojuši gadsimtiem ilgi, jūs esat apdzīvojuši zemi gadsimtiem ilgi, un šo laiku laikā 

jūs esat attīstījušies, un beidzot esat spējīgi uzsākt garīgu komunikāciju ar savu Skolotāju un Garīgo 

Pasauli. 

73 Es uzticu jums lielu misiju un sagaidu jūsu sapratni. Visu savu rīcību pamatojiet uz likumu, kas ir 

stingrs un nelokāms. Šādi sagatavojušies, ejiet savu ceļu ar bijību Dieva priekšā, bet ar pārliecību. Izjūtiet 

bailes pārkāpt likumu, nestrādāt apzinīgi. Taču es esmu arī jūsu ceļvedis un atbalsts katra no jums ceļā. 

74 Jums ir tikai daļa no tagadnes, bet es zinu, ko jūs pārdzīvosiet rīt, un es zinu, ar kādiem šķēršļiem 

jums nāksies saskarties. Es jums saku, ka, ja jums būs ticība, jūs spēsiet stāties pretī vislielākajām 

briesmām, jūs varēsiet mesties visbīstamākajos pasākumos, vienmēr būdami pārliecināti par manu 

aizsardzību. 

75 Pacietīgi panesiet savas grūtības, un, ja jūs nespējat saprast savu pārbaudījumu nozīmi, lūdzieties, 

un Es jums atklāsim to nozīmi, lai jūs iekšēji tos apstiprinātu. 

76 Jūs vēl neesat sevi pilnveidojuši, jūs vēl neesat "taisni", un tāpēc jūs sastopaties ar jauniem 

pārbaudījumiem, kas nogludinās jūsu sirdi un pilnveidos jūsu dvēseli. 

77 Israēls ir bijis kareivīgs jau no savu lielo klejojumu sākuma, un, kad tas ir kļuvis vājprātīgs ceļa 

skarbuma dēļ, Mana balss to ir iedrošinājusi, sacīdama: "Mana stiprā roka ir tavā rokā!" Un, kad tas ir 

kļuvis vājprātīgs ceļa skarbuma dēļ, Mana balss to ir iedrošinājusi, sacīdama: "Mana stiprā roka ir tavā 

rokā!" Un, kad tā ir lūgusi, vērojusi un paklausījusi maniem baušļiem, tā ir baudījusi manu žēlastību un 

manas privilēģijas. 

78 Tagad jūs dzīvojat laikā, kas jums ir pareģots, un nešaubieties. Tagad grāmata ir atvērta pēdējās 

nodaļās, lai jūs varētu lasīt ar nodošanos un uztvert tās nozīmi. Šie ir grūti laiki, par kuriem es jums 

iepriekš runāju. Taču, neskatoties uz grūtībām, es vēlos, lai jūs ar prieku un pārliecību raugāties nākotnē. 

Jo jūsu sāpes neturpināsies ilgāk par Maniem mīlestības un taisnīguma likumiem noteiktajām robežām. 

79 Lūdzieties, lai jūs būtu miera un labas gribas pilni. Pārdomājiet, lai jūs varētu būt pārliecināti par 

to, kurā vietā atrodaties garīgi. Nav noteikta laika, kad var sasniegt savu vislielāko pacēlumu. Ja jums ir 

ticība, jūs varat spert lielus soļus šajā ceļā. 

80 Mana manifestācija caur cilvēku beigsies 1950. gadā. Taču gara ēra turpināsies, un pēc šī gada 

pienāks garīgo dāvanu atbrīvošanās un līdz ar to daudzu dvēseļu atgriešanās. 

81 Zari, kas ir atdalījušies no koka, atkal pieķersies tam, un jūs visi pievienosieties Man. 

82 Pielūkojiet manas atklāsmes, lai mana mācība paliktu tīra un neskarta. Cilvēkam ir apnikušas 

ierobežotas pielūgsmes formas, un viņš tiecas pēc kopuma. Viņš pieprasa dievišķas pamācības, kas viņu 

glābs viņa cilvēciskajā stāvoklī šodien un viņa garīgajā stāvoklī rīt. 
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83 Ikviens, kurš paceļas ar augstām vēlmēm vai centieniem, tiks atbalstīts, un Es viņam parādīšu 

īsāko ceļu, lai sasniegtu Mani. 

84 Izpildiet likumu, pat ja jums ir jāupurē sava sirds vai jāmaina šajā pasaulē pastāvošās paražas. 

Jums nebūs ne baznīcu, ne dievnamu, jūs neierobežosiet ne manu mācību, ne savu darba jomu. Jūsu mājas 

būs visa pasaule, jūsu ģimene - cilvēce, un jūsu baznīca - mans Dievišķais Gars. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 334 
1 Cilvēki, pamostieties un apzinieties, ka dzīvojat jaunā laikā. 

2 Meditējiet un lūdzieties, lai jūsu prāta spējās spīdētu garīgā iedvesma. 

3 Vērojiet visdažādākās cilvēku ciešanas, sāpes, trūkumu un ļaujiet savai sirdij kļūt aizvien 

līdzjūtīgākai, redzot sāpes, kas jūs visur ieskauj. 

4 Ja savā dziļākajā būtībā jūtat dāsnu un cēlu vēlmi darīt labu, ļaujiet šim impulsam pārņemt un 

izpausties. Tā ir dvēsele, kas nodod savu vēstījumu, jo tā ir atradusi savu ķermeni, kas vēlas un ir gatavs. 

5 Saprotiet, ka tad, kad jūs sākat sēt manas mācības sēklas, tam ir jānotiek no mīlestības, kas dzimst 

no jūsu būtnes visjutīgākās daļas. Bet necentieties vairs darīt labu vai veikt darbus savu nopelnu dēļ, ja tie 

rodas no bailēm no soda, ja jūs to nedarīsiet. Tam nav nekāda pamata. Nesaki man vairs neko, pat savai 

dvēselei, ka tā nespēj samierināties ar sīkumiem. 

Kad jūsu dvēsele atbrīvosies no savas cilvēciskās čaulas un noslēgsies savā iekšējā būtībā garīgās 

dzīves svētnīcā, lai pārbaudītu savu pagātni un ražu, daudzi tās darbi, kas šeit, pasaulē, šķita nevainojami 

un cienīgi, lai tiktu celti Tā Kunga priekšā un pelnījuši atlīdzību, šīs introspekcijas brīžos tai šķitīs 

nabadzīgi. Dvēsele sapratīs, ka daudzi darbi, kas tai pasaulē šķita labi, bija tikai tukšuma, viltus mīlestības, 

labdarības izpausme, kas nenāk no sirds. 

6 Kā jūs domājat, kas dvēselei ir devis pilnīga tiesneša apgaismību, lai tā varētu spriest pati par sevi? 

Gars, kas tajā taisnības stundā uz jums atstās iespaidu, ka jūs spīdēsiet ar vēl neredzētu skaidrību ─ un 

Viņš būs tas, kas katram pateiks, kas bija labs, taisnīgs, pareizs, patiess, ko viņš darīja uz zemes, un kas 

bija ļauns, nepareizs un netīrs, ko viņš sēja savā ceļā. 

7 Svētnīca, par kuru es jums tikko runāju, ir Gara svētnīca - tas templis, kuru neviens nevar apgānīt, 

tas templis, kurā mājo Dievs un no kura skan Viņa balss un spīd gaisma. 

8 Pasaulē jūs nekad neesat bijuši gatavi ieiet šajā iekšējā svētnīcā, jo jūsu cilvēciskā personība 

vienmēr ir domājusi par to, kā un ar kādiem līdzekļiem izvairīties no gudrās balss, kas runā katrā cilvēkā. 

Es jums saku: Kad jūsu dvēsele atbrīvosies no sava seguma, tā beidzot apstāsies pie šīs svētvietas sliekšņa 

un pulcēsies, lai ieietu tajā un noliekas ceļos pie šī dvēseles altāra, lai uzklausītu sevi, lai pārbaudītu savus 

darbus tajā gaismā, kas ir sirdsapziņa, lai dzirdētu sevī runājam Dieva kā Tēva, kā Skolotāja un kā 

Tiesneša balsi. 

9 Neviens mirstīgais nespēj iedomāties šo brīdi visā tā svinīgumā, kas jums visiem ir jāizdzīvo, lai 

atpazītu, kas labs ir jūsu iekšienē, lai to saglabātu, un arī to, kas jums no sevis ir jāatmet, jo to vairs 

nedrīkst turēt dvēselē. 

10 Tad, kad dvēsele jūt, ka tā saskaras ar savu sirdsapziņu, un tā nāk klajā ar patiesības skaidrību, šī 

būtne jūtas pārāk vāja, lai ieklausītos pati sevī, tā vēlas, lai tās nekad nebūtu bijis, jo vienā mirklī visa tās 

dzīve aiziet apziņā ─ tas, ko tā atstāja aiz sevis, kas tai piederēja un kas bija tās īpašums, un par ko tai 

tagad beidzot jāsniedz atskaite. 

11 Mācekļi, vīri, gatavojieties tam brīdim jau šajā dzīvē, lai jūs nepārvērstu šo templi par tribunālu, 

kad jūsu dvēsele parādīsies pie gara tempļa sliekšņa; jo tad dvēseles sāpes būs tik lielas, ka ar tām nebūs 

salīdzināmas nekādas fiziskas sāpes. 

12 Vērojiet un lūdzieties, meditējiet, sekojiet manām mācībām un nekad neļaujiet sevi maldināt jūsu 

iedomībai, kas vēlas likt jums domāt, ka jūs strādājat ar patiesumu, žēlsirdību vai mīlestību, lai gan 

patiesībā neviena no šīm tikumiem nav klāt. 

13 Nekad savā sirdī neaizmirsti darbus, ko tu dari, un esi apmierināts ar to, ko tu dari vispirms, lai tu 

savā ceļā nemitīgi celtos augšup. 

14 Es vēlos, lai jūs padomātu par visu, ko esmu jums teicis šajā pamācībā, lai jūs saprastu, kā notiek 

jūsu spriedums garīgajā sfērā. Tādējādi jums vajadzētu noņemt no savas iztēles tēlu, kurā jūs iztēlojaties 

tiesu, ko vada Dievs veca vīra izskatā, kurš labos bērnus palaiž garām pa labi, lai baudītu debesis, bet 

ļaunos novieto pa kreisi, lai notiesātu viņus uz mūžīgo sodu. 

15 Tagad ir pienācis laiks, lai gaisma sasniegtu jūsu dvēseles un prāta augstākās sfēras, lai patiesība 

spīdētu katrā cilvēkā un viņš varētu sagatavoties cienīgai ieiešanai Garīgajā dzīvē. 
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16 Jūs Man norādāt, ka cīņa, ko esat izcīnījuši savu līdzcilvēku sirdīs, acīmredzot ir bezjēdzīga ─ ka 

jūs runājat viņiem par garīgumu un cenšaties izdzēst no viņu sirdīm fanātismu un elku kulta aktus, bet drīz 

pēc tam, kad esat viņus mācījuši, viņi atkal noliek ceļgalus savu elku priekšā. 

17 Jūs nākat ar ievainotu un novārgušu sirdi, bet jūs lolojat cerību, ka Es Savā Vārdā došu jums 

jaunus argumentus un jaunus ieročus, lai cīnītos tālāk. 

18 Es jums saku, mīļie mācekļi, kuros es redzu dedzīgu vēlmi, lai gaisma spīdētu visiem jūsu 

līdzcilvēkiem: Jums ir jāapbruņojas ar pacietību, lai sagaidītu ilgi gaidīto mirkli, kad tie, par kuriem jūs tik 

daudz lūdzat un lūdzat, tiks apgaismoti. 

19 Arī viņi uzskata, ka jūs maldāties, jo redz jūs atklāti lūdzamies un dzird jūs runājam par mācībām 

un atklāsmēm, kas nav pierakstītas grāmatās. 

20 Arī viņi lūdzas par jums un runā ar Mani, lūdzot, lai jūs nenokļūdītos. 

21 Es jautāju jums, mācekļi: "Kā jūs domājat, ko es vairāk uzklausu - jūs vai viņus?" 

Daudzi no jums saka Man savā sirdī: "Uz mums, Skolotāj, jo mēs vairāk tuvojamies patiesībai lūgšanu 

ceļā." 

22 Tādēļ Es jums, mācekļi, saku, ka Es vienādi uzklausu gan vienus, gan citus, jo jūs visi esat 

vienlīdzīgi Manā priekšā, jo Es mīlu gan vienus, gan citus un jo Es redzu visos bailes, ka kāds varētu 

novirzīties no ceļa. 

23 Tā ir cīņa, cilvēki, izsludinātā cīņa, lielā cīņa, kas izcēlīsies pat mājās un pat vismīlošāko un 

vienotāko ģimeņu klēpī. 

24 Kurš uzvarēs šajā cīņā? Neviens. Uzvara būs patiesības, gaismas, mīlestības un taisnīguma uzvara. 

Jūs visus uzvarēs šie dievišķie spēki. Taču tieši šī šķietamā sakāve būs jūsu uzvara. 

25 Tādēļ Skolotājs māca jūs ar lielu mīlestību, lai jūs būtu gatavi laikam pēc manas aiziešanas. Bet 

tāpat kā Es jums dāvāju Savu žēlastību, tā arī jūs vadīsiet cilvēkus ar saviem mīlestības darbiem. 

26 Mans stars ir nolaidies uz jūsu prātiem, lai sagatavotu jūsu dvēseles, un Es esmu izdalījis jums 

Savas žēlastības dāvanas, lai jūs kļūtu cienīgi būt kopā ar Mani Manā Valstībā. 

27 Arī kārdinājumi cīnās jūsu vidū, lai novestu jūs no Mana ceļa. Bet Es kā Labais Gans esmu jūs 

izvēlējies no visiem ceļiem, un, neprasot no jums pašaizliedzību, Es gaidu jūsu labošanos, lai jūs varētu 

pilnībā saņemt Manu žēlastību un kļūt par labiem mācekļiem, kas rīt nesīs Manu mācību cilvēcei. 

28 Es jūs uzmodināju, jo jūs bijāt miruši žēlastības dzīvei. Es esmu jums piedevis un sagatavojis jūs, 

lai rīt jūs varētu runāt ar cilvēci, kas ir sacēlusies un noliedz savu Dievu. Es esmu svešinieks, kas klauvē 

pie ikvienas sirds durvīm, jo vēlos, lai jūs sajustu Manu mīlestību. 

29 Cilvēce neatpazīst Mani un noliedz Manu klātbūtni šajā laikā. Bet Es liku viņiem atzīt, ka Savu 

taisnīgumu izpaužu ar mīlestību un žēlsirdību, ka Es nenākšu ar pātagu, lai sagādātu viņiem sāpes ─ ka Es 

tikai vēlos viņus pacelt žēlastības dzīvei un šķīstīt viņus ar kristāldzidru ūdeni, kas ir Mans Vārds, Mana 

Patiesība. 

30 Pasaule nav mācījusies Manu mācību un ir izkopojusi savu elkdievību un fanātismu. Tāpēc tagad 

tā pārdzīvo lielo tīģeli un dzer ciešanu kausu, jo tās materiālisms ir attālinājis to no Manis. 

31 Tevi, Izraēla, gaida liela cīņa, jo tu liecināsi par manu patiesību, tu likvidēsi cilvēces tumsu un 

parādīsi tai manu gaismu. 

32 Tie, kas sevi sauc par cilvēku mācītājiem, nav sajutuši Manu klātbūtni, joprojām gaida Mani. Taču 

es redzu, ka viņi sniedz atšķirīgu mācību no tās, ko Skolotājs ir uzticējis cilvēcei un kas jūs vestu 

patiesības ceļā, jo tā māca jums mīlēt vienam otru. 

33 Tā nav Mana griba, lai pasaule barotu pasaules uzskatus, kas atšķiras no Manas mīlestības 

mācības. Jo tas kaitē dvēselei, un tādējādi jūs Mani noliedzat. Jūs neesat spējuši izprast Manu mācību, jūs 

atmetat mūžīgās dzīvības maizi, un cilvēce meklē Mani savās sinagogās, savās materiālajās baznīcās, ko 

tās pašas radījušas pēc savas izpratnes. Bet kad cilvēce Mani sapratīs un sadzirdēs Manu aicinājumu? 

34 Pēc 1950. gada sāksies liela pasaules uzskatu cīņa, un jūs, Israēla tauta, dosieties ceļā, paļaujoties 

uz manu dievišķību. Jūs nezināt, kuri no tiem jūs noraidīs. Bet vai ir kāds cilvēcisks likums, kas varētu 

sodīt par taviem labajiem darbiem un darbiem, ko tu dari savā ceļā? Nē, jo jūs esat tie, kam uzticēts 

novērst cilvēku sāpes, nest viņiem manu mieru un likt uzplaukt mīlestībai cilvēka sirdī. 
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35 Mācekļi: Tas princips, ko Es jums mācīju Otrajā Laikā: mīlēt vienam otru, ir piemērojams visām 

jūsu dzīves darbībām. Daži Man saka: "Mācītāj, kā gan es varu mīlēt savu tuvāko, ja es esmu nenozīmīga 

būtne, kuras dzīve ir piepildīta ar fizisku darbu?" Šiem maniem bērniem mācekļiem es saku: pat šajā 

fiziskajā darbā, kas šķietami nav svarīgs, jūs varat mīlēt savu tuvāko, ja darāt savu darbu ar vēlmi kalpot 

savam līdzcilvēkam. 

36 Iedomājieties, cik skaista būtu jūsu dzīve, ja katrs cilvēks strādātu ar domu darīt labu un apvienotu 

savas mazās pūles ar citiem. Patiesi, es jums saku, ka vairs nebūtu nekādu ciešanu. Bet patiesība ir tāda, ka 

katrs strādā pats par sevi, domā par sevi un lielākoties par sevi. 

37 Jums visiem ir jāzina, ka neviens nevar būt pats par sevi un ka viņam ir vajadzīgi citi. Jums visiem 

ir jāzina, ka esat dziļi saistīti ar universālu misiju, kas jums ir jāpilda vienoti, bet ne ar zemes 

pienākumiem, bet ar jūtām, iedvesmu un ideāliem, vārdu sakot, ar mīlestību vienam pret otru. Tad augļi 

nāks par labu visiem. 

38 Es jums saku, tauta, ka jums nevajadzētu strādāt tikai sev, ka jums jācenšas izplatīt gaismu visiem, 

kas jūs meklē, neizdarot atšķirības. Patiesi Es jums saku: kas vairāk dod savam līdzcilvēkam, tas vairāk 

saņems no Manis, jo viņš savā dzīvē pielieto Manu pamācību. 

39 Es jums dodu pietiekamas zināšanas, lai jūs varētu darīt zināmu mīlestības vēsti, ko Es jums esmu 

sūtījis šajā laikā. 

40 Tas Kristus, kas atnāca citā laikā, lai nestu cilvēkiem mīlestības mācību, ir Gars, kurš runā uz jums 

šajā laikā un dara sevi zināmu caur izvēlētiem intelekta orgāniem, lai šo vēsti nodotu pasaulei. Šis Vārds ─ 

pazemīgs savā formā un vienkāršs savā izpausmē ─ vedīs šo cilvēci, kas ir tālu no garīguma, pie tās 

sajūtām. 

41 Es aicinu visas pasaules tautas un reliģiskās kopienas, lai atgādinātu tām par Mana Likuma 

augstāko bausli, ko Es atklāju Saviem mācekļiem Pēdējā Vakarēdienā kopā ar viņiem. 

42 Šobrīd cilvēce atrodas sagatavošanās posmā. Tas ir mans taisnīgums, kas darbojas tajā, cilvēkiem 

to nemanot. Jo savā lepnumā, savā augstprātīgajā materiālismā viņi visus savas dzīves notikumus, kas 

viņiem ir neizbēgami, piedēvē nejaušībai. Bet drīz mans aicinājums sasniegs viņu sirdis, un tad viņi 

atgriezīsies pie manis ar nožēlu un lūgs piedošanu par savu lepnumu un kļūdām. 

43 Tā būs cilvēka dvēseles krusta stunda, kad viņš uz īsu brīdi piedzīvos absolūtu tukšumu pēc 

lielajām vilšanās reizēm, kad viņš apzināsies savas pašvērtības viltus, savas varas pagrimumu, savas 

ideoloģijas kļūdainību. Taču šis apjukums nebūs ilgs, jo tad parādīsies mani sūtņi un izplatīs manu jauno 

vēsti. 

44 Un atkal, tāpat kā iepriekšējos laikos, kad Manas Mācības vēstneši devās no Austrumiem un nesa 

Mana Vārda atziņu uz Rietumiem, arī tagad pasaule atkal redzēs Manus vēstnešus, kas nesīs šīs vēsts 

gaismu tautām un mājām. 

45 Vai cilvēkiem šķitīs dīvaini, ka gaisma tagad no rietumiem virzās uz austrumiem? Vai tad viņi 

neatpazīs vēsti, ko mani vēstneši nes viņiem manā vārdā? 

46 Patiesi Es jums saku: vienīgā gaisma, ko jūs redzat austrumos, ir tā, kas apgaismo jūsu pasauli - 

Karaļa Zvaigznes gaisma. Jo dievišķā gaisma, kas apgaismo dvēseli, nāk no Manis un ir visās visuma 

vietās un punktos. 

47 Tā ir taisnība, ka pagātnē Es bieži esmu runājis ar jums ar kulta formu un simbolu palīdzību. Bet 

tagad ir pienācis laiks, kad jūs ieraudzīsiet patiesību tieši, bez nepieciešamības starp to un jums likt kulta 

formas vai simbolus. 

48 Skolotājs pieņem mācekli, kurš šajā Trešajā Laikā ir gatavs mācīties, lai saprastu Manu Dievišķo 

Norādījumu. Grāmata ir atvērta jūsu priekšā, un tās lappuses apgaismo jūsu dvēseli, lai jūs zinātu, ka 

darbs, ko Es esmu uzticējis jūsu rokām, ir liels un cildens ─ ka mana mācība satur visaugstāko gudrību, lai 

jūs varētu sasniegt Manu Valstību. Tas ir ceļš, ko Es jums esmu vēlreiz parādījis, lai jūs pa to virzītos uz 

priekšu, atstājot aiz muguras netaisnību, ar kuru jūs nācāt pie Manis. 

49 Es esmu sagatavojis jūsu dvēseles ar Savu gaismu, ar Savu taisnību, lai jūs būtu līdzīgi savam 

Skolotājam, lai jūs vairs nenokļūtu dažādos ceļos, lai jūsu sirdīs būtu paklausība Maniem baušļiem. Bet 

vērojiet un lūdzieties, lai jūs nezaudētu sagatavošanos, ko Es esmu devis jūsu dvēselei. Šajā laikā Es 

pasaulei parādīšu jaunas dienas gaismu, lai cilvēki varētu sagatavoties, dzirdēt Manu Vārdu un ar savām 

garīgajām acīm ieraudzīt Manu klātbūtni. 
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50 Jūsu misija ir ļoti grūta, Israēla tauta. Bet mans Vārds ir iespiedies jūsu būtības dziļumos un ir jūs 

apgaismojis, atņēmis aklumu no jūsu acīm un parādījis jums manas Valstības godību. 

51 Mans Vārds jūs ir pārveidojis, jo jūs vairs neesat tādi paši, kādi bijāt agrāk, jo tagad jūs esat atvērti 

Manai klātbūtnei, jūs esat Mani atpazinuši un zināt, kā pacelties, lai meklētu Mani no gara uz garu. 

Tomēr Es joprojām redzu, ka jūs neesat līdz galam sekojuši Manai mācībai, ka esat paklupuši un ka uz 

īsu brīdi atkal esat vecie, jo neesat pilnībā attīrījuši savu sirdi no liekā un nevajadzīgā, kas baro pasauli tās 

sabrukumā. Nezāles joprojām aug līdzās zelta kviešiem, kas plaukst tevī. 

Ir pienācis laiks, kad nezāles, kas gadsimtu gaitā ir dīgušas un ziedējušas sirdīs, tiks izrautas ar saknēm. 

Tā tiks sasieta saišķos un iemesta ugunī, lai to iznīcinātu. Tad jūsu sirds būs tīrs lauks, auglīga un 

sagatavota augsne, kur mans Vārds nesīs augļus. 

52 Mīļie mācekļi, jums daudzās lietās ir jāsagatavojas, jo jūsu soļi garīgās pilnveidošanās virzienā ir 

bijuši lēni un laika jums ir kļuvis maz. Jo šajā laikā jums jau vajadzētu būt tiešā kontaktā ar manu 

Dievišķo Garu, lai izpildītu savu misiju. 

53 Jūsu gars zināja, kā uz īsu brīdi valdīt pār miesu, un tad jūs kā mani īstie mācekļi varējāt pildīt 

manus baušļus, lai aizstāvētu cilvēci, kurai ar jūsu starpniecību jāsaņem mana žēlastība un līdzjūtība. 

54 Ļaujiet manam Garam pilnībā iemājot jūsos, lai jūs varētu parādīt cilvēcei manu darbu kā 

glābšanas laivu, kā bāku, kā jaunas debesis inkarnētām un neinkarnētām dvēselēm. 

55 Es vēlos, lai jūs visi būtu sagatavoti un apveltīti ar Mana Svētā Gara gaismu, Es vēlos, lai jūs 

izjustu atbildību par Manu Dievišķo Darbu un mīlestību pret Manu Dievišķību un saviem līdzcilvēkiem. 

Jo Es gribu, lai jūs no mīlestības pret viņiem atjaunotos un mācītos tieši savienoties ar Manu Garu, jo Man 

ir jāizmanto jūsu dvēseles atbilstoši jūsu sagatavotībai, ko esat sasnieguši. Tad pasaules atmoda būs 

pilnīga, un ar jūsu starpniecību tā sajutīs Mani. Jo tāda ir Mana griba. 

56 Jūs atrodaties lielās cīņas laikā, kad notiek labā cīņa pret ļauno, gaismas cīņa pret tumsu, un tagad 

jūs gatavojaties aizstāvēt Manu lietu. Jūs ņemiet Mani par paraugu, jo Es eju Savu armiju priekšā, un jūs 

esat daļa no tām. Redziet, kā Mana gaisma kliedē tumsu un kā Mans Vārds novērš grēku. Ja vēlaties būt 

labi kareivji, esiet paklausīgi un nesiet patiesības gaismu, lai jūs kā patiesi Dieva kalpi varētu liecināt par 

to, ko Es dodu dvēselēm šajā laikā to pestīšanai. 

57 Es nevēlos, lai starp jums, izredzētie ļaudis, būtu atšķirīgi domāšanas veidi vai atšķirīgas gribas 

izpausmes, Es vēlos, lai jūs būtu vienoti un nodotu vienu un to pašu iedvesmu no Manis, vadīti no Mana 

Vārda, kas ir viens ar jums visiem. 

58 Tiem no jums, kas esat gulējuši un ļāvuši aizdegties savas svētnīcas lukturim un atņēmuši sev 

Manu žēlastību, Es sūtu aicinājumu un saku viņiem: Celieties, ejiet ātri un nāciet pie Manis, kas jūs gaida 

kā Tēvs, nevis kā Tiesnesis. Bet patiesi Es jums saku: jūs vairs nedrīkstat apstāties uz ceļiem, jo tad jūsu 

atbildība pret Mani rīt būs ļoti liela. 

59 Es esmu pamodinājis jūsu intuīciju, un ar šīs dāvanas palīdzību Mans Gars ir runājis ar jūsu garu, 

un Es esmu devis jums Savus rīkojumus, kuriem jums jāseko. 

60 Es ļauju jums staigāt ar pārliecību, lai jūs varētu piepildīt Manu Gribu. Jo viss, ko jūs darīsiet 

saskaņā ar manu gribu, kalpos jūsu dvēseles attīstībai. Es dodu jums savu varu un savu mieru, lai tas būtu 

liecība par manu klātbūtni jūsu vidū. Es nevēlos, lai nekas traucētu mieru, ko es jums dodu. 

Sagatavojieties un turpiniet strādāt caur Viņu. Bet, ja jums būtu jācieš par to lietu, ko esmu uzticējis jūsu 

uzticamajām rokām, es jums saku: Priecājieties, jo Es dāvāšu jūsu dvēselei lielu atlīdzību. 

61 Ziniet, ka tāpat kā ir dvēseles, kas tiek sūtītas atkal inkarnēties kā atlīdzība, lai dzīvotu uz zemes un 

taisnībā pļautu augļus no tā, ko tās iepriekš sējušas, ir arī citas, kas ne reinkarnējas, bet neredzami dzīvo uz 

zemes, līdz sasniedz garīgo pilnveidošanos jeb pacēlumu, kas viņām ļaus atbrīvoties no visa, kas tām vairs 

nav piemērots. 

62 Visa gandarīšana ir grūta, rūgta un skumja. Bet mana mācība māca, kā pasargāt savu dvēseli, lai tā 

pēc ciešanām uz zemes neatrastos mierā, bet gan tiktu pakļauta attīrīšanas un gandarīšanas procesam. 

63 Mācieties šeit, Manā Vārdā, mīlēt to, kas pieder pasaulei, tikai tādā mērā, cik tas ir pareizi, lai tad, 

kad pienāks stunda atstāt visu aiz muguras, jūsu dvēselei nebūtu sloga, kas atņemtu tai brīvību. 

64 Mīļotie cilvēki, nāciet pie Gaismas! Es esmu ceļš, kas ved uz to, Es esmu patiesība un dzīvība. 

65 Nav iespējams, lai pazustu tas, kurš savā dzīvē ieklausās savā sirdsapziņā. 
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66 Kad Es jums runāju par garīgo dzīvi, jūs vēlaties, lai Es jums to sīki aprakstītu, lai jūs to saprastu. 

Bet, kad jūs saprotat, ka, lai gan Es daudz par to esmu runājis, jūs ļoti maz ko spējat saprast, jūs ar sāpēm 

Man sakāt: "Mācītāj, kāda būs tā eksistence, ko mēs nespējam saprast, neskatoties uz Jūsu mācībām un 

atklāsmēm? 

67 Es jums, mācekļi, saku: neuztraucieties, jo nav svarīgi, lai jūs zinātu, kādas ir šīs mājas, bet gan lai 

jums būtu ticība, ka jums jānonāk tajās, un tādēļ pēc iespējas labāk sagatavojieties, lai bez svārstīšanās un 

svārstīšanās sasniegtu šo mērķi. 

68 Jūs jau esat no Manis uzzinājuši, ka dvēseles augšupejošā attīstība notiek caur mīlestību, jo tas, 

kurš mīl, atraisa visas savas būtības dāvanas un spējas. Nemēģiniet sasniegt augstās gaismas virsotnes, 

tikai attīstot intelektu, bet vienmēr meklējiet pareizo veidu, kā saskaņot intelektu ar jūtām, lai tajā pašā 

laikā, kad jūs studējat kādu mācību, jūs to arī īstenotu. 

69 Patiesības ceļš ir tik skaidrs, ka neviens, kas pa to iet, nevar iet bojā. 

70 Jūs nestaigājat vieni, jo Mans iedrošinājums un Mana gaisma ir ar katru no jums. Bet, ja jums tas 

liktos maz, Es esmu novietojis garīgu gaismas būtni katra cilvēka pusē, lai tā sargātu jūsu soļus, liktu jums 

sajust briesmas, kalpotu par pavadoni jūsu vientulībā un par palīgu dzīves ceļā. Tās ir tās būtnes, kuras jūs 

saucat par sargeņģeļiem vai aizbildņiem. 

71 Nekad neizrādiet viņiem nepateicību un nebrīnieties pret viņu pamudinājumiem, jo ar jūsu spēkiem 

nepietiks, lai izturētu visus dzīves pārbaudījumus. Jums ir vajadzīgi tie, kas ir attīstītāki par jums un kas 

zina kaut ko par jūsu nākotni, jo Es viņiem to esmu atklājis. 

72 Šo būtņu cīņa ir ļoti grūta, kamēr jūs nesasniedzat garīgumu, jo jūs no savas puses sniedzat ļoti 

mazu ieguldījumu, lai atbalstītu tās viņu grūtajā misijā. 

73 Kad jūsu garīgums ļaus jums sajust un uztvert to brāļu un māsu klātbūtni, kuri neredzami, bez 

jebkādas izrādīšanās strādā jūsu labklājības un progresa labā, tad jūs nožēlosiet, ka esat likuši viņiem tik 

daudz ciest jūsu grēku dēļ. Bet, kad tevī rodas šī atziņa, tas notiek tikai tāpēc, ka tā jau ir kļuvusi par 

gaismu tavā prātā. Tad pamodīsies līdzjūtība, pateicība un sapratne pret viņiem. 

74 Kāda liela laime būs jūsu aizstāvjiem, kad viņi redzēs, ka viņu centienus jūs atbalstāt un ka viņu 

iedvesma saskan ar jūsu pacēlumu! 

75 Jums ir tik daudz brāļu un māsu un tik daudz draugu "Garīgajā Vālī", kurus jūs nepazīstat. 

76 Rīt, kad zināšanas par garīgo dzīvi būs izplatījušās visā pasaulē, cilvēce atzīs šo būtņu nozīmību 

jūsu pusē, un cilvēki svētīs manu Providenci. 

77 Kurš ir redzējis cīņas, ko šie gaismas leģioni cīnās pret apjukušo būtņu invāzijām, kas jūs 

nepārtraukti apdraud? Neviens cilvēka skatiens nav atklājis šo cīņu, ko abi nemitīgi cīnās viens pret otru, 

bet jūs to neesat pamanījuši. 

78 Jūsu neziņa par visa tā esamību, kas notiek, jums to neapzinoties, ir viens no iemesliem, kādēļ Es 

šajā laikā esmu pavēlējis, lai garīgā pasaule ar jums sazinātos caur Manis izraudzītām smadzenēm, kas 

veic šo uzdevumu. Tādējādi šīm būtnēm ir bijusi iespēja nākt pie jums, lai liecinātu par savu eksistenci un 

ar savu mīlestību, žēlsirdību, pazemību un pacietību pierādītu jums, ka tās dzīvo, lai sniegtu jums 

patvērumu. 

79 Lūdzieties, cilvēki, un apvienojieties ar viņiem savā lūgšanā. Uzticieties viņu aizsardzībai. Tās ir 

starojošas gaismas būtnes, kas spēj izpildīt grūto misiju jums līdzās, vadot un palīdzot jums visā ceļā, līdz 

jūs sasniegsiet Mani. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 335 
Mans miers lai ir ar jums! 

1 Šodien mans Gars atkal nolaižas pār garīgo Izraēlu. Es parādīju Sevi jums, mīļie ļaudis, ar Visuma 

staru starpniecību un runāju ar jums kā Tēvs un Skolotājs, kā Draugs un arī kā Tiesnesis. Es esmu 

klātesošs visos un uzklausu jūsu lūgšanu, lai jūs izteiktu Man visintīmāko lūgumu. 

2 Es priecājos, kad redzu, kā inkarnētās dvēseles arvien vairāk atklāj patiesu vienotību ar savu Tēvu 

un Kungu, atstājot aiz muguras vecos rituālus, dažādus pielūgsmes veidus, ko tās izmantoja, lai meklētu 

Mani, pielūgtu Mani un stingri virzītos uz garīgo ceļu. Tieši jūs, pazemīgās kopienas, pašlaik saņemat šīs 

manifestācijas un līdz ar tām arī manas lielās mācības. 

3 Es esmu apvienojis lielu skaitu dvēseļu, kas pieder izredzētajai tautai ─ ne pēc rases. 

Ziniet, ka Es neadresēju Sevi tām rasēm, kurām jūs piederat vai piederējāt kādreiz. Es vēršos pie garīgā 

Israēla, kam Es esmu uzticējis misiju, jo starp citām zemes tautām viņi ir pirmdzimtie, kam Es novēlēju 

Savus iepriekšējos Testamentus. 

4 Jums, kas esat žēlastības un atklāsmju pilnvarotie, ir dots uzdevums nest gaismu visiem cilvēkiem, 

būt gaismas stariem tiem, kas klīst pa pasauli nezinādami vai vienaldzīgi. Jūs, kas esat bijuši Mans 

pravietis, Mans liecinieks, Mans vēstnesis un Mans uzticības persona, Es jūs esmu aicinājis vēl vienu reizi, 

lai jūs turpinātu savu misiju un lai, pildot šo misiju, jūs varētu sasniegt savas dvēseles pilnību. 

5 Neskatoties uz jūsu uzticību un mīlestību, Es jums bez pārmetumiem saku: jūs vēl neesat 

ievērojuši Manas iepriekšējās mācības. Jums ir gaisma, miers un svētības, ko Es jums devu jūsu brāļu 

tautām, bet jūs neesat dalījušies šajās dāvanās ar tām. 

Padomājiet: lai kļūtu cienīgi saņemt šo misiju, jūs esat pārdzīvojuši lielās dvēseles un ķermeņa cīņas, 

domu konfliktus un šīs pasaules cīņas, lai iegūtu vajadzīgo staltumu, apņēmību un pieredzi. Bet, ja es jums 

esmu teicis, ka jūs neesat izpildījuši manus rīkojumus, es nenoliedzu jūsu iepriekšējo laiku darbu nopelnus. 

Tieši šie nopelni padara jūs cienīgus saņemt žēlastību, lai Es būtu jūsu vidū šajā garīgajā manifestācijā. 

6 Manas mācības jēgā jūs atradīsiet sava Dieva klātbūtni. Šis vārds ir tas pats, ko dzirdēja pravieši, tā 

ir tā pati gaisma, kas iedvesmoja Mozu apvienot izredzēto tautu un sagatavot to savienībai ar savu Kungu. 

Es atklāju jūsu vidū kādreizējos izraēliešus, kas devās uz priekšu tuksneša ceļojumā Pirmajā Laikā: 

drosmīgos un varonīgos Jūdas bērnus; uzticīgos levītus, kas sargāja Jehovas pielūgsmi; nenogurdināmos 

Zebulona bērnus, kuru uzdevums bija nodrošināt pārtiku cilvēku karavānai; un tāpat arī visus tos, kas Man 

ir snieguši lieliskus uzticības, mīlestības un paļāvības pierādījumus. 

7 Mans skatiens ar mīlestību pievēršas arī tiem, kas gaidīja Mesiju Otrajā Laikā ─ mocekļiem, kurus 

katara zobens nespēja atbrīvot no ticības, ka Es esmu kļuvis cilvēks, lai izpirktu cilvēci. Šajā tautā ir Mani 

mācekļi un Mani visu laikmetu liecinieki, un pēc šī pilnīgas sadraudzības laika ar savu Kungu, kad Mana 

mācība būs pabeigta ar šo Manis izvēlēto līdzekļu palīdzību, Mans Gars pārpilnībā nolaidīsies pār visiem 

Maniem bērniem, un katrs no jums sajutīs, ka viņa dāvanas un spējas atklāsies ─ viņa līdzcilvēku un arī 

jūsu pašu izbrīnam. 

8 Jūsu dāvanas izies no jūsu gara spēcīgas un varenas ─ nevis kā rotas, kas būtu iemesls tukšībai, bet 

kā tikumi un piemēri, ko jūs parādīsiet cilvēkiem savās domās, vārdos un mīlestības darbos, un tie visi 

atklās vislielāko pazemību un lēnprātību. 

Pravietošanas dāvana jūsu vidū uzplauks lielā mērā. Zinātnieki jūs iztaujās par nākotni, viņi steigsies 

uz jūsu sapulcēm, lai uzklausītu jūsu liecības un stātos pretī smagiem pārbaudījumiem un atrisinātu savus 

konfliktus, kas viņiem radīsies. 

9 Pašlaik jūsu attīstība vēl ir maza, jūs joprojām šaubāties par savām dāvanām, un, ja esat tiešie 

liecinieki kādam brīnumam, par kuru Es jums dodu padomāt, jūs to piedēvējat citam iemeslam. Bet 

pienāks laiks, kad jūs kļūsiet vienoti ar Mani, un tad jūsu uzticība būs pilnīga. Jūs sapratīsiet savas dāvanas 

un īpašības un liecināsiet par Mani caur tām. 

10 Patiesi Es jums saku: es esmu tas, kas jums pravietoju. Tas nekad nav nācis no cilvēka, viņš ir bijis 

tikai kanāls. Pravietojumi nāk no Manis, un Es jums dodu iespēju tos interpretēt līdz zināmai robežai. Bet 

tie, kas satur lielāku gudrību, es viens pats jums paskaidrošu. Ikreiz, kad esat mēģinājuši tos izprast, 

nebūdami sagatavoti, jūs esat pakļāvušies nepareizai interpretācijai. 
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11 Es jums esmu paziņojis par notikumiem, kurus redzat šodien. Šobrīd ir liels piepildījuma laiks. Tie 

ir notikumi, kas ir devuši skaidrojumu visiem paziņojumiem, kurus Es jums devu Pirmajā un Otrajā Laikā 

caur Saviem praviešiem. Bet cilvēki jau toreiz bija runājuši - daži pareizi, daži nepareizi. 

Pravietojumi, kurus es piešķīru saskaņā ar cilvēciskās izpētes izpratni, ir pareizi saprasti. Bet tos, kurus 

interpretēt, izskaidrot un piepildīt bija Man vienīgajam, Es esmu noskaidrojis caur notikumiem un 

pārbaudījumiem. 

12 Tagad ir izšķirošais laiks cilvēcei ─ laiks, kad cilvēks atmodīsies dažādos pārbaudījumos, kas jums 

runā par manu mīlestību. Es vēlos, lai jūsu dvēsele būtu šķīsta un jūsu mute cienīga darīt zināmu Manu 

mācību. Tāpēc es jūs apvelku ar pazemību, lai jūs būtu vienkārši, lai gan jums piemīt dāvanas, kas izraisa 

apbrīnu tajos, kuri jūs pazīst. 

13 Ļaujiet, lai pravietojums caurstrāvo jūsu dvēseli un matēriju, pat ja jūs to nesaprotat. Jūsu 

pienākums ir darīt to zināmu. Tie būs citi, kas labāk sapratīs to, ko jūs redzat. Bet, ja ne vieni, ne otri 

nespēs iedziļināties Manu pravietojumu patiesajā nozīmē, Es nāksim jums palīgā un teiksim: "Ja 

pravietojums, ko Es jums esmu devis, ir bijis ļoti liels un gudrs, tad tas ir tāpēc, ka atklāsme, ko Es gribu 

dot cilvēcei, ir ļoti liela, lai tā turpinātu kāpt un apdzīvot augstākus līmeņus, līdz sasniegs savu mērķi. Es 

esmu devis šo vīziju Savam izredzētajam, un Es dodu jums tās skaidrojumu." 

14 Vai jūs domājat, ka Joēls, viens no Pirmās ēras lielajiem praviešiem, saprata, ko viņš sludināja 

ļaudīm? Atcerieties, ko viņš teica: "Un pienāks dienas, kad jūsu bērni pravietos, un jūsu jaunekļi redzēs 

vīzijas, un jūsu vecajiem vīriem būs atklāsmes sapņi. Būs brīnumi debesīs un lielas zīmes uz zemes. Saule 

kļūs melna un mēness kā asinis. Dūmi un tvaiki celsies no zemes, un tad būs tuvu Tā Kunga lielā diena." 

15 Pravietis nesaprata, ko viņš runāja, bet viņš to darīja patiesi. Viņš bija Mans kanāls un balss nesējs, 

viņa dvēsele bija šķīsta un viņa mute cienīga, un pravietojums bija kā kristāldzidrs ūdens, kas izplūst no 

avota un nav piesārņots savā straumē. 

Tādējādi šī vēsts sasniedza cilvēku sirdis un palika tīra. Daži to interpretē vienādi, citi - citādi. Bet es 

jums patiesi saku, ka pravietotās lielās dienas atnākšana ir pavisam tuvu, un notikumi jau tagad apstiprina 

pravieša vārdus. 

16 Atveriet savas acis un sagatavojiet savu dvēseli, lai jūs varētu izprast šos notikumus, un jūs 

redzēsiet, ka zīmes, kas jau ir izskanējušas šajos laikos, skaidri parādās, un paši fakti jums parāda šo vārdu 

skaidrojumu un piepildīšanos. Tā ir interpretācija, ko Es esmu devis Saviem pravietojumiem. 

17 Tā Es jūs, mīļie mācekļi, sagatavoju jūsu grūtās misijas izpildei, lai jūsu lūpas runātu tikai 

patiesību, lai jūs redzētu savu ceļu atvērtu. Bet, ja jūs runājat un liecināt patiesību, bet jums netic un jūs 

nesaprot, un jūs neesat mīlēti, tad nododiet šo lietu Man un nerimstiet raudāt. Vienmēr ej uz priekšu un 

nekad neklusē. Lai jūsu mute runā droši, drosmīgi un vienmēr pilda savu pienākumu. Lai visa jūsu būtne ir 

gatava izstarot mieru ne tikai ar saviem vārdiem, bet arī ar savām domām un garīgajiem vēstījumiem. 

18 Kultivējiet mieru, mīliet to un izplatiet to visur, jo cik ļoti cilvēcei tas ir vajadzīgs! Lai jūs vienmēr 

būtu stipri un gatavi dot to, kas jums ir, neļaujiet sevi satraukt dzīves mainīgajām likstām. Miers, kas ir 

katras dvēseles mantojums, šajos laikos ir aizbēdzis un nomainījis karu, kas moka tautas, iznīcina 

institūcijas un pazudina dvēseles. Iemesls tam ir tas, ka ļaunums ir pārņēmis cilvēka sirdi. Naids, 

nesamērīgas ambīcijas, neierobežota alkatība izplatās un nodara postu. Bet cik īsa būs viņu valdīšana. Jūsu 

priekam un mierinājumam Es jums paziņoju, ka jūsu atbrīvošana jau ir tuvu, ka daudzi cilvēki strādā, lai 

sasniegtu šo mērķi, kas ilgojas elpot brālības, tīrības un veselības atmosfērā. 

19 Ko jūs darīsiet, mani mācekļi, šajā lielajā cīņā, kas jau ir sākusies? Kādi ir jūsu plāni? Es redzu 

jūsu būtības dziļumos milzīgu vēlmi cīnīties, darīt zināmas manas mācības, jo jūs zināt, ka tās ir labākais 

ceļvedis cilvēcei. Cīnieties par savu mieru un morālajām un garīgajām vēlmēm. Tad, kad jutīsieties stipri 

labestībā, nesiet to visur, jo tā kā auglīga rasa nokritīs jūsu līdzcilvēku sirdīs. 

20 Lūdzieties, un lai jūsu lūgšana ir balzāms tiem, kas ir ap jums, un tiem, kas ir prombūtnē ─ tiem, 

kas dzīvo jūsu pasaulē, un arī tiem, kam nepieciešams mierinājums ārpus tās. 

21 Tagad Es dodu savai tautai pamudinājumu, un tas ir šāds: visas tās dvēseles, kas zaudēs savus 

ķermeņus bēdīgajās kara cīņās, tiks ievilktas "Garīgajā Vālī", un tur tās paliks, gaidot jūsu lūgšanu, lai 

sasniegtu gaismu un zināšanas. 
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Tajā stundā, kad ļaudis apvienosies dedzīgā un sirsnīgā lūgšanā, šīs būtnes pārsteigs garīga slavas 

dziesma. Viņi dzirdēs jūsu balsi, kas aicinās viņus doties uz priekšu, un viņi ne mirkli netiks traucēti. 

Gaisma būs skaidra, un no šīs stundas viņi sāks cīnīties par savu augšupeju. 

22 Pārbaudījumi, kas cilvēci sagaida pēc 1950. gada, būs ļoti lieli. Viņai nāksies iztukšot ļoti rūgtus 

kausus un ciest ļoti smagus triecienus. Bet tas viss notiks tādēļ, lai viņa pamostos no miega ─ tagad, kad 

viņas dvēsele ir aizmigusi attiecībā uz savu pilnību un patieso misiju. 

Visus šos pārbaudījumus, ko cilvēki var saņemt šajā laikā, viņi izdomās paši, lai viņi varētu atnākt pie 

prāta un pārdomāt savus uzdevumus. Jau ilgu laiku dvēseles pārceļas no zemes uz "garīgo ieleju" un no tās 

atkal uz zemi, neizmantojot savas reinkarnācijas. 

    Bet šī žēlastība, šis mīlestības un taisnīguma apliecinājums, ko es viņiem dodu, dāvājot jaunu dzīvību 

šajā pasaulē, nav tādēļ, lai viņi to izniekotu. Es neļauju jums atgriezties uz zemes tikai tādēļ, lai jūs varētu 

baroties ar tās augļiem, bet gan tādēļ, lai jūs varētu cīnīties par savu augšupeju un ieņemt valstību, kuru Es 

jums esmu apsolījis. 

23 Pirmo reizi es aicināšu ar maigumu, lai palīdzētu jums sagatavoties cīņai. Bet, ja jūs šo balsi 

nesapratīsiet, es jūs atkal aicināšu un aizskarsim. Tomēr, ja jūs to neievērosiet, taisnīgums iedarbosies 

pilnībā, lai jūs pamodinātu un jūs atvērtu acis un ieraudzītu jaunas dienas gaismu. 

24 Es jūs brīdinu, lai jūs neciestu, redzot, ka sākas jauni kari, ka dienu pēc dienas jūsu acu priekšā 

dažādos negadījumos iet bojā daudz cilvēku. Ja nesaprotat, kāpēc šie pārbaudījumi satricina jūsu sirdi, 

atcerieties, ka katra dvēsele ir atnākusi uz zemes, lai atdotu sev to, ko iepriekš sev bija liegusi, un ka ir 

cilvēki, kas ir tik noguruši, ka tikai šāds pārbaudījums viņus var pamodināt. 

25 Cik ļoti es tevi mīlu, un es negribu tev nekādu sāpju! Tās radības, kas uz zemes nav atradušas 

mierinājumu un balzāmu, saņems to no Manis, tiklīdz tās nonāks garīgajā ielejā, lai tiktu ievestas 

augstākajā aizsaulē. Es viņiem to dodu, jo Es esmu Gans, kas neatdalāms no Saviem bērniem. Visas viņu 

sāpes atbalsojas Manī, visas asinis, kas izlietas viņu bezjēdzīgajos karos, ieplūst Manās tukšajās rokās, 

visas cilvēces asaras samitrina Manu seju. Pat visslēptākā un slepenākā būtne jums ir ļoti tuvu Man. Es uz 

jums visiem raugos ar vienādu mīlestību. Tās radības, uz kurām jūs raugāties ar nepatiku, Es izrausīšu no 

viņu bēdām un strādāsim ar tām, lai no tām plūstu kristāldzidri atjaunošanās, grēku nožēlas un mīlestības 

ūdeņi. 

26 Es runāju ar jums dažādos veidos, jo jums ir jābūt gataviem runāt tā, kā jūs vēl neesat runājuši. Jūs 

priecājaties, kad dzirdat Manas mācības, un jūtaties tuvāk Man katru dienu. Jūs saprotat, ka tā ir laime būt 

tur, kur jūs mīl jūsu Tēvs ─ ka jums ir gandarījums izdzīvot lielos pārbaudījumus, kurus Es jums esmu 

paredzējis, jo katrs no šiem pārbaudījumiem ir posms, kas jūs tuvina Man. 

27 Es esmu aicinājis daudzus no saviem bērniem, lai dotu viņiem dažādus uzdevumus, dažādus 

uzdevumus šajā darbā, un Es esmu tos devis jums atkarībā no jūsu progresa un jūsu talantiem. No viņiem 

visiem kopā es esmu izveidojis savu tautu, savu jauno apustuļu draudzi. 

Dažiem esmu uzticējis vadītāju amatu, un, lai viņu uzdevums nebūtu grūts un grūts, esmu sadalījis 

ļaudis draudzēs. 

Citiem Es esmu uzticējis balss nesēja dāvanu, lai viņi varētu nodot Manu iedvesmu, kas ir kļuvusi par 

cilvēcisku vārdu, šiem ļaužu pūļiem, kuri pulcējas, lai saņemtu šo brīnumu. 

Dažiem Es esmu devis gaišredzības privilēģiju, lai padarītu viņus par praviešiem un ar viņu 

starpniecību pasludinātu to, kas nāks. 

"Pīlāru" uzdevums ir uzticēts tiem, kam jāatbalsta ļaudis svētceļojumā un jābūt palīgam baznīcas 

vadītājiem, palīdzot nest krusta nastu kopā ar klausītāju pūļiem. 

28. Citi ir apveltīti ar starpniecības dāvanu, un tie ir apmācīti kā garīgās pasaules instrumenti, lai 

nodotu tās vēstījumus, Mana Darba skaidrojumu, kā arī kā dziedinošā balzama, mierinājuma slimajiem, 

īpašnieki, lai ar savu veselīgo garīgo izstarojumu kopā dāvātu žēlastību trūkumcietējiem. 

"Zelta Spalvu" Es esmu nosaucis to, kurš raksta grāmatā, kuru Es jums atstāju, Manas atklāsmes, 

mācības un pravietojumus par šo laiku. 

     Es esmu devis "pamatakmens" amatu tiem, kam jābūt stingrības, stabilitātes un spēka paraugam tautas 

vidū. Viņu vārdam, padomam un piemēram cilvēku vidū ir jābūt nemainīgam, tāpat kā akmenim. 
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Bet tagad, kad šis Manas izpausmes periods tuvojas noslēgumam, Es vēršos pie visiem amatiem un 

visiem tiem, kas ir izvēlēti, lai saņemtu tik lielus uzdevumus, Es aicinu, lai viņi varētu sevi rūpīgi izpētīt 

un atzīt savu darbu rezultātu. Šajā pārdomu stundā es stāvu līdzās visiem. 

29 Neuztraucieties, es nekļūdījos, kad izvēlējos jūs. Es pazīstu tevi un zinu, ko tu spēj izdarīt. Es 

zināju, kuri no viņiem labprāt nodosies Bauslības izpildei un kuri ceļā vājināsies. Es esmu jūsu Tēvs, un 

visiem Es esmu devis iespēju strādāt Manā Darbā, visiem Es esmu piedāvājis vienādu ēdienu, lai jūs visi 

justos mīlēti vienādi, ar vienādām tiesībām būt Mani mācekļi un saņemt vienādu mantojumu. 

30 Es zināju, ka daži izpildīs manus norādījumus un ļoti drīz sekos maniem vārdiem. Citiem būtu 

nepieciešams laiks, lai atklātu savas kļūdas un izlabotu tās. Bet Manas dāvanas paliek apslēptas viņu 

dvēselēs, gaidot uz to pamodināšanu. Jo jums visiem ir jānāk pie Manis, un sapratne būs jūsos visos. Tu 

kļūsi pilnīgs un būsi kopā ar Mani pie Manas labās rokas. 

Bet, lai jūs varētu Mani sasniegt, ir nepieciešams, lai jūs būtu gatavi pildīt Manu likumu un pazemīgi 

un padevīgi iet pa šo ceļu. 

Vērojiet un lūdzieties šajās dažās dienās, kad jums vēl esmu pieejams šādā veidā, un ļaujiet, lai jūsu 

sirdis aizkustina Mans Vārds, lai jūsu būtībā rastos vēlme pēc paklausības, vienotības un mīlestības. 

31 Drīz sūtņi dosies ceļā, līdzi ņemot vēstules. Viņu standarts būs mans Vārds un mani vēstījumi, ko 

esat saņēmuši. Es jūs gatavoju doties miera un labas gribas misijās. Jo es gribu jūs sagaidīt sagatavotus 

šajā svinīgajā dienā, kad man ir mani pēdējie vārdi, ko jums teikt. 

32 Jau tagad Es jums paziņoju, ka Mana pēdējā mācība nebūs ilgāka par to, ko Es jums dodu tagad. 

Tas būs tikpat īss kā visi tie, ko es jums esmu devis. Jo mana pēdējā lielā mācība sastāv no pēdējo trīs 

gadu mācībām, tā ir grāmata, ko Es esmu uzrakstījis jūsu dvēselē ar Mana Gara mīlestības uguni, kurā Es 

esmu apkopojis visu, ko Es jums esmu atklājis kopš 1866. gada. Tajā es jums runāju par sākumu un pat 

par to, kas bija pirms radīšanas sākuma, - par cilvēka attīstību no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. 

Šajā Grāmatā Es jums esmu stāstījis par visām Savām mācībām, kas jums dotas iepriekšējos gadsimtos, un 

par jūsu pārbaudījumiem. Šajā grāmatā es esmu apvienojis visu iepriekšējo gadsimtu atklāsmes un 

nākotnes atklāsmes bez interpretācijas un piepildījuma. Tajā jūs atradīsiet arī savas dvēseles sagatavošanu 

tās attīstības ceļam tagad uz zemes un pēc tam garīgajā ielejā. 

33 Šī pēdējā Mana mācība beigsies šī 1950. gada pēdējā dienā, bet tā nebūs Mana pēdējā saziņa ar 

jums. Jo Es esmu jūs mācījis vienmēr lūgt un uzturēt garīgu sadraudzību ar Mani. Jums, cilvēkiem, un 

visām būtnēm, kas dzīvo dažādās dzīves pasaulēs, ir pieeja Manam garam, un Es dzīvoju jūsu garā. 

Nejūtieties attālināti no Manis, nejūtieties tukši vai klusumā, kad šis vārds ir beidzies. Turpiniet 

klausīties sava Tēva harmoniskajā un pastāvīgajā koncertā, priecājieties Manā klātbūtnē, lai jūs varētu 

pārdomāt un studēt Manu Darbu. 

34 Ir nepieciešams, lai jūs apvienotu visus savus spēkus un garīgās zināšanas, pirms sākat izplatīt šo 

mācību. Tad, kad jūs būsiet sapulcējušies ap manu Vārdu, lūgsieties un meditēsiet, jūs jutīsiet manu 

klātbūtni. Bērni tiks aizkustināti, vizionāri arī saskatīs zīmes, kas pavada Manu Klātbūtni, un Es parādīšu 

Sevi smalkā veidā. Visi, kas pulcēsies kopā, jutīs Mani, un šīm pulcēšanām būs svinīgums. Tajā valdīs 

garīga atmosfēra, kas jums sniegs mieru un pārliecību par nākotni. 

"Garīgā pasaule" arī nāks pie jums, neizmantojot jūsu smadzenes, un ieradīsies tur, kur jūs to 

aicināsiet, lai palīdzētu jums jūsu pārbaudījumos un turpinātu apveltīt šo pasauli ar savu žēlastību un 

aizsardzību. Viņa sekos līdzi, lai jūsu prātos nerastos nekādas neskaidrības, nedz arī sliktas interpretācijas 

vai nepareizi lēmumi. 

Kad šis sagatavošanās laiks ir beidzies, neaizmirstiet par savām sanāksmēm. Lai gan jūs zināt, ka Es 

parādīju Sevi katram no jums atsevišķi, Es vēlos, lai jūs būtu vienoti, lūgtu un būtu iegrimuši savā garīgajā 

praksē. 

35 Atcerieties Vasarsvētkus, ko pēc manas aiziešanas svinēja mani apustuļi. Viņu dvēseles uzmanīgi 

gaidīja manu parādīšanos, un, kad viņi bija vienoti vienā domās, mans Gars nolaidās un ielika vārdu viņu 

mutēs, un visa viņu būtība tika apgaismota, lai viņi varētu sazināties ar dažādu valodu un ticību cilvēkiem. 

36 Tādēļ Es vēlos, lai jūs, mācekļi, vienmēr pulcētos kopā. Kad vien jūs varat pulcēties, dariet to 

Manā vārdā, un Es būšu klāt un atklāsim jums Savas slepenās dārgumu krātuves saturu. 
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Es uzticu jums visus jūsu dzīves mirkļus un dienas, lai jūs varētu veltīt kādu mirkli no tām savai 

uzticībai. Bet septīto dienu Es atkal svētīju, lai jūs tajā varētu stāties sadraudzībā ar Mani, un pārējās 

dienas lai jūs mīlētu cits citu un pildītu visu, ko esat labi sapratuši no Manas pamācības. 

Bet jūsu sapulcēm nebūs vajadzīgas īpašas telpas, tās būs jūsu mājās, jūsu vienkāršā guļamistabā, 

ielejas pļavā vai kalnā, upes krastā vai tuksnesī. 

37 Es jums iesaku nesludināt cilvēku vidū, ka esat mani mācekļi, lai jūsu mute to nesaka, bet lai runā 

jūsu darbi. Nesakiet, ka esat garā izraēlieši. Pasaule atzīs garīgo Izraēlu, kad tas būs vienots savā misijā 

iedegt gaismu dvēselēs, nest mieru sirdīs, būt tāds, kā Es sacīju Jēkabam viņa sapņos, viņa atklāsmēs: "Es 

došu tev pēcnācējus tik lielus, tik daudzskaitlīgus, kā zemes putekļus, kā debess zvaigznes, kā jūras 

smiltis, un tavos pēcnācējos tiks svētītas visas zemes tautas." 

38 Zemes tautas vēl nav svētītas Izraēlā, jo tas man rāda to šķelšanos, kā tas notika otrajā laikmetā. 

Vieni dzīvo matērijai, citi garam ─ vieni rada vienu valstību, citi citu. Es redzu, ka daži dzīvo pasaulei un 

tās zeltam, bet citi meklē Mani un ir laimīgi savā nabadzībā. Bet, tiklīdz Es būšu apvienojis šos cilvēkus, 

šo lielo dvēseļu leģionu, kas atbild par mieru un dievišķām atklāsmēm, tad šī zemeslode un pat debesis 

tiks satricinātas. Jo viņu savienībai būs tāds spēks, tāda ietekme uz pasauli, ka nebūs neviena, kas to 

nejustu. Jūsu misija būs zināma, un jūsu vēstījums, ko Es jums jau tagad uzticu, apvienos manis cilvēcei 

novēlēto testamentu trijos laikos. 

39 Pārliecinieties, ka jūsu dvēsele ir kā trauks, kas glabā visu, ko Es jums esmu uzticējis. Jo ceļš, pa 

kuru jūs tagad dosieties, ir akmeņains, tajā ir ērkšķi un ērkšķi. Taču ir arī posmi, kur koki un ziedi padarīs 

pastaigu patīkamu. Tādējādi, kad jūs būsiet sasnieguši savas misijas beigas, jūs pārsteigs jūsu savienības 

diena, jūsu izpirkšanas diena un mūžīgais miers. 

40 Lūdzieties tagad par tiem, kas ir tālu, un par tiem, kas ir ap jums, lai jūsu sirds pārplūst. Dziediniet 

slimos, dodiet padomu tiem, kam tas nepieciešams, kļūstiet par visdažādāko mierinājumu un balzāmu 

cietušajiem cilvēkiem. Ja tu ej garām svešiniekam, kuram tu nevari teikt ne vārda, bet jūti, ka tava sirds ir 

aizkustināta un tava dvēsele lūdz par viņu, un tu noliec pie Manas Sirds sava brāļa ciešanas, tad Es došu 

viņam to, kas viņam vajadzīgs, jo tu esi noliekis viņa sāpes pie Manis. 

41 Apzinieties sevi, atklājiet dāvanas, ko Es jums esmu piešķīrusi, un sapratīsiet, ka jūsu garīgās 

zināšanas ir atvieglojušas daudzu sirdis un pacēlušas tās morālajā un garīgajā līmenī. 

42 Jūsu misijai ir visa nepieciešamā intuīcija un mīlestība. 

43 Daži no jums savā lūgšanā Man saka: "Skolotāj, kāpēc Tev stāstīt savas bēdas, rādīt Tev savu dzīvi 

vai ļaut Tev dalīties ar maniem projektiem, jo Tu visu zini? Kādēļ Tev jāatzīst mani pārkāpumi, jo Tu tos 

redzi, jo es esmu Tevī? Dod man to, kas ir Tava griba, un es būšu apmierināts." 

44 Pēc šīs lūgšanas jūs palikāt sajūsmā un pateicāties tikai par to, ko Es jums esmu dāvājis, dodot 

jums Manu Vārdu. Tajā ir garīgā barība un svētība jūsu cilvēka dzīvei. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 336 
1 Ar lielu maigumu Es nāku pie jums, lai jūsu dvēseles iepazītu Manu Likumu. Šajā laikā Es jums 

esmu parādījis plašus apvāršņus, lai jūs varētu iet pa gaismas, pilnības un patiesības ceļu. 

2 Es negribu, lai jūs rīt stātos cilvēku priekšā, nezinādami Manu mācību un sekodami viltus ceļam, 

ko Es jums nekad neesmu rādījis. Jo Es jūs atstāju gatavus rādīt patiesības ceļu tiem, kas nav dzirdējuši 

Manu pamācību, un jūs nemeklēsiet aklus un nezinošus, lai saņemtu no viņiem pamācību. Jo viņiem nebūs 

nekā, ko jūs pamācīt. 

3 Jums vajadzētu būt pazemīgiem un liecināt par manu parādīšanos cilvēcei ar savām dāvanām, lai 

viņi varētu piesaukt manu Vārdu un ticēt manai klātbūtnei jūsu vidū šajā trešajā laikmetā. Nedodiet 

iemeslu saviem līdzcilvēkiem teikt, ka jums ir bijis nepareizs skolotājs, ka esat nezinošs, ka jums trūkst 

tikumu un ka neesat stiprs. 

Nē, Izraēla, es nevēlos, lai šīs sāpes būtu manā garā, un es nevēlos, lai cilvēce pēc manas aiziešanas 

pārmestu jums, ka jūs neesat sagatavojušies. Es gribu, lai tie, kas Mani nav dzirdējuši, sajustos 

aizkustināti, atceroties, ka jūs atceraties Manu izpausmi caur cilvēka intelektu, un pabarotu savas dvēseles 

ar Manu mācību, kas pierakstīta ar Manām zelta spalvām. 

4 Es gribu, lai jūs ar saviem padomiem atgriežat grēcinieku un ar saviem uzmundrinājuma vārdiem 

stiprināt to, kurš ir nomākts un izmisumā. Cilvēks nedzīvo tikai no maizes, bet žēlastība, ko es jums atstāju 

cilvēcei, ir garīga. Pie jums nāks tie, kam, lai gan ir materiālās bagātības, nav miera un veselības. Arī 

viņiem jūs atdosiet to, ko esmu jums uzticējis. 

5 Aplieciniet paši, ka jūs nekļūdāties, sekojot man. Jo pēc tam, kad mana pasludināšana caur balss 

nesējiem būs beigusies, jūs turpināsiet būt uzticīgi šīs dievišķās lietas kareivji ─ šīs mācības, kurai nav 

trūkumu un kuru jums nebūs kauns izplatīt cilvēces vidū. Jūs liecināsiet par manu patiesību ar saviem 

darbiem. Es nevēlos, lai jūs šo mācību darītu zināmu pasaulei tikai caur Vārdu. 

6 Es atstāju savu likumu, kas rakstīts jūsu garā, lai jūs to norādītu saviem līdzcilvēkiem, lai cilvēce 

varētu vadīties pēc tā un vairs nekļūdītos uz sava ceļa. 

7 Šajā laikā cilvēki Mani ir dzirdējuši, viņi ir saņēmuši Manu mācību ─ patiesību, ko Es jums esmu 

skaidri atklājis. Tad viņi ir daudz domājuši par to, kā mācīt cilvēcei šīs zināšanas, kuras viņi paši sākumā 

nesaprata. 

8 Tev, Israēls, jāsagatavojas, lai tavi līdzcilvēki tevi nepārsteigtu. Es negribu, lai jūs izrādītos 

nezinoši muļķīgo priekšā. Nē, Mana tauta, jums jārunā ar pārliecības pilniem vārdiem un ar pārliecību par 

sevi, jums jāizskaidro Manas mācības un atklāsmes, ko Es jums esmu devis šajā laikā, un to iemesls. Jums 

ir lemts pamācīt to, kurš ir nezinošs, un parādīt viņam ceļu uz augšupejošu attīstību. 

9 Jaunajām paaudzēm jāmeklē Es. Jo Es sūtīšu uz zemi attīstītas dvēseles, un tās neklausīsies 

pasaules muļķīgos vārdus jau no bērnības, jo viņu dvēsele liks viņiem saprast, ka šīs mācības nav 

apmierinošas, un tad viņi vērsīsies pie jums, Mana tauta, lai jūs varētu parādīt viņiem Manu garīgo darbu 

pilnīgā skaidrībā. 

10 Ikreiz, kad jūs celsieties lūgšanā, jūs atcerēsieties manus vārdus. Šādā veidā jūs nebūsiet pārsteigti 

savā ceļā un jūs varēsiet sniegt manus norādījumus ikvienam, kam tie būs vajadzīgi un kas tos lūgs. 

11 Es esmu jūsu Tēvs, kas pastāvīgi runāju ar jums, lai jūs Mani saprastu, lai pēc Manas 

pasludināšanas caur cilvēka intelektu jūs justos Mana Miera pilni un ar entuziasmu, paklausību un sparu 

dotos pildīt savu misiju. 

12 Es nevēlos, lai cilvēces sāpes paliktu nepamanītas. Es gribu, lai jūs jūtat viņu ciešanas ─ sērgas, 

mēri un visas ciešanas, un lūdzieties ar mīlestību, lai viņi iemantotu manu žēlastību. 

13 Visus apvainojumus, ko cilvēki jums nodarīs, viņi nodarīs nevis jums, bet gan Man, un tādējādi 

viņi paši ar savu roku radīs sāpes savām dvēselēm. Taču jūs pacietīgi uzņemsiet nicinātos, jo pienāks laiks, 

kad visi pārliecināsies par Manu patiesību un zinās, ka jūs nekļūdījāties. 

14 Daudzi teiks: "Ja Dievs ir starp mums, kāpēc Viņš neļauj izbeigt karus?" Bet jūs zināsiet, kā 

atbildēt saviem līdzcilvēkiem, un pateiksiet viņiem, ka Dievišķās tiesas laikā Tēvs ļauj lepnajiem iznīcināt 

vienam otru. Bet pēc tam Es noteikšu cīņas robežu, lai viņi varētu saņemt mieru no Manis. 
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15 Vārds, ko Es jums uzticu, ir gaisma jūsu ceļā, lai jūs varētu saglabāt dvēseles mieru haosa vidū. 

Atceries, Israēl, ka ikviens Mans vārds tevi apmierina. Tomēr neklausieties šo pamācību tikai no 

ieraduma, bet patiešām sekojiet tam, ko esat iemācījušies no sava Skolotāja. 

16 Saproti, Israēl, cik ļoti Manam Garam jācīnās pret grēku un neticību. Kad Es redzu, ka Mani bērni 

Mani ir sapratuši, Mans Gars ir prieka pilns, Es jūs svētīju, un jūsu paklausība sasniedz Tēvu kā ziedu 

smarža. 

17 Es negribu, lai tu rīt rūgti raudātu, Israēl, un sacītu Man ar seju, kas vērsta pret debesīm: "Sektas 

un baznīcas ir piesaistījušas sev lielos ļaužu pūļus, kuriem Tu ar tik lielu mīlestību esi devis gaismu." 

Jā, mani bērni, bet viņi nodos kviešus kopā ar raizēm. Tās ir sirdis, kas nav uzlabojušās ar tavu vārdu. 

Bet patiesi Es jums saku, ka viņi ar viltus vārdiem grib izklīdināt aitu bara avis. Bet Es esmu spēks un liku 

ļaudīm pilnīgi skaidri saprast, ka Mans darbs ir tīrs kā sniegpārslas. 

18 Nebrīnieties, mana tauta! Dzīvojiet vienmēr modri un esiet uzticami sargi. Nebaidieties no 

vārdiem, ko jums saka jūsu pašu brāļi un māsas, lai pārliecinātu jūs, ka maldāties. 

Es dāvāšu lielu atalgojumu tiem "kareivjiem", kas būs uzticīgi Manam Cienam ─ tiem no jums, kas 

saskaras ar šiem grūtajiem laikiem, kad valda pasaules uzskatu, ticību un reliģiju apjukums. 

Visus savus līdzcilvēkus cieniet tāpat, kā jūs cienāt Manu Darbu, un norādiet uz norādījumiem, ko Es 

jums atkal atstāju. Ja cilvēki jūs izsmej, ļaujiet viņiem to darīt, jo Mana Svētā Gara gaisma sasniegs viņus, 

un tad viņu sirdīs iestāsies nožēla. 

19 Esiet nelokāmi un dzīvojiet modri, jo jūs gaida grūti laiki. Šādos laikos vīrieši nāks uz manu darbu 

un mēģinās to noskaidrot. Bet patiesi, Es jums saku: Es jums palīdzēšu tikt cauri, tāda ir Mana griba. Jo, 

kad jūs uz īsu brīdi apņem tumsa, Es parādos kā mirdzoša gaisma, lai jūs apgaismotu un glābtu no 

izsalkuša vilka žņaudzekļa, lai parādītu jums gaismas un patiesības ceļu. 

20 Es, jūsu Skolotājs, daru jums zināmas visas godības, kas jums apkārt, un tās, kuras jūs nesat sevī 

apslēptas, bet garīguma trūkuma dēļ jūs to neapjaušat. 

21 Es gribu, lai jūs zinātu visu spēku, ar kādu Es esmu jūs apveltījis, lai jūs varētu darīt labu un kāpt 

kalnā, vienmēr balstoties uz Manas patiesības zizli. 

22 Cilvēka dzīve vienmēr ir bijusi bēdīga, jo viņš vienmēr ir ignorējis daudzas dāvanas, kas viņam ir 

iekšienē. Kā viņš varēja tos izmantot, ja viņš neko nezināja par to eksistenci? 

Es bieži esmu redzējis cilvēkus nomāktus un skumjus, jo viņi uzskatīja, ka nespēj atbrīvoties no jūga, 

kas viņiem šobrīd ir dzīve. Tāpēc Es esmu jūs patīkami pārsteidzis ar Savu balsi, kas jūs aicina, ar Savu 

Vārdu, kas iedveš ticību, drosmi dzīvot, prieku un cerību. 

23 Tikai ticība var likt dvēselei justies stiprai, un tādēļ Es iededzu ticību dažos un atdzīvinu to citos ar 

Savu mācību. Nākotnē jums būs jāpārstāv spēcīga, priekšzīmīga, paklausīga un likumus ievērojoša tauta. 

Bet tās spēks izrietēs no tās ticības Manam likumam. 

24 Es negribu vairs redzēt asaras jūsu acīs, es negribu redzēt, ka jūs nesat smago dzīves nastu bez 

garīgiem ideāliem, bet pilni rūpju un fizisku ciešanu. 

25 Jūtieties tagad kā sava Tēva mīļotie bērni. Iemācieties lūgt Man to, kas jums nepieciešams jūsu 

labklājībai. Atcerieties, ka Es esmu Dievišķais mierinātājs, lai jūs savās bēdās neļautu bailēm jūs pārvarēt. 

Zini, ka sāpes ir tikai tādēļ, lai nostiprinātu tavu sirdi, nevis vājinātu to. Tam vajadzētu atstāt jūs attīrītus, 

bet ne apbēdinātus. 

26 Jau uz zemes sasniedziet to svētlaimi, kas piepildīs jūsu dvēseli un kas dos jums pirmos augļus šajā 

pasaulē, lai jūs varētu turpināt dzīves ceļu bez apbēdinājuma. 

27 Iedvesmojieties no Manas mācības, lai ļautu Man pilnībā izpausties caur jūsu būtību. 

28 Vai tad es tev nedāvināju savu ķermeni? Tad saprotiet, ka jums tas pieder. Ļaujiet Man izpausties 

caur jūsu starpniecību tā, it kā Es to darītu savā ķermenī. Tad jūs būsiet patiesi garīgi pilnveidojušies un 

pildīsiet sava Tēva gribu. 

29 Atveriet savas sirds durvis un ļaujiet man ienākt, lai jūs varētu mierināt savās ciešanās. Es, būtņu 

un pasauļu Kungs, nāku pie jums ar ubaga pazemību, un mans vienīgais lūgums, mana lūgšana ir, lai jūs 

mīlētu cits citu. Jo ar savu sapratni un izpratni jūs Mani mīlēsiet un pielūgsiet. 

30 Katrs bērns ir daļa no Mana Gara, tādēļ to, ko jūs darāt savam tuvākajam, jūs darāt Man. Vai jūs 

nesajūtat skumjas par citu ciešanām, tāpat kā par savām? Kāpēc jūs jūtaties kā svešinieki, jo esat viens un 
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tas pats gars un viena un tā pati miesa? Jūs esat Mans darbs, ko Es radīju sākumā, lai tas attīstītos un 

pilnveidotos cauri gadsimtiem. 

31 Šodien, šajā lielo pārbaudījumu laikmetā, tikai jūsu ticība padarīs jūs par uzvarētājiem, un jums 

palīdzēs dedzīga lūgšana, kas ir spēcīga atslēga, lai atvērtu durvis un iepazīstinātu jūs ar jūsu ceļu. 

32 Jūsu darbs, lai nestu Labo Vēsti par Manu parādīšanos Garā jūsu līdzcilvēkiem, būs ļoti liels, jo šī 

laika cilvēce ir mazāk lētticīga un mazāk dievbijīga. Viņi jūs iepazīstinās ar savām šaubām un 

nesagatavotību, un jums nāksies neatlaidīgi cīnīties. Bet nekrītiet izmisumā, kad sastopaties ar šiem 

šķēršļiem, pildiet savu misiju šajā periodā, un jūs ar gandarījumu redzēsiet, kā šo pasauli apgaismo brālība 

un miers, pēc kā tik ilgi ir ilgojušies un ko ir vēlējušies tie, kuri vienmēr ir ticējuši Gaismas uzvarai pār 

tumsu. 

33 Tajā dienā, kas jau ir tuvu, tie, kas dzīvo uz zemes, spēs novērtēt mīlestību kā šīs dzīves iemeslu 

un visas tās skaistuma un pilnības izpausmes, ko mīlestības darbi ir paveikuši visos laikos. Tad jūs 

zināsiet, kāpēc Es esmu nācis šajā Ērā un kāds ir jūsu pūliņu rezultāts, kamēr citi būs "Garīgajā ielejā" un 

no turienes ar neizsakāmu prieku redzēs, kā vairojas sēklas, ko viņi sējuši šajā pasaulē. 

34 Esiet jūtīgi pret katru iedvesmu no Manis, esiet paklausīgi un vienkārši. Ļaujiet Man būt zināmam 

caur jūsu dāvanām, ļaujiet Man caur jūsu dāvanām sasniegt jūsu līdzcilvēkus. Ļaujiet savām lūpām runāt 

Manus mierinājuma vārdus to ausīs, kas cieš, un paust Manu gudrību tiem, kam nepieciešama gaisma. 

Jūsu rokas lai kalpo Man, lai glāstītu, un jūsu acis lai skatītos ar žēlsirdību, ar maigumu vai līdzjūtību. 

35 Jums ir jāpiepildās ar Mani, lai spētu darīt darbus, kurus Es esmu jums mācījis. Tad jūs zināsiet, ka 

Kristus ielej Savu patiesību visās dvēselēs un gaida tikai to pacēlumu, lai atklātu Savu mīlestību. 

36 Ja mana mācība jums šķiet tik dīvaina, ka jums šķiet, ka nekad neesat dzirdējuši šādus vārdus, lai 

gan jūs mani pazīstat, tad es jums saku, ka jūsu izbrīns ir tāpēc, ka jūs neesat izpētījuši būtību tā, ko Es 

jums atklāju pagātnē. Šī iemesla dēļ šī mācība jums var šķist dīvaina vai jauna, lai gan patiesībā šī gaisma 

vienmēr ir bijusi klātesoša jūsu dzīvē. 

37 Šodien tavs prāts tiks mētāts kā trausla laiva vētras laikā. Taču tas neapgāzīsies, to pasargās 

brīnumains spēks. Katrs zibens zibsnis būs cerības dzirksts dziļā naktī, un, kad vētra beidzot beigsies un 

jaunā diena atnāks kā miera vēsts, no jūsu sirds dziļumiem izskanēs ticības, mīlestības un pateicības pilna 

lūgšana. Jūs sajutīsiet, ka jūsu dvēsele pēc pārbaudījuma ir kļuvusi stiprāka, un jūs piedzīvosiet zināmu 

apgaismību, ko iepriekš nezinājāt un kas ļaus jums skaidri saskatīt to, kas jums ir bijis tumsa un 

noslēpums. 

38 Tikai tad, kad būsiet iekšēji pārveidojušies, Es jūs sūtīšu pasaulē, lai izplatītu Manu vēsti. Jo tikai 

tad, kad mācekļos būs patiess garīgums, viņi zinās, kā to nodot tālāk, jo viņi to ir saņēmuši no Manis. 

39 Es jums arī saku, ka, pirms Es jūs sūtīšu dalīties ar šo Labo Vēsti, Es būšu dziedinājis jūsu brūces 

un apsmidzinājis jūsu būtību ar mierinājuma balzāmu, ar ko Es esmu apveltījis šo cilvēci. 

40 Nāciet šodien, lai dzirdētu šo Vārdu ─ nāciet pie Avota, kas pārpilns ar zināšanām un žēlastību, lai 

jūs patiesi sāktu Mani pazīt, jo jūs Mani nepazīstat. 

41 Katru reizi, kad jūsu lūpas vai domas saka Man: "Kungs, apžēlojies par mani, apžēlojies par 

manām sāpēm ─ Kungs, neliedz man Savu piedošanu!", jūs apliecināt savu nezināšanu, apjukumu un to, 

cik maz jūs Mani pazīstat. 

42 Sakiet Man, lai es izjūtu līdzjūtību pret jūsu sāpēm? Lūdziet, lai Es apžēlojos par Saviem bērniem? 

Lūdziet Mani piedot jūsu grēkus ─ Es, kas esmu mīlestība, žēlastība, žēlsirdība, piedošana un līdzjūtība? 

43 Tas ir labi, ka jūs cenšaties aizkustināt tos, kam uz zemes ir cietsirdīga sirds, un ka ar asarām un 

lūgšanām cenšaties raisīt līdzjūtību tajos, kam nav ne miņas līdzjūtības pret savu tuvāko; bet nelietojiet šīs 

frāzes vai domas, lai aizkustinātu To, kas jūs radījis no mīlestības un mīl jūs mūžīgi. 

44 Vai jūs tagad saprotat, kāpēc Es jums teicu, ka jūs par Mani zināt ļoti maz? Brīžos, kad kauss tavā 

mutē ir ļoti rūgts vai sāpīgs pārbaudījums pārsniedz visus tavus spēkus, tu piesauc Manu Vārdu un saki 

Man: "Kungs, noņem šo sodu no manis, neļauj man vairs ciest." 

     Ak, jūs, cilvēki, kas savā tumsā nesaprotat, ka ne Es gribu jūs turēt sāpēs, bet gan jūs paši radāt 

ciešanas, piepildāt savu kausu ar rūgtumu un pēc tam apsūdzat Mani. 

45 Nāciet pie šī gaismas avota, lai jūsu dvēsele un sapratne tiktu apgaismota, un tad sāciet iepazīt 

Mani kā Tēvu, kā Skolotāju un kā Tiesnesi. Jo Es kā nenogurstošs Skolotājs esmu bijis kopā ar tevi, Israēl, 

un neesmu skatījies uz tavu nepaklausību un neizpratni, uz tavu pārdomu un studiju trūkumu par Manu 
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Bauslību. Caur Savu Dievišķo Vārdu Es jums palīdzu saskatīt savas kļūdas, savu vājumu un nezināšanu. 

Es jums esmu devis laiku, lai dotos strādāt laukos, kurus esmu jums uzticējis kā mantojumu. 

46 Tā ir misija, ko Skolotājs visos laikos ir uzticējis māceklim - aizlūgt cilvēku ciešanu un rūgtuma 

priekšā. 

47 Mans Vārds jums vienmēr ir runājis saskaņā ar dvēseles sagatavotību un pacēlumu. Bet Es nāku uz 

grēka un tumsas pasauli, neapdraudot Savu Dievišķo Gaismu. Es nāku pie jums, lai jūs atjaunotos. Bet tad, 

kad Es esmu jūs aicinājis atskaitīties ar Savu Dievišķo Vārdu, jūs ciešat, jo jūtat, ka Mans Vārds ir 

aizskāris jūsu sirdi, lai atmodinātu jūsu dvēseli. 

Vārds, ko jūsu ķermenis dzirdēja, tam nepatika, jo jūsu materiālisms neļauj jums atpazīt katra Vārda, 

ko Es jums esmu devis, Dievišķo nodomu, būtību un iedvesmojošo spēku. Tāpēc Es jums saku: 

dematerializējieties un ļaujiet savai dvēselei pārraut savas važas un pacelties pie Manis, lai tā varētu 

dzirdēt Manu Dievišķo Vārdu un jūsu materiālā būtnes daļa caur dvēseli saprastu, ko Skolotājs jums 

pasniedz. 

48 Tā ir mana griba, lai jūs būtu izraēlieši, kas savās sirdīs nes mīlestības un dievišķā miera sēklas. 

Pasaule no jūsu Dieva gaida žēlastību un līdzjūtību, un tāpat kā agrākos laikos tā gaida, ka ieraudzīs 

patiesus Jēzus mācekļus. 

49 Cilvēki sagaida, ka jūsu cīņa būs tāda pati kā otrās ēras mācekļu cīņa. Bet reizēm jūs esat zaudējuši 

drosmi, un, kad dzirdat, ka jūsu līdzcilvēki jūs zaimo un apmelo, saucot jūs par blēžiem, jūs rīkojaties kā 

Pēteris un noliedzat Mani ceļā, noliedzat žēlastību, ar kuru Es jūs esmu sagatavojis, un zaudējat to, krītot 

atpakaļ savā materiālismā. 

50 Jums ir jāpārliecina neticīgie, jāpaceļ kritušie un jāsniedz mierinājuma un mīlestības vārdi tiem, 

kas cieš. 

51 Cilvēki savā brīvajā gribā aicina uz apvienošanos, lai virs zemes valdītu miers. Viņi tiecas pēc 

harmonijas un vēlas parādīt pasaulei, ka viņos ir gaisma, ka viņi ir apveltīti ar spēju radīt mieru. 

Bet šie maldinātāji grib izraut no jūsu rokām nenovērtējamas vērtības dārgakmeni un Jaunās Derības 

šķirstu, ko Es jums esmu uzticējis, un grib jūs atkal padarīt par faraona kalpiem, par tumsas vergiem ─ par 

vergiem tiem, kas savas neizpratnes dēļ velk ļaunuma ķēdes, sava egoisma un pašlepnuma dēļ. 

52 Es jums esmu runājis ne tikai par manu otrās ēras apustuļu misijas piepildījumu un Mozus misijas 

piepildījumu. Nē, Izraēla, es jums esmu runājis par Jēzus no Nācaretes misijas piepildījumu. Viņš jums 

sniedza vispilnīgāko piemēru. 

53 Es jums esmu devis kaut ko no šīs Jēzus autoritātes, lai jūs, līdzīgi Viņam, dotos palīgā saviem 

cietušajiem līdzcilvēkiem. 

54 Es neesmu devis cilvēkam ne citus likumus, ne citu mācību, ne citus ceļus. Cilvēki paši ir tie, kas 

ir bruģējuši ceļus, pa kuriem tagad staigā cilvēce. Bet jūs esat uz pareizā ceļa un baudiet manu mīlestību 

un manu gaismu. 

55 Bet vai jūs, cilvēki, vēlaties, lai akmeņi liecinātu par manu klātbūtni? Nē, Izraēl, jo tas būtu 

iemesls sāpēm un rūgtumam tavai dvēselei un miesai. 

56 Tā nav mana griba, izredzētā tauta, lai jūs pazustu un lai cilvēce jūs neatzītu par maniem 

mācekļiem, par rītdienas skolotājiem. Tāpēc Skolotājs jums saka: "Mācieties un pētiet, lai jūs saprastu 

manu dievišķo mērķi, lai pasaule to uzzinātu un nonāktu pie dzīvības koka. 

57 Mīļotā tauta, īss ir laiks, kurā jūs dzirdēsiet manu dievišķo vārdu caur balss nesēju. Bet no manas 

tautas skaita neviena dvēsele nedrīkst būt ne par maz, ne par daudz. Simts četrdesmit četri tūkstoši ir 

jāsavāc Manas Klātbūtnes priekšā 1950. gada beigās, lai saņemtu pēdējos norādījumus, pēc kuriem jums 

jāvadās, lai izpildītu savu grūto misiju, lai dotos pie tautām nest gaismu, žēlastību un patiesību. Šādā 

veidā, pildot manu izredzēto misiju, pasaule var baudīt mana Dievišķā Gara mieru. Tāpēc 

nenogurdināmais Skolotājs sniedz jums vēl vienu zilbi no savām pamācībām, lai jūs varētu tās studēt, 

interpretēt un sekot tām. 

58 Manu izpausmi raksturo gaisma, miers un mīlestība pret jums. Es jums rādu ceļu, pa kuru jums 

jāatjauno sevi. Es jums dodu norādījumu staigāt pa to, lai jūs justos stiprināti ar manu mīlestību. Tas būs 

tas spēks, kas liks jums stingri staigāt, kas jūs pārvērtīs par patiesiem mācekļiem, kuri uzticīgi liecinās par 

manu klātbūtni cilvēcei. 
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59 Es daru jūs brīvus, lai jūs vairs nebūtu grēka vergi. Es dodu jums gaismu, lai jūs varētu iepazīt 

patiesību un uzcelt savās sirdīs svētnīcu, kur jūs kā lāpu dāvātu Man savu ticību, lai jūsu dvēsele varētu 

pacelties pie Manis un būt vienībā ar Mani. 

60 Es vairs negribu, lai tu Man saki: "Kungs, kāpēc Tu esi tālu no manis, kāpēc Tu mani nedzirdi, 

kāpēc es jūtos vientuļš uz dzīves ceļa?" 

Mīļotā tauta: Es nekad neatkāpjos no Saviem bērniem, bet jūs esat tie, kas attālinās no Manis, jo jums 

trūkst ticības un jūs paši esat Mani noraidījuši un aizvēruši savas sirds durvis Man. 

61 Pasaule tevi nepareizi novērtē un ir radījusi tev sāpes. Bet, kad tu sauci pie sava Tēva, Es no 

žēlsirdības tev devu vislabākās drēbes, jo Mana žēlsirdība ir liela, un Es neļāvu tev iet bojā. Jo es esmu 

glābšanas osta jums un cilvēcei. 

62 Es esmu jūs barojis ar labākajiem ēdieniem no sava debesu galda un mazgājis jūsu kājas, lai jūs 

varētu iet savu ceļu kā jūsu Skolotājs. 

63 Es atstāju savu Vārdu, kas ierakstīts jūsu sirdī, lai jūs būtu gaismas bērni, kas liecinātu par manu 

klātbūtni jūsu vidū ─ lai jūs būtu cilvēces stienis un parādītu jums glābšanas laivu ─ lai mana gaisma 

spīdētu tumsā un jūs mācītu pasauli pacelties un no gara uz garu komunicēt ar manu Dievišķību. 

     Tāpēc Es jūs, cilvēki, gatavoju, lai jūs kļūtu par Trešās ēras kalpiem, kas ļaužu pūļiem dāvā dzīvības 

maizi un kristāldzidru ūdeni. 

Bērni iet bojā šajā izvirtības, jēdzienu apjukuma un materiālisma laikā. Pasaule iet savu ceļu kā akls 

cilvēks, tā ir tā, kas ir mirusi žēlastības dzīvei, tā ir cilvēce, kas iet bojā un dod Man vēl vienu ciešanu 

kausu, ko dzert. Parādiet viņiem jaunās dienas gaismu, ļaujiet viņiem sajust Manu klātbūtni un sakiet, ka 

Tēvs gaida viņus ar atvērtām rokām. 

64 Īsi jau ir tie brīži, kad jūs dzirdēsiet manu vārdu caur balss nesēju. Bet manam dievišķajam vārdam 

jābūt kā grāmatai, kas atvērta cilvēces priekšā. 

Jums tā ir jāparāda ierakstīta jūsu sirdī, jūsu dvēselē kā gaisma, kas jūs apgaismo, kā lāpa, kas vada cilvēci. 

Jo šis, vēloties augļus, ko esat saņēmuši, nāks pie tā dažādos veidos, un jums būs jādod tam, lai tas sevī 

iegūtu žēlastības dzīvību. Tas ir dzīvības koka auglis, un ikviens, kas no tā ēd, nepazudīs, jo viņā būs 

mūžīgā dzīvība. Un jums, kas esat barojušies ar šiem augļiem, ir jāļauj savai dvēselei pacelties un pacelties 

─ salaužot visas tās važas. 

65 Piepildiet savas sirdis ar mieru un labu gribu. Esiet gaismas dvēseles, kas pasaulei parādās kā 

brīvas dvēseles, kuras zina, kā savam Kungam celt patieso Baznīcu. 

66 Es vēlos, lai jūs dotu dzīvību "mirušajiem" un gaismu "aklajiem", nesot Manu vēsti tiem, kas 

nevēlas Mani dzirdēt, un pievēršot sirdis ticībai. Tā ir zelta sēkla, ko jūs savās rokās pasniegsiet savam 

Tēvam. Tādēļ Es jūs uzmodinu un dodu jums Savu pamācību, kas ir neizmērojamas vērtības dārgums jūsu 

dvēselei. Jo Es esmu jums devis sajust Manu Mieru Savā Vārdā un esmu jūs ar to iedvesmojis, lai jūs 

varētu iet pa šo ceļu, kas ir pārplūdināts ar Mana Svētā Gara gaismu. 

67 Es neesmu skatījies uz jūsu kļūdām, jums tagad esmu tikai Es kā Tēvs, lai dotu jums Manu Vārdu, 

lai jūs varētu atjaunoties, sekojot tam, un redzēt sevi piepildītus ar Manu žēlastību. Es vēlos, lai jūs būtu 

tērpušies manos garīgajos labumos, lai jūs visus vienādi apgaismotu mana Svētā Gara gaisma, lai jūs, 

mīlestības, ticības un labas gribas apvienoti, būtu stiprs Izraēls, kas dara zināmu pasaulei manu Darbu, lai 

jūs būtu redzami mani vēstneši, mani vēstneši - dvēseles, kas patiesi ir sagatavojušās vadīt cilvēkus. 

68 Jūs saņemat manas mācības dienu pēc dienas. Es esmu Skolotājs, kurš jūs pastāvīgi pamāca, lai 

nākotnē, kad būsiet sevi garīgi pilnveidojuši, jūs dziedātu garīgu slavas dziesmu. 

69 Es dodu jums savu spēku, lai jūs varētu sekot manai Dievišķajai pēdai. Es apgaismoju jūsu prātus, 

lai jūs skaidri saprastu savu Tēvu, lai jūs pareizi interpretētu Manu Vārdu un lai patiesība, ko cilvēki 

meklē dažādos veidos, tiktu atklāta jūsos. 

70 Jūs, mīļotā tauta, nesiet šo vēsti cilvēcei, lai tā saprastu Tēva likumu patiesības gaismā. Jo Es 

redzu, ka viņi savās lielajās kļūdās iejaucas Manos augstajos nodomos un cenšas iekļūt Manos slepenajos 

dārgumos, lai gan nav tam gatavi un vēl nav Mani sapratuši. 

71 Mana Mācība būs skaidrs spogulis, kurā cilvēcei būs jāskatās uz sevi, lai pazemībā un lēnprātībā tā 

ļautu Manam Vārdam to atgriezt un sagatavot, lai tā mīlētu Mani, lai tā atjaunotos un lai cilvēki mīlētu cits 

citu. 
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72 Es jums esmu devis sava miera standartu, lai jūs to darītu taustāmu pasaulei. Bet miers, ko esmu 

jums uzticējis, ir mans Gars, tas ir tas, kas iedvesmo jūsu garu, tas, kas ir dzimis no manas mīlestības un 

caur kuru cilvēce apzināsies manu klātbūtni. Tieši šo mieru Es esmu jums devis, lai jūs to pilnībā sajustu 

uz sava ceļa, kuru Es esmu bruģējis, lai jūs nepiedzīvotu sāpes. To jūs esat radījuši paši sev. 

Bet jūsu dvēselei piemīt lielas dāvanas un spēks, lai jūs varētu uzvarēt ciešanas, kas jūs attīra un šķīstī. 

Patiesi Es jums saku: ne jau sāpes vien jūs pietuvinās Man, bet gan paklausība Manam likumam, jūsu labie 

darbi. 

73 Praktizējot manas mācības, jūs sajutīsiet svētlaimi un tādējādi pacelsieties kalnā. Saprotiet, ka jums 

ir sarežģīta misija, kas jāizpilda. Tāpat kā jūsu Skolotājam, jums ir jāatstāj paklausības pēdas cilvēces 

vidū, pazemības piemērs, lai tas būtu kā spoža taka un nākamās paaudzes varētu sekot jūsu piemēram. 

Jums ir jāatstāj viņiem bruģēts ceļš, lai viņi varētu sasniegt garīgumu. Jūs būsiet patiesības sējēji, lai 

pasaule vairs neiekristu bezdibenī ─ ienaidā, ko tā ir barojusi cauri gadsimtiem. 

74 Gatavojieties, mana tauta, jo pasaule alkst saprast manu patiesību. Sniedziet tai mierinājumu, jo tās 

attīrīšana ir liela. Bet Es jums arī saku, ka žēlastība, ko Es jums esmu saglabājis Savā dārgumu krātuvē, ir 

liela. Taču, pirms to saņemat, jums ir jākļūst cienīgam to nopelnīt. Kad jūs sasniegsiet savas misijas 

piepildījumu, jūs sapratīsiet, ka tā ir jūsu būtības dziļākajā iekšienē. 

75 Patiesi es jums saku: jūs vairs neesat ne trūcīgi, ne vāji, ne akli. Jo mana gaisma jūs ir 

apgaismojusi, lai jūs varētu liecināt par manu klātbūtni šajā laikā. Mana griba ir, lai tie, kas nāks pēc jums, 

atrastu klusu miera vietu, kuras ēnā viņi varētu atpūsties. Pieņemiet viņus, vediet viņus pie žēlastības 

avota, neskatoties uz viņu nezināšanu vai ļaunumu. 

Ja viņi nāk ar raupjām, dziedini tos, jo tev ir dziedinošs balzāms, un, ja pie tevis nāk slepkava, apsedzi 

viņu ar savu garīgo apmetni un liksi viņam nožēlot savus noziegumus, lai viņš varētu meklēt ūdeni, kas 

attīra viņu no traipiem, kas viņu atpestī. Kad šie garīgi trūkumcietēji nāks pie jūsu durvīm, jo tie vēlas 

manu vārdu un manu gaismu, jūs viņiem neko neatteiksiet. Jūs būsiet savu līdzcilvēku kalpi, jo Es esmu 

jūs tam sagatavojis, lai jūs varētu dāvāt Manu žēlastību. 

76 Tāpēc, lai kur jūs dotos, tur būs labklājība. Cilvēki Mani atpazīs, sajutīs Manu klātbūtni un viņu 

sirdīs būs ticība. Tādējādi pasaule varēs novērsties no elkdievības. 

Cilvēkiem ir jāmeklē Mani garīgi, jāmīl citam citu un, mīlot vienam otru, jākopj miers un labā griba. 

Bet jūs esat tie, kas nesīs šo pamācību, jūs būsiet kā gaismas stars viņu tumsā. 

77 Jūsu cīņa ir tuvu. Jūs zināsiet, ka tā ir gaismas cīņa pret tumsu. Tad jūs kļūsiet par manas lietas 

kareivjiem, parādīsiet savu nozīmīti, paņemsiet mana vārda zobenu un kļūsiet liecinieki tam, ka jūsu 

Kunga armijas cīnās pret šīs pasaules tumsu. 

78 Šis ir laiks, kad Es apgaismoju visas dvēseles, kad Es atbrīvošu pasauli no gadsimtiem ilgušās 

verdzības. Bet ir nepieciešams, lai Es parādītu Sevi šajā ļaunuma, naidīguma un ļaunās gribas pasaulē, 

kurā plaukst kari un grēks nes visus savus augļus. Tas ir nepieciešams, lai tā attīrītos kā zelts tīģelī, lai tā 

varētu pacelties žēlastības dzīvē un cilvēks savā dvēselē iegūtu mūžīgo dzīvību. 

79 Bet Tēvs jums saka: Es neiznīcinu visdārgāko radību, kas ir dvēsele. Nē, mīļie bērni, Es tikai 

attīrīšu pasauli no tās sabrukuma, lai varētu rasties jauna cilvēce, kurā ļaudis sajutīs Mani un piepildīs 

Manu Likumu. Cilvēki mīlēs viens otru, ēdīs dzīvības koka augļus, remdēs savas dvēseles slāpes 

neizsmeļamajā žēlastības avotā, un Mans Svētais Gars tos apgaismos kā karaliskā zvaigzne. Tad jūs 

redzēsiet, ka cilvēce Mani slavēs un svētīs. 

80 Mīļotais Izraēls, jūs esat izredzētie un sagatavotie, lai jūs varētu turpināt cīnīties un strādāt, lai šī 

pasaule ieraudzītu Jauno dienu. 

81 Cilvēki, jūs esat sākums, jo jūs pirmie rādāt piemēru. Prezentējiet manu Darbu tā, kā Es jums to 

esmu uzticējis. Esiet īsti garīgie, kas nes Svētā Gara dāvanas visā godībā. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 337 
1 Laipni lūgti ir lēnprātīgie un sirds pazemīgie, kas nav apvainojušies par šo vietu pieticību, kur Es 

daru Sevi zināmu, jo viņi ir domājuši tikai par to, lai viņu dvēsele gūtu prieku, klausoties Manu Vārdu. 

2 Patiesi, Es jums saku, ka šo siržu sagatavošanas īso mirkļu dēļ Es sūtu Savu Gaismu un Mieru uz 

šo nemierīgo jūru, kurā cilvēce iet bojā savu kaislību un karu vidū. 

3 Kā gan Manam Garam nevajadzētu sajust prieku, redzot šos ļaužu pūļus, kas meklē Mani 

vēstījuma, ko tie dzird caur balss nesēju, nozīmē? Viņi vairs neprasa formalitātes vai rituālus, viņi vēlas 

tikai baroties ar Gara maizi. 

4 Ēdiet un sātinieties, dvēseles, smadzenes un sirdis, lai jūs varētu justies stiprināti un pabaroti 

mūžībai, kad vairs nedzirdēsiet šo balsi. 

5 Jūsu Skolotāja balss, ko cilvēcisko balss nesēji ir padarījuši cilvēcīgu, beigsies. Bet manu 

atklāsmju un mācību grāmata kā neizdzēšama spožuma bāka paliks mūžīgi jūsu dvēseles priekšā. 

6 Šis Vārds, kas jūsu dvēseles ir pārpludinājis ar mieru, kas šīs tautas sirdīs un prātos ir nesis 

nebeidzamu prieku, kas "mirušos" ir uzmodinājis ticībai un apgaismojis ceļu visiem, kas to ir dzirdējuši, ─ 

pat ja jūs to vairs nedzirdēsiet no manu izredzēto lūpām, tas jums paliks neizdzēšams un neaizmirstams. 

7 Svētīgi tie, kas prot uzturēt šo maizi un šo vīnu tīrākajā un šķīstākajā savā būtībā, jo viņiem 

vienmēr būs kaut kas, kas sniegs mierinājumu, sēj žēlastību un iedegs gaismu viņu ceļā. 

8 Svētīgi tie, kas šodien ir ticējuši, jo rīt viņi ticēs tam, ko dzirdējuši un redzējuši. Jūs paliksiet uz 

zemes, lai strādātu savu līdzcilvēku garīgās atmodas un miera labā, un Es jūs paturēšu, līdz Es jūs ievedīšu 

Apsolītajā zemē. 

9 Tā kā jūsu atmiņa ir pārāk vāja, lai saglabātu daudzās mācības, ko Es jums esmu atklājis, Es jums 

atstāju Manis iedvesmotu materiālu grāmatu, kurā ir viss būtiskākais, ko Es esmu mācījis šai tautai šajā 

laikā. Tādējādi jūsu ikdienas darbs būs vieglāks, jo Mana mācība vienmēr jūs iedrošinās ─ jo jums 

nedraudēs laika gaitā aizmirst to, ko reiz esat dzirdējuši. Jūs nonāktu kļūdās, viltojumos vai slepenībā. 

10 Mans Vārds arī turpmāk būs bāka un zvaigzne šai tautai, un garīgo triumfu gūs tie, kas būs uzticīgi 

un neatlaidīgi līdz galam ─ tie, kas nevairās no tuksneša bada un slāpēm ─ tie, kas soli pa solim kāpj uz 

savu Golgāti, vienmēr skatienu pievēršot Bezgalībai, kas ir gaisma, mūžība un patiesas svētlaimes 

apsolījums. 

11 Jo vairāk jūs pacelsiet savu dvēseli, jo mazāk jūs spiedīs krusts. Un tad, kad Es vairs nerunāšu ar 

jums šādā formā, Es pie jums vērsīšos garā un teikšu jums: Atveriet savu grāmatu un studējiet, lai jūs drīz 

kļūtu par drosmīgiem mācekļiem, kas vajadzīgi šim darbam, lai tas kļūtu zināms uz zemes. Jūs atvērsiet 

savu grāmatu, un tā jums atbildēs, tā atbrīvos jūs no šaubām un atklās jums to, ko paši sev mēģinājāt 

izskaidrot. 

12 Patiesi, Es jums saku, ka pienāks diena, kad jums vairs nebūs vajadzīga materiāla grāmata, kas ik 

uz soļa atgādinātu jums par Manu Vārdu, jo tad tas plūdīs no jūsu lūpām kā neizsmeļams iedvesmas avots. 

Bet, lai šī diena pienāktu un lai jūs sasniegtu šo pacēluma un gudrības pakāpi, jums pirms tam būs daudz 

jāmācās un jātrenējas rakstītajās pamācībās, līdz sasniegsiet briedumu un pamatzināšanas, kas ļaus jums 

saņemt dievišķo iedvesmu no gara uz garu. 

13 Tas būs patīkami Skolotājam, kad Viņš redzēs mieru jūsu sirdīs. Jūs, mani mācekļi, vienmēr 

atsvaidziniet sevi ar manu Vārdu, un, kad jūs garīgi celsieties, jūs jutīsiet manu izpausmi savā dvēselē un 

saņemsiet manu iedvesmu. 

14 Jūs esat mana izredzētā tauta, un jums jābūt pazemīgiem un dāsniem. Ejiet pa gaismas ceļu, lai jūs 

nekļūdītos un neciestu neveiksmi. Jo es esmu tas, kas eju jums pa priekšu. 

Tas, kurš reizēm guļ, pamostoties redzēs, ka viņa brāļi un māsas ir gājuši uz gaismas ceļa, kamēr viņš 

ir bijis apātisks. Bet Es dodu Savu Vārdu dienu no dienas arī tam kalpam, kas nav strādājis, kas ļāvis sevi 

apmuļķot tumsai un ļāvis savā sirdī dīgt nezālēm. 

15 Atkāpieties, mīļie mācekļi, no saviem iepriekšējiem ceļiem, jo tajos jūs piemeklēja tikai sāpes. 

Tāpēc Es atradu jūs kailus un izsalkušus, bez miera un bez mierinājuma pasaulei, bez zināšanām par savu 

likteni un bez Mana Tēva siltuma sajūtas. Bet tagad Es jums esmu devis jaunu iespēju un devis jums laiku, 

lai jūs atsvaidzinātos ar Manu Vārdu un tajā atrastu savas dvēseles glābšanu ─ tās dvēseles, kas vienmēr ir 

bijusi ķermeņa kaislību vergs. 
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16 Jūs atrodaties laikā, kad pasaule barojas ar visaugstāko korupcijas pakāpi, kad uzplaukst varaskāre 

un valda to cilvēku negodīgums, kuri nedzird saprāta un sirdsapziņas balsi. Taču jūs, kas esat uz šī 

gaismas ceļa, saņemiet manu Vārdu, lai jūs saprastu savu likteni, lai jūs varētu attīstīties un sagatavoties ar 

mīlestības palīdzību, ko Es vienmēr esmu jums mācījis. 

17 Jūs Mani ļoti mīlat un zināt, kā izmantot laiku. Jūs esat sevi garīgi pārvērtuši, jūs esat uzvarējuši 

savus ķermeņus un esat iedvesmojuši sevi darbam savu līdzcilvēku labā. 

Bet ir arī daudzi, kas Mani nav sapratuši, neklausās prātā un pilnībā neizjūt Manu Mieru, kā arī nevēlas 

savā būtībā iegūt garīgu varenību. 

18 Es jūs iedrošinu ar savu mīlestību, lai jūs nejustos vāji, lai, saņemot manu spēku, jūs spētu stiprināt 

savu apņēmību pildīt manus rīkojumus un spētu stāties pretī problēmām un nelaimēm, ko jums sagādā paši 

cilvēki. 

19 Nebaidieties no cilvēkiem, modieties un lūdzieties, lai tumsa jūs nepārsteigtu un neatņemtu jums 

žēlastību, ar ko Es jūs esmu sagatavojis. Jūs būsiet Mani vēstneši dažādos zemes reģionos. 

Mana Darba atzīšana ir bijusi jūsu garīgā atmoda. Jūs vairs neesat ne elku pielūdzēji, ne fanātiķi. Jūs 

jau zināt, kāds ir jūsu liktenis un garīgā misija. Bet tas, kurš vēlas iet pa šo ceļu, lai mīl savu līdzcilvēku un 

lai sirdsapziņa būtu viņa rīcības vadonis. Tad viss būs gaisma, un viņa sirdī nebūs tumsas. Viņam būs 

prieks un apmierinājums sevī, un tas liks viņa dvēselei vēl vairāk pacelties pie Manis. 

20 Ikvienu, kas ir uz šī ceļa, vienmēr aizsargās mana Garīgā Gaismas Pasaule, tā atbalstīs viņu misijas 

izpildē. 

21 Esiet apmierināti ar lielajiem labumiem, ko Tēvs jums ir dāvājis attiecībā uz visu, kas saistīts ar 

cilvēka dzīvi uz zemes. Neprasiet to, kas varētu sagraut jūsu dvēseli un ķermeni. Man ir vairāk, ko jums 

dot, nekā jūs varētu no Manis prasīt. Bet es esmu tas, kas zinu, kā jums patiešām trūkst dzīves ceļā. Es 

jums esmu teicis: ja jūs zināt, kā pildīt Manu likumu, jūs Mani ieraudzīsiet visā Manā godībā. 

22 Gaismas Būtnes tagad novērš tumsu no jūsu vidus. Viņi būs jūsu aizbildņi, kuri centīsies, lai jūs 

būtu tīri un atteiktos no jebkādas tieksmes materializēties, lai jūs varētu ieraudzīt garīgo skaistumu un 

saņemt tā miera vēstījumus cilvēcei. Elija arī attīra un sagatavo Manus izredzētos, lai Es varētu parādīt 

Sevi caur viņu starpniecību. 

23 Izmantojiet īso laiku, kas jums vēl atlicis, lai klausītos Manu Vārdu caur balss nesēju, lai jūs 

paliktu apgaismoti un zinātu, kā saņemt iedvesmu. Jo caur jūsu garu es turpināšu runāt ar lielajiem ļaudīm. 

Arī mana garīgā pasaule vienmēr būs ar jums. 

Esiet paklausīgi un ejiet uz priekšu ar drosmi un stingru apņēmību, nemērot attālumus. Jums vajadzētu 

sākt savu darbu pakāpeniski, un tad jūs redzēsiet, kā pasaule pamazām zaudēs bailes no soda un visas 

cilvēciskās tieksmes. Tādējādi tā arvien vairāk pieņems jūsu liecību. 

24 Jūs jau zināt savu misiju un zināt, kā sagatavoties. Viss, kas jums nepieciešams, ir zināt, kā 

sazināties ar manu Dievišķību no gara uz garu ─ vairs ne caur balss nesēja prātu. 

25 Tad tie, kas Mani nav atzinuši, vairs nebūs apjukuši. Viņi jutīs uzticību un ticību un piedzīvos, ka 

gars spēj saņemt un saprast Manu garīgo izpausmi. 

26 Tikšanās vietas, kas jums ir devušas patvērumu, arī turpmāk būs jūsu tikšanās vietas. Bet es jums 

saku, ka patiesā Baznīca, kas vienmēr būs atvērta mūžībā, ir Svētā Gara Baznīca. Uz to nāks visas 

paaudzes, un tajā tās saņems no Manis dzīvību un gaismu, mieru un svētlaimi. 

27 Pēc 1950. gada jūs sāksiet strādāt, lai nestu Labo Vēsti cilvēcei, kā Es esmu jūs mācījis. Tāpēc Es 

jūs mācu, lai jūs varētu uzkrāt patieso gaismu, ko nesīsiet pasaulei. 

Jums kā izredzētajai tautai ir jāciena savu līdzcilvēku idejas dažādās sektās un reliģiskajās kopienās un ar 

saviem centieniem jāapvieno tās vienotā gribā. 

Pienāks laiks, kad Mans Darbs uzziedēs dažādās tautās ─ tajos laukos, kas ir bijuši neauglīgi, lai visi 

varētu iepazīt Mana Vārda patieso būtību, kuru Es šajā laikā esmu izlējis kā kristāldzidru ūdeni. 

28 Rīt jūs būsiet viena tauta ar vienu ideālu, kā viens avots, pie kura visi nāk dzert tā kristāldzidros 

ūdeņus. Esiet modri, lai cilvēce varētu baudīt vienu un to pašu augli ─ augli, kas sirdij un dvēselei dod 

būtību un saldumu. 

29 Mana mācība sagatavos jūs tā, ka ikviens, kas apgūs tās nozīmi, iemācīsies izturēties pret savu 

tuvāko ar īpašu attieksmi pret visiem ─ bērniem, jauniešiem vai pieaugušajiem, vīriešiem vai sievietēm. 
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30 Kad es jums runāju par īpašu attieksmi pret jūsu līdzcilvēkiem, es vēlos, lai jūs saprastu, ka es 

runāju par attieksmi pret dvēseli. Jo katru reizi, kad jūs kontaktējaties ar savu tuvāko, jums ir ļoti labi 

jāapzinās, ka, ejot pie viņa, jūs kontaktējaties ar viņa dvēseli. 

31 Tad jūs zināsiet, kā bērnā atklāt dvēseli, kas sāk cīņu, kas sāk dzīvi ar tīru sirdi un nevainīgu prātu. 

Kad jūsu sirds veiks šīs pārdomas, tā izjutīs maigumu un mīlestību pret šīm dvēselēm. 

32 Kad jūs stāvat kāda jaunieša priekšā, viņa enerģijā, lielajās cerībās un ambiciozajos mērķos jūs 

varat saskatīt dvēseli, kas ir savas cīņas uz zemes virsotnē ─ tas ir dzīves posms, kurā dvēsele nemitīgi 

cīnās pret miesas kaislībām un briesmām, kas viņu vajā ik uz soļa. 

33 Esiet saprotoši pret jauniešiem, palīdziet viņiem un pievērsiet viņiem uzmanību, lai viņi varētu 

virzīties uz priekšu grūtajā dzīves ceļā. 

34 Izturieties ar cieņu un mīlestību pret nobriedušiem cilvēkiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem. 

Tajās jūs varat atklāt dvēseli, kas jau ir sasniegusi dzīves kalna virsotni. To, ko zeme viņiem varēja dot, 

vai tas būtu maz vai daudz, viņi jau ir saņēmuši. Viņi jau neko vairāk no viņas negaida. Viņi visu savu 

cerību liek uz nākotni, kas gaida viņu dvēseli. Bet no visiem cilvēkiem tieši viņiem ir visvairāk, ko dot, jo 

viņi jau ir novākuši ražu no visa, ko viņi ir sējuši savas eksistences laikā. Viņu dvēsele nav tā, kam 

nepieciešama jūsu aprūpe, bet gan viņu nogurušā miesa, kas ir izsmelta dzīves cīņā. Esiet uzmanīgi, maigi 

un cieņpilni pret viņiem, jo viņiem tas ir vajadzīgs un viņi to ir pelnījuši. Pēc tik daudziem rūgtumiem un 

nogurdinošām cīņām medus piliens ir ļoti gaidīts šajās sirdīs. 

35 Es vēlos, mīļie ļaudis, lai jūs uz cilvēkiem skatītos šādi: garīgi, lai jūs varētu katram savam 

līdzcilvēkam piešķirt vērtību, kāda viņam ir, un vietu, kādu viņš ir pelnījis. Ja jūs aizmirsīsiet savas būtības 

būtību un turpināsiet izturēties pret sevi tikai kā pret fiziskām būtnēm, jūs liegsiet sev patieso vērtību, kas 

piemīt katram cilvēkam, proti, dvēseli. 

36 Tagad, kad Es ļauju, lai Mana balss tiktu sadzirdēta caur Maniem vārda raidītājiem, Es atzinīgi 

vērtēju klausītāju pūliņus, kuri ir šeit, lai Mani dzirdētu. Es sveicinu gan dievbijīgo, gan neticīgo, gan 

labticīgo, gan pētnieku, gan to, kurš ir šķīstījies garīgajā dzīvē, gan to, kurš nes smago materiālisma nastu. 

37 Es svētīju jūs, mīļotā tauta, jo līdz pat šai dienai jūs esat parādījuši Man ticību un vēlmi tuvoties 

savas dvēseles pilnībai. Izraēlas misija ir lūgt un mācīt par pasauli. Jūs esat auguši un vairojušies, un no 

mācekļiem jūs pakāpeniski kļūstat par mācekļiem, lai vēlāk meklētu tos, kuriem īsā laikā jāsaņem Mana 

Vārda mantojums. 

38 Veids, kādā Es esmu Sevi atklājis šoreiz, atšķiras no Otrā Laika, bet Mans mērķis ir tas pats: Lai 

glābtu cilvēci, lai izvestu to no tā virpuļviesuļa, ar ko tā ir saskārusies savā ceļā un no kura tā nav spējusi 

izbēgt. 

Kārdinājums ir atraisījies visā savā varenībā, un cilvēks ir kritis kā mazs bērns un piedzīvojis lielas 

ciešanas. Viņš iztukšo savu ciešanu kausu un savā dziļā apjukumā sauc Mani, un Tēvs ir bijis ar viņu. 

Kausā vēl ir palikuši raugi, bet Es jums palīdzēšu paciest tās sāpes, kas ir jūsu nepaklausības rezultāts. 

Svētīgi jūs, kas Mani dzirdat, jo jūs būsiet stipri! Bet kas notiks ar pārējiem, kad tos piemeklēs šīs lielās 

ciešanas? Vai viņu dvēseles sabruks ticības trūkuma dēļ? Israēla lūgšanai ir jāuztur tie. 

39 Es vēlos redzēt jūs šķīstus, nožēlojošus un manas mīlestības iedvesmotus. Kamēr jūs meklējāt 

glābšanu pasaulē, tik ilgi jūs bijāt vāji. Kad jūs pacēlāt savas acis uz Mani un lūdzāt Mani, jūs saņēmāt 

spēku. Tā kā jūs zināt, kur ir mierinājums, kāpēc jūs vienmēr neesat Mani meklējuši? Kāpēc jūs 

nemeklējat mīlestību, lai novērstu naidu un tādējādi izbeigtu karus? 

Es turpinu runāt ar pasauli, bet tikai Izraēla Mani dzird un uzņemas atbildību par Maniem vārdiem. Uz 

tās es atstāju ne tikai nastu, bet arī garīgās žēlastības. 

40 Jūsos Es esmu ielicis Savu patiesību un Savu būtību, lai jūs varētu darīt zināmu Manu Vārdu. Es 

nevēlos jūsos redzēt fanātismu, nezināšanu vai liekulību. Es vēlos redzēt savu tautu brīvu manu likumu 

ietvaros, kā stipru un sirsnīgu ģimeni, kas prot mīlēt un sniegt palīdzību trūkumcietējiem, kas izprot 

likteņa triecienus, kurus cilvēce piedzīvo šajā laikā un par kuriem tā lūdz. Es jūs sagatavoju, lai jūs nekad 

neteiktu: "Mans Tēvs, mums trūkst gaismas, zināšanu un spēka, lai cīnītos pret viltus un tumsu." 

41 Es esmu lūdzis jums mazliet ticības, lai ar jūsu starpniecību darītu brīnumus. Es jums esmu devis 

pierādījumus par spēku, ko Es jums esmu devis. Tu dziedināji slimnieku, jo apveltīji viņu ar savu 

mīlestību. Vārds no tevis pārvērš grēcinieku. Tu aizkustināji viņa sirdi, un gaisma, kas viņu caurstrāvoja, 

lika viņam aizdomāties, un, apzinoties savus pārkāpumus, viņš nožēloja grēkus, un Tu viņu izglābji. 
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Es jums esmu teicis: mieriniet un dāvājiet mieru, un savā ceļojumā pa mājām jūs esat nesuši mieru, un 

no tā labumu guvušas ne tikai būtnes, kas apdzīvo šo pasauli, bet arī garīgās būtnes, jūsu brāļi un māsas, 

pateicieties Man par gaismu, ko Israēla tauta ir izplatījusi visā Visumā. 

42 Jūs saņemsiet vēl lielākas žēlastības dāvanas, kad mīlēsiet cits citu garā un patiesībā un būsiet 

vienoti, pildot manus miera un labas gribas likumus. Kad jūs būsiet šādi sagatavojušies, no jums izplūdīs 

taisnīgi garīgie likumi. Jūsu vidū parādīsies līderi, kas mainīs tautu virzību. Bet, kad Es dodu šo misiju 

kādam no jums, pieņemiet to pazemīgi, sajūtot lielo atbildību, ko Es jums dodu, atcerieties Mozu, kad viņš 

droši vadīja izredzēto tautu, viņa teicienus, viņa principus, kas pilni gudrības un taisnīguma, un ņemiet 

viņu par paraugu. 

43 Atkarībā no jūsu sagatavotības es esmu jums ieplānojis lielas misijas nākotnē. Jūsu ietekme būs 

izšķiroša šīs pasaules virzībai. Jūs sludināsiet vienlīdzību, jūs ievērosiet misiju, ko Es esmu uzticējis 

saviem bērniem, jo viņiem piemīt visi tikumi un svētās tiesības, ko Es jums esmu piešķīris bez 

izņēmumiem. 

44 Lai sasniegtu uzvaru, jums ir jāapvienojas, jāizjūt līdzjūtība pret cilvēci. Piedodiet viņai, kā es 

viņai esmu piedevis. Jūs redzēsiet viņas neskaitāmās kļūdas, viņas morālās un garīgās slimības, viņas 

deģenerāciju. Taču jums ir tikai jānodod gaisma. Jūsu uzdevums ir dot, izskaidrot Manu mācību un rādīt 

labu piemēru. Pārējo atstājiet Man. Lielās lietas, ar kurām jūs saskaraties ar saviem līdzcilvēkiem, jūs 

nodosiet Manā priekšā, un Es tās izlemšu saskaņā ar Savu gribu. 

Pēc 1950. gada neveidojiet ne teorijas, ne zinātnes manas mācības ietvaros, neveidojiet dogmas vai 

rituālus, palieciet tikai ticībā. Nēsājiet zīmi savā dvēselē un praktizējiet tikumus, kurus Es jums esmu 

mācījis. Sakopojiet spēkus cīņai, jo jūs gaida cilvēce. Daži no jums dosies ārpus savas valsts robežām, citi 

dosies uz tuvējām provincēm. Citi no jums atgriezīsies tur, kur pirmo reizi ieraudzīja gaismu šajā pasaulē. 

Es jūs izkliedēšu, tomēr lūdzieties un sagatavojieties, lai jūs varētu iepazīt Manu gribu un zināt, kā tai 

paklausīt. 

45 Ejiet uz priekšu manā vārdā. Pirms runājat, sagatavojieties. Kad esat gatavs strādāt, izpētiet savu 

sarežģīto uzdevumu. Es būšu jūsu priekšgājējs. Kad jūs lūgs liecināt par manu atnākšanu Trešajā Laikā, 

stāstiet par to, ko esat redzējuši un dzirdējuši. Tajā laikā jūs būsiet studējuši un pētījuši manu Vārdu, un to, 

ko līdz tam neesat varējuši saprast, jūs sapratīsiet. 

46 Es jūs sūtu, lai veidotu jūsu līdzcilvēku sirdīs. Jūsu darbam ir jābūt ar roku un kāju, lai tas būtu 

Manis cienīgs. 

47 Jūs tiksiet vērtēts un rūpīgi pārbaudīts. Bet, ja cilvēki jūsos saskatīs kalpošanas ideālu, viņi 

nolieksies jūsu priekšā un jūs mīlēs. Cilvēki būs pārsteigti par jūsu pārvērtībām un garīgo izaugsmi un 

ņems jūs par piemēru. Par taviem norādījumiem es būšu liecinieks Augstākajā Aizsaulē. 

48 Es sūtīšu uz zemi lielas dvēseles, lai turpinātu darbu, un jums būs lielas garīgās misijas atbilstoši 

jūsu nopelniem. Cilvēce ir daudz grēkojusi, un ļaunā sēkla ir dziļi iesakņojusies tās sirdī. Tāpēc attīrīšanas 

darbs būs ilgs un ilgstošs. 

Dvēseles, kurām ir jāparāda pareizais ceļš, jau ir izsūtītas ─ tieši jūs veidojat Izraēla tautu, kuru Es 

esmu novietojis garīgā līmenī, no kura jūs varat pacelt cilvēci. 

49 Nejūtieties pārāki par citiem. Mans Vārds un dāvanas ir domātas visiem, lai jūs Mani saprastu 

tāpat. 

50 Trešā ēra sākās 1866. gadā, un jūs nezināt, cik gadu vai gadsimtu ilgs šī ēra. Tā kā Otrais laikmets 

beidzās tikai pēc aptuveni 2000 gadiem, jūs nezināt, līdz kuram laikam varētu ilgt pašreizējais laikmets. 

Tikai ticiet, mīļie ļaudis, ka Tēvs jums atklāsies un būs jums ļoti tuvu, un ka jūs ar katru dienu arvien 

vairāk un vairāk tiksiet pārveidoti. Kad jūs apstāsieties cīņā, Es jūs stimulēšu, lai jūs varētu virzīties uz 

priekšu. Tā ir smaga, ilgstoša cīņa, kas ir sākusies un turpināsies. Tas ir mans restaurācijas darbs. 

51 Es esmu jums devis dzīvību, Es esmu sūtījis jūs uz šo pasauli, lai jūs izpildītu grūtu misiju. 

Izpildiet Manus pavēles, mīliet Mani vairāk par visu radīto un kalpojiet saviem līdzcilvēkiem, lai jūs 

varētu dzīvot augstākā līmenī un katru dienu būtu tuvāk Man. 

52 Jūs visi dzīvosiet kopā ar Mani, kad būsiet attīrīti un izpildījuši savu uzdevumu. Dzīvojiet garīgi uz 

zemes un paklausiet garīgajiem un zemes likumiem, lai jūs varētu piedzīvot visu Manu apsolījumu 

piepildījumu. 
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53 Atstājiet saviem bērniem mantojumu - manu Vārdu. Es jums esmu devis spēku radīt, veidot 

ģimeni. Es esmu jums piešķīris mājas un esmu jums teicis: piepildiet tās ar mīlestību, siltumu un labiem 

piemēriem. Ja jūs vēlaties redzēt savos bērnos taisnību, pildiet manus likumus. Viņi to no jums gaida, bet, 

ja viņi šobrīd nesaprot jūsu padomus un piemērus, tad pienāks laiks, ģimenes tēvi, kad viņi jums dos 

saprātu, godinās jūs un svētīs jūs. 

54 Mācieties no Manis šodien, jo Es uzrunāju visus bez izņēmuma, jūs visi esat Mani bērni un jums 

visiem ir vienādas tiesības būt Manis mīlētiem, svētītiem, piedotiem un atpestītiem. 

55 Šeit ir mans vārds, no kura izstaro gaismas dzirksteles, kas izkliedē tumsu no katra prāta, kurš ir 

slēgts patiesībai. 

56 Redziet, kā šī Vārda spēks atver jūsu siržu durvis, lai tajās ienāktu mīlestība un pazemība, 

garīgums un ticība, un tajā pašā laikā liek uz visiem laikiem izzust augstprātībai, nezināšanai un grēkam, 

kas tajās ilgi mājoja. 

57 Patiesi Es jums saku: ikviens, kas Mani ir dzirdējis ─ neatkarīgi no tā, vai viņš tic Manam Vārdam, 

vai nē ─ tagad savā dvēselē nes gaismas dzirksti, un viņa sirdī ir atvērtas durvis sirdsapziņai, kas nekad 

vairs netiks aizvērtas. 

58 Manam Vārdam būs jācīnās pret garīgo nezināšanu, kas valda cilvēcē. Kamēr tie, kas zina par 

Manu atgriešanos, tic, ka Mana klātbūtne notiks caur Mana Gara ieiešanu miesā kā Otrajā Laikā, tie, kas 

neko nezina par Manu atgriešanos un Maniem apsolījumiem, brīnās par Manu klātbūtni garā un caur 

cilvēka prātu un pastāvīgi brīnās, kāpēc Es atkal esmu starp cilvēkiem, lai gan viņi neko par to nezināja. 

59 Iemesls tam ir tas, ka cilvēce ir apmierinājusies ar saviem rituāliem, tradīcijām un ārējiem kultiem, 

aizmirstot pētīt likumu, pravietojumus un mācības, ko Es atstāju cilvēcei pagātnē. 

60 Kā gan jūs varētu nebūt pārsteigti, dzirdot Mani tagad, ja jūs nebijāt modri, kā Es jums pavēlēju? 

Kā gan jūs varētu nebūt pārsteigti par Mana Vārda klātbūtni, ja jūs nekad neesat interesējušies par Maniem 

pravietojumiem un zīmēm, kas vēstīja par Manu atgriešanos? 

61 Šiem cilvēkiem, kas nav ieinteresēti zināt patiesību, ir tā, it kā es Otrajā Laikā nebūtu neko darījis 

un neko nebūtu teicis. It kā es nebūtu ne nācis, ne pastāvējis. Tādēļ Manam Vārdam ir bijis nepieciešams 

runāt par pagātnes notikumiem šajā laikā, lai jūs varētu saistīt pašreizējos notikumus ar Pirmā un Otrā 

Laika pravietojumiem, apsolījumiem un mācībām. 

62 Ja jūs visi būtu studējuši Vārdu, ko Es jums toreiz atnesu, jūs visi būtu Mani gaidījuši, jūs visi būtu 

sapratuši, ka Manai atgriešanās bija jānotiek garā, un neviens nebūtu pārsteigts par Manu parādīšanos. Bet 

jūs atnācāt ar tumsu prātā, ar nezināšanas apsēju, kas neļāva jums ieraudzīt patiesības gaismu ─ ar 

fanātisma un muļķības pilnu sirdi. Kā tas varēja būt tik iespējams, ka jūs visi, tiklīdz dzirdējāt Mani, būtu 

teikuši: "Viņš ir Skolotājs?" Ir bijis nepieciešams, lai jūs dzirdētu Mani atkal un atkal, un atkal, un atkal, 

un atkal, lai ar katru nodarbību jūsu prāti uzzinātu jaunu gaismas dzirksti, kas jūs tuvinātu izpratnei. 

63 Tādējādi, neprasot nevienam apspriesties, ne arī izmantot grāmatas, jūs lappusi pēc lappuses 

uzzinājāt patiesību par pagātnes atklāsmēm, ar kuru palīdzību esat sapratuši, kādēļ es esmu garīgi 

parādījies šajā laikā. 

64 Jūsu sirds ir kļuvusi arvien mierīgāka, un jūsu gars ir arvien vairāk stiprinājis savu ticību, kad tas ir 

redzējis, uz kādiem stabiliem pamatiem ir celta šī mācība, ko Es esmu nosaucis par spirituālismu un kas ir 

mācība, kura runā jums par mūžīgām atklāsmēm. 

65 Mācekļi, tad saprotiet, ka tad, kad Es ar jums runāju garā caur cilvēku balss nesēju, tas bija tādēļ, 

lai tad, kad Es vairs nerunāšu ar jums caur šo līdzekli, jūs varētu turpināt meklēt Mani garā un sasniegt 

patiesu sadraudzību ar Manu Dievišķību. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Instrukcija 338 
1 Es esmu ceļš un gaisma, kas jūs vada. Es esmu personāls, kas tevi atbalsta un pasargā no 

kritieniem tavā ceļā. Es esmu bāka, kas apgaismo jūsu ceļu, stiprina jūsu dvēseli ar mana Dievišķā Gara 

mieru un nomierina jūsu dzīves vētras, lai jūs būtu veseli, lai jūsu dvēsele nepaliktu novārtā. 

2 Manā Vārdā jūs saņemat spēku, siltumu un barību, kas nepieciešama jūsu dvēselei, lai celtos un 

cīnītos, kā to ir mācījis Skolotājs. 

3 Mans Vārds gadsimtu gaitā ir kalpojis, kalpo un kalpos kā orientieris, lai sasniegtu dvēseles tīrību 

un tās pilnību. Jūsu dvēsele ir izgājusi cauri dažādiem attīstības posmiem, bet tā vēl nav sasniegusi pilnību 

savos darbos, pildot savu misiju. 

4 Es esmu atnācis Trešajā Laikā un esmu atklājies caur cilvēka prātu, lai vēlreiz parādītu jums ceļu 

un sagatavotu jūs kā Trešā Laika mācekļus. Es esmu runājis ar jums visvienkāršākajā veidā, lai jūs varētu 

saprast Manu Vārdu. Es jums runāju tēlos un līdzībās. Bet katrā no savām mācībām Es esmu ļāvis tās 

nozīmei iespiesties jūsu dvēselē, un Es jums esmu paudis vēlmi, ko Skolotājs izjūt, lai ikvienā no jums 

atpazītu īstu mācekli. 

5 Kad pienāks laiks, kad tava dvēsele sapratīs, cik perfektu mīlestību Tēvs tev vienmēr ir izrādījis? 

Šobrīd jūsu Skolotāja cīņa cilvēcē ir liela, lai glābtu visas savas radības, visas dvēseles. Es modinu jūsu 

dvēseli, kā daba mostas ar pirmajiem rīta stariem. 

6 Lai gan mans vārds ir vienkāršs ─ ja jūs to izpētīsiet, jūs atklāsiet tā būtību un novērtēsiet katra 

mana vārda vērtību. 

      Apzinieties, ka esat skolā, kur Es jūs uzskatu par skolēniem, mācekļiem un meistariem. Atkarībā no tā, 

kādu līmeni ir sasniegusi jūsu dvēsele, jūs saņemat no mana Vārda to, kas jums ir piemērots. Māceklis 

vienkārši pieņem manu vārdu un padara to par savu. Māceklis no manas mācības ņem to daļu, kas viņam 

atbilst, un no tās viņš piepildās ar tikumu. Tas, kurš ir sagatavots kā meistars, pieņem manu Vārdu, 

iedziļinās tajā, priecājas par to, savā dvēselē jūt vēlmi piepildīt, izplatīt manu mācību, praktizēt tikumus un 

attīstīt savas dāvanas. 

7 Jūs vēlaties nodot manu Vārdu savam tuvākajam, bet esat atklājuši, ka daudzi no jūsu 

līdzcilvēkiem nav tam gatavi. Jūs esat klauvējuši pie sirdīm, bet esat konstatējuši, ka durvis ir aizvērtas, un 

tās nav uzklausījušas jūsu vārdus, un jūs esat izjutuši brūces, ko radījusi līdzcilvēku necieņa pret jums. 

Tomēr tas ir darīts jūsu labā. Patiesi, es jums saku, ka tā jūs sapratīsiet, ko jūt jūsu Skolotājs, kad Viņš 

klauvē pie cilvēka sirds un atrod svētnīcu nesagatavotu. Bet mana mīlestība pret visiem maniem bērniem ir 

liela. 

8 Tādēļ Es jums saku: nesamazinieties savā cīņā, palieciet nelokāmi, jo Es stāvēšu jums līdzās, un, ja 

reiz jums durvis būs aizvērtas, tad rīt sirdis atvērsies un pieņems Manu Vārdu. 

9 Cilvēce ir muļķīga un paliek stūrgalvīga savā grēkā. Tomēr Es savā mīlestībā, savā piedošanā 

visām Savām radībām, kas dzīvo uz zemes un aiz zemes, Es mīlu jūsu garu, jo tas ir daļa no Mana Gara. 

Bet jūsu miesai es piešķiru to, kas nepieciešams, lai tā būtu dvēseles atbalsts. 

10 Miers un klusums, ko jūs baudāt uz zemes, ir svētība un žēlastība, ko saņemat no sava Tēva. Bet 

jūs arī iekšēji sūdzaties un sakāt Man: "Kungs, mans ārējais izskats ir nabadzīgs un noplucis." Bet patiesi 

es jums saku: vai jūs domājat, ka es tālab esmu tālu no jums? Vai jūs domājat, ka Dieva klātbūtne nav ar 

jums, jo jūsu drēbes ir saplēstas? 

11 Mani interesē jūsu dvēsele, un, ja jūs dzīvosiet šajā pasaulē ar nodošanos un saskaņā ar savu 

nabadzību, tad jūsu dvēseles atklātā tikumība būs liela. Atcerieties, ka jūsu Skolotājs jums ir mācījis 

pazemību un nopelnus, ko dvēsele var iegūt, pateicoties šim tikumam. Jūsu lūpās būs tikai svētība un 

slavas dziesma jūsu Dievam. Patiesi Es jums saku: atalgojums nav uz zemes, mīļie mācekļi, bet gan 

aizsaulē. Šeit, uz zemes, Es jums nedošu svētlaimi, šeit nav paradīze, šeit Es Saviem izredzētajiem esmu 

sagatavojis saudzīgu atlīdzību. 

12 Svētīgi jūs, kas ciešat ar mieru un nodošanos, jo jūs spersiet stingrus soļus ceļā. Skolotājs ir mācījis 

jums necensties pēc šīs pasaules bagātībām, neprasīt šīs dzīves pārejošos dārgumus. Ja tu dzīvo pieticīgā 

būdiņā, bet tavs gars zina, kā izmantot dāvanas, ko Es tam esmu devis, tu varēsi justies laimīgāks nekā 

zemes karalis vai valdnieks vislielākajā greznībā. 
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13 Es jums esmu runājis līdzībā, lai mācītu jums dzīvot uz šīs planētas saskaņā ar jūsu Tēvu, lai jūs 

varētu paklausīt Viņa baušļiem. Jo tavs liktenis ir ierakstīts manā mīlestībā. 

14 Šī dzīve ir kalpojusi jums, lai jūsu dvēsele varētu sasniegt pacēlumu caur padevību un gaismu, ko 

esat saņēmuši no Manis. 

15 Jūs esat izgājis dažādus attīstības posmus. Jau pirmajā jūs esat sākuši gatavoties savas grūtās 

misijas izpildei. Otrajā jūs esat guvuši lielāku progresu, lielāku skaidrību savā garā. Trešajā jūs esat guvuši 

lielākus panākumus, labāk izprotat manus vārdus un vairāk tos ievērojat. Tā jūs nonācāt ceturtajā pakāpē, 

un jūs vēl vairāk sajutāt sava Dieva žēlastību, mana gara tuvošanos jūsu garam. Un šajā lielajā priekā jūsu 

dvēsele nonāca piektajā posmā, kurā jums bija jāpanāk vēl lielāks izvērsums savas misijas īstenošanā. Jūs 

esat cīnījušies, un tā jūs esat nonākuši līdz sestajam posmam, līdz jaunam piepildījumam, atjaunotam 

progresam un tālākai to tikumu izkopšanai, kurus jūsu Dievs jums ir dāvājis. Un tā jūs nonāksiet septītajā 

posmā, kurā jūs ieraudzīsiet Tēva valstību, kurā jūsu gars tieši piedzīvos Tēva godību un kurā jūs būsiet 

pie sava Kunga labās rokas. 

16 Mans Vārds nolaižas, lai iedvesmotu jūsu dvēseli, jo es gribu, lai jūs rīt turpināt atsvaidzināt sevi 

ar mana Dievišķā Gara klātbūtni, jo esat sagatavojušies. Jo, kad būsiet sagatavoti, jūs nejutīsieties bāreņi, 

jūs nejutīsiet Mana Vārda trūkumu, jo jūsu gars varēs sazināties ar Manu Dievišķību. Tādēļ Es gribu, lai 

jūs laikus sagatavotos, praktizētu lūgšanu un jūsu sirdīs būtu garīgums, lai rīt jūs nenonāktu apjukumā un 

nepraktizētu maldināšanu. Es vēlos, lai jūs zinātu, kā pacelt savu dvēseli pie Manis, lai jūs varētu saņemt 

Manu iedvesmu. Jo Es grasos katru no jums pārvērst par Savu "pakājnieku". 

17 "Pēdas" ir pamats, uz kura balstās jūsu Kunga gaisma un spēks. Tad rīt, mani bērni, jūs būsiet īstie 

"pakāji", īstie mana Vārda balss nesēji. Sagatavoti ar savām dāvanām, jūs nodosiet manu Vārdu visā tīrībā. 

Es negribu redzēt neziņu starp manu tautu Izraēlu pēc tam, kad šis dārgais laiks, kad Es pasludināju Mani 

caur cilvēka intelektu, jums būs beidzies. 

18 Kurš no jums pēc 1950. gada noliegs šo Dievišķo lietu? Ja jūs tā rīkosieties, tas būs no 

nezināšanas, un tieši nezināšanu Es šobrīd no jums atņemu. Jo tas, kurš ir apgaismots, neatkāpsies, viņš 

paliks nelokāms un virzīsies uz priekšu pa ceļu. Bet tas, kurš Mani nav sapratis, nesapratīs, ka tas ir bijis 

viņa nesagatavotības, ticības un garīguma trūkuma auglis, un tādēļ viņš atgriezīsies pie savas elkdievības 

un fanātisma. 

19 Ja šajā ceļā redzat nepilnības, nepieskaitiet tās manai Dievišķībai, jo Es esmu pilnīgs. Piešķirt to 

savam tuvākajam, kurš nav zinājis, kā sagatavoties, lai vadītu jūs ar pilnību, ar kuru es esmu jūs pamācījis. 

20 Es jums esmu sacījis: Manam Garam nav tautību, nav kastu un dzimtu, nav rasu un krāsu. Jūs visi 

esat mani bērni, un visiem jums es esmu atvērusi savas rokas, un visus jūs es esmu pieņēmusi. Es esmu 

pieņēmis to, kas atnācis pie Manām kājām nožēlojis un nožēlojis grēkus, - sirds, kas ir samaitāta, kas 

joprojām nes asins pēdas uz savām rokām, - un Es esmu pasargājis viņu no zemes taisnības. Kāpēc? Jo 

viņš ir mans bērns. Un, ja viņš ir bijis visnežēlīgākais grēcinieks uz zemes, ja viņš ir nogalinājis, es viņam 

esmu piedevis un teicis: "Nekristu vairs." Es esmu piedošana, bet Es vēlos, lai šī piedošana būtu jūsu 

pestīšana uz visiem laikiem. 

21 Es gribu, lai jūs atmetat savus ļaunos ceļus, lai katrs saprastu manu Vārdu un nožēlotu savas 

vainas, lai jūs būtu nožēlojami grēcinieki manā klātbūtnē, lai jūs atzītos pie sava Dieva. Jo es jūs 

uzklausīšu klusībā un jūsu grēkus neizpaudīšu. Es jūs, mani bērni, nenodrošināšu, es jums došu padomu kā 

uzticamākais no jūsu draugiem. 

Neēdiet uz zemes aizliegtus augļus, nelietojiet to, kas jums nepieder, nedariet darbus, kas jums dzīvē 

dara negodu. Esi vīrs vai sieviete, kas dzīvo godbijīgi un taisnīgi, kā Es esmu jūs mācījis. Ja kāda vājība 

tevi grēkoja, nožēlo tagad savu pārkāpumu. Ļaujiet Manai žēlastībai jūs šķīstīt. Bet es vēlos, lai jūsu 

nožēla būtu tīras sirds. 

22 Labojiet sevi, atjaunojiet sevi, jo Skolotājs šajā laikā jums ir sacījis: Es izmantoju grēcinieku, bet 

ne nepaklausīgu grēcinieku, bet nožēlojamu grēcinieku. Un ja esat nožēlojuši grēkus, ko esat saņēmuši? 

Miers, dvēseles klusums, līdzsvars jūsu dvēselē, pateicības sajūta un jūsu Dieva tikumi. 

23 Kurš cilvēks spēj jums dāvāt garīgā miera mirkli, kā Es to dāvāju jums ik mirkli? Kurš cilvēks 

jums dod tādus pašus padomus kā es? Apzinieties, ka neviens uz zemes nespēj sagatavot jūsu ceļu ar tādu 

uzticamību un spējām, kā Es to daru ar jums. Un tomēr jūs joprojām vēlaties doties prom no šī ceļa, lai 

piedzīvotu jaunus piedzīvojumus. 
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24 Vīrieši un sievietes, kas cietuši no jūsu ģimenes locekļu aiziešanas, kas miruši ─ no tiem, kas 

dzīvojuši kopā ar jums, kas jums devuši mieru un piepildījuši jūsu sirdis ar mīlestību: Vai jūs nepiekrītat, 

ka mana griba ir piepildījusies jūsu mīļotajos? 

Jūs, mātes, esat izjutušas savu bērnu zaudējumu, jūs, bērni, esat palikuši bāreņi dzīvē, jūs esat 

zaudējuši savu vismīļāko cilvēku klātbūtni, kuri bija jūsu vecāki. Sievas ir redzējušas, kā viņu uzticamie 

dzīvesbiedri aiziet mūžībā. Es izņēmu viņus no viņu dzīves, aicināju viņus prom uz aizsaulē. Bet vai jūs 

iejauksieties manos augstajos padomos? Nē, jo jūs sapratīsiet, ka šajā pasaulē esat tikai uz laiku, ka Es 

viņus esmu atsaukusi tikai tāpēc, ka Man viņiem ir jauna dzīve. 

Bet tagad jūsu sirdis ir vienojušās, un, ja esat raudājuši par savu mīļoto prombūtni, tad tas ir jūsu zemes 

dabas vājuma dēļ. Taču jūsu gars, kas ir sapratis manu vissvētāko gribu, ir sajutis prieku. 

25 Tēvs jums saka: Izpildiet visus manus rīkojumus ar mīlestību, piekrišanu un mieru. Jo kādu dienu, 

pavisam netālu, arī jūsu dvēsele ieies aizsaulē un ieraudzīs tās dvēseles, kas mirušas pirms jums. Jūs 

joprojām dzīvojat uz šīs planētas, bet patiesi es jums saku: jūs gaida tāds pats liktenis. Tomēr šajā dzīvē 

esiet stipri, gaiši un mierīgi, lai jūs varētu turpināt dzīvot taisnīgi šajā pasaulē. Kad Es jūs aicināšu prom, 

jūsu acis atvērsies šai jaunajai dzīvei, un jūs sāksiet jaunu ceļu. 

26 Svētīgs tas, kas ir gatavs, jo viņš izglābjas no šķīstīšanas un ceļā ieraudzīs jaunu dzīvi. 

27 Attālinieties no pasaules, paceliet savas acis uz Mani un atsvaidziniet sevi ar Manu klātbūtni. Lai 

Mans Vārds tiek iegravēts jūsu sirdī, lai jūs būtu stipri un neļautu kārdinājumiem laupīt jums to, ko Es 

jums esmu uzticējis ar tik lielu mīlestību. Izpildiet likumu, lai jūs varētu būt patiesi garīgie cilvēki. Jo jūs 

visu laiku esat gulējuši, bet es jūs esmu pamodinājis. Ja jums ir apņemšanās būt kopā ar Mani, jūs 

nejutīsiet savu parādu nastu. 

28 Šoreiz es nāku, lai saņemtu savu darbinieku misijas izpildi un atstātu viņu dvēselēs savu mīlestību 

un miera, garīgās svētlaimes skūpstu. Es gribu, lai jūs būtu spogulis citiem ─ tiem, kas noliedz manu 

klātbūtni jūsu vidū, kas netic manai izpausmei caur cilvēka saprašanas spēju. 

29 Mana garīgā pasaule jūs sargā un ir jūsu dzīves personāls. Taču, kad tu nonāc tumsā, viņi man rāda 

savas asaras, jo tu esi aizmirsis, ka tieši viņi tevi sargā. 

Bet es nāku kā Tēvs, lai jums dotu padomu, kā Skolotājs, lai jūs pamācītu, un kā Dievs, lai sniegtu 

jums savu svētību un žēlastību. Es redzu mācekļus ar cerību sasniegt Mani. Bet Es jums saku, ka ikvienam, 

kas grib būt kopā ar Mani, ir jābūt paklausīgam. 

30 Es esmu jūs pamācījis, lai jūs saprastu un garīgi izprastu sevi. 

31 Mana izpausme caur cilvēka prātu tuvojas beigām. Bet, ja jūs sapratīsiet manu mācību, jūs 

jutīsieties vienoti domās un gribā un mīlēsiet viens otru. 

32 Ir palikušas tikai dažas rīta dievkalpojumi, kuros jūs dzirdēsiet Manu Vārdu caur cilvēka intelektu, 

un jums ir nepieciešams, lai jūs Mani saprastu, lai šī Vārda jēgu paņemtu līdzi savas sirds dziļumos. Es 

esmu nācis pie jums, bet rīt jums ir garīgi jāceļas, lai sasniegtu Mani. 

33 Pēc tam, kad beigsies Mana izpausme caur cilvēka intelektu, mācība, ko Es jums esmu devis, 

atbalsosies jūsu būtībā. Jūs sajutīsiet melanholiju, jo jums nebūs šīs izpausmes, un tad jūs raudāsiet par 

neizmantoto laiku, kad neesat izmantojuši to, ko Es jums esmu devis savā mācībā. 

34 Es jūs esmu aicinājis šajā laikā, mīļotā tauta, lai jūs būtu gatavi. Bet, ja jūs atmetīsiet šo iespēju, Es 

ļausim jums turpināt savu ceļu, un Es sekosiet jūsu soļiem maigi un pazemīgi, un, ja jūs kritīsiet, Es laipni 

un ar mīlestību jūs atkal uzmodināšu, un pēc jūsu ilgajiem klejojumiem Es jūs atkal piesaistīšu pie Sevis. 

35 Es esmu pacēlis jūs augstākā līmenī, nekā tas, kurā atrodas cilvēce. Es esmu devis jūsu dvēselei 

progresu, lai jūs, tāpat kā jūsu Skolotājs, varētu noliekties pret cilvēci, lai to paceltu, kā Es esmu darījis ar 

jums. Jūs nedrīkstat raudzīties acīs, kas ir jūsu līdzcilvēku acīs, pirms neesat ieskatījušies starā, kas ir jūsos 

pašos. Saprotiet šos vārdus, cilvēki, jo cilvēce tos vēl nav sapratusi. 

36 Jūs veidosiet manu Baznīcu. Tā būs tīru dvēseļu savienība, dvēseļu ar labu gribu, kas mīl savu 

Dievu un kalpo Viņam. Tās būs gaismas dvēseles, kurās vairs nebūs nekā ļauna, jo tumsai šajās dvēselēs 

nebūs vietas, jo tās būs tīras kā sniegpārslas. 

37 Es jums esmu teicis: jūs būsiet daļa no maniem karavīriem, kas cīnīsies, lai atbrīvotu cilvēci no 

tumsas, un ar savu paklausību jūs sasniegsiet pilnības līmeni. Daudzus labus darbus jūs varēsiet darīt, ja 

būsiet lēnprātīgi, pazemīgi un ticības pilni savam Tēvam. Jo Es darīšu Sevi zināmu caur jūsu intelektu, jo 

Es jums esmu devis lielas dāvanas un ielejis Sevi jūsos kā gaismu, žēlastību un gudrību. 



U 338 

168 

38 Es esmu jūs darījis bagātus, lai jūs varētu dot no šīs bagātības tiem, kam tā vajadzīga. Jo jums 

nevajadzētu būt egoistiem, kas vēlas visu tikai sev. Jo, ja jūs tā rīkotos, jums tiktu atņemta mana žēlastība. 

39 Pravietojumi piepildīsies, un tad, kad cilvēce būs apjukumā, savā tumsā, jūs parādīsiet tai gaismu 

un parādīsiet manu klātbūtni sevī. 

40 Saprotiet Mani, cilvēki, Es runāju ar jums skaidri, pieņemu jūs ar mīlestību. Nāciet, lai remdētu 

slāpes, Es esmu dzīvā ūdens avots. Atpūtieties kopā ar Mani, kas esmu Miers, un atsvaidziniet sevi kopā ar 

Mani, kas esmu Pilnīga Gudrība. 

41 Ņemiet vērā, cilvēce, ka ir nepieciešams, lai sāpes būtu ar jums, lai jūs varētu mani sajust. Bet 

nevaino savu Kungu par šiem notikumiem, vainot sevi. Kad ciešanas nāca pie jums, jūs sacījāt: "Kungs, 

kāpēc Tu mūs sodi?" Bet jūs neatzīstat savu darbu augļus, lai sacītu Man: "Kungs, mēs esam grēkojuši, 

piedod mums." 

42 Kad cilvēce zinās, kā vadīt sevi Manā ceļā, tā būs sevi izglābusi, un visi mīlēs savu Dievu un 

Kungu un mīlēs cits citu. Tāpēc es jums saku: Glabājiet manu mācību savā sirdī, glabājiet manu gudrību 

savā dvēselē un nododiet to cilvēcei visos veidos, kā Es jums to esmu devis. Palīdziet tai pacelties, paceliet 

to ar spēku, ko esmu uzticējis jūsu dvēselēm. 

43 Es jums dodu sandales jūsu kājām, lai jūs varētu labi stāvēt un tādējādi staigāt pa visiem ceļiem un 

nest Manu gaismu. Jūs staigāsiet pēc Manis pilnvarojuma, jo Es esmu noslēdzis derību ar jums, lai jūs 

pildītu šo svētīgo misiju. Tad, kad jūs nāksiet pie Manis, jūs parādīsiet Man savu ražu. 

44 Es atkal iepriecināšu jūsu dvēseli un pasniegšu jums mācību, kas jums ir jāapgūst, jo jums ir 

jāpraktizē tas, ko Es kā Skolotājs esmu jums mācījis. 

45 Jūs parādāt Man savu paklausību un dedzību, ar kādu jūs savā sirdī sekojat Man, un tas jums palīdz 

saprast Manu Dievišķo Vārdu. Tā ir Mana Griba, lai jūs būtu gatavi būt par patiesiem Mana Vārda 

vēstnešiem, lai cilvēki pamostos un sajustu Mani savas sirds dziļumos ─ lai viņi varētu atpazīt un iet pa 

ceļu un būt harmonijā ar Mani. 

46 Jūs esat pārdzīvojuši dažādus pārbaudījumus un neesat tajos bijuši vāji, jo mans spēks ir palicis 

jūsos. Es kā Tēvs iedrošinu jūs ar Savu Vārdu un norādu jums brīdi, kad uzticu jums žēlastību, kas 

nepieciešama cilvēcei. Jūs dosieties Mani pārstāvēt un nesīsiet saviem līdzcilvēkiem Dzīvības Maizi un 

Mana Svētā Gara Gaismu, lai viņi varētu izkļūt no tumsas. 

47 Es izmantošu tās dvēseles, kuras Es esmu šķīstījis un attīris ─ tās, kurām Es esmu devis gaismu, lai 

viņu garīgās acis atpazītu Manu Klātbūtni šajā Trešajā Laikā ─ jūs, kurus Es esmu sagatavojis ar Savu 

Vārdu, lai jūs varētu nodot tālāk liecību par Manu Klātni savās sirdīs. 

48 Jūs esat atnākuši pie manas klātbūtnes bez labuma. Bet Es esmu sagatavojis jūsu dvēseli, Es esmu 

ietērpis to sava Svētā Gara gaismā un esmu izdalījis jums savas žēlastības dāvanas, lai jūs varētu doties pie 

tiem, kam tas ir nepieciešams, un dalīties ar tiem bagātībās, ko Es jums esmu uzticējis. 

49 Tādēļ Es esmu jūs rūpīgi sagatavojis un attīris, lai jūs varētu izmantot Sevi ─ tos no jums, kas 

novērsušies no ļaunuma un viltus ─ tās dvēseles, kurās, dzirdot Manu Vārdu, iespīdēja Mana gaisma, 

apgaismojusi tās un likusi tām atpazīt, kur ir patiesais Dievs. Šī iemesla dēļ jūs esat novērsušies no 

apjukuma, ko pasaule ir atnesusi ar savām viltus mācībām, ar kurām cilvēce meklē Mani, jo tā nav 

atzinusi, ka tās Dievs neatklāj Sevi tās darbu materiālismā. 

50 Paceliet savas dvēseles un sazinieties ar Mani no gara uz garu. Bet, lai sasniegtu šo sadraudzību, ir 

nepieciešams, lai jūs būtu iespieduši Savā sirdī Manu Dievišķo Likumu, lai, pateicoties šai garīgumam, jūs 

varētu būt sadraudzībā ar Mani. Es jums saku: Kad Es vairs nerunāšu ar jums caur cilvēka intelektu, Es 

neizņemšu Sevi no jūsu dvēseles, Es mājošu jūsos, jo tas ir nepieciešams, lai ar jūsu starpniecību darītu 

Sevi zināmu cilvēcei. 

51 Tā ir bijusi Mana griba, lai jūs būtu pirmie, kas sēž pie šī galda. Tā ir bijusi Mana Vissvētākā 

Griba, lai jūs tiktu sapulcināti un sapulcināti ap Mani, lai dotu jums mantojumu un pārvērstu jūs no 

trūcīgiem par bagātiem, kam pieder Mana Vārda dārgumi. 

Tā jūsu garīgās acis ir ieraudzījušas jaunas dienas gaismu, jo jūs esat trešās ēras mācekļi, kurus es esmu 

sagatavojis, lai vēlāk liecinātu par manu Klātbūtni cilvēcei, lai jūs runātu par manu Likumu ar visu 

patiesumu un gudrību, lai jūs sludinātu manas mīlestības Evaņģēliju un ar saviem darbiem padarītu manu 

Klātbūtni cilvēkiem taustāmu, lai viņu sirdīs ienāktu grēku nožēla par viņu pagātnes pārkāpumiem un 
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kļūdām, lai viņi atmet savus viltus dievus un atrod savu patieso Dievu un ar tavu starpniecību saņem 

mierinājumu un cerību nākamajiem laikiem, kad piepildīsies mani pravietojumi. 

52 Tavā ceļā tumsa pacelsies, lai aptvertu cilvēkus. Bet ne jūs, jo jūs nesat manu gaismu savā prātā un 

sirdī. Jūs vairs nevarēs apņemt pasaules tumsa, kas aptumšo prātu un apžilbina cilvēkus, liekot tiem 

nedzirdēt sirdsapziņas balsi. Bet šo cīņu es uzticu tev, jo tavā rokā Es esmu ielicis gaismas zobenu, kas 

izgaismos tumšās alas. 

53 Jūs redzēsiet, kā cilvēki savā ierobežotībā turpina klanīties viltus dieviem. Bet mana Vārda gaisma 

iekļūs viņu sirds dziļumos, un viņi sajutīs mana Gara klātbūtni. 

54 Ļaudis dosies ceļā un attīrīsies, lai ar jūsu starpniecību varētu saņemt manu vēsti. Jo Tēvs nāk ar 

vēlmi pēc dvēseļu pestīšanas, un ir nepieciešams, lai tās iepriekš attīrītos un šķīstītos, lai saņemtu manu 

žēlastību. Daži pretosies, jo viņi ir pilni varaskāres, jo viņi ir sevi pasludinājuši par kungiem ļaužu vidū un 

viņu dvēseles ir aptumšojušās un apjukušas. 

55 Jūs dzirdēsiet, kā jūsu līdzcilvēki noliegs Manu vēstījumu patiesumu, kas nāk ar jūsu starpniecību, 

un teiks, ka jūs esat nepareizie ─ nepilnīgi cilvēki, kas nespēj nest Manu Klātbūtni sevī, savas būtnes 

dziļākajā iekšienē. Jo tie pieder tiem, kas vēlas Mani piedzīvot kā vēl vienu šīs pasaules ķēniņu. 

56 Otrajā Laikā Es valdīju pazemības pilns, lai nestu cilvēkiem Savu Doktrīnu, bet viņi neticēja "Tēva 

Vienpiedzimušā Dēla" atnākšanai. Tāpat arī jūsu līdzcilvēki šajā laikā noliegs, ka jūs esat Mani sūtņi, 

Mani izredzētie, kurus Es esmu apveltījis ar Savām žēlastības dāvanām, lai jūs varētu darīt zināmu Manu 

Darbu visā skaidrībā. Jo viņi jūs redzēs pazemīgi un uzzinās, ka jūs piederat pie maldīgiem cilvēkiem, ka 

arī jūs agrāk dzīvojāt netīrībā un grēkā. Taču jūs runāsiet ar viņiem par Manu mīlestību un aicināsiet viņus 

pieņemt Mani savā sirdī, lai arī viņi varētu atrast pestīšanas ostu. 

57 Šādā veidā jūs klīdīsiet pa zemēm, un tad, kad jūs būsiet runājuši ilgi, kad būsiet nenogurstoši 

atklājuši cilvēcei Manu mīlestību un Manu žēlastību, kad būsiet parādījuši patieso pielūgsmi, kas tai būtu 

jāpiedāvā savam Dievam, tad šī cilvēce ieraudzīs Manu spriedumu un sāksies lielā cilvēces attīrīšana, līdz 

tā būs tīra un skaļāka nekā zelts tīģelī. Viņu grēks beigsies ar uguni, un varenie zinās, ka mans spēks ir 

lielāks nekā viņu spēks un ka mans taisnīgums ir augstāks par visiem likumiem. Viņu ienaids tiks likvidēts 

un atcelts. Jo mana mīlestība būs uguns, kas šķīstīs cilvēku sirdis. Tad lielās masas sajutīs manu klātbūtni, 

un tas notiks, Izraēl, kad tavs darbs, tavs darbs sāks uzplaukt. Lauki būs auglīgi, un mana sēkla vairosies 

simts pret vienu. 

58 Jūsu cīņa turpināsies arī pēc tam, kad būsiet atstājuši savu ķermeni. Jūsu dvēsele turpinās nest 

mana Svētā Gara dzīvību, žēlastības dzīvību, mūžīgo dzīvību, un jūs strādāsiet kā mani eņģeļi, lai nākamās 

paaudzes būtu labas gribas cilvēki, kas mīl viens otru, kopj manu mieru un ar saviem darbiem slavē savu 

Dievu. 

59 Šodien cilvēce atrodas haosā, tā guļ dziļu miegu. Tā nav Mani jutusi, nav Mani dzirdējusi, un ir 

tikai daži, kas ir nomodā un jūt sava Kunga klātbūtni. Taču cilvēki beidzot sapratīs, ka tagad ir pienācis 

laiks, kad viņiem ir jāpadara sevi garīgus, lai sasniegtu kalna virsotni. Jo viņi saņems Svētā Gara gaismu, 

lai izkļūtu no tumsas. 

60 Viņu apjukuma laiks tagad tuvojas beigām, šīs pasaules valstības drebēs un redzēs, ka to pamati ir 

viltus, un šādā veidā Mana Griba būs jūtama. Bet jūsu pienākums ir sagatavot pasauli, jo mana griba ir, lai 

vīrieši, sievietes un bērni dzirdētu Labo vēsti. Tiem, kas ir raudājuši un gaidījuši mierinājumu, dodiet to, 

parādiet viņiem patiesību savas sirds dziļumos. 

61 Es svētīju sāpes, ko esat pārcietuši manis dēļ, jo viss, ko esat cietuši manis dēļ, padarīs jūs mūžīgi 

cienīgus. 

62 Es dodu spēku jūsu dvēselei un atstāju jūsu rokās gaismas ieročus, lai jūs varētu pārvarēt lamatas, 

ko kārdinājums uzliks kā šķēršļus. Šādā veidā jūs turpināsiet virzīties uz Valstību, ko Es jums esmu 

apsolījis. 

Mans miers lai ir ar jums! 
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Informācija par saturu 
Verša nr. 

Instrukcija 310 

 Mācekļa atbildība2 

 Pilnība reinkarnācijās5 

 Garīgā misija16 

 Paradīzes atjaunošana20 

 Garīguma pilnība24 

 Tendenču noteicēji, nevis traucēkļu radītāji29 

Mūžīgais darbības vārds43 

Četras paaudzes līdz spirituālismam 

 paplašinās virs zemes50 

 Brīva griba52 

 Zinātne un garīgums60 

 Ir arī garīgas būtnes, kas ir aklas citās pasaulēs66. 

 Solījums ir izpildīts72 

Instrukcija 311 

 Garīgās vienotības laikmets1 

 Būtība ir svarīga3 

 Svētīgi cīņā uzticīgie10 

 Garīgā attīstība13 

 Dziedināšanas dāvana18 

 Mums ir jāseko garīgās pasaules piemēram20. 

 Apustuļa Jāņa pravietojums25 

 Patiesības liecība caur dāvanām29 

 195031 

Instrukcija 312 

 Garīgā Izraēla sagatavošana1 

 Iekšējais miers20 

 Cilvēcei trūkst garīgo zināšanu22 

Instrukcija 313 

 Garīgās misijas atbildība6 

Garīgā pacēluma pakāpe nosaka 

 reinkarnācijas16 
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 "Apsolītā zeme " 26 

 Garīguma būtība34 

 Līdzība par nezālēm un kviešiem37 

 Patiesā ticība48 

 Garīgā savienība54 

 Gara pastāvēšana56 

 Garīgā attīstība59 

 Garīgais un cilvēka liktenis64 

Instrukcija 314 

 Misijas īstenošana trešajā laikmetā15 

 Viss nes augļus - gan labie, gan sliktie17. 

 Bābeles tornis20 

 Evolūcija ir universāls likums24 

 Paredzētā miera valstība25 

 Svētnīcas nozīme28 

 Pravietojumi par viltus baznīcām47 

 Tikai Jērs var atrisināt "septiņus zīmogus "50. 

Morāles un garīgās mācības 

 izredzētajiem cilvēkiem54 

 Patiesi piemēri59 

Pacietība, nevis vardarbība61 

 Instrukcija ir Dievišķā Vārda būtība68. 

 Aizsaulē arī nav galīgās garīgās mājas70. 

 Brīnuma patiesā nozīme73 

Instrukcija 315 

 Gatavošanās garīgajam ceļojumam1 

Otrā un Trešā Laika atnākšana 

 un to atšķirīgā uztvere cilvēcei17 

 Trešā laikmeta Gaismas un patiesības grāmata28 

 "Tā Kunga namā ir daudz mājokļu " 34. 

 "Jēkaba kāpnes" nozīmē garīgu pacēlumu41 

 

 Dievs nav noslēpums43 

 "Izraēla" nav materiāls, bet gan garīgs vārds45. 
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Nepārtrauktā inkarnācija un disinkarnācija 

 garīgo būtņu47 

Cilvēka zinātnes viltus spēks 

 un viņu pašu iznīcināšanu53 

 Jauna pasaule56 

 Tempļa attīrīšana62 

 Lūgšana, kas atklājas caur Garu74 

 Patiesība78 

Instrukcija 316 

 Aicinājums tiem, kas sevi sauc par kristiešiem5 

 Pēdējo trīs zīmogu nozīme12 

 Mūsu sirdsapziņa ir tiesnesis mūsos20 

 Inkarnēto un inkarnēto mācekļu misija  25 

 Skolotāja asiņu nozīme ir dievišķā mīlestība39. 

 Iedvesmas dāvana52 

 Mīlestība ir universālā valoda60 

Instrukcija 317 

 Garīgā atzīšana2 

 Kas bija Roque Rojas?  7 

 Prātam nav atpūtas10 

 Apziņas uzvara22 

 Pravietojumu piepildīšanās29 

"Tēva mājā ir bezgalīgs skaits 

 māju " 39 

 Pilnības ceļš33 

 Sirdsapziņas balss39 

 Mūs pavada labvēlīgas būtnes43 

 Šaubas54 

Instrukcija 318 (1950. gada Lieldienas) 

 "Tie, kas nāk caur lielām ciešanām " 1 

 Ticība ir garīgais skatījums6 

 Ceļš uz "Jauno Jeruzalemi" ir pilns pārbaudījumu7. 

 

 Reliģiju iegansts16 
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Garīgais piepildījums nebeidzas ar 

 Fiziskā nāve28 

 Dievišķā gudrība un cilvēciskā zinātne36 

 Dabas elementi runās40 

 Cilvēces atdzimšana44 

 Nepietiek ar to, lai nevienam nekaitētu47 

 Otrā laikmeta apsolījuma piepildīšanās52 

 Atbrīvošanās no tradicionālisma60 

 Maizes un vīna nozīme61 

 Svētā Gara laiks63 

Instrukcija 319 (Prieka sestdiena, 1950. gada 8. aprīlis) 

Dievišķā Trīsvienība, kas izpaužas šodien 

 trešajā posmā1 

 Šaubas5 

 Visu garīgo būtņu izpirkšana7 

Ir daudz pasauļu, kurās dzīvo bērni  

 dievišķā Gara11 

 Šaubas15 

 Garīgais miers18 

 "Svētīgi tie, kas tic, neredzot " 22 

 Rituālu un reliģiskās prakses atcelšana32 

 Garīgā nākotne34 

 Trešā laika Toms38 

 Karš pret netaisnību pret cilvēkiem43 

Instrukcija 320 

 Trīs atklāsmju un pravietojumu laikmeti5 

 Lieldienu nozīme12 

 Garīgās atpalicības cēlonis un sekas26 

 Iracionālais instinkts un cilvēka gars34 

 Garīgā apmaiņa44 

 Gara nemirstība50 

 Mēs dzīvojam mūžīgo dzīvi51 

 Jēzus ciešanu piemērs56 
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 Marija ir daļa no dievišķības71 

Instrukcija 321 

 Patiesība ir vienkāršībā4 

 Pirms sirdsapziņas altāra10 

 Pravietiski vārdi14 

 Garīgums nav upuris21 

 Cilvēks attīra sevi26 

 Garīgā analīze28 

 Patiesās vērtības34 

 Garīgās vibrācijas38 

 Cīņa gara pasaulē53 

 Garīguma mācība67 

 Gara pasaules darbību nozīme70 

 Garam nav nekādu materiālu attālumu73 

 Garīgā kulta darbība bez fanātisma86 

Instrukcija 322 

 Misija un piepildījums trešajā laikmetā1 

 Ar prātu nevar atklāt patiesību15 

 Cilvēces satricinājums un atmoda20 

 Garīgā realitāte36 

 Piedošana52 

Instrukcija 323 

 Garīgā sagatavotība1 

 Garīgās lūgšanas spēks24 

 Tiešā saziņa ar Radītāju43 

 Joēla 2:28 pravietojums ir piepildījies44 

 Tēva griba ir piepildīta50 

 sirdsapziņa56 

 Kunga atgriešanās un tās sekas68 

Instrukcija 324 

 Garīgā Izraēla cīņa visos laikmetos2 

 Pareiza analīze16 

 Matērija ir sekundāra22 

 Universālā mīlestība satur maternitāti?  32 
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 Mentālā komunikācija49 

Izpratne par lūgšanu un saņemšanu 56 

Mūsu mērķis ir mūžīga savienība ar Dievu 58 

Instrukcija 325 

 Pasaulē joprojām valda liekulība un ļaunums11. 

 Prāta spēju attīstība26 

 Saziņa starp gariem27 

 Visi var kompensēt zaudēto laiku38 

 Vispirms cīņa, tad miers46 

 Saziņas starp prātiem ēra54 

 Tiesas laiks un pēdējā cīņa58 

 Cilvēce joprojām kultivē slikto sēklu65 

 Pagājušo laikmetu piemēri74 

 Garīgo nemieru laiks81 

 Kāpēc trešais laiks84 

Instrukcija 326 

 Garīguma nozīme8 

 Tīrīšana trešo reizi Misija10 

 Garīgums, nevis reliģiozitāte18 

Kļūdas, kas radušās materiālisma dēļ, 

 un patiesā ticība30 

 Dievam nav formas35 

 Pienācis laiks cildenām interpretācijām41 

 Mīlestības likums48 

 Dzīvošana iekšējā mierā un dvēseles mierā54 

 Garīgums nav mistika63 

Instrukcija 327 

 Gara ceļš uz pilnības valstību1 

 Stāsts par gara dvēseli4 

 Eksāmenu iemesli14 

 1950. gada beigu nozīme26 

 Mentālā komunikācija pēc 1950. gada37 

 Svarīga ir arī cilvēka dzīvība41 

 Nekas nav zaudēts47 

Instrukcija 328 
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 Trešā Derība9 

 Garīgums izplatīsies visā pasaulē10 

 Eksāmenu pamatā ir mīlestība11 

 Gara un cilvēka radīšanas iemesls19 

 Laiku pa laikam dievišķā mācība tika falsificēts26 

Mēs paši iznīcināsim ļaunuma valstību 

 ar dievišķo zobenu34 

 Apokalipses pravietojums36 

 Dieva meklētāji42 

 Gars dziedina visu ļaunumu52 

Instrukcija 329 

 Garīgums prasa gribu un līdzsvarotību1 

 Dievišķā Vārda būtība12 

 Absolūtas pārmaiņas cilvēka dzīvē22 

 Apjukuma ietekme39 

 Garīgā saziņa ar apstarošanas palīdzību43 

 Reinkarnācijas likums nav tikai teorija51 

Instrukcija 330 

 Dievišķie apsolījumi ir piepildījušies3 

 Mācekļa misija6 

 "Debesu valstības"  atnākšana13 

 Eliasa misija17 

 Ir attīstīti gari, bet nav augstāko19 

 144 000 atzīmēti tika prognozēts21 

 Visi ir brāļi27 

 Garīgā brīvība28 

 Trešais ziņojums30 

 Apvienošanās39 

Instrukcija 331 

 Patiesība par garīgo saziņu1 

 Kļūdaini priekšstati par tā sauktajiem kristiešiem6 

 Garīgais vēstījums12 

 Garīgums un materiālais progress27 



 

177 

Instrukcija 332 

 Universālā garīgā lūgšana1 

 Universālā mīlestība3 

 Gars ar vai bez matērijas ir mūžīgs5. 

 Pravietojums par jūdu tautu10 

 Patiesā "apsolītā zeme " 17 

 Izredzētie 144 000 Israēla garīgās tautas locekļi19 

 Mīlestības likuma sasniegšana27 

 Dienas tuvojas!  31 

 Atklāsme par reinkarnāciju34 

Instrukcija 333 

 Šaubas rodas no nezināšanas7 

 Garīgums18 

 Trešā Derība27 

 Dažādi dievišķās saziņas veidi30 

 Garīguma vēstnieku misija43 

 Augs jauna cilvēce54 

 Zināt, kā piešķirt55 

 Garīgā lūgšana apgaismo61 

 Divi ceļi65 

 Apsolītās epohas78 

Instrukcija 334 

 sirdsapziņa ir dievišķā balss cilvēkā6 

 Paredzētā garīgā cīņa16 

 Dievišķo principu izpilde35 

 Garīgā sagatavošana49 

 Labā cīņa pret ļauno56 

 Atlīdzības iemesls61 

 Eņģeļu sargsuņu kauja70 

Instrukcija 335 

 Iemiesotais Izraēls trīs laikmetos3 

 Garīgās dāvanas7 

 Pravietojumi un to interpretācijas10 

 Joēla 2:20, 30, 3114 
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 Cilvēcei ir nepieciešams miers18 

 Atbrīvošana ir ļoti tuvu18 

 Reinkarnāciju iemesls22 

 Izmēģinājumi liks mums pamosties24 

 "Grāmatas "Patiesās dzīves" saturs " 32 

 Vasarsvētki35 

 Garīgi vienotas Izraēlas ietekme38 

Instrukcija 336 

 Trešā laikmeta uzticamie liecinieki5 

 No ticības nāk spēks23 

 Gaismas triumfs pār tumsu32 

 Jūtīgums pret dievišķajām iedvesmām34 

 Cilvēce nepazīst Dievu40 

 Materiālisma bremzes47 

 144 000 garīgā Izraēla locekļu misija57 

Instrukcija 337 

 Mācību bagātība garam1 

 Saziņa no prāta uz prātu23 

Garīgā mācība sagatavo mūs 

 pilnīga piepildīšanās29 

 Līdztiesība43 

 Trešā ēra sākās 1866. gadā50 

 Spirituālisms64 

Instrukcija 338 

 Prāta nozīme un evolūcija2 

 Septiņi zīmogi15 

 Dievišķie padomi20 

 Pravietojums par cilvēces šķīstīšanu57 
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